
 
 

 

 

Biologisk åldersbestämning ur 

ett träningsplaneringsperspektiv 

- En sammanställning av somatiska mätmetoder  

 

Niklas Westblad 

Självständigt arbete/idrottsvetenskaplig magisteruppsats, 

15 högskolepoäng 

 

 

 

Datum:2017-06-21 

Handledare: Jesper Augustsson  

Examinator: Owe Stråhlman 

  



 
 

Förord  

Med detta arbete hoppas jag att bidra med ytterligare kunskap till området för barn- och 

ungdomsträning. Vi har idag, kan hävdas, en alldeles för generell träningsmodell efter den 

kronologiska åldern och jag vill belysa vikten av att försöka åldersbestämma den biologiska 

åldern för en precisare träningsplanering. En träningsplanering som är lagd efter biologisk 

mognad kan förhoppningsvis bidra till att fler ungdomar stannar längre inom idrotten samt att 

vi vuxna på ett än bättre sätt förbereder våra barn och ungdomar än mer för ett livslångt 

idrottande. 

 

     

    Stockholm, 19 maj 2017 

  



 
 

Abstract  

Aim 

The aim of the current study was to examine different somatic age measuring methods and 

their applicability to estimate the biological age for a sports trainer. 

Method 

To answer the study question searches were made in databases PubMed and Google Scholar. 

Information has also been searched in relevant literature within the field of youth training and 

through the reference lists of the studies presented in the background section of this study. 

Results 

Three different somatic age measuring methods to predict the somatic age were found; time 

for Peak Height Velocity (Mirwald et al 2002), the Physique development index (KEI) by 

Bauer from 1982 (Tonkonogi & Bellardini 2012, s 25) and the Predictive Adult Height 

(PAH) method matched to the Tanner criteria’s (Khamis & Roche 1995; Cumming et al 

2017). It can be suggested that the KEI-method have the highest validity of (r < 89). For 

applicability, however, the PHV and PAH-methods combined seems to have the highest 

applicability for a trainer in a field environment. The methods use nearly the same measuring 

values and can be combined to indicate time for PHV and can be matched against the well 

documented Tanner criteria.  

Conclusion 

The recommendation from this review is that a combination of PHV and PAH seems to be 

the most applicable for a trainer in a field environment to measure somatic or biological age. 

PHV and PAH are also frequently mentioned within the international literature and seem to 

have a linking for interpreting the onset of PHV, which is a frequently used indicator as to 

which capacity that is extra trainable for an individual during adolescence.  

Key words: biological age, peak height velocity, predictive adult height, tanner criteria 

  



 
 

Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie var att undersöka vilken eller vilka somatiska mätmetoder som har 

störst tillämpbarhet för att praktiskt genomföra en biologisk åldersuppskattning för en tränare. 

Metod 

För att besvara studiens frågeställning har sökningar genomförts i databaserna PubMed och 

Google Scholar. Information har även sökts i relevant facklitteratur inom barn- och 

ungdomsträning samt i relevanta studiers referenslistor. 

Resultat 

Tre somatiska mätmetoder kunde presenteras i form av tid för högst tillväxtspurt (PHV) av 

Mirwald et al (2002), Fysiskt utvecklingsindex (KEI) av Bauer från 1982 (Tonkonogi & 

Bellardini 2012, s 25) och uppskattad vuxenlängd mot Tannerkriterierna (PAH) (Khamis & 

Roche 1995; Cumming et al 2017). Resultatet indikerar att KEI-metoden är den mätmetod 

som har störst validitet (r > 0,89). För praktisk tillämpbarhet verkar en kombination av PHV 

och PAH-metoderna vara mest lämpad för en biologisk åldersuppskattning för tränare i en 

fältmiljö. 

Slutsats 

Studiens slutsats är att tränare rekommenderas att använda sig av en kombination av PHV 

och PAH. De är två metoder som används flitigt inom den internationella litteraturen och 

verkar kunna användas ihop för att indikera tiden för PHV, som är en frekvent använd 

indikator för vilka delkapaciteter som är träningsbara för en individ i puberteten.  

Nyckelord: biologisk ålder, peak height velocity, predictive adult height, 

tannerkriterierna 
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1. Bakgrund 

Inom de flesta lagidrotterna i Sverige indelas barn i åldersgrupper efter den kronologiska 

åldern. Precis som vuxna kan svara olika på samma träningsprogram så kan träning för barn 

och ungdomar under tillväxten vara ännu svårare att individanpassa. En individ klassas inom 

litteraturen som ett barn fram till och med starten av puberteten som är ungefär vid 11 och 13 

års ålder för tjejer respektive killar (Myer et al 2014). Den kronologiska åldern, som beräknas 

utifrån kalenderdatumet för barnets födsel till den aktuella dagen, kan vara problematisk att 

använda sig av vid planering av en växande individs träning då barn och ungdomar av samma 

kronologiska ålder kan variera så mycket som fyra till fem år i den biologiska mognaden 

(Baxter-Jones, Eisenmann & Sherar 2005). En barn- och ungdomstränare kan stå inför ett 

scenario där individer i en grupp med samma kronologiska ålder kan ha helt olika 

förutsättningar för att genomföra ett visst moment på grund av att de befinner sig i olika 

stadier i sin biologiska tillväxt. Deras interna fysiologiska respons kan även skilja sig 

avsevärt åt trots samma träningsstimuli (Lloyd et al 2014a). Adderar vi även graden av 

teknisk förmåga och intresse för aktiviteten leder det till ett svårt uppdrag att inom gruppen 

individanpassa träningen och tillgodose att varje individ ges chansen att utvecklas till sin 

maximala potential. 

Den kronologiska åldern är en svag mognadsindikator under puberteten, vilket har lett till att 

forskningen ökat i fokus mot hur vi kan mäta eller uppskatta den biologiska åldern hos ett 

barn (Stratton & Oliver 2014; Lloyd et al 2014b). Den biologiska åldern syftar till att 

beskriva den växande individens tillväxt mot en fullvuxen kropp (Baxter-Jones, Eisenmann & 

Sherar 2005). Processen av biologisk mognad har två komponenter: timing och tempo 

(Baxter-Jones, Eisenmann & Sherar 2005). Timing är den ålder då viktiga händelser i 

mognaden sker som t.ex. när första mensen inträffar eller när könshåret börjar växa. Tempo 

är i den takt som mognaden framskrider under olika perioder under tillväxten. Med hjälp av 

den biologiska åldern kan vi anpassa träningen för att optimera responsen och minimera 

risken för skador (Gabbett, Johns & Riemand 2008; Lloyd & Oliver 2012).  

Det finns inom litteraturen ett flertal mätmetoder för att bestämma den biologiska åldern hos 

en individ och de kategoriseras under skelett-, sexuell- och somatisk-åldersbestämning 

(Baxter-Jones, Eisenmann & Sherar 2005). Att mäta skelettålder hos ett barn anses vara 

gyllene standard inom biologisk åldersbestämning, men en stor nackdel är att det är resurs- 
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och tidskrävande. Skelettåldern mäts genom att skelettet röntgas och passas mot 

referensbilder (Malina 2011; Malina, Bouchard & Bar-Or 2004, s. 278). Sexuell ålder syftar 

till graden av biologisk mognad mot ett fullt fungerande system för reproducering (Malina, 

Bouchard & Bar-Or 2004, s. 283). Mätmetoderna för att bestämma den sexuella 

mognadsåldern är inte etisk genomförbara för en föreningstränare att genomföra och anses 

därför heller inte fältanpassade (Lloyd & Oliver 2014b). De sexuella mätmetoderna utförs 

genom att undersöka utvecklingen av bröst, kön och grad av behåring kring könet hos pojkar 

och flickor. Undersökningen jämförs sedan mot Tannerkriterierna som består av fem olika 

referenssteg och innefattar olika kriterier som indikerar graden av biologisk mognad hos 

individen (Malina, Bouchard & Bar-Or 2004, s. 284; Tanner 1962 se Lloyd 2014b). 

Somatisk (kroppslig) ålder syftar till graden av tillväxt utifrån generell längd eller specifika 

längdförhållanden mellan kroppsdelar (Lloyd et al 2014b). De somatiska mätmetoderna är 

mer lämpliga att användas i anslutning till träningsområdet och genomförs oftast med hjälp 

av längd- och viktmätningar. Utifrån dessa mätningar kan vi använda oss av longitudinella 

tillväxtkurvor, uppskattad tid för tillväxtspurt och procent av uppskattad längd i vuxen ålder 

(Malina, Bouchard & Bar-Or 2004, s. 293 ff). Med hjälp av de mer fältanpassade 

mätmetoderna kan en tränare snabbt uppskatta var ungdomarna i träningsgruppen befinner 

sig i den biologiska mognadsprocessen med dokumenterad god validitet (Rowland 2005 se 

Lloyd et al 2014b). Somatisk ålder mäts oftast i förhållande till Peak Height Velocity (PHV). 

PHV är den fas där hastigheten för tillväxten i längd är som störst under puberteten och 

används i facklitteraturen som tydlig avdelare mellan pre- och pubertala barn (Beunen & 

Malina 1988). Ålder vid PHV är även den mest använda indikatorn för mognad vid 

longitudinella studier av tonåringar (Malina, Bouchard & Bar-Or 2004, s. 294.). PHV 

inträffar omkring 12 års ålder för flickor och 14 års ålder för pojkar (Stratton & Oliver 2014, 

s. 14). 

Utifrån den biologiska mognadsprocessen har det producerats översiktsmodeller för att 

långsiktigt utveckla atletiskt idrottande barn och ungdomar utifrån individens biologiska ålder 

för att optimera responsen och minimera skaderisken. Den första modellen som tog fäste i 

syftet att presentera en överblick för vad ett barn behöver träna vid en viss ålder var the Long 

Term Athlete Development (LTAD)-modellen (Balyi & Hamilton 2004). LTAD är en modell 

som syftar till att ge en översikt över vilka delkapaciteter en individ skall fokusera på att träna 

utifrån optimala fönster för den åldern som individen befinner sig i (se figur 1). LTAD-

modellen är dock utformad efter kronologisk ålder och författarna till LTAD menar i sin 
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modell att om en delkapacitet inte stimuleras under det optimala fönstret så kommer 

prestationsförmågan inte bli vad den annars hade kunnat varit (Balyi & Hamilton 2004). 

Detta har modellen fått kritik för och ur dessa begränsningar framkom en ny modell, Youth 

Physical Development (YPD)-modellen (Lloyd & Oliver 2012) (se figur 2). YPD-modellen 

är ett ramverk för att förstå träningsbarheten av en viss delkapacitet vid en specifik biologisk 

ålder (Cumming et al 2017). Med skillnad mot LTAD-modellen så är tanken med YPD-

modellen att alla delkapaciteter är träningsbara under barndomen och tonåren men att 

delkapaciteterna är extra träningsbara under vissa perioder av en individs tillväxt. Till 

exempel verkar styrketräning för barn före puberteten och framförallt PHV resultera i att de 

ökar sin muskulära styrka genom ökad neuromuskulär aktivering medan ingen förändring 

verkar ske i muskelarkitekturen (Blimkie 1993). Men under och efter puberteten kan både 

neuronala- och muskelarkitekturella förändringar ske efter styrketräning.

 

Figur 1. LTAD-modellen modifierad från Balyi & Way (2002). 
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Figur 2. YPD-modellen modifierad från Lloyd & Oliver (2012). 

En svensk översiktsmodell över träningsbarheten av de olika delkapaciteterna finns 

publicerad av Gjerset och Anderset (1997 se Augustsson och Wernbom 2007). Modellen är 

mer generell i åldersspannet men likt de andra modellerna även grovt indikerande i 

doseringen av hur träningsbar en delkapacitet är (se figur 3). 

 

Figur 3. Översiktsmodell för träningsbarheten av olika egenskaper (Gjerset & Annerstedt 1997). 

I Storbritannien har flera fotbollsklubbar anammat dessa utvecklingsmodeller för att bygga en 

hållbar utvecklingsmiljö inom sina akademier. Vid tränarsymposiumet Child to Champion, 

Gloucester England 2017, berättade akademiansvariga för Arsenal och Southampton att de 

också använder sig av somatiska test för att uppskatta sina akademispelares biologiska ålder 

både för att som tidigare nämnt optimera träningen och minimera risken för skador, men även 

i syfte att inte exkludera någon spelare som kan vara en tidig eller sent utvecklad individ. 
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Beroende på tidigare nämnda variabler i tempo och timing kommer en individ med tidig 

biologisk timing mot sin kronologiska ålder ses som en ”early-maturer” och vice versa 

(Lloyd et al 2014b). Det finns ett flertal studier som visar på en relativ ålderseffekt av att de 

som är födda under första halvan av kalenderåret har en större chans att nå högsta nivå i 

jämförelse med de som är födda på andra halvan av kalenderåret (Augste & Lames 2011; 

Helsen, Winckel & Williams 2004; Mujika et al 2009). För att inte riskera att exkludera en 

spelare som akademin har satsat stora resurser på och eventuellt utvecklas sent i puberteten 

tillämpar flera akademier biologiska åldersbestämningsmetoder. Mognadsuppskattningen kan 

också verka åt andra hållet för en spelare vars biologiska ålder är före den kronologiska 

åldern och därmed kan riskera att bli understimulerad vilket hindrar att spelaren utmanas efter 

sin egna fysiska, tekniska, taktiska och psykologiska status. För att än mer stimulera varje 

individ efter dess biologiska ålder har det växt fram ett för lagidrotten nytt koncept: Bio-

banding. 

Bio-banding är ett koncept där man grupperar barnen efter kroppsstorlek och biologisk ålder 

tillskillnad mot kronologisk åldersindelning (Cumming et al 2017). Konceptet används för att 

underlätta vid tävlingssammanhang, styrke- och konditionsträning samt för 

talangidentifikation. Vid indelning genom bio-banding tas egentligen ingen hänsyn till 

tekniska eller psykologiska färdigheter, men för en holistisk utveckling av ungdomen är detta 

att rekommendera (Cumming et al 2017). Liknande grupperingssystem används redan inom 

vissa kontaktsporter där man tävlar inom både en viktklass och åldersklass för att tävla på 

lika villkor och undvika skador. Detta grupperingssystem har även börjat att användas bland 

vissa av Premier League klubbarnas akademier. En uppdaterad svensk 

kunskapsöversiktsmodell likt YPD-modellen som tar hänsyn till den biologiska 

mognadsprocessen tillsammans med en viss implementation av bio-banding kan resultera i ett 

nytt system för en bättre ungdomsutveckling i Sverige. Det nya systemet skulle kunna hjälpa 

idrotten att få fler barn och ungdomar att stanna inom idrotten genom att de stimuleras efter 

sin individuella biologiska förutsättning och därför kan uppleva idrotten som roligare när de 

får lyckas. Det kan även vara ett sätt att skapa den röda tråden för barn och 

ungdomsutveckling som föreningar i Sverige ibland saknar. Därför krävs det riktlinjer och 

information kring enkla somatiska mätmetoder som tränare och föreningar i Sverige kan ta 

del av för att utveckla den träning som individerna erbjuds och bli än mer individanpassad. 
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2. Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka somatiska mätmetoder som har högst 

tillämpbarhet för en föreningstränare att uppskatta den biologiska åldern hos ett barn eller 

ungdom. 

3. Metod 

För att besvara studiens frågeställning har sökningar gjorts i de vetenskapliga databaserna 

PubMed och Google Scholar. Sökord som använts för att finna biologiska 

åldersbestämningsmetoder är: biological age, measuring methods, somatic age. Sökningar har 

även gjorts i svensk som engelskspråkig facklitteratur inom området för barn och 

ungdomsrelaterad träning. Referenslistor för studier presenterade i bakgrunden har även 

använts för att hitta ytterligare studier som kan besvara studiens syfte. Se figur 4 för en 

metodöversikt. Kriterier för inkludering var att metoden är praktiskt tillämpbar för en tränare 

i form av att endast enklare mätutrustning som måttband, personvåg och miniräknare krävs 

för att genomföra mätmetoden. 

 

Figur 4. Metodöversikt. 

Enbart den senast presenterade metoden ur facklitteratur och artiklar, som belyser biologiska 

åldersbestämningsmetoder, har inkluderats för att presentera det mest aktuella forskningsläget 

som är möjligt. En senare version av ålderbestämningsmodellen antas ha en högre validitet 
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därav detta val. Sökningarna i de vetenskapliga databaserna resulterade i en artikel som 

inkluderades (Mirwald et al 2002). Sökningen genererade endast sex träffar i PubMed medan 

samma sökning genererade 181 000 träffar i Google Scholar, vilket är ett för stort antal att 

litteraturgranska inom tidsramen för detta arbete. Viss litteratur kan därför ha oavsiktligt 

exkluderats på grund av en för bred sökning. Somatiska mätmetoder har även inhämtats från 

referenslistor från utvalda originalartiklar (Lloyd et al 2014b; Cumming et al 2017). 

Studierna valdes ut genom riktat urval och det kan ifrågasättas som bias. 

4. Resultat 

4.1 Somatiska mätmetoder. 

4.1.1 Ålder vid PHV 

Mirwald et al publicerade 2002 en praktisk metod för att tränare skall kunna mäta och 

försöka precisera var individen befinner sig i sin biologiska mognad i förhållande till PHV. 

Data från longitudinella studier gjorda mellan 1991 och 1997 låg till grund för framtagandet 

av ekvationen som skall uppskatta tid för PHV (Bailey 1997; Bailey et al 1999). Med hjälp av 

antropometriska data från 113 pojkar och 115 flickor publicerade Mirwald et al (2002) en 

ekvation som uppskattar PHV med ±1 års säkerhet. Det som ingår i ekvationen är individens 

kön, den kronologiska åldern, stående längd, sittande längd från huvud till rumpa och 

kroppsmassan. Resultatet subtraheras från individens födelsedatum och ger oss tiden till 

uppskattad PHV. Rekommendationen är att genomföra två till fyra mätningar per år med tre 

till fyra månaders intervall för att tonåringens tillväxttempo kan variera under året.  

Ekvationen för pojkar:  

Tid för mognad = -9,236 + 0,0002708 * Benets längd i förhållande till den sittande längden 

– 0,001663 * Ålder i förhållande till benets längd + 0,007216 * Ålder i förhållande till 

sittande längd + 0,02292 * Vikt i förhållande till längd, där R = 0,94, R2 = 0,891, och SEE = 

0,592. 

Ekvationen för flickor:  

Tid för mognad = -9,376 + 0,0001882 * Förhållande mellan lårbenslängden och sittande 

längden + 0,0022 * Ålder i förhållande till benets längd + 0,005841 * Ålder i förhållande till 

sittande längd – 0,002658 * Ålder i förhållande till vikt + 0,07693 * Vikt i förhållande till 

längd, där R = 0,94, R2 = 0,890, och SEE = 0,569. 
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För en praktiskt tillämpbar uträkning finns det färdiga Excel ark att ladda ner gratis online (se 

bilaga 1). 

4.1.2 KEI-Metoden 

Körperbauentwicklungsindex-metoden (KEI), på svenska översatt ”fysiskt utvecklingsindex”, 

är en metod från 1982 av Brauer som använder sig av mätningar på fem parametrar och är en 

vidareutveckling av Wutscherk’s KC-modell från 1974 (Tonkonogi & Bellardini 2012, s 25). 

KEI-metoden har en ekvation för pojkar respektive flickor och har i studier visat på en god 

korrelation (r > 0,89) för att reflektera den sanna biologiska åldern (Tonkonogi & Bellardini 

2012, s. 26).  

Ekvationen för pojkar: 

Pojkar: KEI = ((Axelbredd + höftbredd) x (2 * max underarmens omkrets – (16 * (kroppsvikt 

i gram * 100 / kroppslängd cm3)) + 18,1) / 20 * kroppslängd 

Underarmens omkrets mäts på det bredaste stället. 

Ekvationen för flickor: 

Flickor: KEI = ((Axelbredd + höftbredd) x (lårets omkrets – (15 * (kroppsvikt i gram * 100 / 

kroppslängd cm3)) + 18,6) / 20 x kroppslängd. 

Lårets omkrets mäts mitt på låren (hälften av avståndet mellan trochanter major och yttre 

epicondylen på lårbenet). 

KEI-värdet avläses sedan i tabellen (se tabell 1) och ger dig individens biologiska 

mognadsålder. 
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Tabell 1. KEI-värden för att avläsa biologisk ålder. 

 

4.1.3 Predictive Adult Height (PAH) 

Khamis & Roche publicerade 1995 en metod för att enkelt uppskatta på svenska den 

uppskattade vuxna längden hos ett barn eller en ungdom, Predictive Adult Height (PAH). 

Metoden baserades på data från en longitudinell studie som inkluderade 223 pojkar och 210 

flickor (Khamis & Roche 1995 citerar Roche 1992). Metoden kan användas på barn och 

ungdomar i åldrarna 4–17 med en genomsnittlig felmarginal för 50 % av pojkar respektive 

flickor med 2,16 ± 0,55 (cm) & 1,66± 0,64 (cm). För 90 % av pojkarna respektive flickorna 

är felmarginalen 4,51± 1,25 (cm) & 4,25± 1,64 (cm). För att beräkna PAH behövs 

ungdomens aktuella längd, vikt och båda föräldrarnas längd. Khamis och & Roche (1995) 

poängterar att ekvationen endast fungerar på fullt friska individer som inte har patologiska 

problem. 

Ekvationen ser ut som följer:  

Uppskattad längd i vuxen ålder: = β0 + β1 * längd + β2 * vikt + β3 * föräldrarnas längd 

För betavärdena i tabellen, se Khamis och Roche (1995).  

Med hjälp av den uppskattade vuxna åldern kan vi beräkna den aktuella längden i 

procentuellt förhållande till slutlängden. PAH är inte en indikator för tillväxtspurt men kan 

användas för att ge en indikation om en ungdom är på väg mot sin tillväxtspurt (Cumming et 

al 2017). Data från longitudinella studier indikerar att PHV verkar inträffa mellan 88-96 % av 
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PAH med en topp kring 91-92 % av PAH (Baxter-Jones 2013, s. 17-27 se Cumming et al 

2017; Tanner 1962 se Cumming et al 2017).  

4.1.4 Predictive Adult Height mot Tannerkriterierna 

Predictive Adult Height har utifrån data presenterad i en studie på unga fotbollsspelare i 11-

14 års ålder (Figueireido et al 2009) omräknats och matchats mot Tannerkriterierna av Robert 

M. Malina (Cumming et al 2017) (se tabell 4). Matchningen av PAH mot Tannerkriterierna 

ger en indikation till hur långt gången individen är i sin biologiska mognad och kan användas 

för att passas mot PHV för att få en än mer korrekt uppfattning om individens biologiska 

ålder. Inget värde för validiteten för Tannerkriterierna kan presenteras men för användning av 

PAH i syftet att uppskatta den biologiska åldern kan den uppskattas till relativt hög då 

Tannerkriterierna är en erkänd och välanvänd uppskattningsmetod för sexuell mognad. 

Tabell 2. Predictive Adult Height mot Tannerkriterierna.

 

Individer < 85 % av PAH betecknas då som pre-pubertala medan individer mellan 85-90 % 

av PAH betecknas vara i tidig pubertal fas. De som befinner sig mellan 90-95 % av PAH är 

mitt i puberteten och individer mellan 95-100 % av PAH är i senare delen puberteten.  

4.2 Sammansatt översiktsmodell för biologisk åldersbestämning 

Alla funna metoder innefattar komplexa ekvationer för att uträkna den uppskattade tiden för 

biologisk ålder, PHV eller PAH. Färdiga kalkylatorer finns att tillgå online för både Mirwald 

et al (2002)-PHV och Khamis och Roche (1995)-PAH (se bilaga 1), men inte för KEI-

metoden. Tidigare presenterade översiktsmodeller (fig1-3) presenteras i bilaga 2 som en 

fullständig översikt tillsammans med presenterade mätmetoders referensskalor för den 

biologiska åldern matchad mot den kronologiska åldern.  

1
2
3
4
5
Totalt

Uträknat av Robert M. Malina med tillstånd utifrån data rapporterat i en studie av Figuereido et al. Analys data i tabellen 
ovanför är baserat på data av Dr. Antonio J Figuereido, University of Coimbra, Portugal.

PAH = predicted adult height. Uppskattad vuxen längd.

< 85 % PAH 85-90 % PAH 90-95 % PAH 95-100 % PAH Totalt antal spelareGrad av pubishåret
Procent av PAH-steg

0

7
23
6
0

Samband mellan status för puberteten (nivå för pubishåret) och somatisk mognad uträknad av procenten av uppskattad 
vuxen längd hos portugisiska fotbollsspelare i ungdomsåren mellan 11-15 år.

40
15
1
0

0

0
4
20
7
0

47
43
35
32
2

0
1
8
25
2

56 36 31 36 159
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5. Analys – Diskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka vilken eller vilka somatiska mätmetoder som har 

tillämpbarhet för en föreningstränare att uppskatta den biologiska åldern hos ett barn eller 

ungdom. Tre olika praktiskt genomförbara mätmetoder för uppskattning av biologisk ålder 

kunde presenteras; tid mot Peak Height Velocity (Mirwald et al 2002), KEI-metoden av 

Brauer (Tonkonogi & Bellardini 2012, s. 25) och Predictive Adult Height (Khamis & Roche 

1995) mot Tannerkritierna (Cumming et al 2017). Ekvationsmodellerna uppskattar den 

biologiska åldern på olika sätt vilket gör det svårt att sätta ekvationernas validitet direkt mot 

varandra. KEI-modellen visar på en tydligt god korrelation (r > 0,89) mellan ekvationen och 

individens biologiska ålder. Tid till PHV har en större felmarginal i ± 1 år för tid till PHV och 

kan användas mer som en indikator till vart individen befinner sig i förhållande till 

tillväxtspurten. De kontinuerliga mätningarna som författarna till PHV-metoden 

rekommenderar (Mirwald et al 2002) tillåter oss också att monitorera den faktiska 

förändringen i längd hos individen för att ges indikationer till förändring. Ett högt tempo i 

tillväxtkurvan kan indikera att individen befinner sig under tiden PHV. 

Uppskattningsmodellen för PAH är som tidigare nämnt för sig själv ingen indikator för 

biologisk ålder. PAH har uppskattats mot Tannerkriterierna för att åldersbestämma en individ 

(Cumming et al 2017). Tannerkriterierna är icke etiskt genomförbara för en vanlig 

föreningstränare men med hjälp av PAH och den utarbetade tabellen för PAH mot 

Tannerkriterierna kan vi åldersbestämma individen med hjälp av PAH-mätningen. Tyvärr kan 

ingen exakt siffra för validiteten av Tannerkriterierna presenteras. 

Om tränare eller föreningar har möjlighet att få KEI- och PHV-modellernas ekvationer 

programmerade i exempelvis ett Excel-ark för snabbare datahantering, verkar KEI ha en 

högre validitet än PHV i uppskattningen av den biologiska åldern. PAH-mätningarna mot 

Tannerkriterierna skulle kunna motiveras ha ett potentiellt övertag vad gäller validitet och 

reliabilitet som ligger utanför modellernas egna ekvationer. Om vi bortser från metodernas 

egna validitet och reliabilitet kommer förmodligen längdmätningarna på fältet och dess 

mätfel vara det som främst kan påverka validiteten och reliabiliteten. Det är oerhört viktigt att 

alla mätningar görs av samma testledare, på samma sätt och att testledaren skaffar sig en stor 

erfarenhet av att utföra mätningarna. PAH-modellen kräver endast kroppsvikten, individens 

längd och föräldrarnas längd för ekvationen, medan KEI- och PHV-modellen kräver något 

fler mätningar vilket kan öka risken för metodfel. 
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En kombination av tid till PHV (Mirwald et al 2002) och PAH (Khamis & Roche 1992) kan 

vara den mest lämpade kombinationen av modeller för fältanvändning i syftet att uppskatta 

den biologiska åldern hos en växande individ på grund av de befintliga uträkningskalkylerna 

som finns att tillgå online (se bilaga 1). Ytterligare en stark orsak till varför en kombination 

av PHV och PAH kan anses starkare än KEI-metoden är att de båda modellerna används i 

större utsträckning internationellt. Majoriteten av den internationella fack- och 

artikellitteraturen för barn- och ungdomsträning använder sig av tiden för PHV som 

utgångspunkt för rekommendationer till vilken typ av fysisk träning en växande individ bäst 

kan tillgodogöra sig och har förutsättningar för. Detta är en stor anledning till varför vi skall 

försöka uppskatta tiden för PHV. Då PHV presenteras flitigt i internationella studier där det 

forskas mer kring barn och ungdomsträning än vad det gör i Sverige ser jag det som oerhört 

viktigt att vi använder en modell som är internationellt gångbar för att vi skall kunna nyttja 

den ström av artiklar som kommer från framförallt USA och Storbritannien kring barn- och 

ungdomsträning. Det finns även som tidigare presenterat data från longitudinella studier som 

indikerar att PHV verkar inträffa mellan 88-96 % av PAH med en peak kring 91-92 % av 

PAH (Baxter-Jones 2013, s. 17-27 se Cumming et al 2017; Tanner 1962 se Cumming et al 

2017). Vid konversation under konferensen Child to Champion i Gloucester 2017 med 

akademiansvarig för Southampton presenterade han att de också har opublicerade data som 

pekar mot att PHV inträffar vid 91-92% av PAH, vilket ger mer stöd till kombinationen av 

PHV med PAH är ett starkt verktyg för att monitorera den biologiska åldern. Mätvärdena 

som krävs för PHV och PAH är även väldigt snarliknande och kan därför enkelt mätas vid 

samma tillfälle utan extra tidsåtgång. 

I bilaga 2 presenteras en sammansatt modell med översikt av samtliga tre modellers 

biologiska referensuppskattning passad mot kronologisk ålder. Under kan även läsaren se de 

båda nämnda kunskapsmodellerna LTAD och YPD. Efter att tränaren eller ledaren använt sig 

av lämplig metod för att uppskatta den biologiska mognadsåldern kan han eller hon lätt se i 

översiktsmodellen vilken delkapacitet som de skall ge extra eller mindre fokus på. Att veta 

vart en individ befinner sig i sin biologiska mognadsprocess är såklart inte den enda faktorn 

vi behöver ta hänsyn till när vi planerar träningen. Ett barn som är långt gången i puberteten 

men aldrig har tränat t.ex. styrketräning kommer att ha en låg träningsålder inom 

styrketräning. För en individ med låg träningsålder inom en viss delkapacitet kommer då 

prioriteten vara att lära individen den teknik som krävs för att utföra styrkemomentet. Det är 

därför viktigt att vi tidigt lär våra barn och ungdomar den teknik som krävs oavsett 
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träningsmoment så att individen är redo när en delkapacitet är extra träningsbar. Annars finns 

det en risk att individen inte får den potentiellt bästa idrottsliga fostringen.  

Det smala underlaget som denna studie presenterat visar på behovet av vidare forskning inom 

somatisk åldersbestämning. Området behöver styrkas med fler studier som validerar och 

undersöker de presenterade somatiska mätmetoderna än mer. En validering av PAH-metoden 

mot Tannerkriterierna eller PAH-metoden mot tillväxtspurten ser jag som nästa steg för 

vidare forskning inom området. De indikationer som finns från både publicerade- (Cumming 

et al 2017) och opublicerade data (Child to Champion, Gloucester 2017) för PAH mot Tanner 

och tillväxtspurten visar på en intressant koppling mellan PAH och tillväxtspurten. Då 

metoden för uppskattad vuxen längd endast kräver föräldrarnas medellängd och ungdomens 

vikt samt längd skulle den biologiska åldersbestämningen vara ett värdefullt och enkelt 

genomförbart verktyg som alla föreningar skulle ha nytta av. Det krävs även generellt vidare 

forskning och utbildning inom Sverige kring barn- och ungdomsträning för att öka kunskapen 

kring biologisk ålder. Detta för att på ett bättre sätt individanpassa träningen oavsett om en 

individ tränar i grupp eller individuellt. En bättre individanpassad träning kan förmodligen 

vilket är en förutsättning för att de ska fortsätta tycka idrott är roligt och stanna inom idrotten. 

Biologisk åldersanpassad träning kan förmodligen leda till att fler barn stimuleras på sin egna 

kunskap- och mognadsnivå, minska riskerna för skador, öka prestationen och 

förhoppningsvis bibehålla fler ungdomar i idrottsverige, om de själva vill det.  

6. Konklusion 

Rekommendationen för tränare, baserat på denna litteraturgranskning, är att använda en 

kombination av mätning för uppskattad tid av PHV (Mirwald et al 2002) och mätning av den 

uppskattade vuxna längden PAH (Khamis & Roche 1995) i syfte att uppskatta den biologiska 

åldern hos en individ. Med hjälp av resultatet är det tänkbart att tränaren skulle kunna 

individanpassa träningen med större precision utifrån individens fysiska möjligheter för att 

tidsoptimera träningen, minska risken för skador och öka prestationen. Detta skulle kunna 

leda till att fler unga idrottare stannar inom idrotten. 
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PHV- Excelark (Mirwald et al 2002) https://www.scienceforsport.com/peak-height-velocity/# 
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PAH – Khamis & Roche method (1995) http://www.babymed.com/tools/how-tall-will-i-be-

khamis-calculator-child-height-calculator-or-khamis-roche-method 
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