
 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad 

Tfn 054-700 10 00 Fax 054-700 14 60 

 

 
 

Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper 

 

Folkhälsovetenskap 

 

 

 

Lars Ericson 
 

 
”An analysis of the amount of training injuries, incidents and 
accidents in a population of mountain climbers and possible 
underlying couses” 

 

Riskhantering och Samhällssäkerhet 
Examensarbete 10 poäng 

 
 

Datum/Termin: 06-08-25 

Handledare: Barbro Renck 

Bihandledare: Stefan Backe 

Examinator: Inge Svedung 

 
 
 
 
 



 ”Undersökning om risker och skador inom klättersporten”

Projekt. Datum Författare 

Magisteruppsats i Riskhantering och samhällssäkerhet. 2006-08-25 Lars Ericson 

 

   2

Innehållsförteckning 
1. Inledning 9 

1.1. Förebyggande skadearbete och skaderegistrering 9 

2. Bakgrund 10 

2.1. Allmänna teorier om idrottsskadors uppkomst 10 

2.2. Förebyggande av träningsskador 11 

2.3. Överansträngningsrelaterade skador 12 

2.4. Hur ser träningsskadorna ut? 14 

2.5. Tillbud och olyckor 15 
2.5.1. Utblickande incidentrapportering 15 
2.5.2. Svensk incidentrapportering 15 

3. Problemställning 19 

4. Syfte och frågeställningar 19 

5. Metod och urval 20 

5.1. Material 20 

5.2. Pilotstudie 20 

5.3. Bortfall 21 

5.4. Etik  21 

6. Definitioner och fackuttryck 22 

7. Resultat 23 

7.1. Deltagande, fördelning mellan kön, ålder och erfarenhet 23 

7.2. Rutiner för träning, uppvärmning och stretching 25 

7.3. Deltagande i kursverksamhet och ledarskap av kurser 28 
7.4. Omfattning av olyckor, tillbud och överansträngningsrelaterade skador. Vilka typer av skador 

som förekommer samt bakomliggande orsaker till olyckor och tillbud 30 
7.4.1. Överansträngnings- och överbelastningsrelaterade skador, ”träningsskador” 30 
7.4.2. Omfattning av olyckor 34 
7.4.3. Tillbud 40 

Diskussion/analys av resultaten - Slutsatser 47 

7.5. Deltagande 47 

7.6. Rutiner för träning och uppvärmning 48 

7.7. Deltagande i kursverksamhet och ledarskap av kurser. 49 
7.8. Omfattning av överbelastnings- eller överansträngningsrelaterade skador samt fördelning av 

skador mellan könen 50 



 ”Undersökning om risker och skador inom klättersporten”

Projekt. Datum Författare 

Magisteruppsats i Riskhantering och samhällssäkerhet. 2006-08-25 Lars Ericson 

 

   3

7.9. Olyckor 51 

7.10. Omfattning av tillbud 53 

7.11. Analys av resultatet giltighet i förhållande till allmänna teorier om idrottskadors uppkomst.54 

8. Referenser 55 

8.1. Skriftliga källor 55 

8.2. Elektroniska källor 56 

8.3. Muntliga källor 56 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 ”Undersökning om risker och skador inom klättersporten”

Projekt. Datum Författare 

Magisteruppsats i Riskhantering och samhällssäkerhet. 2006-08-25 Lars Ericson 

 

   4

Förord 
 
Min uppsats handlar om i vilken omfattning träningsskador, tillbud och olyckor sker samt vilka 
bakomliggande orsaker som finns till olyckorna och vilka fysiska konsekvenser skadorna får inom den 
breda idrott/friluftsaktivitet som kallas klättring. Klättring är ett gemensamt namn för många olika 
aktiviteter som skiljer sig mycket åt i sin karaktär och på det sätt man utövar respektive disciplin inom 
klättringen. Det går därför inte att generalisera utifrån klättring som en enhetlig aktivitet.  
 
Mitt intresse för detta är naturligt. Jag har själv klättrat i femton år och de flesta av mina vänner 
klättrar. Att intressera sig för säkerhet inom detta område är att bry sig om sina vänner. Jag är också 
ordförande och instruktör i Arvikas lokala klätterklubb ”Jösse Klättersällskap” vilket innebär att jag 
regelbundet har kurser och lär upp många nya klättrare. Givetvis känner jag ett stort ansvar för dessa 
nybörjare.  
 
Uppsatsarbetet har varit hektiskt. Det har bestått av att studera redan existerade forskning inom 
ämnesområdet, av utformningen och finansieringen av enkäten, pilotstudien, bearbetning av materialet 
med hjälp av ett för mig tidigare okänt dataprogram ”SPSS” och analys av detta material samt till sist 
att skriva uppsatsen. Mitt material är troligtvis stort nog för att göra betydligt större undersökningar än 
denna magister-uppsats. Att kunna avgränsa sig till att fokusera på omfattning har varit mycket viktigt 
men samtidigt anser jag att det var viktigt att även fokusera på bakomliggande faktorer för att förklara 
varför träningsskador, tillbud och olyckorna inträffade.  
 
Jag vill tacka mina handledare Barbro Renck och Stefan Backe. Stefan har engagerat sig och bidragit 
till mitt arbete i mycket stor utsträckning genom att dela med sig av sin erfarenhet från liknande 
undersökningar av idrottsskador, han förtjänar ett extra stort tack. Tack också till Staffan Jansson som 
även han under arbetet har bidragit med kloka kommentarer.  
Slutligen vill jag tacka mina klättrande vänner för deras stöd och mina bröder, Peder Söderlind och 
Bengt Ericson som alltid bidrar med viktiga åsikter och stöd.  
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Abstract 
Background 
Several different factors affect an athlete’s chances of receiving an injury. Mountain climbing consists 
of a number of different disciplines that differ considerably. Therefore general assumptions for the 
sport as a whole cannot be done. Knowledge about the injury frequency and injury type within the 
different disciplines can help to give the sport new insights about weaknesses and explanations to an 
athlete’s risk of injury. By identifying risk factors within mountain climbing the aim is to find ways to 
reduce injuries. 

 

Aim 
To increase knowledge about the injury panorama within mountain climbing and give propositions to 
increase the safety aspects within mountain climbing as a sport and outdoor activity. 

 

 
I. To what extent do accidents, incidents and overuse syndromes occur? 
II. What type of mountain climbing did the climber practise at the time of the accident or 

incident? 
III. Which explanations can be found to explain the accident or incident? 
IV. Which types of injuries occur and which body parts are injured? 
V. Which type of training (climbing related, first aid, rescue) are found amongst climbers? 
VI. Which correlations exist between overuse syndromes and warm-ups? 

 

Population 
600 randomly chosen members in the National Swedish Climbing Association 

 

Material and method 
 
This study was conducted through a large number of questionnaires. In order to get a result that could 
be generalised for the whole population of Swedish climbers (members of the National Swedish 
Climbing Assosiation) a test population of 400 was required. A questionnaire was sent out to 600 
members with a response from 336. This leads to an answer percentage of 56%. 

The questionnaire was structured around a number of areas correlating to the thesis’s aim. The 
questions could be answered by multiple choices. The results were then processed with help from the 
data program SPSS. Further materials used in the thesis are scientific articles and incident rapports 
from accidents and incidents. 
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Results 
 
A large amount of the participants, 43,2%, had overuse injuries during their time as an active climber. 
In 2005, 27,6% of the participants had a training injury. Training injuries seemed to be more common 
in men than women. Fingers and wrists were the most common bodily injuries. These injuries were 
most common amongst climbers who often practised bouldering or sport climbing. Most climbers in 
the study seemed to warm-up properly before climbing but for too short a time period. 

 

Nine percent of the respondents, or 31 participants, and been in an accident between 2002 and 2005. 
Men were twice as often as women represented in this group. Large differences can also be seen in the 
injury frequencies in different age groups. The largest number of accidents occurred in traditional 
climbing and during the climb. The injuries that occurred were often localised to feet, ankles and 
shinbone. The underlying factors that explain the accident were often human mistakes or human 
lapses. 

 

66 participants, or 19 %, had together been in 86 incidents between 2002 and 2005. The same pattern 
that was seen within training accidents and accidents was seen in this group. Almost twice the amount 
of men were involved within this group. Certain age groups were, as before, over represented in the 
incident group. The underlying causes were often due to human mistakes. Most incidents occurred 
within sports climbing. 

 

A large amount of the participants, 68,1%, had participated in a climbing course. Of these courses 82,2 
% were held by an authorised instructor. Very few had participated in a first aid course or in a rescue 
course. 

 

Injuries occur to a large degree during training (overuse) and to a lesser degree because of accidents. 
Injuries can decrease through better warm-ups to reduce the amount of training injuries. Accidents 
have shown to occur because of human mistakes. This shows that the amount of injuries can be 
reduced. In order to reduce accidents more climbers need to participate in first aid courses and rescue 
courses. This would hopefully also reduce the consequences of an accident. 
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Sammanfattning 
Bakgrund 
En lång rad olika faktorer påverkar idrottarens förutsättningar och mottaglighet vid uppkomsten av en 
skada. Klättersporten består av en rad olika discipliner som skiljer fundamentalt åt i sin karaktär. 
Generella slutsatser för sporten som helhet är inte möjliga. Kunskap om skademönstret som skiljer de 
olika disciplinerna åt kan ge nya insikter om var svagheter och förklaringar i idrottarens mottaglighet 
för att ådra sig en skada finns. Identifieringen av riskfaktorer för klättersporten kan användas för att 
förebygga uppkomsten av skador till följd av träningsskador och olyckor.  
 
Syfte 
Att öka kunskapen om skadepanoramat inom klättersporten och vidare att ge förslag på 
säkerhetshöjande åtgärder inom klättring som sport/friluftsliv. 
 
Utgångspunkt är följande frågeställningar 
I. I vilken omfattning sker olyckor, tillbud och överansträngningsrelaterade skador? 
II. Vilken typ av klätteraktivitet utövades av klättrarna vid tillbuds- eller olyckstillfället? 
III. Vilka bakomliggande orsaker kan urskiljas till olyckan eller tillbudet? 
IV. Vilka typer av skador förekommer och vilka kroppsdelar är utsatta för skador? 
V. Vilken typ av utbildning (klätterrelaterad, kamraträddning, första hjälpen) är vanligt 

förekommande bland klättrare? 
VI Vilka samband finns det mellan överansträngningsskador och uppvärmning?  
 
Studiepopulation 
600 slumpvis utvalda medlemmar i Svenska klätterförbundet 
 
Material och Metod 
 
Utifrån studiens syfte har jag valt att göra en omfattande enkätundersökning. För att få ett resultat 
som är generaliserbart för populationen som helhet (samtliga klättrare som är medlemmar i SKF) 
krävs ett urval på omkring 400 personer. Enkäten har dock skickats per post till 600 slumpvis utvalda 
klättrare och 336 har valt att svara vilket innebär en svarsfrekvens på 56 %.  
Enkäten är utformad med en hög grad av strukturering kring ett antal frågebatterier utifrån studiens 
syfte. Inom varje frågebatteri används flervalsfrågor med fasta alternativ. Resultaten har behandlats 
med hjälp av dataprogrammet SPSS. Ytterliggare material har varit ett antal vetenskapliga artiklar och 
incidentrapportring från inträffade olyckor och tillbud.  
 
Resultat 
 
En mycket stor andel, 43,2 % av deltagarna i studien hade haft en eller flera överansträngnings- eller 
överbelastningsskador under den tid de varit aktiva klättrare. Under år 2005 hade 27,6 % haft en 
”träningsskada”. Träningsskadorna av detta slag är betydligt vanligare för män än för kvinnor.  
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Skadad kroppsdel var till största omfattning finger och handskador. Skadorna är oftast förekommande 
bland de klättrare som ”oftast klättrar” sportklättring eller bouldring. De flesta klättrare har bra rutiner 
för uppvärmning, men troligtvis värmer de upp för kort tid innan klättring.   
 
9 % av respondenterna eller 31 stycken hade varit med om en olycka mellan år 2002 och år 2005. Mer 
än dubbelt så många av olyckorna inträffade för män. Stora skillnader i fördelningen per åldergrupper 
kan urskiljas. Den största andelen av olyckor inträffade vid trad/klippklättring och under pågående 
klättring. Vanligaste händelse i samband med olyckan var fall i vägg. Skadorna som uppkom bestod till 
största del av skador på fot/vrist/fotled/smalben. Bakomliggande faktorer som förklarar olyckorna 
var till största del mänskliga misstag eller brister.  
 
66 personer eller 19 % av populationen hade varit med om sammanlagt 86 stycken tillbud mellan år 
2002 och år 2005. Samma mönster som för träningskador och olyckor är tydligt för tillbuden. Nästan 
dubbelt så många har inträffat för män som för kvinnor. Mönstret som visade att vissa 
ålderskategorier drabbades i större grad av skador vid olyckor gäller även för tillbuden. De 
bakomliggande orsakerna till uppkomsten av tillbud förklaras även för tillbuden till största del av 
mänskliga misstag eller brister. Flest tillbud inträffade för disciplinen sportklättring.  
 
En mycket stor majoritet av deltagarna, 68,1 % har deltagit i någon form av klätterkurs. Kurserna har 
till 82,2 % av fallen hållits av en auktoriserad instruktör. Deltagande i kamraträddningskurser och 
förstahjälpen kurser är dock mycket lågt.  
 
Skador uppkommer i stor omfattning vid träning och i mindre omfattning vid olyckor. Vid båda typer 
av skadetillfällen kan risken för att drabbas av en olycka minskas. Förbättrade uppvärmning, 
framförallt i form av längre uppvärmning föreslås för att minska frekvensen av träningsskador.  
Olyckorna uppkom till största del på grund av mänskliga misstag. Det går alltså även att påverka 
frekvensen av olyckor. Fler klättrare bör även gå kurser i kamraträddning och första hjälpen för att 
kunna minska konsekvenserna när en olycka inträffat.  
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1. Inledning 
 
I Sverige finns det idag ca 6000 klättrare som är medlemmar i Svenska Klätterförbundet. Förutom 
dessa finns ett okänt antal aktiva klättrare som valt att inte gå med i förbundet.1 Klättring sker inom ett 
antal olika kategorier, såsom tradklättring, sportklättring, isklättring, alpinism, mixklättring, artificiell 
klättring och bouldring. Klättring kan utövas på olika arenor, från inomhusväggen i Arvika till 8000 
meterstoppar i Tibet.   
  
Skadepanoramat antas se mycket olika ut för de olika klätterkategorierna, och att av detta dra generella 
slutsatser för klättersporten som en helhet anses vara mycket svårt. Få studier (internationella och 
svenska sammantaget) har belyst riskerna med klätter-sporten som helhet. Litteraturen som finns att 
tillgå och tidigare undersökningar har till stor del inriktats på tre områden, dels medicinska beträffande 
överansträngningsrelaterade träningsskador 2, dels undersökningar beträffande allvarligare skador och 
tillbud utifrån incidentrapporteringssystem och undersökningar.3  
  
Internationell forskning anser jag ofta har en fokus på alpinism och bestigning av höga toppar 
förutom den rent medicinska som jag nämnt ovan. Det sistnämnda är ett område som jag inte har för 
avsikt att gå in på i denna uppsats. En generalisering utan att särskilja de olika kategorierna av klättring 
kommer troligtvis att ge felvisande resultat vad gäller riskerna förknippade med klättring. I stycket 
bakgrund kommer jag att redogöra för en del av den forskning som finns om riskerna med klättring, 
tillbud, olyckor och skador till följd av utövande av klättring. Denna forskning tangerar fokusområdet 
för min studie men skiljer sig ofta i avgränsningar, metod eller inriktning på studien.  

1.1. Förebyggande skadearbete och skaderegistrering  
Svenska klätterförbundet är en intresseorganisation för svenska klättrare. Organisationen är knuten till 
riksidrottsförbundet. Förbundet har ett antal projekt för att höja säkerheten vid klättring i Sverige 
bland annat genom att erbjuda certifiering av klätterlokaler, verksamheter och instruktörer.  Förbundet 
har även en säkerhetsgrupp som ansvarar för registrering och analys av inrapporterade olyckor. 
Skaderegistreringen bygger på frivilligt inrapportering av den person som varit med om ett tillbud eller 
en olycka eller andra som känner till händelsen.  Förbundet erbjuder även försäkringar för enskilda 
klättrare och för certifierade verksamheter. 
 
 

                                            
1 www.klatterforbundet.se  
2 Peters Patrik, ortopedec problems in sport climbing, Wilderness and environment Medicine 12 (2001); Aj Logan mfl, 
Acute hand and wrist injuries in experienced rock climbers, Br J Sports Med 2004;38 
3 Hearns S, The scottish mountain rescue casualty study, Emerg Med J; 2003:20. DM Wright m fl ,Indoor rock 
climbing: who gets injured?, Br J Sports Med. 2001:35.  Monasterio Erik, accident and fatility characteristics in a 
population of mountain climbers in New Zealand. Humphiries David, injury rates in rock climbing, journal of 
Wilderness Medicine 4 (1993) 
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2. Bakgrund 

2.1. Allmänna teorier om idrottsskadors uppkomst 
Alla idrottare har olika förutsättningar. Figur 1 ger att antal exempel på dessa olika förutsättningar.4 I 
rutan ”interna riskfaktorer” presenteras faktorer som ålder, kön, hälsa, fysisk kondition, teknik, 
erfarenhet, träningsnivå, förberedelser och personlighet. Ytterliggare faktorer finns säkerligen som kan 
vara viktiga i sammanhanget. Ålder påverkar den enskilde idrottaren bland annat genom att 
vävnadernas hållfasthet och styrka börjar avta vid en viss ålder. Muskelstyrkan börjar avta vid 30-40 
års ålder medan senorna och ledbandens elasticitet börjar avta redan vid 30 års ålder. Det finns dock 
andra faktorer som kan ”väga upp” denna försämrade fysiska förmåga. Erfarenhet, teknik, 
förberedelser och personlighet exempel på sådana faktorer. En felaktig teknik kan inte enbart ge 
överbelastningsskador utan även i vissa situationer vara en utlösande faktor till en olycka. Otillräcklig 
uppvärmning är en vanlig bidragande orsak till skador som t.ex. muskelbristningar. Träningsnivån har 
även betydelse för idrottarens förutsättningar att skada sig. Det är t ex mer vanligt förekommande 
med skador på försäsongen än senare på säsongen. Idrottarens generella hälsa är en annan viktig 
faktor. Är idrottarens hälsa sämre än vanligt ökar det risken för skador. I detta sammanhang kan även 
faktorer som tobak och alkohol påverka idrottarens hälsa negativt och medföra en försämrad 
motståndskraft mot idrottsskador.  
 I rutan ”externa riskfaktorer” i figur 1 presenteras förutsättningar som ligger utanför idrottarens 
personliga förutsättningar. Exempel på dessa är sportspecifika faktorer, skyddsutrustning, övrig 
utrustning, underlag, klimat och ljusförhållanden. När det gäller klättring finns en rad faktorer som 
kan spela in. Vilken typ av klättring, vilken form av säkringar man använder, vilka möjligheter man har 
att säkra sig, ålder och slitage på utrustningen, väder och ljusförhållande. Skillnaden här kan 
exempelvis bestå i att klättra på is eller klippa.  Klättringen för en del kanske sker på hög höjd, 5000-
8000 meter, medan andra klättrar på klippor som inte är mer än 2-5 meter höga. Det breda spektrum 
av olika klätterdicipliner gör att det finns en mängd olika externa riskfaktorer som kan tänkas påverka 
och bidra till en skada.   
 I nästa ruta i figur 1, ”utlösande faktorer” beskrivs exempelvis hur idrottssituationen, idrottarens 
beteende, biomekanik, energimängd och typ av belastning kan påverka. Idrottarens attityd gentemot 
risker borde vara särskilt viktig för idrotter som kan få så svåra konsekvenser som vid klättring. Även 
biomekanik, mängd energi och typ av belastning är faktorer som kommer att ha stor påverkan för om 
idrottaren skadas vid klättringsrelaterade idrott. Figur 1 visar således hur idrottarens förutsättningar 
och mottaglighet kan leda till en skada. 5 

 

                                            
4 Meewisse 1994 
5 Peterson Lars, Renström Per Skador inom idrotten, 1983, falkenberg 
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Idrottarens
mottaglighet SkadaIdrottarens

förutsättning

Interna riskfaktorer
• Ålder 
• Kön
• Hälsa (tidigare skada)
• Fysisk kondition
• Tekniken 
• Erfarenhet
• Träningsnivå
• Förberedelser
• Personlighet

Externa riskfaktorer
• Sport specifika faktorer
• Skyddsutrustning
• Övrig utrustning
• Underlaget, klimatet
• Ljusförhållanden

Utlösande händelse
• Idrottssituation
• Idrottarens beteende
• Biomekanik
• Mängd energi
• Typ av belastning

Riskfaktorer för en skada SkademekanismTidsaxel

Figur 1. Faktorer av betydelse för skador inom idrotten (Meeuwisse, 1994)

 

2.2. Förebyggande av träningsskador 
I figur 1 sida 9 presenteras en rad åtgärder som påverkar idrottarens induviduella möjligheter att 
undvika skador och olyckor. Särskilt viktigt för att förebygga klätterrelaterade träningskador är att 
värma upp innan klättringen och även värma upp genom att klättra lite enklare leder i början av 
träningspasset. Uppvärmningen innan klättringen bör vara minst 15 minuter. Värdet av stretchning är 
mera omdiskuterat. 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                            
6 Wilhelmsson Bertil, Sjukgymnast specialiserad på idrottsskador.  
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2.3. Överansträngningsrelaterade skador 
Mönstret för vilka skador som uppkommer till följd av överansträngningar återkommer i ett flertal 
undersökningar. Några av dem presenteras nedan.  
 
En studie över överansträngningsrelaterade skador gjordes i samband med ”Entreprises Word 
Championchips” i Birmingham 1999. Undersökningen omfattade 295 klättrare men gällde endast 
inomhusklättring. Man kan dock ifrågasätta hur många av de tillfrågade som endast utövar inomhus 
klättring. Populationen för undersökningen utgjordes av såväl publik som de tävlande. Den omfattade 
därmed både tävlings- och motionsklättrare. I studien framkom att 44 % av de tillfrågade hade haft 
överansträngningsrelaterade skador under sin tid som klättrare. Flera (19 %) hade haft skador på fler 
än ett ställe på kroppen. Flera hade även haft återkommande skador på samma ställe på kroppen. 
Fingerskador var den vanligaste formen av skador. Av skador till följd av överansträngning i 
jämförelse med andra orsaker till skada stod överansträngningsskadorna för mer än 80 % av det totala 
antalet skador. Studien hänvisar även till tidigare forskning som visar att så många som 75-90 % av alla 
klättrare kan förvänta sig att utveckla en överansträngningsskada eller symptom på en sådan.7  
Todd E Paige m.fl. utförde under 1995 och 1996 en omfattande studie med syftet att särskilja 
skademönster för sportklättring och traditionell klättring (se definitioner nedan). Studien visade på 
markanta skillnader i skademönstren beroende på vilken av klätterdiciplinerna klättraren till största del 
utövade. Medelåldern på de deltagande i studien var 29 år och medellängden av klättererfarenhet var 7 
år. Mönstret som kunde urskiljas var att ”tradklättrare” till betydligt större del skadade sig till följd av 
fall medan sportklättrare framförallt ådrog sig skador till följd av överansträngningar. Resultatet 
redovisas i tabell 1. 8  
 

Tabell 1: Andelen skadade klättrare till följd av olycksfall efter skadeorsak (skademekanism) och klätterdiciplin 

Klätterdiciplin Fall i vägg Träffad av fallande sten Överansträngning Annat 

Traditionell klättring 43 % 11 % 33 % 13 % 

Sportklättring 12 % 8 % 62 % 17 % 

 

I studien framgick det även att den största delen av skadorna drabbade övre extremiteterna, axlar, 
armar, händer, fingrar mm vid båda formerna av klätterdiciplinerna. De skador som uppstår vid 
sportklättring var dock kraftigt överrepresenterade när det gäller övre extremiteterna.9 
Liknande resultat när det gäller lokalisationen av skadorna presenterades i en studie av A J Logan.10 
Denna studie fokuserade endast på skador i händer och handleder. Av 545 respondenter hade 155 
personer haft sammanlagt 235 skador i handen, fingrarna eller handleden. De vanligaste skadorna var 
överansträngningar i fingerleder (33 %).  
 

                                            
7 D M Wright, Indoor rock climbing: who gets injured? 
8 Paige E Todd, Injury in traditionell and sport climbing, Wilderness and Environment Medicine nr 9 (1998) 
9 Paige E Todd, Injury in traditionell and sport climbing, Wilderness and Environment Medicine nr 9 (1998) 
10 Logan A J Acute hand and wrist injuries in experienced rock climbers. Br J Sports Med 2004 nr 38 
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I boken ”One move to many” presenteras ytterliggare en omfattande undersökning av 
överansträngnings- och överbelastningsrelaterade skador.11 I denna undersökning har 284 
sportklättrare deltagit under en period av 10 år. Överansträngningsskador definieras som en skada 
som uppkommer efter en tids belastning medan överbelastningsskador definieras som en skada som 
uppkommer vid ett tillfälle. Vissa frakturer ingår i denna studie som överbelastningsskador. Resultatet 
av undersökningen återges här i form av ett antal punkter;  

- Över 80 % av skadorna och överansträngningssymptomen är koncentrerade till 
överkroppen 

- Över 50 % av skadorna och överansträngningssymptomen är koncentrerade till 
handen  

- 69 % av problemen var överansträngningssymptom, 31 % var 
överbelastningsskador  

- Av 284 klättrare, behövde 22 kirurgiska ingrepp pga frakturer, skador på senor eller 
skador på nerver 

- Av 284 klättrare klagade 16 på återkommande smärtor i korsryggen  
- Av 284 klättrare hade 31 en ökad muskelspänning kring ryggraden 
- Av 284 klättrare opererades 5 för diskbrock 
- Den mest vanliga skadan var ”pulley rapture”, att man drar av eller sönder 

bindvävsbanden  
- Det mest vanliga överansträngningssymptomet var tendonvaginitis i fingrarna 
- Problem med skuldror och fötter har ökat i jämförelse med äldre studier 12 

 
 
Tabell 2: Tabellen visar mest frekventa skador och överansträngingssymptom från en undersökning av 284 aktiva klättrare.  

Typ  Antal 

Inflammation av senskidor (höljet kring senan) 62 skador 

Svullna fingerleder 47 skador 

Tennisarmbåge 38 skador 

”Pulley injuries” (Innebär att man drar sönder 
bindvävsbandet.)  

37 skador 

Nervkompressioner 21 skador 

Frakturer 21 skador 

Sträckning av senor 12 skador 

Överansträngningssymptom av axeln 7 skador 

Knäskador 7 skador 

Flexor tendons injuries, sträckta senor 2 skador 

 

                                            
11 Lighter Sam ed, One Move to many, 2003 
12 Lighter Sam ed, One Move to many, 2003 
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2.4. Hur ser träningsskadorna ut? 
Presentation av de vanligaste överansträngnings- och överbelastningsrelaterade skadorna. 
 
Inflammation av senor, senskidor – ”tendonitis-tendovaginitis”. Senorna och senskidorna utgör 
tillsammans med bindvävsbanden en enhet i fingrarna. Inflammationen sätter sig i senskidorna. 
Kroppen producerar mera fibrin som har funktionen att smörja senskidorna.  Den ökande 
produktionen av fibrin leder till att senskidorna blir trångare och mera inflammerade. Tillståndet blir 
lätt en ond cirkel när fibrinet gör att senskidorna blir trångare och allt mera inflammerade och därför 
producerar ytterliggare fibrin. Skadan känneteckna av smärta när man rör fingret och eventuellt en viss 
svullnad. Denna skadad kan uppkomma vid hård klättring som sportklättring eller bouldring och 
speciellt vid krimpgrepp. Liknande inflammation kan uppkomma i underarmen.  

Bild 1: Bilden föreställer krimpgrepp. 

Fingrarna utsätts för mycket stor belastning 

 
Svullna fingerleder – Ganglion. Skadan uppkommer när kapseln som omsluter fingerleden får en 
skada och synovial (ledvätska) läcker ut och skapar en svullnad. Skadan kan uppkomma vid hård 
ansträngning av fingrarna. Denna skada inträffar ofta på handlovsbenen (ovansidan på handen) men 
hos klättrare även i fingrarna. 
 
Svullna fingerleder – Vid klättring på små grepp och speciellt krimpgrepp belastas brosket i 
fingerlederna mycket. Trycket på brosket leder till att fingrarna producerar mera synovial (ledvätska) i 
fingerleden. Svullnaden ger ett visst tryck på nerverna och en svag smärta kan upplevas.  
 
Triggerfinger – en liten ”knut” bildas (av flera små eller en lite större ärrbildning) på senan till följd av 
en långvarig överbelastning eller flera små skador på senan. Symptomen är att fingern inte kan böjas 
jämt utan ett litet ryck uppkommer vid en viss position. Rycket uppkommer när knuten skall passera 
ett visst ställe i sengången eller vid ligamentet. Vid värre tillstånd av ”triggerfinger” kan inte knuten 
passera utan fastnar i böjt läge.  
 
Pulley- rapture – Skadan är en avslitning eller skada av bindvävsbanden. Bindvävsbanden har 
funktionen att hålla senan på sin plats i fingern. Symptomen för ”pulley-rapture” är liknande som för 
inflammerade senskidor. Den uppkommer dock vid en plötslig händelse. Bindvävsbandet dras ofta 
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sönder i samband med att klättraren mister fotfästet och allt för stor tyngd hamnar i fingrarna. Ofta 
kan ett ”pop” – ljud höras i samband med att bindvävsbandet går sönder. 13 
 
Tennisarmbåge – inflammation av muskelfästena (senfästena) på armbågens utsida. Muskelfästena är 
fästen för de muskler som sträcker musklerna i fingrarna och handleden. Skadan uppkommer till följd 
av ensidiga rörelser. Överansträngningen leder till att det blir bristningar i den bindväv som fäster vid 
överarmbenet. Vävnaderna blir då irriterade och inflammerade. 14 Även motsvarande inflammation av 
muskelfästena på armbågens insida borde vara vanligt. Detta kallas vanligtvis för golfarmbåge. 
 
Nervkompression - skada eller ansträngning av nerver på grund av överbelastning eller svullnad. 
 
Frakturer -  frakturer kan uppkomma i fingrarna vid allt för storbelatsning.  
 
Inflammerade axlar – Vanligen inflammation av de stabiliserande muskelfästena (senfästena) i 
rotatorkuffen i axeln. 

 

2.5. Tillbud och olyckor 

2.5.1. Utblickande incidentrapportering 
 
En undersökning av omfattningen av klätterrelaterade olyckor har gjorts på Nya Zeeland. I denna 
studerades 49 klättrare. 47 % av dessa klättrare hade under den tid de klättrat varit inblandade i 33 
olyckor. Vid en uppföljningsstudie fyra år senare som omfattade 96 % av populationen framgick det 
att ytterligare 9 olyckor inträffat och fyra klätterrelaterade dödsfall hade inträffat.15  
 
I Sverige förolyckas det i genomsnitt cirka 2-4 personer varje år till följd av klätterrelaterade 
aktiviteter.16 Ytterligare ett antal svåra olyckor och tillbud sker. Omfattningen av dessa är som jag 
nämnt ovan mycket lite beskrivna. Existerande skadestatistik bygger på så kallad incidentrapportering 
och utgör endast en viss del av den så kallade skadepyramiden som beskriver förhållande mellan 
dödsfall, olyckor och tillbud.  
 

2.5.2. Svensk incidentrapportering 
Under år 2005 rapporterades 67 stycken incidenter varav 47 gällde år 2005. De övriga inträffade 
tidigare år. Under år 2004 lämnades det in 24 stycken incidentrapporter som gällde detta år. Av de 47 
rapporterna som gällde år 2005 avser 28 stycken olyckor då någon blivit skadad och 19 avsåg tillbud.  

                                            
13 Lightner Sam Jr Ed, one move too many, Hersbruck 2003 
14 Sjukvårdupplysningen, http://www.sjukvardsradgivningen.se/artikel.asp?CategoryID=18250 
15 Monasterio Erik, The New Zealand Medical Journal, ”Accident and fatality characteristics in a population of 
mountain climbers in New Zealand, Vol 118,  
16 Svenska Klätterförbundet, incidentrapportering.  
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Tabell 3: Resultat från svensk incidentrapportering. Statistiken visar antalet skador och alvarlighetsgrad under år 2004 och 2005 
2004 2005                                                År/kön 

Alvarlighetsgrad Män Kvinnor Män Kvinnor Totalt 

Dödade 3 0 1 0 4 

Mycket allvarligt skadade 0 0 3 0 3 

Allvarligt skadade 3 0 6 1 10 

Lindrigt skadade 8 2 10 6 26 
 

Tabell 4: Resultat från svensk incidentrapportering. Tabellen visar orsakerna till olyckorna och tillbuden per antal och år 

Orsaker till olyckorna eller tillbuden Antal (år 2004) Antal (år 2005) 

Förstemansfall 8 8 

Boulderfall eller nedhopp 2 6 

Nedsänkning  8 

Firning 2 4 

Toppankare  3 

Knopfel  2 

Fel vid koppling av broms eller firningsapparat  2 

Stenslag  3 

Materialfel  1 
 
Förklaring av tabell 
Förstemansfall innebär att den person som klättrar först faller. Denna person ledklättrar vilket 
innebär att han/hon startar på marken och sedan klättrar uppför klippan och efterhand säkrar sig i 
fasta säkringar eller säkringar som klättraren själv placerar. Ledklättring leder oftast till längre fall än 
vid andremansklättring.  
Boulderfall eller nedhopp innebär ett osäkrat fall från låg höjd.  
Nedsänkning innebär att någon annan person firar ner klättraren. 
Toppankare. Ett toppankare är en punkt på toppen av klätterleden där man fäster sitt rep vid säkring.  
Fel vid koppling av broms eller firningsapparat. För att säkra andra klättrare eller sig själv används 
olika säkringsverktyg som ofta bygger på att de låser vid belastning.  
Stenslag. Fallande sten som träffar en person. 
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Olyckorna har enligt inrapporteringen skett i tre olika miljöer; inomhus, i alpin miljö och utomhus 
men inte i alpin miljö. Fördelningen av olyckor i de olika miljöerna kan utläsas av tabell 5. 
Tabell 5: Tabellen visar i vilken miljö olyckan inträffade 

Miljö 2004 2005 

Inomhus 1 1 

Ej alpin miljö 12 11 

Alpin miljö 2 2 
 

Vid sidan om Svenska klätterförbundet har försäkringsbolaget Folksam följt klätterrelaterade skador 
och på min förfrågan skrivit en rapport om detta. Samtliga medlemmar i Svenska klätterförbundet är 
genom sitt medlemskap försäkrade i Folksam. Mellan år 1998 och år 2004 delades ersättning ut till 59 
personer. Åldersfördelning, kön samt vilken kroppsdel som blivit skadad framgår av tabell 6, 7, 8,9 
och 10. 17 
Tabell 6: Tabellen visar åldersfördelningen av de skadade 

Ålder Antal 

15 - 19 år 2 

20 – 24 år 14 

25 – 29 år 22 

30 – 34 år 7 

35 – 39 år 9 

40 år eller äldre 5 

Totalt 59 
Tabell 7: Tabellen visar könsfördelningen av de skadade 

Kön Antal 

Kvinnor 13 

Män 46 

Totalt 59 
Tabell 8: Tabellen visar vilket år skadan inträffade 

1998 4 

1999 7 

2000 5 

2001 10 

2002 10 

2003 12 

2004 11 

Totalt 59 

                                            
17 Lars-Inge Svensson, Sammanställning av Folksam 2005-06-28 
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Tabell 9: Tabellen visar vilken skadekategori som klättraren blivit ersatt för. 
Försäkringsmoment Antal 

Akutersättningar 52 

Tandskador 10 

Invaliditet 6 

Dödsfall 3 

Totalt 71 
Tabell 10: Tabellen visar hur skadorna fördelar sig efter kroppsdel (3 dödsfall exkluderade) 

Skadad kroppsdel Antal 

Fot och fotledskador 23  varav 17 fotledskador 

Tand och ansiktsskador 11  varav 10 tandskador 

Hand och fingerskador 5  varav 4 fingerskador 

Knäskador 3  

Ryggskador 3 

Revbensskador 3 

Benskador 2 

Multipla kroppsdelar 6 

Totalt 56 
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3. Problemställning 
 
Ovan i texten har jag beskrivit klättring som en idrott (friluftsliv) som kan bedrivas med mycket olika 
metoder och på olikartade arenor. Vissa av klätterdisciplinerna har inte mer gemensamt än Bandy och 
Bowling. Skadepanoramat kan se mycket olika ut beroende på vilken klätterdisciplin man utövar.  
  
Omfattningen av olyckor, tillbud och överansträngningsrelaterade skador har vad jag vet inte 
beskrivits eller undersökts tidigare i denna omfattning i Sverige. Kunskapen om tillbudens och 
skadornas fördelning bland klättrare inom olika åldersgrupper i Sverige är begränsad, och det kan 
därför vara värdefullt att undersöka hur förhållandet ser ut med avseende på tillbud och skador i 
samband med olika kategorier av klättring.  
  
För att kunna bedriva ett förebyggande säkerhetsarbete behövs relevant information som beskriver 
problemområdet. Det kan handla om bakomliggande faktorer som t.ex. erfarenhet, utbildning och 
utlösande faktorer som väderförhållande eller brister i utrustningen. I sammanhanget kan det också 
vara intressant att undersöka allmänna förekomsten av första hjälpenutbildning eller annan 
klätterrelaterad utbildning bland klättrare och hur sådan förvärvad kunskap används i praktiken.  
  
Avslutningsvis har jag själv 15 års erfarenhet från klättring vilket bör ge en fördel vid utformandet av 
uppsatsen.  

 
 

4. Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna studie är att öka kunskapen om skadepanoramat inom klättersporten och vidare att 
ge förslag på säkerhetshöjande åtgärder inom klättring som sport/friluftsliv. Utgångspunkten är 
följande huvudfrågor: 
 
I. I vilken omfattning sker olyckor, tillbud och överansträngningsrelaterade skador? 
II. Vilken typ av klätteraktivitet utövades av klättrarna vid tillbuds- eller olyckstillfället? 
III. Vilka bakomliggande orsaker kan urskiljas till olyckan eller tillbudet? 
IV. Vilka typer av skador förekommer och vilka kroppsdelar är utsatta för skador? 
V. Vilken typ av utbildning (klätterrelaterad, kamraträddning, första hjälpen) är vanligt 

förekommande bland klättrare? 
VI Vilka samband finns det mellan överansträngningsskador och uppvärmning?  
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5. Metod och urval 
Utifrån studiens syfte har jag valt att göra en omfattande enkätundersökning. För att få ett resultat 
som är generaliserbart för populationen som helhet (samtliga klättrare som är medlemmar i SKF) 
krävs enligt statistiska metoder ett urval på 400 personer. Enkäten har skickats per post till 600 
slumpvis utvalda klättrare (Svenska klätterförbundets medlemsregister). Ett följebrev där syftet och 
forskningsetiska principer såsom samtyckeskravet, anonymitetskravet och nyttajandekravet omnämns 
bilades enkäten (se bilaga). 
 
Jag har valt att skicka ut enkäten till ytterliggare 200 personer utöver de 400 som krävs. Genom att 
utöka urvalet var förhoppningen att ett påminnelsebrev inte skulle vara nödvändigt. Den 17 juni hade 
cirka 50 % av enkäterna returnerats till Karlstads Universitet. För att öka validiteten skickades 
påminnelser ut till dem som inte svarat på enkäten. Ytterligare ett antal enkäter returnerades då och 56 
procent av min population på 600 personer, det vill säga 336 personer, ligger till grund för denna 
undersökning. Genom detta urval kommer klättrare som utövar samtliga kategorier, med olika 
erfarenhet och ålder i alla delar av Sverige att representeras. Den är utformad med en hög grad av 
strukturering kring ett antal frågebatterier utifrån studiens syfte. Inom varje frågebatteri används 
flervalsfrågor med fasta alternativ.  
 
För att möjliggöra ytterliggare svarsalternativ finns vid flera frågor svarsalternativet ”annat” eller 
liknande men möjlighet till fritextsvar. Flera av enkätens frågor har designats i överstämmelse med 
incidentrapporteringssystemet i Norge och Sverige.  Databehandlingen av enkätsvaren sker med hjälp 
av statistikdataprogrammet, SPSS. Statistiska analysen inkluderar deskriptiv statistik, såsom t ex 
frekvens av tillbud, olyckor och träningsrelaterade skador.  
 
Enkäten bestod av fyra olika delar. Den första delen besvarades av samtliga respondenter. Denna del 
omfattade allmänn information om klättraren såsom ålder, kön mm. men innehöll även frågor om 
träningsrutiner, kursdeltagande och erfarenhet. I slutet av denna del svarade respondenterna på frågor 
om de varit med om någon träningsskada, något tillbud eller någon olycka. Ett ”ja” svar på någon av 
dessa frågor hänvisade respondenten vidare till ytterligare en omfattande del där de fick möjlighet att i 
detalj beskriva den träningsskada, tillbud eller olycka de varit med om.  

5.1. Material 
Ytterligare material förutom mitt eget som jag beskrivit ovan, som varit värdefullt är ett antal 
vetenskapliga artiklar som berör relevanta ämnesområden samt rapporter från skaderegistrering i USA, 
Norge och Sverige. Artiklarna har jag funnit genom sökning i följande databaser eller sökmotorer; 
Medline, Scopus, Google Scoolar, samt Sport Discus.  Jag har även för att bättre förstå den 
medicinska problematiken, diskuterat frågor med två sjukgymnaster. Den ena av dessa sjukgymnaster 
är själv en erfaren klättrare, den andra en specialist på idrottsskador. 
 

5.2. Pilotstudie 
En pilotstudie har genomförts för att kontrollera att enkäten är tydlig och inte kan missförstås. Den 
har även att skickats ut till ett antal ”experter” inom klättring förutom granskning av handledare vid 
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Karlstads Universitet. Pilotstudien kommer även att granskas av ett antal personer med mindre 
erfarenhet för att kontrollera att även denna grupp förstår enkäten till fullo. Det skall sägas att ingen 
enkät i pilotstudien skickades ut till de yngsta klättrarna som kan sägas representera denna grupp. I 
efterhand har jag insett att detta hade varit värdefullt eftersom vissa missförstånd då kanske kunde ha 
undvikits (några yngre klättrare har troligtvis felaktigt trott att klätterdiciplinen ”artificiell klättring” var 
inomhusklättring).  Det är viktigt att särskilja vilka fakta som gäller för olika discipliner och utövare. 
Den kunskap som genereras från sambandsanalysen i uppsatsen ska förhoppningsvis kunna utnyttjas 
för att förbättra säkerhetsarbetet.  
 

5.3. Bortfall 
Det är inte obligatoriskt att fylla i enkäten. 256 personer har valt att inte skicka in enkäten medan 337 
har valt att delta. Någon bortfallsanalys har inte kunnat göras. De svar som inkommit verkar dock 
komma in från olika delar av Sverige. Även åldersfördelningen och erfarenheten på de personer som 
sänt in enkäten förefaller vara slumpmässig. Generellt sett är det enligt Stefan Backe svårare att få en 
hög svarsfrekvens när det gäller enkäter som berör personliga erfarenheter.18  
Det är svårt att veta om bortfallsgruppen har några gemensamma nämnare. Man kan eventuellt tänka 
sig att de som varit med om svårare olyckor drar sig för att delta, men även att de väljer att delta för 
att dela med sig av sina erfarenheter. Det är också troligt att ett antal personer väljer att sluta att klättra 
efter allvarligare olyckor. Deras erfarenheter kommer inte med i studien om de valt att inte längre vara 
medlemmar i Svenska klätterförbundet. 
16 antal enkäter returnerades som okänd adress. Av adressen att döma verkar flera av dessa vara 
studenter som flyttat. I de fall vissa frågor inte har besvarats redovisas detta som bortfall. I detta 
bortfall ingår även de frågor där man endast kan svara med ett alternativ men där det trots anvisningar 
har angivits flera svarsalternativ. 

5.4. Etik 
Enkäten är anonym och inga enkätsvar presenteras enskilt. Personer som känt att de inte velat delta på 
grund av känsliga frågor har haft möjligheten att avstå eftersom deltagandet är frivilligt. De fyra krav 
som preciseras i Vetenskapsrådets forskningsetiska principer – informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet, nyttjandekravet – har beaktats.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
18 Stefan Backe 06-05-24 
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6. Definitioner och fackuttryck 
Klättersporten har en lång rad fackuttryck och egna termer. Flera härstammar från det engelska och 
franska språket. Jag skall försöka att använda så lite som möjligt av svårbegripliga ord och uttryck. En 
ordlista med definitioner och förklaringar finns nedan.  

• Alpin klättring – klättring i alpin miljö. 

• Artificiell klättring – klättring där utrustningen belastas vid klättring. Utrustning för artificiell 
klättring kan bland annat omfatta repstegar och olika formar av små krokar.  

• Bouldring – Klättring på relativt låg höjd utan säkring. Fallet dämpas ofta av en madrass 
(crachpad) och en eller flera vänner som försöker kontrollera hur klättraren faller (spottare). 
Skiljs från fri – soloklättring som är klättring utan säkring vid högre höjder. Bouldring 
inomhus eller utomhus.  

• Crimp/crimpgrepp – speciellt handgrepp där fingrarna utsätt för mycket stor belastning.  

• Firning/rappellering – Att transportera sig ner för berget på repet.  

• Klippklättring/traditionell klättring – Trad klättring/traditionell klättring, klättring där 
klättraren själv placerar sina säkringar. Säkringarna kan bestå av kilar, hexor eller mekaniska 
freinds. Klippklättring – samma som trad klättring men även topprepssäkrad klättring. Vid 
topprepssäkrad klättring fäster man repet på toppen av leden med exempelvis med egna 
säkringar, i förplacerade bultar eller i träd. 

• Klättring – används som generell term för de olika kategorierna Klippklättring/traditionell 
klättring, Sportklättring, Bouldring, Artificiell klättring, Alpin klättring mm. 

• Ledklättring – förstemannen sätter egna säkringar på vägen upp längs klippan eller säkrar sig i 
befintliga bultar – till skillnad mot topprepsklättring där repet är fäst vid toppen av klippan.  

• Mixad klättring – isklättring vissa partier där klättringen även sker på klippa.  

• Tillbud – incident som kunde orsaka personskada men undveks eller avvärjdes. 

• Topprepsklättring - klättring där repet är fäst vi toppen av klippan.  

• Olycka – incident som ledde till personskada, åtskiljs från träningsskada nedan.  

• Sportklättring – ofta hårda klätterleder med förbultade säkringar. Kan ske inomhus eller 
utomhus. 

• Isklättring – klättring på isfall med bland annat med hjälp av isyxor och stegjärn. 

• Överansträngnings- eller överbelastningsrelaterad skada – skada till följd av belastning som 
överstiger vad kroppen klarar av. Överbelastningskadan utvecklas vid ett tillfälle. 
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7. Resultat 
I följande resultatdel kommer mina frågeställningar att besvaras. Resultatdelen är en presentation av 
deltagande i undersökningen, träningsrutiner, utbildningsnivån och frekvensen av träningsskador, 
olyckor och tillbud. Vidare kommer resultat av bakomliggande och förklarande orsaker till skador och 
tillbuden samt i vilken miljö olyckorna inträffade att presenteras. 
 

7.1. Deltagande, fördelning mellan kön, ålder och erfarenhet 
I studien deltog 336 personer vilket utgör 56 % av den totala populationen. Av dessa personer var 100 
(29,2 %) personer kvinnor och 236 (70,8 %) män. Sammanlagt är det som jag tidigare nämnt cirka 
6000 medlemmar i Svenska klätterförbundet. Den svarsfrekvens jag fått i undersökningen medger att 
mina resultat kan generaliseras för samtliga medlemmar i svenska klätterförbundet. Bortfallet är dock 
relativt stort, 44 % och det är svårt att veta om det i bortfallsgruppen finns några speciella grupper 
som är större än andra.  
 
Åldersfördelningen på respondenterna redovisas i diagram nr 1. Den största ålderkategorin är 30 – 39 
åringar som utgör 46,9 % av de deltagande. Näst störst är 20 – 29 åringar som utgör 26,5 % av 
populationen. Siffrorna i diagrammet på y-axeln, kallad ”frequency” eller ”count” visar antal i samtliga 
diagram i hela uppsatsen om inte annat anges och inte procent eller något annat. Procentandel 
redovisas ibland i löpande text under diagrammen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Diagram nr 1 visar ålderfördelning för dem som deltagit i studien.  
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Diagram 2 visar antalet år som respondenterna har varit aktiva klättrare. Det är endast ca 18 % som 
har klättrat kortare tid än 1 år. Respondenter som klättrat mellan 2 och mer än 10 år eller längre utgör 
sammanlagt drygt 67 % av den totala populationen. Majoriteten av deltagarna i undersökningen har 
med andra ord relativt stor erfarenhet av klättring, eller har åtminstånde varit aktiva inom denna idrott 
under en längre tid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 2 visar antalet år som klättraren har varit aktiv klättrare 
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7.2. Rutiner för träning, uppvärmning och stretching 
Diagram 3 visar vilken klätterdiciplin respondenten oftast klättrar. Störst andel ”klättrar oftast” 
sportklättring 39 %. Denna form av klättring kan ske både inomhus och utomhus. 
Klippklättring/tradklättring är den näst största kategorin på 30,7 % och bouldring utgör 21,4 %. 
Bouldring kan även det ske både inomhus och utomhus.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Diagram nr 3 visar vilken typ av klättring som respondenten utövar oftast. 

 
Tabell 11 visar hur ofta respondenterna klättrar. Av tabellen kan man utläsa att majoriteten av 
respondenterna är mycket aktiva klättrare. 55,4 % av respondenterna klättrar mer än en gång per 
vecka.  
 

Tabell 11 visar hur ofta som respondenterna klättrar  

 Antal Procent 
 5 eller fler gånger per vecka 2 0,6 

  3-4 gånger per vecka 54 16,1 
  1-2 gånger per vecka 129 38,4 
  2-3 gånger per månad 71 21,1 
  1 gång per månad 18 5,4 
  1-6 gånger per år  30 8,9 
  Total 304 90,5 
 Bortfall/ inget svar 32 9,5 
Total 336 100,0 
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Diagram nr 4 visar rutiner för hur ofta respondenten värmer upp innan klättring.  
 
Andelen som enbart värmer upp ibland eller nästan aldrig är tillsammans 38,1 %. Majoriteten, 61,9 av 
respondenterna värmer upp ofta eller nästan alltid. I denna kategori ingår även de som alltid värmer 
upp.  
 

 
Diagram nr 5 visar hur mycket tid respondenterna lägger på uppvärmning innan klättring.  
 

Nästan aldrig IblandOftNästan alltid

Hur ofta respondenterna värmer upp innan klättring 

150 

120 

90 

60 

30 

0 

Antal 

Mer16 - 30 minuter6 - 15 minuter0 - 5 minuter 
Hur mycket tid respondenterna lägger ner på uppvärmning innan träning 

150 

100 

50 

0 

Antal 



 ”Undersökning om risker och skador inom klättersporten”

Projekt. Datum Författare 

Magisteruppsats i Riskhantering och samhällssäkerhet. 2006-08-25 Lars Ericson 

 

   27

Majoriteten, 48,5 %, av respondenterna placerar sig i kategorin 6-15 minuter. Andelen som värmer 
upp 0-5 minuter motsvarar 42,7 procent. 

 
 
Diagram 6 visar rutiner för hur ofta respondenterna stretchar efter klättring.  

 
Majoriteten, 53.3% av respondenterna stretchar efter träning ibland eller nästan aldrig/aldrig. Andelen 
som stretchar ofta eller nästan alltid/alltid är 46,7%. 
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7.3. Deltagande i kursverksamhet och ledarskap av kurser 
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Diagram nr 7 visar deltagande i kursverksamhet.  
 
Andelen som inte hade deltagit i någon form av kursverksamhet är 24,7 % eller 83 stycken personer. 
68,1 % av respondenterna anger att de deltagit i någon form av klätterkurs, 12,5 % har deltagit 
kamraträddningskurs, 13,9 % har deltagit i förstahjälpen-kurs och 13,9 % har deltagit i någon annan 
form av kurs. Annan kurs utgörs till största del av olika former av lavin, alpin eller fjällkurser. Av mina 
resultat har jag kunnat utläsa att det inte är en kategori ”nybörjare eller erfarna” klättrare som inte har 
gått någon kurs. De personer som inte har gått någon kurs är jämnt spridda efter kategorier beroende 
på hur många års erfarenhet av klättring de har.  
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Diagram nr 8 visar vem som var ansvarig för klätterkursen.  

 
I 82, 2 % av fallen ansvarade en auktoriserad instruktör för kursen.  
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7.4. Omfattning av olyckor, tillbud och överansträngningsrelaterade 
skador. Vilka typer av skador som förekommer samt bakomliggande 
orsaker till olyckor och tillbud 

7.4.1. Överansträngnings- och överbelastningsrelaterade skador, ”träningsskador” 

 
Diagram nr 9 visar antalet respondenter som fått en skada piga av överansträngning eller överbelastning under sin tid som klättrare.  
 
Totalt 145 personer har någon gång haft minst en skada vilket utgör 43,2 % av den totala 
populationen. 
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Diagram visar 10 antalet respondenter som har haft en skada piga överansträngning eller överbelastning under år 2005.  
 
Totalt 91 personer har haft minst en skada under 2005. De utgör 27,6 % av den totala populationen.  
75 stycken män och 16 kvinnor har under 2005 haft minst 1 skada. Detta motsvarar 22,3 % av 
männen och 16 % av kvinnorna. 
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Diagram nr 11 visar antalet inträffade skador samt vilken typ av klättring respondenten oftast utövar. 

Diagram nr 11 visar att träningsskador är vanligast vid sportklättring och bouldring men att det även 
är vanligt förekommande vid trad/klippklättring.  
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Diagram nr 12 visar antal överansträngnings- och överbelastningsrelaterade skador.  
 
Diagram nr 12 visar att träningsskadorna är vanligast förekommande i hand, handled och fingrarn 
men även att skador är vanligt förekommande i överarm, armbåge och underarm samt i axeln.  
Av resultatet frånenkätundersökningen framkom att endast drygt 50 % av de skadade värmde upp 
innan träningstillfället då de skadade sig. 
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7.4.2. Omfattning av olyckor 

 
Diagram nr 13 visar antalet respondenter som har varit med om en olycka mellan år 2002 och år 2005. 
 
31 personer hade varit med om en olycka under denna tidsperiod vilket utgör 9 % av den totala 
populationen.  
Män hade råkat ut för 26 stycken olyckor medan kvinnor råkat ut för 5. Av populationen i helhet har 
11,5 % av männen och 5 % av kvinnorna råkat ut för en olycka. 
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Diagram nr 14 visar antalet respondenter som varit med om en olycka fördelat på ålderskategorier.  

 
 

 Antalet olyckor 

Andel av olyckor 
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Ålder 10års intervall 0-19 2 2,8 

  20-29 6 6,1 

  30-39 12 10,4 

  40-49 4 20 

  50-59 1 5,8 

  60-69 0 0 
 
Tabell nr 12 visar antalet olyckor fördelat på ålderskategorier samt hur stor andel olyckorna som inträffat utgör i % av respektive ålderkategori. 6 

stycken olyckor har inte redovisats.  
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Diagram nr 15 anger vilken typ av klättring som utövades när olyckan inträffade.  

De största grupperna utgörs av klippklättring/tradklättring 37 %, bouldring 25,9 %, vid sportklättring 
18,5 % och vid isklättring 11,1 %.  
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Diagram nr 16 visar vilken aktivitet som respondenten utövade i samband med olyckan. 

 85.2 % av olyckorna inträffade vid klättring.  

 
Diagram nr 17 visar i vilken miljö olyckorna inträffar. 

Diagram nr 17 visar att majoriteten av olyckorna inträffar utomhus i ej alpin miljö. 
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Diagram nr 18 visar vilken typ av händelse som inträffade i samband med olyckan.  

Den typ av händelse som är vanligast förekommande vid olyckor är fall i vägg/brant terräng.  
 

Typ av händelse Antal Typ av händelse Antal 
Yttre händelse (lavin, 
ras, väder) 

6 Att 
säkerhetsrutiner/regler 
inte följdes 

2 

Otillräckliga 
färdigheter 

3 Utsliten/utmattad 2 

Handlande av annan 
person 

4 Felaktig värdering av 
förhållande/ situation 

3 

Brister i 
koncentration 

4 Blev störd 
/distraherad 

0 

Problem med 
säkringspunkter 

4 Problem med 
kommunikation 

1 

Tog en medveten 
chansning 

6 Rädsla /panik 0 

Utrustning eller 
problem med 
utrustning 

1 Otillräcklig teoretisk 
kunskap 

2 

Stress 0 Annat 8 
Tabellen nr 13 Vanligaste bakomliggande orsakerna till olyckorna. Flera bakomliggande orsaker kan ha angivits som orsak till en olycka.  
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Diagram 19 anger vilka skador som uppkommit vid olyckorna. 

 De vanligaste skadorna är skador på fot, fotled, vrist och smalben.  
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7.4.3. Tillbud 

 
Diagram 20 ovan anger hur många respondenter som varit med om ett tillbud.  

 
Totalt har 66 personer varit med om sammanlagt 86 tillbud.  

 
Diagram 21 visar könsfördelningen och antalet inträffade tillbud.  

Män råkade ut för 74 av tillbuden som inträffade medan kvinnor råkade ut för 12. Antalet män som 
råkat ut för minst ett tillbud (flera av männen har dock råkat ut för mer än ett tillbud) motsvarar 23.8 
% av den totala populationen medan motsvarande andel för kvinnor är 12 %.  
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Diagram nr 22 beskriver vilket år tillbudet inträffade.  

De senaste två åren 2005 och 2004 hade aningen fler tillbud jämfört med de två tidigare, 27 respektive 
24. Det är troligt att bortfallet av inträffade tillbud blir större ju längre tid som gått sedan händelsen. 
Antalet för år 2005 är troligen närmast det korrekta. 
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Diagram nr 23 visar vilken typ av klättring som utövades när tillbudet inträffade.  

12 av respondenterna som varit med om ett tillbud har valt att inte svara på denna fråga. Bland dem 
som svarat kan man utläsa att 39.5 % av tillbuden skedde vid sportklättring, 33,7 % skedde vid 
klippklättring/tradklättring och 9,3 skedde vid alpin klättring.   

 
Diagram nr 24 visar ålderfördelningen av dem som varit med om ett tillbud. 
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Tabell 14 visar fördelningen av tillbud per klätterdisciplin efter ålderskategorierna. Totalt har 86 
stycken tillbud redovisats i studien.  
 

Tabell 14 Fördelningen av tillbud per klätterdiciplin efter ålderkategorier. 
Ålder_10års_intervall 

 0-19 20-29 30-39 40-49 50-59 Total 

Klippklättring/trad 

klättring 
0 6 14 6 3 29 

Isklättring 0 2 2 0 0 4 

Sportklättring 3 12 17 2 0 34 

Bouldring 1 0 1 0 0 2 

Alpin klättring 0 0 3 5 0 8 

Artificiell klättring 0 1 0 0 0 1 

Typ av 

klättring när 

tillbudet 

inträffade? 

Annat 0 2 5 1 0 8 

Total 4 23 42 14 3 86 

 
 

Tabell nr 15 Antalet tillbud mellan 2002 och 2005 och hur stor andel tillbud av totala antalet personer i åldergruppen som inträffat i 

respektive åldersgrupp. 

 
Antalet tillbud under åren 2002 till och med 
2005? 

  Antal tillbud  

Andel tillbud i % 
av totala antalet 

personer I ålders- 
gruppen  

Ålder 10års intervall 0-19 4 5,7 

  20-29 23 22,5 

  30-39 42 34,7 

  40-49 14 63,7 

  50-59 3 17,6 

  60-69 0 0 

Total 86  
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Diagram nr 29 visar vilken aktivitet som respondenten utövade i samband med tillbudet.  
13 av respondenterna som varit med om ett tillbud har valt att inte svara på denna fråga. Av de övriga 
kan man utläsa att 68.2 % av tillbuden inträffade vid klättring, 20 % vid firning och 9,2 % vid 
nedstigning. 
 
 
 

KlättrinFirninAnmarscNedstigning 
Tillbudet inträffade vid

6

5

4

3

2

1

0 

Antal 



 ”Undersökning om risker och skador inom klättersporten”

Projekt. Datum Författare 

Magisteruppsats i Riskhantering och samhällssäkerhet. 2006-08-25 Lars Ericson 

 

   45

 
 

Diagram nr 30 beskriver den plats där tillbudet inträffade. 

 Det är tydligt att majoriteten inträffar utomhus i inte alpin miljö. 
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Diagram nr 31 Typ av händelse i samband med tillbudet.  

Fall i brant terräng och fallande sten/is/föremål är vanligt förekommande händelser i samband med 
tillbudet. Under kategorin ”annat” redovisas flera inträffade tillbud som uppkom vid problem med rep 
och selar samt mänskliga felhandlingar som kunde ha resulterat i en olycka men som kunde undvikas.  

I alpin miljö Utomhus i ej alpin inomhu

Tillbudet inträffade
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Typ av händelse Antal Typ av händelse Antal 
Yttre händelse (lavin, 
ras, väder) 

9 Att 
säkerhetsrutiner/regler 
inte följdes 

16 

Otillräckliga 
färdigheter 

10 Utsliten/utmattad 9 

Handlande av annan 
person 

16 Felaktig värdering av 
förhållande/ situation 

18 

Brister i 
koncentration 

19 Blev störd 
/distraherad 

1 

Problem med 
säkringspunkter 

17 Problem med 
kommunikation 

10 

Tog en medveten 
chansning 

7 Rädsla /panik 6 

Utrustning eller 
problem med 
utrustning 

11 Otillräcklig teoretisk 
kunskap 

10 

Stress 5 Annat 15 
 
Tabell nr 16 De vanligaste bakomliggande orsakerna till olyckorna 
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Diskussion/analys av resultaten - Slutsatser 

7.5. Deltagande 
Jag nämnde tidigare i inledningen att det finns cirka 6000 medlemmar i svenska klätterförbundet. Svar 
på enkäten har kommit från alla delar av Sverige, och det förefaller vara en god spridning på 
klättrarnas erfarenhet, ålder och träningsrutiner. Fördelningen mellan vilka discipliner av klättring 
deltagarna oftast klättrar verkar också vara rimlig enligt min egen erfarenhet. Möjligtvis kan kategorin 
”artificiell” vara aningen felvisande eftersom vissa nybörjare kan ha trott att artificiell klättring är 
inomhusklättring och därför fyllt i fel vid frågan som handlar om vilken typ av klättring som de oftast 
utövar. Denna grupp är dock den grupp som troligtvis varit med om minst träningsskador, tillbud och 
olyckor. Könsfördelningen visar att nästan 30 % av deltagarna är kvinnor. I flera av de undersökningar 
jag tidigare hänvisat till har ingen hänsyn tagits till kön medan det i ett par fall19 har visat sig vara 
betydligt färre (9 % och 14 %) kvinnor än i denna undersökning. Någon skillnad i skadefrekvens 
fördelat på kön har inte gjorts i de artiklar som jag hänvisat till.  
 
Åldersfördelningen visar att den största åldersgruppen klättrare i denna undersökning utgörs av 30-39 
åringar. Man kan spekulera i att de klättrare som väljer att stå utanför svenska klätterförbundet oftare 
tillhör yngre ålderskategorier, möjligtvis av ekonomiska skäl. Av de undersökningar jag tidigare 
hänvisat till har medelåldern varit aningen yngre än i denna undersökning 27år20, 27-30 år21, 29 år22 
och mycket äldre 50 år23. Den sistnämnda har avsevärt högre medelålder vilket kan förklaras vid att 
populationen till denna undersökning kom från ”The Climbers Club of Great Britain”, en exklusiv 
klätterförening som man måste bli invald i och sedan ofta blir medlem i resten av livet.  
Fördelningen av antalet år som respondenterna har klättrat visar att en stor majoritet av deltagarna i 
undersökningen har flera års klättererfarenhet. Endast cirka 18 % av populationen har klättrat mindre 
än ett år. Detta borde innebära en styrka för undersökningen eftersom respondenterna till större grad 
borde ha förstått när de varit med om ett tillbud eller varför en olycka skett.  
Den typ av klättring som respondenterna oftast klättrar stämmer väl överens med vad som är rimligt. 
Sportklättring, klippklättring och bouldring är de mest lättillgängliga disciplinerna av klättring. 

 
 
 
 
 
 

                                            
19 Logan A J Acute hand and wrist injuries in experienced rock climbers. Br J Sports Med 2004 nr 38 samt Paige E 
Todd, Injury in traditionell and sport climbing, Wilderness and Environment Medicine nr 9 (1998) 
20 Humphiries David, injury rates in rock climbing, journal of Wilderness Medicine 4 (1993) 
21 Attarian Attam, Rock climbers self-perceptions of first aid, safety, and rescue skills, Wilderness and Environmental 
Medicine nr4 
22 Paige E Todd, Injury in traditionell and sport climbing, Wilderness and Environment Medicine nr 9 (1998) 
23 Logan A J Acute hand and wrist injuries in experienced rock climbers. Br J Sports Med 2004 nr 38 
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7.6. Rutiner för träning och uppvärmning 
I resultatet framgår att 55.1 % av populationen klättrar minst en gång i veckan. Detta tycker jag tyder 
på en mycket aktiv idrottsgrupp men även att det finns en grupp av motionsklättrare. Den disciplin 
som flest klättrare utövar oftast är sportklättring. Troligtvis beror detta till stor del på att denna typ av 
klättring är lättast tillgängligt och utövas både inomhus och utomhus. Det samma borde gälla för 
bouldring. Bouldring är dock en lite nyare företeelse på stark framväxt. Den näst största disciplinen av 
klättring är Klippklättring/tradklättring.  
Vikten av att värma upp för att förebygga skador uttrycktes tidigare i uppsatsen. Det är tydligt att 
många klättrare, 61,9 % har rutiner för att värma upp. Det är dock lite oroväckande att så många som 
38,1 % endast värmer upp ibland eller aldrig. Vikten av att värma upp gäller för alla klättrare oavsett 
vilken nivå man klättrar på men givetvis blir det viktigare om man klättrar på en nivå som är mera 
påfrestande för kroppen. Detta blir tydligt när man ser hur fingerskadan ”pulley rapture” (när man 
drar sönder bindvävsbanden) uppstår. Skadan uppstår ofta när klättraren mister fotfästen och 
fingrarna plötsligt belastas mycket. För att förebygga denna och andra typer av skador är 
uppvärmningen mycket viktig. Resultatet som beskriver omfattningen av uppvärmningen är också 
viktig. Jag har tidigare redovisat att detta bör vara minst 15 minuter. I resultatdelen kan man 
konstatera att 42.5 % av klättarna värmer upp för lite. 48.5 % av klättrarna värmer upp mellan 6-15 
minuter. Det är troligt att en stor del av dessa också värmer upp för lite, det vill säga inte 15 minuter.  
Värdet av stretchning är omdiskuterat. Jag kommer därför inte att kommentera resultaten av detta.  
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7.7. Deltagande i kursverksamhet och ledarskap av kurser. 
En mycket stor andel, 68,1 % av klättrarna har deltagit i någon form av klätterkursverksamhet. Detta i 
kombination med resultatet att 82.2 % av kurserna hållits av en auktoriserad instruktör tyder på att 
utbildningsnivån av de klättrare som är medlemmar i Svenska klätterförbundet är ganska hög när det 
gäller klätterkurser. Troligtvis har detta en del av sin förklaring i Klätterförbundets arbete för att 
utbilda och certifiera instruktörer och det certifieringprojekt som genomförs vid svenska 
inomhusväggar. För att klättra självständigt inomhus på en certifierad vägg krävs att man genomgått 
en grundkurs i klättring. De personer som inte deltagit i någon kurs har jag inte analyserat i särskilt 
stor omfattning. Det är dock tydligt att de inte tillhör någon speciell grupp efter kategorier som 
beskriver hur länge de klättrat. Spridningen är jämn över de olika kategorierna.  
Deltagandet i andra kurser tycker jag generellt sett är mycket låg. Endast 12.5 % har deltagit i någon 
form av kamraträddningskurs och 13.9 % har deltagit i förstahjälpen-kurs. Skillnaden mellan en lindrig 
skada uppe på en klippvägg och om skadan utvecklas till en allvarlig kan avgöras av om den eller de 
andra klättrarna i replagen kan hantera den skadade och med hjälp av kamraträddning lyckas få ner sin 
kamrat på ett säkert och snabbt sätt. De flesta som klättrar regelbundet borde ha kunskap 
omkamraträddning och förstahjälpen. På detta område ligger en stor utmaning för de lokala klubbarna 
och för förbundet. En betydligt större del av klättrarna borde gå kurser i kamraträddning och första 
hjälpen.  
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7.8. Omfattning av överbelastnings- eller överansträngningsrelaterade 
skador samt fördelning av skador mellan könen 

I resultatet kan man utläsa att 43,2 % av klättrarna har haft en skada under den tid de klättrat till följd 
av överansträngning eller överbelastning. 27,6 % har haft en skada under det senaste året. Dessa 
siffror stämmer till stor del överens med de artiklar jag tidigare hänvisat till.   D W Wright 
undersökning som endast omfattar inomhusklättring visar att 44 % av respondenterna fått en skada på 
grund av överansträngning eller överbelastning. Att populationen i hans undersökning endast skulle 
utgöras av inomhusklättrare är dock inte troligt. Många av de klättrare som deltagit i studien klättrar 
troligtvis även utomhus. Denna undersökning är lik min egen och även resultaten är lika när det gäller 
träningsskador. Resultatet skiljer endast 0,8 % när det gäller frekvensen av träningsskador.  
A J Logans24 undersökning visade att 28 % av hans studiepopulation haft en skada. Skadorna gällde 
dock endast hand och handledsskador.  
I samtliga av de artiklar och undersökningar som jag refererar till som berör träningskador konstateras 
att skadorna till största del är lokaliserade till fingrar, hand, armbåge och axeln. Även i min 
undersökning kan detta tydligt konstateras. Ingen av artiklarna har redovisat skadefrekvens fördelat på 
kön. I denna undersökning blir det tydligt att män är mer drabbade av träningsskador. 22,3 % av 
männen har haft en skada medan siffran för kvinnor endast är 16 % av de personer som ådragit sig en 
skada under 2005. Kön är tydligen en faktor som förklarar benägenheten att få en träningsskada vilket 
kan knytas an till meeuwisses modell i det inledande kapitlet om allmänna teorier om idrottsskador. 
De flesta som skadat sig ”klättrar oftast” sportklättring eller bouldring. Detta resultat är inte 
förvånande eftersom det är i dessa båda discipliner de svåraste klätterlederna klättras och därmed 
störst påfrestning på kroppen sker.  Även klippklättring/tradklättring är skadedrabbat. Troligtvis 
klättras de tre disciplinerna av samma personer det vill säga man håller sig sällan till endast en disciplin. 
Detta kan förklara den höga frekvensen av träningskador även inom trad/klippklättring. 
Det är oroväckande att konstatera att endast drygt 50 % av respondenterna som skadat sig värmde 
upp innan de ådrog sig skadan. Troligen är detta en bidragande faktor till uppkomsten skadan och 
kanske kunde ett antal av dessa skador kunnat undvikas genom bättre rutiner för uppvärmning.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                            
24 A J Logan mfl, Acute hand and wrist injuries in experienced rock climbers, Br J Sports Med 2004;38 
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7.9. Olyckor 
9 % eller 31 av respondenterna hade varit med om en olycka mellan 2002 och 2005. Det lilla antalet 
olyckor gör att man inte kan generalisera utan en viss risk för att resultatet blir snedvridet. År 2005 
inträffade 9 st olyckor vilket för samtliga klättrare som är medlemmar i svenska klätterförbundet skulle 
motsvara 160,7 stycken olyckor på ett år. Den svenska incidentrapporteringen visar att 28 olyckor 
rapporterades under år 2005. Mörkertalet är alltså stort.  
 
Frekvensen av inträffade olyckor skiljer sig mycket åt när det gäller om klättraren är man eller kvinna. 
Mer än dubbelt så många män 11.5 % har varit med om en olycka jämfört med kvinnorna där endast 5 
% varit med om en olycka. Kön är alltså en faktor som även påverkar sannolikheten för att vara med 
om en olycka.  
Jämför man frekvensen av inträffade olyckor i olika ålderskategorier ser man att det ärklättrare i 
åldergruppen 40-49 som är mest drabbade. 20 % av personerna i denna ålderskategori har varit med 
om en olycka. De är dock endast 20 personer i denna åldersgrupp vilket kan innebära att statistiken 
blir lite felvisande. Näst oftast drabbade är 30-39-åringarna där 10,4 % av klättrarna varit med om en 
olycka. Denna grupp ligger högt över de andra i frekvens av inträffade olyckor. Resultatet tyder på att 
ålder är en faktor som kan påverka sannolikheten för man skall vara med om en olycka.  
Flest olyckor 37 % inträffade vid klippklättring/tradklättring. Anmärkningsvärt är det stora antalet 
olyckor vid bouldring och isklättring.  
Olyckorna inträffade till största del, 85,2 % vid klättring. Detta kan jämföras med resultatet för tillbud 
som skiljer sig genom fler antal tillbud vid både firning och nedstigning. De flesta olyckor inträffade 
utomhus i inte alpin miljö. Detta är naturligt och stämmer väl överens med att det är vid 
klipp/tradklättring som flest olyckor inträffar.  
Ser man närmare på vilken typ av klättring som utövades när olyckan inträffade och om klättraren 
använde hjälm utmärker sig två anmärkningsvärda resultat. Det första är att så många av dem som 
utövade klippklättring när de var med om olyckan inte bar hjälm. Klippklättrare/tradklättrare bör 
använda hjälm bland annat på grund av risken för att skadas av sten eller annat som faller ovanifrån. 
Det är också lite anmärkningsvärt att så många av dem som klättrar sportklättring hade hjälm. Det är 
vanligt att sportklättrare inte använder hjälm vid klättring. Att ingen använde hjälm vid bouldring är 
naturligt, då klättringen sker på relativt låg höjd, oftast utan någon överhängande fara och hjälm 
generellt sett inte används vid denna typ av klättring.  
De vanligaste händelserna i samband med olyckan var fall i vägg/brant terräng, annat och fallande 
sten/is/föremål. Mönstret stämmer väl överens med Todd E Paiges undersökning som visar att fall i 
vägg utgör 43 % av olyckorna inom trad/klippklättringen och fallande sten/föremål utgör 11 %. 
Resultaten är till stor del jämförbara eftersom trad/klippklättring var den typ av klättring där olyckor 
oftast inträffade. Kategorin annat är stor och någon närmare analys av denna har inte gjorts.  
De som varit med om en olycka hade möjligheten att redovisa vilka faktorer som bidrog till olyckan. 
Räknar man samman de faktorer som har direkt med brister i det mänskliga beteendet dvs. interna 
riskfaktorer enligt modellen i inledningen finner man att en övervägande del av de bakomliggande 
orsakerna placerar sig inom denna kategori. Exempel på dessa kategorier är ”brister i koncentration”, 
”felaktig värderande av förhållande/situation” och ”otillräckliga färdigheter”. Av 45 faktorer som 
redovisat utgör denna typ av mänskliga brister hos klättraren 57,7 %. Kategorin annan utgörs även 
den till största del av mänskliga felhandlingar, ofta i samband med problem med rep. Räknar man även 
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in dessa till de andra blir resultatet ännu mera tydligt, 75,5 % av olyckorna har en bidragande 
förklaring i mänskliga felhandlingar. Kategorierna ”problem med säkringspunkter” och ”utrustning 
eller användning av utrustning” kan även de i flera fall förklaras med mänskliga felhandlingar eller 
brister. Endast 6 av 45 kategoriserade en bakomliggande orsak till olyckan som yttre händelse (lavin, 
ras, väder).  
Mänskliga felhandlingarna är dock sådana som man eventuellt kan undvika genom ökad kunskap och 
erfarenhet.  
De kroppsdelar som till största omfattning skadas är ”fot/vrist/smalben” vilket inte är 
anmärkningsvärt och förklaras av att skadorna tillstörsta del uppkommer vid fall.  
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7.10. Omfattning av tillbud 
19,1 % av populationen vilket omfattar 66 personer hade varit med om ett tillbud mellan år 2002 och 
2005. Sammanlagt hade dessa personer varit med om 86 stycken tillbud. År 2005 inträffade 27 tillbud 
vilket för samtliga klättrare som är medlemmar i svenska klätterförbundet skulle motsvara 482 stycken 
tillbud på ett år.  
En olycka borde vara lättare att komma ihåg än ett tillbud. Troligtvis har ett antal tillbud som inträffat 
inte redovisats och antalet inträffade tillbud borde antagligen vara mycket högre. Den svenska 
incidentrapporteringen visar ett ännu lägre antal redovisat antal av tillbud, endast 19 stycken för år 
2005.  
 
Även när det gäller könsskillnader vid inträffade tillbud blir samma mönster som vid träningsskador 
och olyckor tydligt. Nästan dubbelt så många av männen, 23,8 % hade varit med om ett tillbud medan 
siffran för kvinnor är 12 %.  
 
Jämför man frekvensen av inträffade tillbud i olika ålderskategorier ser man att samma mönster som 
för olyckorna blir tydligt.  Det är 40-49 åringarna som är mest drabbade. Av samma anledning som för 
olyckorna kan man tänka sig att resultatet för denna grupp kan vara lite missvisande. 63,6 % av 
personerna i denna ålderskategori har varit med om ett eller flera tillbud. De är dock endast 20 
personer i denna åldersgrupp vilket kan innebära att statistiken blir snedvridet. Näst oftast drabbade är 
30-39 åringarna där 34,7 % av klättrarna varit med om en olycka. Denna grupp ligger högt över de 
andra i frekvens av inträffade olyckor. De yngsta klättrarna har varit med om tillbud i minst 
utsträckning. 5,7 % av tillbuden inträffade i denna. Resultatet tyder på att ålder är en faktor som kan 
förklara sannolikheten för man skall vara med om ett tillbud.  
 
Flest tillbud 39,5 % inträffade vid sportklättring. Vid trad/klippklättring inträffade 33,7 % av 
tillbuden. Detta resultat skiljer sig från resultatet från inträffade olyckor där trad/klippklättring var 
största kategori. Den relativt höga olycksfrekvensen vid bouldring och isklättring återspeglas inte i 
antal tillbud. Det har dock redovisats ett stort antal tillbud vid alpinklättring. Tillbuden inträffade till 
största del, 68,2 % vid klättring. Det förekom ett stort antal tillbud vid firning, 20 % och vid 
nedstigning 9,4 %. Detta resultat skiljer sig från resultaten som beskriver olycksstatistiken. Det är 
oroväckande med många tillbud vid firning eftersom en inträffad olycka vid firning troligtvis kommer 
att resultera i ett fall i marken och svåra skador. 
De flesta tillbuden 56.1% inträffade utomhus i ej alpin miljö. 16,3 % av tillbuden inträffade inomhus. 
Denna siffra borde kunna minskas eftersom miljön inomhus är tillrättalagd och kontrollen över 
klättrarna kan vara stor. Samma mönster som vid de inträffade olyckorna återspeglas i tillbuden när 
det gäller vilken typ av händelse som inträffade i samband med olyckan. Kategorin annat är störst. Typ 
av händelse som döljer sig i denna kategori är bland annat felhandlingar av klättrarna samt problem 
med selar och rep. Fall i vägg/brant terräng och fallande sten/is/objekt är de övriga stora 
kategorierna.  
Mönstret av mänskliga felhandlingar som orsak till olyckor återspeglas även vid resultatet för tillbuden. 
Yttre händelser utgör här en liten del av tillbuden medan kategorier som ”handlande av annan 
person”, ”brister i koncentration”, ”att säkerhetsrutiner/regler inte följdes” och ”felaktig värdering av 
förhållande/situation” är de vanligast förekommande bakomliggande orsakerna till tillbudet. Många 
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respondenter anger också att problem med säkringspunkter är en vanlig bakomliggande orsak till 
tillbuden.  

7.11. Analys av resultatet giltighet i förhållande till allmänna teorier om 
idrottskadors uppkomst.  

Det är tydligt att en stor del av de bakomliggande förklarningarna till uppkomsten av olyckor och 
tillbud kan härledas till klättrarens personliga förutsättningar. Kön visar tydliga samband med frekvens 
av träningsskador, olyckor och tillbud. Ålder förefaller vara en förklarande faktor vid uppkomsten av 
olyckor och tillbud. Förklaringen till många inträffade tillbud och olyckor ligger till stor del i brister 
hos klättraren så som bristande kunskap och färdighet, felaktiga värderingar av situationen, att 
säkerhetsregler inte följdes och handlande av andra personer. Dessa faktorer förefaller ha störst 
påverkan vid inträffandet av en olycka och kan kategoriseras som interna riskfaktorer i Meewisse 
modell över skadora uppkomst (sida 9). Till betydligt mindre utsträckning verkar externa faktorer 
spela en roll vid uppkomsten av en olycka eller skada.  
Viktigt i sammanhanget är att de personliga förutsättningarna kan påverkas och att skador därmed till 
större omfattning kan undvikas, särskilt gäller detta förutsättningar som har med den enskilde 
klättrarens inställning och kunskap vid utövandet av klättring.  
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Bilaga 1 

 
 
 
 

Studie över Svenska klättrares vanor, omfattningen av                            
träningsskador, tillbud och olyckor 
Mycket få studier av detta slag har gjorts tidigare, i Sverige och internationellt sett. Vi 
hoppas att ni vill ta er tid till att delta genom att fylla i enkäten. Ert deltagande är mycket 
viktigt (oavsett om ni har några erfarenheter av träningsskador eller inte.)  

Syftet med studien är att få större kunskaper om överansträngningsrelaterade skador 
vid träning samt om tillbud och olyckor vid klättring. Kunskap som exempelvis skall 
användas till att skapa en säkrare klättermiljö, påverka innehållet i klätterkurser och tips 
på hur man kan undvika överansträngningsskador i samband med träning.  
Ingen av oss klättrare vill skada sig själv eller se sina vänner skadas i en olycka. Ingen vill 
heller råka ut för en skada på grund av överbelastning i samband med träning. Studien är 
ett sätt försöka att minska risken för dessa skador och olyckor.  

Studien omfattar tio procent av medlemmarna i Svenska klätterförbundet. Enkäten 
skickas till 600 personer. Ert deltagande är frivilligt men för att undersökningen skall få 
giltighet är ditt deltagande mycket viktigt!  

Viktig information  
• Studien är helt anonym. (Ingen av enkäterna kommer att presenteras enskilt) 
• Enkäten berör endast dina egna, personliga erfarenheter. Endast en person per 

adress kan därför delta.  
• Skicka in enkäten senast 14/6-06 

Definitioner 
• Överansträngnings- eller överbelastningsrelaterad skada – skada till följd av 

belastning som överstiger vad kroppen klarar av.  
• Tillbud – Incident som kunde orsaka personskada men undveks eller avvärjdes. 
• Olycka – Incident som ledde till personskada 

 

Har du några frågor om undersökningens uppläggning och genomförande kan Du kontakta någon 
av nedanstående personer. 

 

Tack på förhand för er medverkan! 

 
Barbro Renck Stefan Backe  Lars Ericson 
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