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Abstrakt 
Bakgrund: Idag finns en begränsad vetskap hur svenska elitsatsande barn och 

ungdomar som klättrar upplever smärta i fingrarna eller vilka träningsvanor de har. 

Detta kan leda till ökad risk av överbelastningsskador. En ökning av stressfrakturer på 

fingrarnas tillväxtzoner i de yngre åldrarna visar en felaktig utveckling. Fingerträning 

bör inte förekomma hos barn och ungdomar under 18 år. Syfte: Att kartlägga barn och 

ungdomars upplevda smärta i fingrarna och deras träningsvanor samt att undersöka 

samband mellan smärtupplevelse och träningsvanor. Material och metod: Utövarna har 

fyllt i en enkät gällande smärtupplevelse i fingrarna under 2016. Vidare undersöktes 

specifik fingerträning och övriga träningsvanor. Deltagarna delades in i ålderskategorier 

9-13 år samt 14-19 år och kön. Resultat: Utav 86 deltagare genomförde 63 

enkätundersökningen. Majoriteten 68.3 % använde specifika fingerträningsmetoder. 

Hos pojkar och den äldre ålderskategorin hade 30 % upplevt så mycket smärta i 

fingrarna att det påverkat deras träning negativt. 79.4 % av deltagarna tar hjälp av 

tränare. Det fanns ett starkt signifikant positivt samband (r = 0.355) mellan antalpass per 

vecka och upplevelse av smärta i fingrarna. Det var även en starkt signifikant negativ 

korrelation (r =-0.450) mellan att ta hjälp av tränare och ålder. Konklusion: Majoriteten 

av deltagarna använder sig av specifik fingerträning trots rekommendationerna att inte 

använda detta. Hälften upplever någon forma av smärta i fingrarna. Majoriteten har en 

tränare, vilken har ansvar för träningen. Tränaren behöver bli bättre på att övervaka 

individernas träningsvanor och deras fysiska status. Föräldrar, individ och tränaren 

behöver samarbeta bättre för säkrare träningsformer. 

 

Sökord: elitklättrare, frågeformulär, sportklättring, överbelastningsskador  
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Abstract 
Background: There is limited knowledge of Swedish young elite level climbers and 

their experienced pain in the fingers and training habits. An increased expose of an 

overload injuries is at risk. Epiphyseal fractures of fingers growth zones reveals that the 

sport is developing in an unwanted way. Despite recommendations of specific finger 

training should not be a part of the training it is still common. Objective: To identify 

experience of pain in the fingers and training habits and to analyze the relationship 

between pain perception and exercise habits. Materials and Methods: The examined 

group filled out a questionnaire retrospective of their experience of pain in the fingers 

and exercise habits during 2016. The participants were divided into age categories (9-13 

years and 14-19 years) and sex. Results: Out of a total 86 participants 63 completed the 

questionnaire. The majority 68.3 % used specific finger training methods. The boys and 

the older age group, 30 %, experienced so much pain in the fingers that it affected their 

training negatively. 79.4 % of participant’s took help from a coach in their training. 

There was a highly significant positive correlation (r=0.355) between the number of 

workouts per week and the experience of pain in the fingers. There was also a highly 

significant negative correlation between the use of trainers and age (r=-0.450). 

Conclusion: The majority of participants use specific finger exercise despite 

recommendations not to use it. Furthermore the majority have a coach. The coach is 

responsible for the training and need to be better of monitoring the individual's exercise 

habits and their physical status (injuries, strengths, weaknesses). Parents, the climber 

and their coach need to work better and closer together to increase safer training 

methods. 

 

Keywords: elite climbers, overuse injuries, sport climbing, survey 
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1 Introduktion 

Sportklättring inomhus är en idrottsaktivitet som har utvecklats från alpin 

bergsbestigning och klättring utomhus. Inomhusklättring bedrivs på tillverkade väggar 

med hand och fotgrepp i plast som skruvas upp och kan justeras efter önskemål. Som 

tävlingsform är sportklättringen indelad i tre discipliner, lead, speed och bouldering. I 

lead gäller det att ta sig högst upp på väggen och klättraren har maximal 8 minuter på 

sig. Speed är den tävlingsform som det gäller att snabbas ta sig upp på väggen. Den 

påminner om parallellslalom där två utövare möts bredvid varandra. Vinnaren är den 

som kommer upp först för en 15 meter hög klättervägg. Denna tävlingsform är inte så 

vanligt förekommande i Sverige. Bouldering, som växer i popularitet, är den klätterform 

där utövaren inte använder rep som säkerhet vid fall. Väggarna är endast 4 meter höga 

och tjocka nerslagsmattor finns under varje vägg. Rörlighet och explosivitet är viktiga 

fysiologiska egenskaper hos klättraren då klättringen oftast är akrobatisk och 

spektakulär med fåtal förflyttningar. Vinnaren är den som på minst antal försök klarar 

flest väggar eller leder så kallade ”problem”. (IFSC 2016) 

 

1.1 Sportklättring i Sverige 

Enligt statistik från Svenska klätterförbundet, SKF (2016), fanns det 8628 klättrare 

registrerade som medlemmar. Av dessa var det ca 35 % (2979st) juniorer. Populariteten 

inom klättring har ökat de senaste 10 åren vilket visas bland annat genom att 

medlemsantalet hos juniorer har ökat med 47 % mellan 2006 till 2016. Genom att läsa 

och föra statistik på deltagarlistor från Svenska klätterförbundets hemsida, (SKF 2016) 

framgår det att 119 barn och ungdomar tävlade i bouldering 2015. Denna statistik 

baseras på tävlingar som var sanktionerad av SKF. Utöver de tävlingar som SKF 

sanktionerar finns det lokala tävlingar som oftast är lokala företeelser på klubbarna. I 

dessa tävlingar finns inga krav på registrering eller medlemskap i SKF vilket gör det 

svårt att ta med dem i någon statistik.   

Det är omöjligt att veta antalet klättrare i Sverige då det inte krävs medlemskap i SKF 

för att klättra vare sig i inomhus på klättergym eller utomhus på klipporna. Det gör att 

det finns ett stort mörkertal hur många aktiva klättrare det idag finns.  
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2016 beslutade Internationella Olympiska kommittén, IOC (2016), att sportklättring 

skulle ingå som en av fem nya sporter i de olympiska spelen 2020 i Tokyo. IOC vill 

med denna historiska satsning visa hur urbaniseringen har påverkat olika idrotter och 

hur speciellt ungdomar idag idrottar. Enligt Internationell federation of Sport Climbing, 

IFSC ökar populariteten inom sportklättring explosionsartat som en effekt av de ökade 

inomhusanläggningarna för sportklättring och det uppskattas att 25 miljoner människor 

runt om i värden klättrar regelbundet. Beräknat på denna statistik skulle det finnas ca 

33 000 klättrare i Sverige, IFCS (2016). 

 

1.2 Sportklättring - Bouldering 

Det är svårt att se vilken form av klättring som är populärast inom sportklättring i 

Sverige då det inte finns någon studie eller kartläggning som har fastställt detta 

samband. Dock går det att se på statistiken från SKF (2015) att de senaste 5 åren från 

2011 i snitt är 34 % fler deltagare på bouldertävlingar än leadtävlingar. Denna statistik 

skall man dock vara försiktig med att dra slutsatser från då det varierar kraftig i antal 

deltagare beroende på vart i landet tävlingarna arrangeras. Då klätterformen bouldering 

skiljer sig åt från leadklättring med att vara en mer atletisk och explosiv är de fysiska 

kraven på utövaren olika för en leadklättrare och en bouldrare. I en studie att kartlägga 

bouldrarens fysiologiska profil har Macdonald and Callender (2011) mätt och analyserat 

12 bouldrare samt jämfört med en icke klättrande kontrollgrupp. I studien jämfördes 

även leadklättrare och bouldrarens kravprofil med varandra. De bouldrare som ingick i 

studien benämns ha en hög färdighet eller skicklighetsnivå och det fanns 

inklustionskriterier för att få delta. Bland annat skulle de ha klättrat minst 4 år och 

bouldering skulle vara deras huvudsakliga träningsform men de skulle även bemästra en 

viss svårighetsgrad som kan jämföras med den nivå en elitklättrare uppnår. Studien 

syftade till att få fram data som visade skillnader i kroppssammansättning, muskelstyrka 

och så kallad isometrisk eller statisk uthållighet, det vill säga förmågan att belasta en 

muskel utan att någon rörelse i leden uppkommer. Ett exempel på statisk styrka är 

förmågan att kunna hänga i ett grepp utan att tappa greppet med fingrarna. Studiens 

huvudsyfte var att få fram data på en bouldrares karaktäristiska fysiologiska profil i 

syfte att utvärdera och skräddarsy träningsprogram för klättrare som vill uppnå en 

liknande klätternivå. Macdonald and Callender (2011) jämförde även bouldrarens 

fysiologiska profil med leadklättrarens fysiologiska profil baserat på en tidigare studie 
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av Grant et al (2001) för att se om det förekommer skillnader mellan bouldrare och 

leadklättrare. Macdonald and Callender (2011) visar i sin studie att de stora skillnaderna 

mellan bouldrare och både icke klättrande kontrollgruppen men även leadklättrare är 

bouldrarens utvecklad fingerstyrka och greppstyrka. Fanchini et al (2013) fann i sin 

studie att den största skillnaden mellan leadklättrare och bouldrare är den så kallade 

RDF (Rate of Force Developement), vilket är ett annat sätt att beskriva vad som kan 

kallas kontaktstyrka. Det vill säga förmågan att snabbt aktivera maximal styrka i en 

rörelse.  

 

1.3 Träningsmetoder 

För att utveckla sina fysiologiska förmågor som sportklättrare i bland annat bouldering 

och speciellt i fingerstyrka finns det träningsmetoder utvecklade i diverse litteratur, i en 

litteratursökning på Libris (2016) visades 29 resultat med sökorden: climbing AND 

training OR klättring AND träning, av dessa var det 12st som tog upp träningsmetoder i 

sportklättring. I dessa litteraturer saknas det helt eller finns det endast en liten del om 

hur träning för barn och ungdomar skall utföras. Den vänder sig framför allt till en 

färdigvuxen utövare.  

 

Det utvecklas ständigt nya träningsmetoder för att träna upp sin skicklighet inom 

sportklättring och dessa metoder har fått olika genomslagskraft. Genom att studera de 

olika träningsmetoderna i litteraturen går det att se att dessa metoder har sitt ursprung i 

generella träningsmetoder. Några av träningsmetoderna för ökad fingerstyrka är 

campusboard (Figur 1), fingerbräda (Figur 2) och systemvägg (Figur 3). 

Träningsmetoderna genomförs genom explosiva eller isokinetiska dynamiska 

förflyttningar mellan greppen/träribborna eller genom att isometriskt hänga stilla, så 

kallat deadhang. De olika metoderna syftar till att utveckla specifik fingerstyrka eller 

uthållighet i fingrarnas muskler, framför allt flexorernas muskler och beskrivs ibland 

annat en studie av López-Rivera & González-Badillo (2012). Syftet med denna studie 

var att se hur storleken på greppen påverkar styrkeutveckling och uthållighet i fingrarna. 

Studien beskriver komplexiteten med val av träningsmetod och det beskrivs vidare att 

det inte går att dra några statistiska slutsatser av undersökning.  
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Figur 1. Campusboard. Dynamisk förflyttning mellan träribbor. Foto T. Olsson (2016) 

 

 

Figur 2. Fingerbräda. Bilden visar en statisk metod att träna fingerstyrka. Foto T. Olsson (2016) 

 

Figur 3. Systemvägg. Bilden visar en modell av systemvägg där klättraren kan göra enstaka dynamiska 

flytt mellan greppen för att utveckla det neuromuskulära systemet och muskelstyrkan. Foto T. Olsson 

(2016) 
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1.4 Skador inom bouldering 

Sportklättring är en relativt ung sport och det finns inte mycket beprövad forskning eller 

kartläggning hur träning skall bedrivas och än mindre träningsmetoder för barn och 

ungdomar. Däremot finns det starka rekommendation angående hur träning inte skall 

utföras, bland annat från The British Mountaineering Council, BMC (2016). 

Rekommendationernas syfte är att minska de skadetrender som har börjat upptäckas, 

speciellt hos barn och ungdomar och bygger på en studie av Morrisson & Schöffl 

(2007). Den senaste forskningen visar att de vanligaste skadorna inom sportklättring är 

överbelastningsskador på de övre extremiteterna samt att fingrarna är den kroppsdel 

som är mest representerad av skador samt att det finns en ny trend på skador, speciellt 

hos pojkar mellan 14-15 år. (Schöffl et al 2013; Schöffl et al 2015). Trenden visar att 

diagnostiserade fall med stressfraktur på fingrarnas tillväxtzoner, de så kallade 

epifyserna, ökar. Dessutom visar studien att 90 % av de skadade pojkarna har använt sig 

av dynamisk specifik fingerträning och samtidigt ökat sin träningsmängd. Oavsett om 

detta resultat är på grund av en selektiv urvalsgrupp och eller om det visar på en 

utveckling inom idrotten kan det inte tolkas som en positiv trend. Det gör det till ett 

viktigt område inom klättring att kartlägga och utforska dessa bakomliggande orsaker. 

 

1.5 Belastningsskador 

 Det tycks finnas en utmaning i hur belastningsskador skall definieras då de kan vara 

svårt för utövaren att skilja på vilken smärta som är skada eller effekt av den träning 

som är nödvändig för en utveckling inom idrotten. Belastningsskador kan vara svåra att 

upptäcka när det inte finns ett klart symptom utan endast en diffus känsla att något är 

fel. Definierar vi belastningsskada som att utövaren är borta från idrotten, så kallat ”time 

loss”, finns risken att vi missar de skador där utövaren uthärdar smärtan i 

belastningsskadan och den utvecklas till en mätbar akut skada menar Clarsen et al 

(2013) Vidare anser de att det finns ett stort mörkertal inom belastningsskador då 

mätningarna ofta retrospektiva och ”recal bias” är ett stort problem, utövaren glömmer 

helt enkelt bort sina skador. DiFiori (2010) beskriver att det finns många faktorer för 

hur en belastningsskada utvecklas och vilka faktorer som kan bidra till 

belastningsskador och att det idag behövs mer forskning inom barn och ungdomars 

utveckling av belastningsskador. Vidare nämns att det vanligast förekommande 

segmentet av belastningsskador återfinns hos ungdomar som ägnar sig åt träning och 
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tävling med ett årligt schema, det är även tydligt att tillväxten på epifyserna skapar ett 

speciellt sätt att omfamna utmaningen för att förstå belastningsskadorna. Att utbilda 

både föräldrar och tränare kan vara en nyckelfaktor för att reducera belastningsskador 

hon barn och ungdomar menar DiFiori (2010).  

 

Genom forskning på överbelastningsskador har Clarsen et al (2013) konstruerat ett 

instrument för att mäta dessa skador. Instrumentet bygger att prospektivt studera 

utövarens upplevda smärtor samt att dessa rapporteras en gång per vecka under en 

sammanhängande period. Inrapporterad data från utövaren analyseras fortlöpande och 

en belastningsskada kan upptäckas innan den blir allvarlig En allvarlig 

överbelastningsskada kan resultera i ”time loss”.  

 

I en nylig artikel menar Bahr (2016) att det troligen aldrig kommer bli möjligt att med 

hjälp av screening, det vill säga tester, förutspå skador inom idrotten. Han menar att 

problematiken ligger i att även om vi kan mäta överbelastning samt koppla detta till vad 

som skapade skadan är det sedan omöjligt att mäta om det verkligen var de åtgärder 

som vidtog efter första mätningen som gjorde att skadorna minskade vid andra 

mätningen. Vidare tar studien upp att även om ett screeningtest idag inte kan förutspå 

akuta- eller belastningsskador finns det fördelar med dessa tester varav det viktigast är 

en utvärdering av utövarens nuvarande hälsostatus. 

 

1.6 Epifysskador 

Stressfrakturer i epifyserna hos barn och ungdomar som klättrar är allt vanligare och 

tycks uppkomma som en effekt av långvarig repetitiv träning, ökad träningsmängd och 

hög intensitet menar DiFiori (2010). Biologiskt sett sker under puberteten en tillväxt i 

längd och muskelmassa hos ungdomar, dessa uppstår olika beroende av genetiska 

faktorer, ålder och kön och detta benämns som tillväxtspurten eller peak height velocity 

(PHV) visar Abbassi (1998) i en studie. Vidare går det att se att PHV sker hos pojkar i 

genomsnitt vid 13.5 års ålder och två år tidigare hos flickor, 11.5 år.  Faulkner.et al 

(2006) påvisar att densiteten i skelettets struktur, body mass density (BMD) sjunker 

signifikant innan PHV hos både pojkar och flickor. Vidare går det att se ett tydligt 

samband mellan tiden då BMD inträffar och stressfrakturer i epifyserna på grund av att 

mineraltätheten sjunker.  
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Ungdomar som upplever smärta då de ökar träningsmängd och intensiteten i samband 

med perioden då de har en stark längdtillväxt ligger i en större riskzon att drabbas av 

stressfrakturer. All symptom på smärta i fingrarna skall tas på största allvar då det 

föreligger stor risk för stressfrakturer i fingrarnas tillväxtzoner visar flera studier. 

(Hochholzer & Schöffl 2005b; Josephsen et al 2007; DiFiori 2010; Launay 2015; 

Schöffl et al. 2015; Woollings et al. 2015). 

 

1.7 Forskningen idag 

Grønhaug & Norberg (2016) har i sin studie försökt att kartlägga de kroniska skador 

som är vanligast inom sportklättring. Undersökningen, vilket är en litteraturstudie, visar 

att det inte finns någon konsensus i hur skador inom sportklättring klassificeras. Vidare 

anser Grønhaug & Norberg (2016) att det behövs ett nytt system att rapportera icke 

akuta skador inom sportklättring då forskningen inte är konsekvent med att använda 

samma mätmetoder vilket skapar svårighet att kartlägga de skador som finns inom 

sportklättring idag. 

 

Även om det finns många studier inom skadetrender i sportklättring är det tunt med 

material om barn och ungdomars skador och dess orsaker, speciellt inom bouldering 

som ökar i popularitet. I Sverige finns det inga studier gjorda på barn och ungdomars 

belastningsskador inom sportklättring och bouldering vilket gör att vi vet lite om hur 

skadetrenderna ser ut eller vad som orsakar dem. I en studie av Backe et al (2008) 

samlades 606 enkäter in från svenska klättrare i syfte att undersöka skadefrekvensen 

vilka faktorer som kunde associeras med skadorna. Resultatet i studien visade bland 

annat att det förekom 4.2 skador/1000 timmars idrottsutövande och 93 % av skadorna 

var relaterade till överbelastningsskador. Vidare kunde studien konstatera att bouldering 

var den klätterform som var starkast associerad med en skada. Även om studien vänder 

sig till alla åldrar, redovisar den inte specifikt barn och ungdomars skador och orsakerna 

till dessa. 
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2 Syfte 

Huvudsyftet med studien var att kartlägga träningsvanor och smärtupplevelse i 

fingrarna hos tävlande barn och ungdomar i bouldering.  

 

2.1 Frågeställningar 

 Hur ser förekomsten av specifik fingerträning för barn och ungdomar ut? 

 I vilken utsträckning upplever de smärta i fingrarna vid utövandet? 

 Vilka träningsvanor har barn och ungdomar? 

 Finns det skillnader mellan flickor och pojkar samt inom yngre och äldre 

ålderskategorier? 

 Vilka faktorer samverkar med upplevd smärta i fingrarna? 

 

3 Metod 

3.1 Val av metod 

Studien var en retrospektiv observationsstudie av deskriptiv karaktär. En enkät 

användes för att besvara frågeställningarna. Alla tävlande informerades om studien och 

fick frivilligt delta att svara på enkäten. De som ingick i undersökningsgruppen men 

som inte var med på tävlingarna fick enkäten tilldelad av sin tränare eller skickad via 

post.  

 

 

3.2 Urvalsgrupp 

Uvalsgruppen i denna studie är barn och ungdomar mellan 9-19 år som tävlat i 

bouldering under 2016 i tävlingar sanktionerade av Svenska Klätterförbundet, SKF. 

Studien riktade sig till alla barn och ungdomar i Sverige som tävlade i bouldering 2016. 

Utifrån analys av resultatlistorna som finns tillgängliga på SKF (2016) var det 86 

personer i åldrarna 9 till 19 år som deltog i bouldertävlingar under 2016. 

Vidare delades urvalsgruppen in i ålderskategorin 9 – 13 år (yngre) samt 14-19 år 

(äldre). Denna indelning är gjort utifrån att de yngre inte tillåts tävla i SM och MN utan 

endast i andra sanktionerade bouldertävlingar samt på grund av att kunna jämföra yngre 

med äldre utifrån perioden då den förväntade längdtillväxten inträffar. 
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3.2.1 Inklustionskriterier 

Barn och ungdomar upp till 19 år som tävlat i svenska bouldertävlingar under 2016. 

Tävlingarna skall ha varit sanktionerade av SKF.  

 

3.2.2 Exklusionskriterier 

Förståelse både muntligt och skriftligt för det svenska språket då undersökningen 

bygger på en enkät skriven endast på svenska. 

 

 

3.3 Enkäten 

Svenska klätterförbundet, SKF, informerades om studien och gav sitt godkännande till 

undersökningen. Enkäten delades ut vid två av tre tävlingarna i bouldering under 2016. 

Ansvarig klubb för respektive tävling kontaktades för att kunna ge sitt godkännande till 

undersökningen. Ett informationsmöte ägde rum innan tävlingen då information om 

studien delgavs alla tävlande. Enkäten samlas i största utsträckning in under tävlingens 

gång, dessutom skickades enkäterna via post till de klubbar som hade tävlande barn och 

ungdomar som inte hade fått chansen att svara på undersökningen.  

 

Enkäten är uppdelad i tre delar där första delen som är demografiska frågor, del två i 

enkäten bygger på frågor om upplevd smärta eller problematik i fingrarna. Dess frågor 

är utformade efter Clarsen et al, (2013), ORSTC overuse injuries questionnaire att 

bedöma smärta eller problem som ett instrument att mäta belastningsskador inom idrott. 

I studien användes dessa frågor för att mäta enbart smärta och problematik i fingrarna 

och inte dra samband med någon typ av akut skada eller belastningsskada då dessa skall 

diagnostiseras för att vara relevanta.  

 

Frågorna om smärta är utformat i samråd med Ben Clarsen1, som forskar inom 

överbelastningsskador vid OSTRC, och tillsammans med Volker Schöffl2, MD och 

forskare inom idrottsmedicin och specialist på klätterskador. Volker Schöffl skriver i en 

konversation via e-post: 

                                                 
1 Ben Clarsen, PhD, Oslo Sports Trauma Research Center.2016. Telefonintervju 9 okt. 
2 Volker Schöffl, MD, PhD, MHBA, Sozialstiftnung Bamberg/Klinikum Bamberg. E-post 8 oktober < 

volker.schoeffl@sozialstiftung-bamberg.de> 
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” well if a kid has finger pain it is certainly a precursor to an 

overstrain injury, 90 % of kids I see with finger pain for more 

than 1-2 weeks have a growth plate fracture. 

Still some have pain and the MRI just reveals an overstrain but 

no overstain injury. 

In general no kid should have finger pain and climb 

Adults, well of course many have old injuries and osteoarthritis 

and they will always have some level of pain. After 30 y of 

climbing if I would wait for a pain free day there would be never 

a climbing day... 

 

Nevertheless a kid with minor finger pain should ever continue 

to train.” 

 

Enkätens tredje del består av frågor som handlar om träningsvanor och metoder för 

klätterspecifik fingerträning.  

 

3.4 Genomförande 

En pilotstudie utfördes med syfte att testa enkäten på barn och ungdomars och om de 

förstår frågorna om upplevelse av smärta eller problematik med fingrarna. Studien 

genomfördes under JSM september 2016 genom en enkät, det var 43 deltagare mellan 

14 till 19 år av dessa var det 38 som svarade på enkäten.  Resultat i studien visade att 29 

%, 11 av 38, upplevde att de under JSM hade problem eller smärta i fingrarna. Enkäten 

bedömdes fungera bra och ändrades inte till vidare insamling av data. Resultatet från 

pilotstudien kunde därmed användas i föreliggande studie. Detta gjorde att det redan 

fanns en stor del insamlad data till studien.  

Under senare delen av hösten 2016 delades enkäten ut vid en bouldertävling i Västervik 

som var öppen för alla ålderskategorier.  

Då respondenterna skrev under med sina namn på enkäten kunde dessa jämföras med 

deltagarlistor från tävlingarna och en kartläggning kunde göras vilka som inte svarat på 

enkäterna. Mail skickade till ansvariga tränar på de klubbar de tävlande var ansluten till 

och ytterligare svar kom in. 28/2 2017 sattes deadline för inskickade enkäter. Efter antal 

påminnelser hade då 63 enkäter av 86 kommit in. Detta motsvarar en svarsfrekvens på 

73 %.  
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3.5 Reliabilitet och validitet 

Enkäten som används i denna studie har utformats i samråd med experter inom följande 

område, överbelastningsskador, fysioterapi, språkutveckling, och idrottsmedicin. 

Enkäten prövades i en pilotstudie och bedömdes fylla sitt syfte samt att frågorna ansågs 

vara lätta att förstå och relevanta. Repeterbarheten prövades med att 5 respondenter fick 

fylla i enkäten ytterligare en gång efter några veckors uppehåll. Ett test retest utfördes 

där svaren analyserades i SPSS och en korrelationanalys gjordes med Spearmans rho. 

Resultatet visade en signifikant mycket stark korrelation (r=0.916) vid signifikansnivå 

0.01. Någon validitetsprövning på enkäten är inte utförd. 

 

3.6 Etiska övervägande  

En etisk ansökan är inskickad och godkänd av etikkommittén Sydost. Ett följebrev 

bifogades innehållande information om att deltagandet var frivilligt och att de kunde 

avsluta undersökningen när de ville. Vidare informerades att det inte går att koppla 

studiens resultat till någon enskild individ. Enkäterna kodades för att i kunna identifiera 

deltagarna om de i efterhand ville dra sig ur undersökningen men också för att förenkla 

den statistiska bearbetningen. Då några av studiens deltagare var under 15 år var det 

viktigt att ge föräldrarna information angående studien båda muntlig och skriftlig för att 

försäkra sig om att de fått den information som behövs men även ge möjligheten till att 

ställa frågor om något är oklart. Dessutom gäller att deltagare som inte fyllt 15 år krävs 

på ett samtycke från föräldrarna/vårdnadshavarna. Även ungdomarna över 15 år fick en 

muntlig information angående studien på en nivå som är anpassad för dem. Det är 

viktigt att vara extra uppmärksam på att ge bra information så föräldrarna, barnen och 

ungdomarna känner sig trygga och har fått all den information de behöver.  

 

Barnens välbefinnande och säkerhet måste under hela studien ha största prioritering 

under ifyllande av enkäten och personalen har tidigare erfarenheter med att jobba med 

denna målgrupp. Det är viktigt att uppmärksamma att det för det enskilda barnet kan 

förekomma en viss press från andra kamrater som är positiva till projektet. Därför är det 

extra viktigt att förtydliga att deltagandet i studien är frivillig.  
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3.7 Dataanalys och presentation 

SPSS Statistics 23 har använts för att sammanställa data från enkäterna och har ställts 

upp i tabeller för att synliggöra kartläggningen samt ligga till grund för en diskussion. 

Studiedesignen är deskriptiv och variabelvärdena som sammanställs är av båda 

kvantitativa (numeriska) och kvalitativa (icke-numeriska) karaktär. Variabelvärdena 

delas i olika skalnivåer. Nominalvärdena presenterades i tabell som typvärde. Då 

validiteten på instrumentet som mäter upplevd smärta i enkäten inte är validerad kan 

mätfel förekomma. Dessa mätfel analyseras och diskuteras i studien. 

 

4 Databearbetning 

Alla data har bearbetats i IBM SPSS Statistics 23. Under sammanfattningen och 

registreringen av data gjordes en del justeringar. Respondenternas ålder registrerades 

från hur gamla de var 2016 oavsett när de fyllde i enkäten. Då respondenter hade svarat 

3-4 pass/v justerades och registrerades detta till 3.5 trots ett heltal efterfrågades. Det 

samma gällde bearbetningen i träningsmängd i antal timmar/v, 3-4 timmar registrerades 

som 3,5 timmar. En justering gjordes på registreringen av ”svårighetsgrad som du 

bouldrat” där olika svar kunde förekomma beroende på vilket graderingssystem som 

används. Svaret omvandlades till ett värde mellan 1 till 4 i stigande svårighet. De två 

första frågeställningarna i resultatdelen om upplevd smärta i fingrarna och 

träningsmetoder är deskriptiva. I de fall där det förekom en snedfördelning samt vid 

diskreta variabler presenterades data som medianvärde och range. I de fall där 

medianvärdet blev, 5 användes typvärde i den deskriptiva delen. 

 

En kategorisering i den deskriptiva delen har gjorts för att beskriva data i de olika 

kategorierna ålder och kön. I SPSS skapades en ny variabel med två ålderskategorier. 

Den innehöll individer från 9 år, som var lägsta åldern, till 13 år. Detta motsvarade 

tävlingskategorin knattar A och B. Andra kategorin var från 14 till 19 år som motsvarar 

kategorin ungdom och junior.  

 

I SPSS undersöktes om variablerna vikt, längd och ålder i förhållande till kön, var 

normalfördelade med Shapiro Wilks test. För de variabler som var normalfördelade 

användes Student T test (oberoende grupper), för variabeln ålder som inte var 

normalfördelad användes Mann-Whitey U test. Demografiska data var kvotdata och 
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redovisades som medelvärde och standardavvikelse. En signifikansnivå på 5 % (p < 

0.05) användes). Medelvärde och standardavvikelse räknades ut. 

 

Antal och procent presenteras för totala antalet deltagare samt för kön samt 

ålderskategori separat för att tydliggöra eventuella skillnader. Dock beräknades inte 

skillnader statistiskt i de deskriptiva resultaten då flervalsalternativen gav för få svar i 

varje grupp.  

 

 

I resultatdelen analyserades korrelation mellan graden av smärtupplevelse i förhållande 

till olika faktorer. Då två variabler mät mot varandra använd en bivariat analysmetod. 

Korrelationsfaktorn beräknas med Spearmans Rho calculator. Både r, r2 samt p-värde 

redovisas för att få en bättre överblick på hur nära ett linjärt samband variablerna har. 
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5 Resultat och beskrivning av undersökningsgruppen 

5.1 Bortfallsanalys. 
63 personer av totalt 86 svarade på enkäten, detta är en svarsfrekvens på 73 %. Ett Z 

score test för 2 populationer gjordes för att se om det förelåg någon statistisk signifikant 

skillnad mellan de olika populationerna gällande kategorierna, ålder och kön. 

Signifikansnivån sattes till 0.05. Det fanns ingen statistisk skillnad i någon av 

kategorierna (tabell 1). 

 

Ett försök att analysera bortfallet av de 23 uteblivna svaren gjordes med hjälp av en 

bortfallsenkät. Noll personer svarade på denna.  

 

5.2 Populationens demografiska data. 

 

Av totat 86 tävlande barn och ungdomar svarade 63 personer på enkäten. Av dessa 63 

deltagare var fördelningen 23 flickor och 40 pojkar. Medelåldern 14.6 ± 2.9 år, 

medelvikten var 55.1 ± 14.2 kg och medellängden 166.2 ± 14.5 cm (tabell 2). 

 
Tabell 1. Fördelning av totala antalet tävlande (n=86) jämfört med undersökta gruppen (n=63) i 

ålderskategori och kön. 

 

 Totalt antal tävlande (n=86) Undersökt grupp (n=63) 

 14 till 19 år 9 till 13 år 14 till 19 år 9 till 13 år 

Kön 
Pojke 38 12 32a  8a  

Flicka 15 21 12a  11a  

Total 53 33 44a  19a  

a Ingen signifikant skillnad mellan totala antal tävlande och den undersökt grupp enligt 

Z score test för 2 populationer i fördelningen mellan ålders- och könskategorierna. p > 

0.05 
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Tabell 2. Demografisk data över undersökta gruppen (m ± SD) 

 Totalt (n=63) Flickor (n=23) Pojkar (n=40)  

Ålder (år) 14.6 (2.9) 13.1 (2.7) 15.5 (2.6)  

Vikt (kg) 55.1 (14.2) 46.3 (9.6) 60.1 (14.0)  

Längd (cm) 166.2 (14.5) 158.1 (9.9) 170.1 (14.7)  

 

 

 

5.3 Förekomsten av upplevd smärta i fingrarna. 

I den undersökta gruppen hade 32 st. (50.8 %) någon gång under 2016 upplevt någon 

form av smärta i fingrarna. Av dessa hade 18 st. (56.2 %) upplevt endast lite smärta i 

fingrarna som inte påverkat deras klättring, 7 st. (21.9 %) hade upplevt så stor smärta att 

deras klättring hade påverkats och 7 st. (21.9 %) hade så pass stor smärta att de inte 

hade kunnat klättra alls under en period (tabell 3.) Av de 32 st. som svarade att de 

upplevt smärta i fingrarna var det endast en liten skillnad mellan om smärtan kom 

plötsligt (56.3%) eller smygande (43.7%). Det var endast 16 respondenter som angav i 

vilket samband smärtan uppkommit, av dessa var ökad belastning (81.2 %) vanligast 

och i samband med viktökning endast 18.8 %.  Ingen hade upplevt någon smärta i 

fingrarna i samband med minskad belastning eller vid minskad kroppsvikt (tabell 4). 

 

Tabell 3. Upplevelse av smärta i fingrarna, fördelad mellan kön och ålderskategori. Antal (%) 

Upplevd 

smärta 

 Kön Ålderskategori 

Totalt 

(n=63) 

Flickor 

(n=23) 

Pojkar 

(n=40) 

9-13 år 

 (n=19) 

14-19 år 

(n=44) 

Ingen  31 (49.2) 15 (65.2) 16 (40) 14 (73.7) 17 (38.6) 

Upplevt smärta 32 (50.8) 8 (34.8) 24 (60.0) 5 (26.3) 27 (61.4) 

Av de som 

upplevt smärta 

(n=32) 

     

Lite, kan klättra 18 (56.2) 6 (75.0) 12 (50.0) 4 (80.0) 14 (51.9) 

Mycket, kan 

klättra 
7 (21.9) 1 (12.5) 6 (25.0) 1 (20.0) 6 (22.2) 

Kan ej klättra 7 (21.9) 1 (12.5) 6 (25.0) 0 (0) 7 (25.9) 

Totalt 32 8 24 5 27 
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Tabell 4. Smärtans uppkomst och orsak för de respondenter (n=32) som uppgett att de upplevt 

någon form av smärta i fingrarna. Antal (%) 

Smärtans 

uppkomst 

 Ålderskategori (n=32) Kön (n=32) 

Totalt (%) 
9-13 år 

(n=5) 

14-19 år 

(n=27) 

Flickor 

(n=8) 

Pojkar 

(n=24)  

Plötslig 18 (56.3) 4 (80.0) 14 (51.9) 4 (50.0) 14 (58.3) 

Smygande 14 (43.7) 1 (20.0) 13 (48.1) 4 (50.0) 10 (41.7) 

Orsak till 

uppkomst (n=16)   (n=3) (n=13) 

Ökad belastning 13 (81.2) 0.0 0.0 3 (100.0) 10 (76.9) 

Minskad 

belastning 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Viktökning 3 (18.8) 0.0 0.0 0.0 3 (23.1) 

Viktminskning 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

.  

5.4 Träningsmetoder för specifik fingerträning. 

Av den totala undersökta gruppen ägnade sig majoriteten, 68.3 %, åt specifika metoder 

för fingerträning. I ålderskategorin 14-19 år det vanligare med fingerträning, 79.5 %, 

men i kategorin 9-13 år var det mindre än hälften, 42.1 % som fingertränade specifikt. I 

kategorin flickor och pojkar var det lite mer än hälften av flickorna som fingertränade 

(52.2 %). Majoriteten (77.7 %) av pojkarna använde någon specifik 

fingerträningsmetod. Det var mindre än en fjärdedel, 20.6 %, som aldrig tog hjälp av 

tränare. Det vanligaste var att ta hjälp av tränare ibland (31.7 %) respektive att ofta ta 

hjälp av tränare (33.3 %). Totalt var de var det endast 14.3 % som tog hjälp av tränare 

vid varje träningspass. Vidare råder det en jämn fördelning av hur många som 

periodiserar sin träning, 50.8 % periodiserar och 49.2 % gör det inte. Deltagarna tränade 

4 gånger/vecka med en volym på 10 timmar/vecka (tabell 5) 

 

Av de deltagare som använde sig av specifika träningsmetoder för fingrarna var 

deadhang vanligast (52.3 %). Dynamiska förflyttningar förekom mindre ofta, 47.7 %. 

Fler än ett alternativ av alternativen kunde väljas då träningen kan innefatta flera olika 

metoder. Av de respondenter som använde sig av specifika fingerträningsmetoder 

(n=43) var fingerbräda och campus de vanligast förekommande (31 %). Systemvägg 

förekom 21.3 %, Moonboard 10.1 % och annat eller ospecificerade metoder förekom 

5.6 %. Även här kunde flera alternativ väljas och resultatet visas som andel av totalt 



  
 

17 

antal val. (tabell 6). Det fanns ett signifikant positivt samband mellan hur stor 

träningsmängd i både antal pass/v (r2=0.275) och antal timmar/v (r2=0.185) 

respondenten gör och åldern. (tabell 7) 

 
Tabell 5. Träningsvanor i den undersökta gruppen (n=63). 

Specifik 

fingerträning 

 Ålderskategori Kön 

Totalt 

(n=63) 

9-13 år 

(n=19) 

14-19 år 

(n=44) 

Flickor 

(n=23) 

Pojkar 

(n=40) 

Ja 43 (68.3) 8 (42.1) 35 (79.5) 12 (52.2) 31 (77.5) 

Nej 20 (31.7) 11 (57.9) 9 (20.5) 11 (47.8) 9 (22.5) 

Användning av 

tränare 
     

Aldrig 13 (20.6) 0 (0.0) 13 (29.5) 2 (8.7) 11 (27.5) 

Ibland 20 (31.7) 6 (31.6) 14 (31.8) 7 (30.4) 13 (32.5) 

Oftast 21 (33.3) 7 (36.8) 14 (31.8) 9 (39.1) 12 (30.0) 

Alltid 9 (14.3) 6 (31.6) 3 (6.8) 5 (21.7) 4 (10) 

Periodisering 

av träningen 
     

Ja 31 (50.8) 5 (26.3) 26 (59.1) 11 (47.8) 20 (50.0) 

Nej 32 (49.2) 14 (73.7) 18 (40.9) 12 (52.2) 20 (50.0) 

Träningsmängd 

per vecka 
medel (SD) medel (SD) medel (SD) medel (SD) medel (SD) 

Antal pass a 4 (7) 3b (3) 4 (6) 4b (5) 4 (6) 

Antal timmar 9.19 (4.8) 5.72 (2.3) 10.69 (4.8) 8.72 (4.2) 9.47 (5.1) 

 
a Redovisat i median och range 
b Redovisat som typvärde då medianvärdet var 0.5  
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Tabell 6. Specifika träningsmetoder för de respondenter (n=43) som uppgett att de använde någon 

specifik metod för fingerträning. Tabellen visar det procentuellt vanligast förekommande, fler än 

ett svarsalternativ var möjligt. 

Metoder för 

fingerträning 

 Ålderskategori Kön 

Totalt (%) 9-13 år 14-19 år Flickor Pojkar  

Dynamisk 47.7 46.2 48.1 36.8 52.2 

Statisk 52.3 53.8 51.9 63.2 47.8 

Specifik metod      

Fingerbräda 31.5 7.7 35.5 29.6 32.3 

Campus 31.5 46.2 28.9 33.3 30.6 

Moonboard 10.1 15.4 9.2 14.8 8.1 

Systemvägg 21.3 23.1 21.1 18.5 22.6 

Annat 5.6 7.7 5.3 3.7 6.5 

 

 
Tabell 7. Korrelation mellan antal pass och ålder (n=63) 

 

Faktor r r2 p-värde 

Antal pass/v 0.524** 0.275 <0.0001 

Antal timmar/v 0.430** 0.185 <0.0001 

** signifikansnivån satt till 0.01 

 

5.5 Faktorer som samverkar med upplevd smärta i fingrarna. 

Resultatet visar sambandet mellan graden av smärtupplevelsen och olika faktorer. Det 

finns en korrelation på 0.355 (r2=0.126) som är signifikant både på antal pass/v samt en 

korrelation på 0.350 (r2=0.122) på den klätternivå som utövaren befinner sig på och 

graden av smärtupplevelse. Vidare finns det ett signifikant samband mellan 

smärtupplevelse och antal timmar utövaren tränar per vecka med korrelationen 0.266  

(r2=0.071). Det finns ingen korrelation mellan smärtupplevelsen och vilken metod av 

statisk eller dynamisk träning man väljer. Det finns inget signifikant samband att 

erfarenheten eller hur länge man har utövat klättring påverkar smärtan mer (tabell 7).  
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I tabell 9 presenteras hur åldern korrelerar med användning av tränare och i 

svårighetsgraden man klättrar. Det var en stark negativ korrelation mellan ålder och 

användning av tränare och en stark korrelation mellan ålder och klättrade 

svårighetsgrad. Båda var statistiskt signifikanta. 

 

 
Tabell 8. Olika faktorers samverkan med graden av smärtupplevelse. (n=63) 

 

Faktor r r2 p-värde 

Antal pass/v 0.355** 0.126 .004 

Klätternivå 0.350** 0.122 .005 

Antal timmar/v 0.266* 0.071 .035 

Dynamiskt pass/v 0.202 0.041 .112 

Statiska pass/v 0.106 0.011 .407 

Antal år klättrade – 0.072 0.005 .575 

** signifikansnivån satt till 0.01 
* signifikansnivån satt till 0.05 

 

 
Tabell 9. Ålderns samverkan på användandet av olika faktorer. (n=63) 

 

Faktor r r2 p-värde 

Tränare – 0.450** 0.203 <0.0001 

Klättrade grad 0.555** 0.308 <0.0001 

** signifikansnivån satt till 0.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

20 

5.6 Skillnader mellan kön och ålderskategorier 

Mellan flickor och pojkar finns inga statistiskt signifikanta skillnader i hur länge de har 

klättrat eller vilken träningsmängd de har. Den enda skillnaden mellan könen är hur 

svårt de klättrar, i vilken utsträckning de upplever smärta och hur de ofta de använder 

tränare. (tabell 10) Däremot är det signifikanta skillnader mellan ålderskategorierna 

yngre och äldre i alla ovanstående fallen utom hur många år de har klättrat (tabell 10). 

 

Tabell 10. Signifikanta skillnader mellan kön och ålderskategorier, Mann-Whitney U (p-värde) 

 

 Mellan kön Mellan ålder  

Klättrade svårighetsgrad 0.018* 0.000*  

Klättererfarenhet i antal år 0.256 0.056  

Antal träningspass per vecka 0.445 0.000*  

Antal träningstid per vecka 0.597 0.000*  

Upplevd smärta i fingrarna 0.031* 0.006*  

Antal timmar deadhang per vecka 0.383 0.023*  

Antal timmar statiskt per vecka 0.072 0.035*  

Ta hjälp av tränare 0.047* 0.002*  

*p < 0.05 signifikant skillnad    
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6 Diskussion 

6.1 Resultatdiskussion 

Resultatet av undersökningen visar att majoriteten av de barn och ungdomar som tävlar 

i bouldering använder sig av specifika fingerträningsmetoder och att lite mer än hälften 

har eller upplever smärta i fingrarna. Det finns ett positivt samband mellan upplevd 

smärta i fingrarna och träningsmängd. Träningsmetoderna varierar men det är lika 

vanligt med statisk som dynamiska fingerträning. När det gäller vilka hjälpmedel som 

används för fingerträning finns det stora variationer där campusboard och fingerbrädor 

är vanligast förekommande. Träningsmängden ökar med åldern menta hjälp av tränare 

minskar med ökad ålder. Studien visar att det endast är små skillnader mellan flickor 

och pojkar i upplevd smärta respektive träningsvanor. 

 

 

6.1.1 Deltagarnas demografiska data 

Under 2016 tävlade totalt 86 barn och ungdomar i bouldering, 63 valde att delta i 

studien. Urvalet torde vara representativt för alla som tävlade i både köns- och 

ålderskategori tack vare den höga svarsfrekvensen (73 %). Detta undersöktes även med 

ett Z score test för två populationer som visade att det inte fanns någon signifikant 

skillnad mellan populationerna.  

 

 

Även om resultatet visar att den enda signifikanta skillnader mellan könen är vilken 

svårighetsgrad de klättrat, i vilken utsträckning de upplever smärta och om de tar hjälp 

av tränare, kan detta bero på att pojkarna är äldre än flickorna i studien.  I en 

litteraturstudie beskriver Woollings et al (2015) svårigheterna med om 

könstillhörigheten är en riskfaktor för att skada sig. Det vill säga skadar sig pojkar 

oftare än flickor eller tvärt om. Flertalet studier är snedfördelade med en majoritet av 

pojkar vilket kan ge en felaktig bild av verkligheten. Josephsen et al (2007) visade, där 

populationen (n=152) hade en fördelning av flickor på 40.1 %, att könstillhörighet inte 

har ett samband med skador inom klättring.  

 

Mellan ålderskategorierna visar resultaten att det fanns signifikanta skillnader i alla 

faktorer utom hur länge de hade utövat klättring. Resultatet i studien tolkas utifrån att 
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det finns skillnader mellan ålderskategorierna i likhet med Woollings et al (2015) som 

visar att äldre ungdomar löper större risk än yngre att skada sig inom klättring. 

 

6.1.2 Förekomsten av upplevd smärta i fingrarna 

 

Det finns få studier som mäter smärta i fingrarna i samband med att de undersöker 

skador eller skadefrekvens. Det är enklare att kategorisera en diagnostiserad skada och 

att räkna statistiskt på skadefrekvens i skador per 1000 timmar än att be en person 

subjektivt värdera sin smärtupplevelse. En konsekvens att mäta skador eller 

skadefrekvens är att överbelastningsskadorna kan missas helt då smärta är en stark 

indikator.  

 

Att mäta smärta som en indikator för ohälsa i klättring är ovanligt men inget nytt. 

Schlegel, Büchler & Kriemler (2002) visade i sin studie att 21 av 29 elitklättrande 

ungdomar från Schweiziska juniorlandslaget (n=65) upplevde smärta i fingrarna. Detta 

kan jämföras med resultatet från föreliggande studie som visar att 50.8 % av den 

undersökta gruppen (n=63) upplevde smärta i fingrarna. Pojkar (60.0 %) och den äldre 

ålderskategorin (61.4 %) var de som oftast upplevde smärta i fingrarna. Oavsett om 

dessa studiers resultat är jämförbara eller inte är det inte kontroversiellt att påstå att 

smärta i fingrarna inte alls bör förekomma hos barn och ungdomar då flera studier 

(Clarsen et al 2013; Schöffl et al 2013; Schöffl et al 2015) visat att det finns samband 

mellan smärtupplevelse och skador i fingrarna. Detta gäller speciellt hos de yngre 

barnen som befinner sig i tillväxtspurten då smärta i fingrarna skall tas på största allvar 

eftersom en stor risk för stressfrakturer i fingrarnas tillväxtzoner kan uppkomma. 

(Hochholzer & Schöffl 2005b; Josephsen et al 2007; DiFiori 2010; Launay 2015; 

Schöffl et al. 2015; Woollings et al. 2015). 

 

Smärtans uppkomst var jämt fördelade mellan plötslig smärta och långsamt smygande. 

Den smygande smärtan kan i många avseende vara värre än den plötsliga. Dels är det 

svårt att koppla den till någon specifik händelse men framför allt finns det studier av 

(Hochholzer & Schöffl 2005b; Josephsen et al 2007; Launay 2015; Schöffl et al. 2015; 

Woollings et al. 2015) som visar att det finns ett samband mellan smygande smärta och 

stressfrakturer i tillväxtzonerna. I den yngre kategorin var endast 20 % av smärtans 

uppkomst smygande.  
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6.1.3 Träningsmetoder för specifik fingerträning. 

 

Ett flertal studier av (Morrison & Schöffl, 2007; Schöffl et al 2013; Schöffl et al 2015) 

och The British Mountaineering Council, BMC (2016) rekommenderar att barn och 

ungdomar skall undvika specifik fingerträning. Resultatet i föreliggande studie visar att 

majoriteten ändå ägnar sig åt specifik fingerträning. Det går inte att se något signifikant 

samband mellan fingersmärta och specifik fingerträning men ovanstående 

rekommendationerna skall gälla tills det har påvisat inte finns ett signifikant samband.  

 

Gällande träningsvanor är det majoriteten som tar hjälp av tränare i olika utsträckningar. 

Vanligast är att man har tränare ibland eller oftast. Då sportklättring är en förhållandevis 

ny idrott är detta också ett nytt fenomen att ha en tränare, det finns inga studier inom 

sportklättring som har statistik på hur ofta utövaren tar hjälp av en tränare. Det skall 

ändå nämnas att Svenska klätterförbundet (SKF) har en tränarutbildning som bygger på 

SISU grundtränarutbildning och där det sedan finns 4 olika steg att utveckla som tränare 

(SKF 2017). Dock kan alla som vill kalla sig tränare med eller utan utbildning och vad 

som klassas som en tränare och hur denna tränare har en inverkan på skadefrekvens är 

inte undersökt inom klättring. Launay (2015) menar i en studie om 

överbelastningsskador hos ungdomar, att förståelsen för de olika mönster som skapar 

överbelastningsskador och akuta skador måste beröra alla, individen, tränaren och 

familj.  

 

För att få en bild av om träningen är varierande ställdes fråga om periodisering. 

Resultatet visade att hälften periodiserar sin träning. Periodisering innebär struktur och 

övervakning av träningen. Även om Afonso et al (2017) visar att majoriteten av studier 

inom periodisering kan ifrågasättas finns det ändå stora fördelar med periodisering. Ur 

ett skadeperspektiv är periodiseringen mycket viktig för att få en överblick av 

träningsmängden men också för att tydlig se hur olika mönster inom träningen kan 

framkalla skador. DiFiori (2010) tar upp periodisering som en faktor till 

överbelastningsskador inom klättring.  

 

6.1.4 Faktorer som samverkar med upplevd smärta i fingrarna. 

 

Resultatet från föreliggande studie visar att det fanns ett antal olika faktorer som 

samverkar med upplevd smärta i fingrarna. Det starkaste sambandet var mellan ökad 

träningsvolym respektive svårighetsnivån på klättringen och ökad upplevelse av smärta 
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i fingrarna. I likhet med dessa resultat visar Woollings et al (2015) i sin studie där de 

undersöker risken att skada sig inom klättring. Deras resultat visar ett samband mellan 

träningsvolym och ökad risk att skada sig. Emery & Tyreman (2009) undersökte i sin 

studie 1466 skolelever i åldern 12 till 15 år och visade i slutsatsen att ökad 

träningsmängd ökar skaderisken.  

 

Föreliggande studie kan inte påvisa något samband mellan vilka träningsmetoder man 

använder sig av, vars sig det gäller dynamisk eller statiska fingerträningsmetoder och 

ökad smärta. I tidigare studier har dock slutsatser dragits att dynamisk specifik 

fingerträning är skadeframkallande och skall undvikas av barn under 16 år (Schöffl et al 

2013; Schöffl et al 2015).  

 

6.2 Metoddiskussion 

Enkäten som deltagarna fick fylla i utformades utifrån en modell om smärtupplevelse 

kopplad till belastningsskada, Clarsen et al (2013). Den testades i en pilotstudie och 

resultatet av svaren tolkas som att enkäten var lätt att förstå och inga frågor ändrades.  

En svarsfrekvens på 73 % får räknas som relativt hög och kan bero på att enkäten 

delades ut i samband med tävlingar. Deltagare som inte var med på aktuell tävling 

kontaktades via deras tränare på email eller ett telefonsamtal. En sak att beakta i 

undersökningen är hur de uteblivna svaren påverkat undersökningens resultat, att 

undersöka smärtupplevelse på de som inte upplever någon smärta är svårt, det kan vara 

omotiverade att svara på frågor som rör saker sådana frågor. En risk i detta kan bli att 

det är en större andel som upplever smärta i fingrarna i undersökningsgruppen än i 

verkligheten. Vid utdelningen av enkäten var informationen tydlig att enkäten berörde 

både träningsmetoder och smärtupplevelse och att enkäten kunde svars på även om 

ingen smärta hade förekommit. Enkäten delades ut i pausen mellan kval och final då 

utövarna i lugn och ro hade tid att svara på frågorna. Framför allt för att inte störa 

tävlingen men också för att få genomtänkta svar. 

 

De efterfrågades i enkäten om upplevelsen av smärta, här finns en stor individuell 

tolkning av vad som är smärta. Den relativa smärtupplevelsen, det vill säga hur 

individen upplever smärtan kan variera mellan individer men också inom individen, det 

vill säga olika för olika tillfällen.  

Enkätens reliabilitet testades genom ett så kallat test-retest för att mäta stabiliteten i 

enkäten. Ett antal respondenter fick svara två gånger samma enkät under en period av 
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ett par månader beroende på när de hade svarat första gången. Vid jämförandet av 

svaren gjordes ingen statistiskt analys utan svaren jämfördes endast visuellt 

slumpmässigt och tolkades som likvärdiga från tillfälle 1 och tillfälle 2. Det finns 

dock ingen statistik på hur hög reliabilitet enkäten har och vidare forskning behöver 

göras på enkätens reliabilitet. Det skall ändå nämnas att en retrospektiv studie 

tenderar till så kallad recal bias att man glömmer bort vad som har inträffat tidigare.   

 

Det finns inga validerade enkäter som mäter det som denna studie avser att mäta. Jag 

fick ta hjälp av många experter inom de område som jag ansåg vara av vikt när det 

gäller utformning av en enkät som denna. En prospektiv studie som mäter smärta under 

ett år hade varit att föredra men detta var tids och ekonomiskt omöjligt att genomföra. 

En prospektiv studie inom överbelastningsskador skulle vara en framtida forskning 

inom klättringen då det finns validerade instrument eller enkäter för detta, Clarsen et al 

(2013).  Genom vidare forskning och undersökning inom området kommer både 

validitet och reliabilitet öka.  

 

De barn och ungdomar som tränar och tävlar i bouldering tränar troligen annat än enbart 

klättring. Skulle resultatet i undersökningen påverkas eller kunna förklaras på annat sätt 

om detta också kartlades? Det finns många aspekter att ta hänsyn till när det gäller vilka 

faktorer som spelar roll i skadeutvecklingen. Träningsmängd tycks vara den största. 

Dock är frågan mer komplex än att lägga ihop all träning och säga att mängden träning 

skulle vara en faktor. Snarar tycks det handla det om vilken träning och mängden av 

denna träning som är riskfaktor. Att träna olika saker förutom klättring, kan kallas 

extern träning, kan vara positivt för återhämtning, men det kan också vara negativt. 

Detta är beroende av vad och hur den kompletterande träningen bedrivs. Det betyder att 

denna träning skall tolkas och värderas för att få en tillförlitlighet som en extra 

riskfaktor. Detta valde jag i denna undersökning att inte göra. Vidare tar jag inte heller 

upp den så kallade interna träningen, all träning inom klättringen som inte räknas som 

specifik fingerträning. Det kan vara att utövaren klättrar systematisk på små grepp 

upprepade gånger. Detta skulle jag klassa som specifik fingerträning medan utövaren 

räknar det som att ”bara” klättra. Här finns ett mörkertal som kan ha missats. Mer och 

tydligare information i enkäten skulle reducera detta. 

 

Jag valde att dela upp den undersökta gruppen i köns- och ålderskategori. Den yngre 

gruppen 9-13 år skapades utifrån en indelning som Svenska klätterförbundet har gjort 
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vad som räkna som knattar. Dessa får inte delta på internationella tävlingar eller svenska 

mästerskapen på grund av låg ålder och bygger på rekommendationer från Idrotten Vill, 

(RF 2009).  

 

Den finns en problematik med att koppla stressfraktur i fingrarnas tillväxtzoner och 

träningsmetoder. Stressfraktur är svårt att upptäcka då det kräver avancerad medicinsk 

utrustning och personal som är erfaren inom området. Symptomen är oftast smärta och 

svullnad, men skadan måste diagnostiseras för att vara valid. Studier visar att de som 

ligger i riskzonen är pojkar 14-15 år (Schöffl et al 2013; Schöffl et al 2015). I 

undersökningen klassas de äldre från 14-19 år men det går inte att säkerställa i 

föreliggande studie att ålderskategorin 14-15 åriga pojkar ligger i större riskzon än 

andra i samma ålderskategori. Vidare läggs skadans grund vid tillväxtspurten som är har 

en mycket stor individuell spridning. Vad som kan säkerställas är att den 

rekommenderade mängden specifik fingerträning för 14-15 åriga pojkar överskrids med 

råge. Här behövs mer forskning i form av en prospektiv överbelastningsstudie, gärna 

under ett år för att kartlägga träningsvanor. 

 

6.3 Implikation 

 Med en starkt växande idrott behövs det en kraftinsats hos svenska 

klätterförbundet (SKF) för att utbilda fler tränare. Detta för att säkerställa att 

idrotten för barn och ungdomar bedrivs skadefritt. 

 En större insikt hos tränaren måste säkerställas för att få en överblick på hur den 

fysiska statusen på idrotten är och hur deras träningsvanor ser ut. 

 Djupare förståelse och bättre utbildningssystem för tränaren kan vara ett sätt att 

nå ut med kunskapen hur tränaren kan arbeta. 

 På klubbnivå kan information om skadeförebyggande träning ges i form av 

workshops och föreläsningar för tränar, utövare och föräldrar. 

 

En viktig synpunkt är huruvida det går att säga något om att ökad träningsmängd ger 

ökad skaderisk. Det finns en tes inom träning att skadefrekvensen ökar med ökad 

träningsmängd. Samtidigt finns det idag finns evidens att träning ger ökat skydd mot 

skador. I en omtalad studie av Gabbett (2016) hänvisas träningsmängden inte är den 

avgörande faktorn för skador utan hur träningen utförs. Gabbet menar att ökningen 

måste ske i små steg och att en stor mängd träning, rätt utförd, ger ett större skydd mot 

skador än felaktigt utförd träning samt en snabb ökning av belastningen ger fler skador.  
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6.4 Konklusion 
 

 Majoriteten av utövarna ägnar sig åt specifika fingerträningsmetoder 

 Det är en fler av de äldre och hos pojkarna äng yngre och flickor som har 

fingerträning. 

 Hälften av utövarna upplever någon sorts smärta i fingrarna vid klättring 

 30 % av pojkarna och av de äldre har så mycket smärta i fingrarna att de 

påverkade deras klättring negativt. 

 Resultaten tyder på att den vanligaste uppkomsten av smärta i fingrarna kommer 

plötsligt. 

 Det finns ett tydligt samband mellan upplevd smärta och träningsmängd, där 

antal pass per vecka är tydligare än antal timmar per vecka 
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I 
 

Bilagor 

Bilaga A Enkät 

Förfrågan om deltagande i vetenskaplig studie nr. 

 

När du tränar eller tävlar i sportklättring och speciellt bouldering, inträffar det ibland 

problem med smärta som gör att du inte kan klättra utan måste vila, kortare eller längre 

perioder. Detta frågeformulär kommer att delas ut till dig samt de flesta barn och 

ungdomar som tävlar i bouldering i Sverige. Genom att svara på frågorna i enkäten får 

du en översikt av din träning och bidrar till ökad kunskap inom barn och ungdomars 

träningsvanor i sportklättring. De insamlade svaren kommer ligga till grund för en 

magisteruppsats vid Linnéuniversitetet i Kalmar. 

Enkäten du ombeds svara på tar upp problem du haft och upplevt i fingrarna 

(muskel, skelett, led och senor) i samband med klättring samt vilka olika 

träningsmetoder du använder dig av. Frågorna gäller inte om du har ont i 

huden/skinnet eller naglarna. 

All insamlad material behandlas konfidentiellt och går inte kopplas till dig som individ. 

Resultatet av det insamlade materialet kommer att redovisas i en magisteruppsats som 

godkänns av en examinator vid Linnéuniversitetet.  

Ditt deltagande är frivilligt. Du kan när som helst avbryta utan att ange en orsak. 

Dina svar är lika värdefulla oavsett om du haft problem med smärta eller inte. Att 

medverka i studien medför inga fysiska risker.   

Är du under 15 år ber jag dig fylla i enkäten tillsammans med målsman samt att 

målsman godkänner att du deltar på undersökningen. Godkännande sker genom att 

målsman underteckna detta dokument. 

Om du är 15 år eller äldre och accepterar att delta i min studie ber jag dig att 

underteckna detta dokument. Vill du veta mer om studien finns kontaktuppgifter nedan 

för mer information. 

 

 

Vänligen, 

Torbjörn Olsson, Student Linnéuniversitetet, Lärare i idrott och hälsa 

Sickla Allé 13 J, 1313 65 Nacka  

mobil 0704-16 45 68  e-post to222fb@student.lnu.se  

 

Jonas Ahnesjö, Handledare Linnéuniversitetet  e-post jonas.ahnesjo@lnu.se 

 

Namn deltagare   Målsman (om du är under 15 år) 

 

_______________________________   __________________________________ 

 

e-post/mobil_____________________   __________________________________ 

 
 
 
 

 

mailto:to222fb@student.lnu.se
mailto:jonas.ahnesjo@lnu.se


  
 

II 

Enkät      nr. 

När är du född (år-månad-dag) ____-_____-______ 
 
 

Kön  □  Kille   □ Tjej   

 
 
Vikt____________kg Längd____________cm 
 
 
Grad, som du bouldrat  
 
Utomhus ______________ 
 
Inomhus (färg, gradering, uppskattat)__________________ 
 
Hur många år har du tränat klättring___________________ 
 
 
Antal tävlingar 2015___________ 
 
  
Antal tävlingar 2016___________ 
 
 

Är du medlem i Svenska klätterförbundet?  Ja □  

 

    Nej □  

 

Är du medlem i en klätterklubb? 
 
  

Ja   □     Namn på klubben______________________________________ 

 

Nej □ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

III 

Del 1 FINGRAR - gäller muskler, leder, skelett och senor  
 
Frågorna du svarar på gäller den smärta eller problem som du har känner eller har känt samt upplevt 
det senaste året, 2016. Svara på alla frågorna oavsett om du har haft problem med fingrarna eller 
inte. Välj det alternativ som passar dig bäst, om du inte är säker på ditt svar välj ändå det som du tro 
passar bäst in på dig. 
 
Fråga 1 - har du upplevt smärta eller problem i fingrarna under träning eller tävling i klättring 
 

□ Nej, inga problem eller smärta i fingrarna 

□ Ja, fast det har inte påverkat min klättring 

□ Ja, på grund av smärta och problem har jag inte klättrat så mycket 

□ Ja, och jag var borta helt från klättringen under cirka  _____dagar eller _____veckor? 

 
Fråga 2 - minskade du din träning på grund av smärta eller problemen med fingrarna? 

  

□ Nej, ingen minskning i träning på grund av smärta eller problem i fingrarna 

□ Ja, till liten del 

□ Ja, den minskades mellan liten och stor del 

□ Ja, till stor del 

□ Ja, och jag kunde inte klättra alls 

 
Fråga 3 – påverkade smärtan eller problemen i fingrarna din prestation i klättring? 

  

□ Nej, ingen påverkan alls på grund av smärta eller problem i fingrarna 

□ Ja, till liten del 

□ Ja, den minskades mellan liten och stor del 

□ Ja, till stor del 

□ Ja, och jag kunde inte klättra alls 

 
Fråga 4 – upplever du att du fortfarande har smärta eller problemen med fingrarna? 

  

□ Nej, jag har ingen smärta eller problem i fingrarna 

□ Ja, till liten del smärta eller problem 

□ Ja, till stor del 

□ Ja, till väldigt stor del 

 
 
Fråga 5 (fylls i av dig som upplevt smärta eller problem) – hur uppkom denna smärta eller 
problem  
 

□ Plötsligt □ Långsamt/smygande □ Ökad belastning/träningsmängd  

□ Minskad belastning/träningsmängd □ Viktökning  □ Viktminskning  

Beskriv gärna med några kort ord hur smärtan eller problemet uppkom: 

 

 

 
 



  
 

IV 

Del 2 TRÄNINGSMETODER  
 
 
Hur många pass per vecka tränar du klättring?______________________pass per vecka 
 
Hur många timmar per vecka tränar du klättring?____________________timmar per vecka 
 
 
Har du någon specifik fingerträning? 

 

□ Nej, jag klättrar bara 

□ Ja, ange vilken eller vilka olika nedan. 

□ Fingerbräda, ange gärna vilken typ av 

fingerbräda/or___________________________________ 

□ Campusboard 

□ Moonboard 

□ Systemvägg 

□ Annan typ av fingerträning, ange 

vilken______________________________________________ 
 
 
Hur utför du din fingerträning? 
 

□ Jag kör ingen specifik fingerträning 

□ Deadhangs, bara hänga stilla.  

□ Dynamiskt, rörelse typ campusboard.  

□ Annan typ av, ange 

hur___________________________________________________________ 
 
 
Hur många gånger per vecka utför du deadhangs? 
 

□ Jag kör ingen specifik fingerträning 

□ Antal gånger per vecka__________ 

 
 
Hur många gånger per vecka utför du dynamisk fingerträning? 
 

□ Jag kör ingen specifik fingerträning 

□ Antal gånger per vecka__________ 

 
Följer du ett specifikt fingerträningsprogram? Ex, Lopez eller liknande 

□ Ja  

□ Nej 

 
Periodiserar du din träning? 

Med detta menas att du har ett träningsprogram som ändras efter ett förutbestämt schema, ex 
maximalträning 6 veckor, uthållighet 5 veckor, teknik 5 veckor mm 

□ Ja  

□ Nej 

 
 



  
 

V 

Tränar du något annat utöver klättring 

□    Nej 

□ Ja, fyll i nedan vilken eller vilka idrotter eller aktiviteter  

□____________________________ 

 

□____________________________ 

 

□____________________________ 

 

□____________________________ 

 

□____________________________ 
 
 
Tränar du tillsammans med tränare 

□ Nej, jag tränar själv eller med kompisar 

□ Ja, jag har en tränare 

    
Hur ofta tränar du med tränaren  

□ Aldrig, jag tränar själv eller med kompisar 

□ Varje träningspass 

□ Oftast, majoriteten av mina träningar 

□ Ibland 

□ På distans, vi har kontakt via telefon eller mail 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


