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Sammanfattning 
 
Fysisk träning för barn har alltid varit ett kontroversiellt ämne som berör 
såväl etiska och fysiologiska som medicinska frågor. Styrketräning är den 
form av träning som ställer dessa frågor på sin spets. De svenska officiella 
organen Idrottens Forskningsråd (IFR) och Riksidrottsförbundet (RF) har 
genom åren lagt fram rekommendationer och riktlinjer som ska fungera som 
underlag vid utformning av den träningsverksamhet som bedrivs i idrottens 
föreningsliv. Eftersom forskningsrön har förändrats i takt med 
forskningsframsteg har också rekommendationer och riktlinjer från officiellt 
håll varierat över tid. Syftet med föreliggande studie var att undersöka om 
fotbollsledare har kännedom om de senaste rekommendationerna vad gäller 
styrketräning för barn. I studien inkluderades fotbollsledare (n=39) som 
tränade pojkar i årskullarna 1998-2002. Med utgångspunkt i nya svenska 
rekommendationer om styrketräning för barn formulerades påståenden i en 
enkät. Med hjälp av enkäten samlades data in som kodades om till siffror och 
analyserades. I resultatet identifierades två variabler som hade betydelse för 
de åsikter som fördes fram i enkäten. Dessa variabler innebar att det för 
resultatet spelade roll i vilken division som fotbollsledarens fotbollsförening 
spelade i samt hur många år denne varit aktiv som fotbollsledare. Resultatet 
visade att fotbollsledare inte hade kännedom om de senaste 
rekommendationerna vad gäller styrketräning för barn. 
 

Nyckelord: Fysisk träning, fysisk träning för barn, fotbollscoacher, 
fotbollsinstruktörer. 
 

Abstract 
 
Physical training for children has always been a controversial topic that raises 
ethical, physiological and medical issues. Although the recently revealed 
scientific evidence indicates that strength training can lead to a number of 
positive effects on children, there has always been a problem associated with 
weight training impact on child development. For several years the Swedish 
Sports Research Counsil (Idrottens Forskningsråd) and the Swedish Sports 
Confederation (Riksidrottsförbundet) has presented recommendations and 
guidelines that will serve as the basis for the design of training activities in 
sport clubs. Since research findings have changed over the past years, 
recommendations and guidelines from the Swedish Sports Research Counsil 
and the Swedish Sports Confederation has varied over time as well. The 
purpose of this study was to investigate whether football1leaders are aware of 
the latest recommendations regarding strength training for children. This 

                                                 
1 In US it is referred to as soccer. 
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study includes football leaders (n=39) who trains boys in age groups from 
1998 to 2002. By using a questionnaire data was collected, coded and 
analyzed. The results of this study indicate that football leaders are not aware 
of the latest recommendations regarding strength training for children. 
 

Key words: Physical training, physical training for children, strength training, 
strength training for children, children, soccer leaders, soccer, football 
leaders, football. 
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INTRODUKTION 

Strong et al. publicerade år 2005 en studie om fysisk aktivitet i vilken det 

konstaterades att barn bör delta i måttlig till intensiv fysisk aktivitet under 60 

minuter eller mer per dag. Studien som omfattade 1220 abstrakts och 850 

artiklar från år 1980 och framåt identifierades via tre databaser (PubMed, 

Eric och PsycINFO) och slår fast att fysisk aktivitet som innefattar någon 

form av muskulär styrka är att rekommendera [119]. Studier har visat att 

styrketräning inte bara kan vara en del av denna fysiska aktivitet, utan också 

erbjuder barn unika fördelar rent muskulärt [43, 87, 131]. Styrketräning för 

barn har dock inte alltid rekommenderats. Under 1970- och 1980-talet var 

styrketräning för barn ett kontroversiellt ämne och med anledning av den 

förmodade ökade skaderisken var träningsformen ifrågasatt [15, 34-35, 45, 

57, 62, 88]. På senare år har det emellertid lagts fram studier vars resultat 

tydligt pekar mot att barn uppnår avsevärda styrkeförbättringar med hjälp av 

styrketräning [11, 59, 73, 87, 90, 103].  

 Idrottens Forskningsråd (IFR) och Riksidrottsförbundet (RF) har i 

uppgift att förmedla kunskap, rekommendationer och riktlinjer samt försöka 

bidra till insikter som ska prövas av bl.a. ledare i idrottens föreningsliv. Hur 

har dessa motsägelser kring styrketräning för barn mottagits av dem? IFR har 

i två rapporter från år 1986 och 1990 med försiktighet behandlat ämnet 

styrketräning för barn [10, 120]. Framför allt poängterades det att 

styrketräning kunde leda till skador som i värsta fall ledde till bestående men. 

Därför intog IFR och därmed kanske också stora delar av Sverige en försiktig 

hållning i frågan om styrketräning för barn. Rekommendationerna var bl.a. att 

avstå från yttre belastning i form av t.ex. tunga vikter. RF kom år 2009 fram 

till att ingen övergripande översyn av forskningsläget gjorts efter dessa två 

rapporter. Därför sammanställde RF samma år en rapport som byggde på 

senare års forskning. I rapporten poängterades det bl.a. att det på senare år 

framkommit vetenskapliga belägg för att styrketräning kan medföra en hel 
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rad positiva effekter hos barn. Rapporten är en kunskapsöversikt och RF 

anser att träningsverksamheten i idrottsliga föreningar bör utformas i enlighet 

med de rekommendationer och riktlinjer som ges. Också att 

Specialidrottsförbund2 (SF), RF och Svenska Idrottsrörelsens Studieförbund 

(SISU Idrottsutbildarna) ska ta hänsyn till kunskapsöversikten i sin 

utbildningsverksamhet [112].  

Eftersom rekommendationer och riktlinjer från IFR och RF har 

förändrats över tid, är det intressant att titta lite närmre på om ledare i 

föreningslivet är medvetna om de senaste rekommendationerna vad gäller 

styrketräning för barn. Föreliggande studie kommer endast att rikta sitt 

intresse mot ledare inom föreningsidrotten fotboll som tränar pojkar i 

årskullarna 1998-2002. Om det visar sig att nya rekommendationer och 

riktlinjer inte har nått ut till dessa ledare, är det rimligt att betrakta 

forskningen som aningen verkningslös. 

 

 

                                                 
2 Ett specialidrottsförbund är ansvarig för sin specifika idrott, t.ex. Svenska 
Fotbollsförbundet (SvFF). 
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BAKGRUND 
 

Definitioner 

 

Styrketräning 

Föreliggande studie utgår från följande definition av begreppet styrketräning:  

 
Styrketräning är en särskild metod för fysisk träning som innebär ett 
stegvis införande av ett brett spektrum av resistiva belastningar, 
rörelsehastigheter och varianter av träningsmodaliteter (i.e., 
isokinetisk, variabelt isotoniskt etc.). Detta omfattar 
styrketräningsmaskiner, fria vikter (e.g., skivstång, hantlar och 
kettlebell), gummiband, medicinbollar och styrkeövningar med 
kroppen som belastning. Begreppet styrketräning bör därför skiljas 
från idrotter som tyngdlyftning och styrkelyft då dessa regelbundet 
tränar med tung belastning och försök i att lyfta maximal vikt. 
Styrketräning bör också skiljas från idrotten bodybildning där 
målsättningen är muskelmassa, symmetri och definition [Fritt översatt, 
42]. 

 
Ålder och kön 

Ålder. En del studier har använt sig av Tannerskalan (i.e., Tanner 

scale/Tanner stage) i syfte att bestämma vilket utvecklingsstadium ett barn 

befinner sig i. Tannerskalan är en skala som bestämmer fysisk utveckling och 

biologisk ålder hos barn och ungdomar. Skalan bygger på externa primära 

och sekundära egenskaper hos könen och definierar mått på fysisk utveckling 

där bl.a. storlek på bröst, könsorgan och utveckling av könshår är av 

betydelse [122-123]. I andra studier är barn detsamma som både pre- och 

pubertala barn (i.e., preadolescence och adolescence) vilket är detsamma som 

barn och ungdomar. Eftersom variationen av definitionen av barn bland 

studier är så pass stor, är barn hädanefter synonymt med både pre- och 

pubertala barn. I föreliggande studie rymmer begreppet styrketräning för barn 

med andra ord styrketräning för såväl pre- som pubertala barn. 
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Kön. De flesta studier inkluderar både pojkar och flickor eftersom det 

huvudsakliga syftet endast är att undersöka styrketräningens effekt på barn. 

Med anledning av detta kommer nedanstående forskningsöversikt innehålla 

studier där båda könen har styrketränat.  

 

Forskningsöversikt 

Styrketräning för barn över tid. Några av de allra första studierna [e.g., 81, 

133] om styrketräning för barn la fram resultat som inte visade på någon 

styrkeökning hos barn. Dessa studier har sedan flitigt använts som argument 

mot styrketräning för barn [126-127]. Under 1980- och 1990-talet lades det 

dock fram flera studier som pekade mot att barn blev starkare i samband med 

styrketräning [106-107, 134]. Numera finns det flera studier som tydligt visar 

på detta samband. Falk och Tennenbaums meta-analys omfattade 28 studier 

som beskrev olika styrketräningsprogram med respektive resultat för såväl 

prepubertala pojkar som flickor i åldrar under 13 respektive 12 år. Resultatet 

visade att styrkeförbättringar har uppnåtts av barn i samband med 

styrketräning [59]. En annan tidig meta-analys har också visat att barn blivit 

starkare av styrketräning [103]. En nyligen publicerad meta-analysstudie av 

Behringer et al. utvärderade effekten av styrketräning för barn yngre än 18 år 

(medelåldern var 11,5 år). Materialet som sammanlagt sträckte sig över 60 

års forskning, omfattade 42 studier och inkluderade 1728 barn, visade att 

barn blivit starkare av styrketräning [11]. Andra studier har bredvid detta 

konstaterat att barn så tidigt som i en ålder av 5-6 år uppvisat styrkeökningar 

i samband med styrketräning [52, 134]. Även andra sammanfattande studier 

menar att barn blivit starkare av styrketräning [73, 87, 90].  

 

Styrketräning som träningsform. Studier har genomförts med olika 

styrketräningsupplägg i syfte att utvärdera effekten av de olika uppläggen. 

Bl.a. har det använts styrketräningsmaskiner, såväl anpassade för vuxna [106, 
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133] som barn [48, 51], fria vikter [66], styrketräningsmaskiner med 

hydrauliskt motstånd [134], medicinbollar [36, 41], elastiska gummiband [36] 

och isometriska kontraktioner [99].  

 

Barns fysiologiska respons på styrketräning 

Neuromuskulär anpassning. Ytterst få studier har visat att barn erhållit en 

muskeltillväxt (i.e., muskelhypertrofi), d.v.s. en ökning av muskelns 

tvärsnittsarea, i samband med en styrkeökning. Mersch och Stoboy 

undersökte hur styrkeökningen tedde sig i relation till muskelns tvärsnittsarea 

hos tre identiska tvillingpar (8,8, 10,7 respektive 11,2 år gamla). En av 

tvillingarna i vartdera tvillingparet genomgick statisk träning då 

benmuskulaturen kontrakterades i 10 sekunder 10 gånger per dag, 6 dagar i 

veckan i 10 veckor. Den andra tvillingen fungerade som kontroll. Resultatet 

visade att den absoluta styrkan var betydligt större i den tränade 

muskulaturen (+27-28 %) jämfört med den otränade (+7-10 %), samt att 

tvärsnittsarean i den tränade muskulaturen ökade med 4-9,2 procent [92]. 

Fukunaga et al. rapporterade en ökning av muskelns tvärsnittsarea på 15,1 

procent hos pojkar och 12,8 procent hos flickor efter tolv veckors 

styrketräning [63]. Flera studier har dock visat att ett barns styrkeökning inte 

har kunnat härledas till muskeltillväxt utan att neuromuskulär anpassning 

snarare varit den avgörande anledningen till att de blivit starkare [15, 70, 101, 

107]. Neuromuskulär anpassning är benämningen på den anpassning som 

sker mellan nervsystemet och muskulaturen. Denna anpassning är mer 

betydande för en styrkeökning jämfört med t.ex. anpassningar i senor, 

ledband, ben och brosk [6]. Ozmun et al. använde en elektromyografi3(EMG) 

i syfte att undersöka om barns styrkeökningar kunde härledas till 

neuromuskulär anpassning [101]. Studien rapporterade såväl en styrkeökning 

som en ökning (+16,8 %) av EMG-amplitud. Intressant är att Behringer et al. 

                                                 
3 Elektromyografi är en teknik som används för att mäta muskulaturens respons på 
stimulering från nervsystemet. 
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i sin nyligt publicerade meta-analys fann att styrkeökningen inte blivit väldigt 

mycket större efter puberteten [11]. Detta trots att ett av argumenten mot 

styrketräning för barn har varit att barn som ännu inte nått puberteten har 

alldeles för låga koncentrationer av androgener4 för att ens kunna bygga 

muskulatur [16, 34-35, 45, 57, 62, 88].  

 

Styrkeökningens varaktighet och träningsbarhet. En nackdel som är behäftad 

med neuromuskulär anpassning är att en styrkeökning som är relaterad till 

denna slags anpassning inte är särskilt varaktig utan går förlorad om 

styrketräningen upphör [108]. Det är därmed relevant att ställa sig frågande 

inför hur varaktig ett barns styrkeökning är. Blimkie et al. följde upp en 

styrketräningsgrupp och en kontrollgrupp efter ett 20 veckor långt 

styrketräningsprogram. De styrkeskillnader som uppstod mellan de båda 

grupperna minskade inom några veckor [15]. I en annan studie minskade 

denna styrkeökningsskillnad inom åtta veckor [52]. Emellertid påträffas 

också en studie som sträckte sig över två år och som samtidigt visar att 

skillnaden i styrkeökningen mellan den experimentella gruppen och 

kontrollgruppen inte minskade [37].  

 I en senare studie av Blimkie fann han att barn i fråga om procentuell 

ökning av styrka är minst lika träningsbara som vuxna [14]. Falk och 

Tenenbaum slog fast att den procentuella styrkeökningen hos barn ligger på 

14-30 procent [59]. Faigenbaum och medarbetare rapporterade en 

styrkeökning på 74,3 procent efter åtta veckors styrketräning med barn [53]. 

Pfeiffer och Francis undersökte den procentuella styrkeökningen i både arm- 

och benmuskulaturen efter ett nio veckor långt styrketräningsprogram och 

fann att styrketräningsgruppen uppvisade betydligt större styrkeökningar än 

kontrollgruppen [106]. Sewall och Micheli noterade en styrkeökning på 42,9 

procent i den experimentella gruppen efter nio veckors styrketräning [115]. 
                                                 
4 Androgener är en övergripande term för det manliga könshormonet vilket i detta fall främst 
avser testosteron. 
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Potentiella negativa effekter av styrketräning för barn 

Skador och skadefrekvens. En av orsakerna till att barn under 1970- och 

1980-talet rekommenderades att avstå från styrketräning var den förmodade 

ökade skaderisken [16, 35, 57, 62, 88]. Zaricznyj och medarbetare har 

sammanställt skadefrekvensen hos barn i samband med olika fysiska 

aktiviteter. Resultatet visade att styrketräning för barn utgjorde 0,7 procent av 

studiens totala 1576 skador. Detta kan jämföras med amerikansk fotboll som 

utgjorde 19 procent av alla inrapporterade skador [136]. Hamill beräknade 

skadefrekvensen hos barn per 100 timmar träning vid fysisk aktivitet i form 

av styrketräning och styrkelyft till 0,0120 respektive 0,0013 medan t.ex. 

rugby beräknades till 0,8000 [69]. I en studie av Byrd et al. styrketränade 

elva barn under 22 månader utan att några skador rapporterades in [20]. 

Faigenbaum och Myers studie visade att skador hade inträffat hos barn i 

samband med styrketräning – även om de flesta var att betrakta som 

tillfälliga. En åtminstone delvis förklaring till några av de inrapporterade 

skadorna ansågs vara felaktig teknik eller mindre lämpligt förfarande. Det 

stod också klart att varken ålderanpassad styrketräning, tyngdlyftning eller 

styrkelyft hade högre skadefrekvens hos barn än andra fysiska aktiviteter 

[42].  

 I tillgänglig forskning påträffas också fallstudier. En av dessa redogör 

för en skada [75] och en annan för ett dödsfall [65] då en 9-årig pojke avled i 

samband med att en skivstång rullade av bänkpresställningen och föll ner på 

dennes bröst. Katastrofincidenter av dylikt slag visar att det är viktigt att vara 

väl förtrogen med både styrketräning som träningsform och apparatur. Det 

antas finnas en ökad skaderisk då barn styrketränar i frånvaro av observatörer 

[22]. Enligt Jones et al. beror detta på att barn kan vara oförmögna att 

tekniskt korrekt utföra styrketräningsövningar då observatörer saknas [76]. 

Därför är styrketräningsstudier [e.g., 41, 50-51, 66, 85, 98] i regel bevakade 

av sakkunniga observatörer. 
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  I en studie av Rians och medarbetare styrketränade 18 pojkar under 

14 veckor. Studien utvärderade säkerheten och skaderisken på bl.a. skelett 

och tillväxtplattor och resultatet visade att skadefrekvensen var låg och att 

tillväxten inte påverkades av styrketräningen [109]. Skaderisken på 

tillväxtplattan, ledbrosk och senor anses också vara mindre hos barn som 

ännu inte nått puberteten jämfört med pubertala barn [93].  

 

Kardiovaskulära effekter5, 1 repetition maximum6 och plyometrisk 

styrketräning7. Andra farhågor som emellanåt har lyfts fram är att 

kardiovaskulära förändringar till följd av styrketräning skulle leda till 

kortvarig medvetslöshet (i.e., blackout) samt att det finns en ökad skaderisk i 

samband med en repetition maximum (1 RM) och plyometrisk styrketräning 

[97]. Faigenbaum et al. och Rians et al. har undersökt hur barnens blodtryck 

förändrades under styrketräning. Resultaten tydde inte på att kardiovaskulära 

förändringar kunde leda till kortvarig medvetslöshet [53, 109]. Faigenbaum et 

al. utvärderade säkerheten av 1 RM hos 96 barn, 64 pojkar och 32 flickor. 

Inga skador eller skaderelaterade problem rapporterades in [50]. Resultat från 

studier har också visat att plyometrisk styrketräning saknar negativa effekter 

hos barn [47, 74, 84], utan snarare förebygger än förorsakar skador [84, 95]. 

Dock anses det vara viktigt att vara försiktig i utövandet av denna typ av 

träning [29]. 

 

Potentiella positiva effekter av styrketräning för barn 

Skadeförebyggande effekter. Styrketräning anses ha potentiella 

skadeförebyggande effekter hos barn [1, 16-17, 39, 42-43, 62, 91]. I 

Abernethy och Bleakleys meta-analys inkluderades 154 studier som 

identifierades via sju databaser. Syftet var att utvärdera effekten av olika 

                                                 
5 Det är främst förändringar i blodtryck som har uppmärksammats. 
6 1 repetition maximum avser den belastning du endast orkar lyfta en repetition. 
7 Plyometrisk styrketräning aktiverar sträck-/förkortningscykeln (e.g., stretch-shortening-
cycle) (SSC) och avser olika typer av hopp. 
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skadeförebyggande strategier och försöka dra en slutsats vilken av 

strategierna som verkade vara lämpligast att rekommendera utifrån hur starka 

bevisen var. Slutsatsen som drogs utifrån de 154 studierna var att strategier 

som riktade fokus mot träning som ökar muskulär styrka föreföll vara mycket 

lämpligt att rekommendera [1]. Hejna et al. dokumenterade en signifikant 

lägre skadefrekvens i den grupp som styrketränade jämfört med 

kontrollgruppen [71]. Då väl en skada har uppstått anses dessutom 

tidsperioden för rehabilitering minska genom styrketräning [16, 29, 91]. 

Genom att regelbundet variera styrketräningsprogrammet (i.e., periodisering) 

reduceras också risken för att drabbas av överbelastningsskador [80]. 

 

Förbättrade motoriska färdigheter8. Det har lagts fram förslag om att barn 

förbättrar sin motoriska färdighet med hjälp av styrketräning [16, 41, 46, 62, 

77, 85-86]. I Markovics meta-analys inkluderades 26 studier som utvärderade 

effekten av plyometrisk styrketräning. Resultaten visade förbättring i 

vertikala hopp då höjden på hoppen ökade [89]. Meta-analysen inkluderar 

inte studier som är riktade mot barn men plyometrisk styrketräning förväntas 

ha en likvärdig effekt på barn som på vuxna [97]. Resultat från studier har 

också visat på detta [53, 84, 95]. I en studie av Santos och Janeiras 

utvärderades ett komplext träningsprogram som innehöll både styrketräning 

och hoppträning. Resultatet visade att höjden på hoppen ökade samt att 

kroppsdelar blev mer koordinerade [114]. Det sistnämnda fann också Falk 

och Mor i sin studie i vilken de utvärderade effekten av ett 12 veckor långt 

träningsprogram som bl.a. omfattade hoppträning [58]. Morton et al. 

utvärderade effekten av styrketräning på tolv barn med cerebral pares (CP). 

Resultaten visade att barnen förbättrade motoriska färdigheter såsom stående, 

gående, springande och hoppande [94]. Verschuren et al. genomförde en 

systematisk sökning i sju databaser och inkluderade 20 studier som 
                                                 
8 De motoriska färdigheter som i regel uppmärksammas är vertical jump, sit and reach, 
shuttle run och medicine ball throw/ball handeling. 
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utvärderade effekten av olika träningsprogram utformade för barn med CP. 

Även här fanns studier som la fram bevis för att barns motoriska färdigheter 

hade förbättrats i samband med styrketräning [132].  

 

Styrketräningens effekt vid åkommor. Förekomsten av sjukdomen osteoporos9 

har över tid ökat i antalet drabbade och det anses därför vara viktigt att öka 

skeletthälsan och förebygga sjukdomen [35, 72, 91, 125]. Hind och Burrow 

utvärderade effekten av viktbärande fysisk aktivitet på benmassans tillväxt 

hos barn. Resultatet visade att viktbärande fysiska aktiviteter, och framför allt 

de som kräver muskulär styrka, ökar benmineraliseringen hos barn [72]. Vid 

sidan av detta hävdas det att viktbärande fysiska aktiviteter med en belastning 

på 3,5-5 gånger kroppsvikten10 förefaller förbättra skeletthälsan hos barn [19, 

98]. 

 Styrketräning har också dokumenterad effekt hos brännskadade barn 

[16, 30]. Trettiofem barn (>40 % av total kroppsyta brännskadad) mellan 7-

17 år inkluderades i en studie av Celis et al. De utvärderade effekten av 

styrketräning som metod för att förhindra eller mildra muskelkatabolism hos 

de brännskadade barnen. Resultatet visade att ett styrketräningsprogram 

förbättrade både muskelstyrka och -kraft [30]. 

 

Styrketräningens effekt vid övervikt. Enligt Ebbling et al. kan den ständigt 

ökade andelen överviktiga barn bl.a. härledas till att barn är måttlig fysiskt 

aktiva eller inaktiva [38]. Styrketräning har framkallat hälsovinster hos dessa 

barn [13, 16, 44, 91]. I en reviewstudie fann Benson et al. att styrketräning 

kunde ha positiv inverkan på överviktiga barns blodfetter och 

insulinkänslighet [13]. Goran et al. hävdar dessutom att barn med övervikt 

                                                 
9 Osteoporos är en sjukdom som innebär minskad benvävnad och förändringar i 
benvävnadens struktur. 
10 3,5-5 gånger kroppsvikten innebär inte kroppsvikten multiplicerat med 3,5-5, utan ett hopp 
från t.ex. 80-100 centimeters höjd resulterar i en belastning på 6-8 gånger den egna 
kroppsvikten. 
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tenderar till att uppskatta styrketräning som träningsform då den fysiska 

aktiviteten sker i förhållandevis korta sekvenser [67].  

 

Frekvens, belastning och antal set och repetitioner 

Några av de studier vars resultat visat att barn blir starkare i samband med 

styrketräning har pågått i 6 [47, 94], 8 [48, 53, 84, 101], 9 [106], 12 [37, 85], 

14 [109, 134] och 20 veckor [15]. En studie pågick i 20 månader [20]. I en 

reviewstudie inkluderades 22 studier som utvärderade effekten av olika 

styrketräningsprogram. Materialet utgjordes till stor del av studier som pågått 

mellan 8 och 12 veckor. Resultatet visade att barn blivit starkare av 

styrketräning under denna tidsperiod [87]. Granacher et al. fann dock att det 

inte var lämpligt att barn använde samma styrketräningsprogram som vuxna 

då de fysiologiska villkoren är olika [68].  

 

Frekvens. Två styrketräningstillfällen per vecka förefaller vara lämpligt för 

barn [87, 90]. Faigenbaum och medarbetare följde 55 barn och jämförde 

effekten av att styrketräna en eller två gånger per vecka. Tjugotvå barn 

styrketränade en gång per vecka medan 20 barn styrketränade två gånger per 

vecka under åtta veckor. De fann att de 20 barn som styrketränade två gånger 

per vecka uppvisade störst styrkeökning (+14,2 %) [49]. I en annan studie lät 

Faigenbaum et al. 14 barn styrketräna två gånger per vecka under åtta veckor. 

Resultatet visade en 74,3 procentig styrkeökning [53]. I andra studier har 

barn styrketränat tre gånger per vecka vilket också har resulterat i att dem 

blivit starkare [94, 101, 134].  

  

Antal set. Flera studier [e.g., 46, 48-52] har utvärderat effekten av 

styrketräning med ett set. Emellertid antas det vara rimligt att effekten av fler 

antal set skulle leda till att barn uppvisar en större styrkeökning precis som 

Kraemer et al. [80] slår fast att vuxna gör [97].  

 

http://www.google.se/dictionary?source=translation&hl=sv&q=&langpair=en|sv
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Antal repetitioner. I två studier utvärderades effekten av att styrketräna med 

ett större (13-15) och ett mindre (6-8) antal repetitioner. Resultatet visade att 

den styrketräningsgrupp som tränade med ett större antal repetitioner också 

visade störst styrkeökning [46, 51]. I en annan studie delades 42 barn in i två 

grupper. Den ena gruppen tränade med 6-10 repetitioner (LR) medan den 

andra gruppen tränade med 10-15 repetitioner (HR) under åtta veckor och 

både LR (+21 %) och HR (+23 %) uppvisade en styrkeökning [48]. 

 

Sammanfattning 

Med dessa potentiella positiva och negativa effekter i åtanke ger det 

rimligtvis en samlad bedömning att styrketräning för barn ger övervägande 

positiva effekter.  

 

§ Barn blir starkare av styrketräning.  

§ Styrketräning behöver inte nödvändigtvis ske med hjälp av 

styrketräningsmaskiner, skivstänger och vikter, utan kan mycket väl 

bedrivas med t.ex. kroppen som belastning. 

§ Av allt att döma är träningsbarheten stor och ett barns styrkeökning är 

sannolikt ett resultat av neuromuskulär anpassning snarare än 

muskelhypertrofi.  

§ Tillräcklig muskulär styrka förefaller förbättra motoriska färdigheter 

hos barn. 

§ Styrketräning som träningsform förorsakar inte fler skador hos barn 

jämfört med andra fysiska aktiviteter, utan kan istället fungera som ett 

skadeförebyggande instrument. Inte heller har det lagts fram belägg 

för att 1 RM eller plyometrisk styrketräning skulle ha negativa 

effekter hos barn förutsatt att de bedrivs med vissa vidtagna 

försiktighetsåtgärder. 

§ Styrketräning har positiva effekter på benmassans tillväxt hos barn. 
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§ Styrketräningen kan ha som syfte att skapa hälsorelaterade vinster hos 

överviktiga barn, förhindra eller mildra muskelkatabolism hos 

brännskadade barn samt främja motoriska färdigheter hos barn med 

CP.  

§ I fråga om frekvens, belastning och antal set och repetitioner 

förefaller det rimligt att rekommendera ett barn att styrketräna två till 

tre gånger per vecka, fler antal set med ett större antal repetitioner och 

lägre belastning. 

§ Det är emellertid viktigt att lyfta fram de potentiella negativa effekter 

som styrketräning för barn är behäftade med. Framför allt är det 

viktigt att påpeka att de studier som lagts fram är anpassade, 

omsorgsfullt utarbetade och i regel dessutom övervakade av 

observatörer. Därför är det oerhört viktigt att poängtera att korrekt 

teknik är en förutsättning för att bedriva styrketräning för barn.  

 

Rekommendationer i Sverige 

Barn rekommenderades att avstå från styrketräning under 1970- och 1980-

talet. Vilka ställningstaganden gjordes i Sverige och varför? 

 

Rekommendationer från Idrottens Forskningsråd (IFR) 

IFR är idrottsrörelsens egna forskningsråd. I två rapporter har IFR med 

försiktighet behandlat ämnet styrketräning för barn [10, 120]. I förorden till 

den första av dessa två rapporter poängterades det visserligen att den inte var 

att betrakta som en komplett genomgång av styrketräning, utan att syftet med 

rapporten snarare var att med hjälp av forskare titta lite närmre på några 

aspekter av styrketräning [120]. De artiklar som rapporten presenterar är en 

sammanställning av de 26 föredrag som hölls i samband med IFR:s årliga 

konferens på Bosön år 1984. Dock menades det vara fullt möjligt att använda 

rapporten i utbildningssyfte, vilket visar att den bedömdes ligga i linje med 

dåtida forskningsresultat och med detta också vara någorlunda sanningsenlig. 
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I den första rapporten, Styrketräning, avhandlar Peterson et al. 

styrketräning för barn i artikeln Risker med styrketräning hos växande 

individer. Efter en gedigen skadegenomgång konstaterades att träning med 

skivstänger och hög belastning inte var att rekommendera [104]. Med 

anledning av detta intog IFR en försiktig hållning i frågan om styrketräning 

för barn.  

År 1990 publicerade IFR den andra rapporten, Barn, ungdom och 

idrott [10]. Även denna rapport bygger på IFR:s årliga konferens på Bosön. I 

rapporten hävdades det att potentiella positiva effekter till följd av 

styrketräning för barn föreföll kunna nås. Det spekulerades i eventuella för- 

och nackdelar med styrketräning för barn och slutsatsen var att materialet 

som dittills fanns att tillgå var otillräckligt för att slå fast om barn borde träna 

styrka eller inte [126]. Av allt att döma var rekommendationerna att vara 

återhållsam i utövandet av styrketräning för barn. 

 

Efter dessa två rapporter hade år 2009 ingen övergripande översyn av 

forskningsläget gjorts. Med anledning av detta sammanställde RF samma år 

en övergripande kunskapsöversikt som till stor del bygger på den forskning 

som bedrivits efter IFR:s två rapporter [112]. Tonkonogi, professor i 

medicinsk vetenskap vid Högskolan Dalarna och verksam vid 

Åstranslaboratoriet, Gymnastik- och Idrottshögskolan (GIH) i Stockholm, 

fick i uppdrag att sammanställa denna kunskapsöversikt. 

 

Riksidrottsförbundets (RF) rekommendationer 

I kunskapsöversikten konstaterade RF att barn befinner sig i en period i livet 

då deras kroppar i hög grad är mottagliga för träningsstimuli. Under denna 

period läggs också grunden för barnets framtida fysik. Därför ansågs det vara 

viktigt att försöka optimera träningen och det slogs fast att styrketräning har 

en given plats i ett sådant träningsupplägg. Mot bakgrund av detta 

konstaterande radar RF också upp flera rekommendationer gällande 
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styrketräning för barn. Inledningsvis sammanfattar kunskapsöversikten fem 

övergripande punkter samt tolv praktiska rekommendationer som bör 

tillämpas i en träningsverksamhet (Bilaga 1). Syftet med kunskapsöversikten 

var att idrottsföreningar i Sverige skulle ta hänsyn till densamma och att 

träningsverksamheten i föreningslivet skulle utformas i enlighet med de 

rekommendationer och riktlinjer som gavs. RF hoppades också på att 

kunskapsöversikten skulle leda till att SF, RF och SISU Idrottsutbildarna tog 

hänsyn till kunskapsöversikten i sin utbildningsverksamhet [112]. 

 

RF:s kunskapsöversikt [112] skiljer sig åt på flera punkter jämfört med de två 

rapporter som IFR presenterade år 1986 och 1990 [10, 120]. Eftersom 

dokument från såväl IFR som RF syftar till att ge allmänheten råd, 

rekommendationer och riktlinjer inom idrottsmedicinska områden, 

anammade sannolikt stora delar av Sverige den aktsamma inställning om 

styrketräning för barn som IFR intog i mitten av 1980-talet och sedan senare 

även i början av 1990-talet. 

 

Populärvetenskapliga tidskrifter 

Det är möjligt att populärvetenskapliga tidskrifter av olika anledningar har ett 

större inflytande på ledare i idrottens föreningsliv än den forskning som 

bedrivs på central nivå. Dessa populärvetenskapliga tidskrifter brukar bl.a. 

vara mer lättförståeliga. Därför är det troligt att populärvetenskapliga 

tidskrifter når ut med sina budskap till en bredare läsarkrets jämfört med 

vetenskapliga studier. Dessa tidskrifter innehar dock inte samma 

tillförlitlighet som annan vetenskapligt granskad litteratur. Det är emellertid 

viktigt att lyfta fram dessa tidskrifter då deras uttalade ambition är att försöka 

bygga broar mellan den vetenskapligt granskade litteraturen och den 

verksamhet som bedrivs i idrottens föreningsliv [7].  
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Tidskriften Svensk idrottsforskning är ett officiellt organ för Centrum för 

Idrottsforskning (CIF). År 2007 publicerades en artikel som ifrågasatte den 

svenska försiktiga hållningen kring styrketräning för barn [127]. Det påpekas 

att Sverige bör aktualisera en argumenterad debatt om styrketräning för barn 

och förhoppningen var att detta skulle mynna ut i en tydlig policy. Denna 

policy skulle sedan fungera som ett stöd för ledare i idrottens föreningsliv. 

År 2009 publicerades två artiklarna om styrketräning för barn i den 

svenska tidskriften Svensk idrottsmedicin [12, 128]. Vid första anblick är det 

svårt att frångå att innehållet är detsamma som i RF:s kunskapsöversikt. 

Svensk idrottsmedicin publicerade också nyligen en artikel i vilken 

styrketräningens skadeförebyggande effekter påtalas [5]. 

Ytterligare en populärvetenskaplig tidskrift – Idrott & kunskap – 

publicerade år 2009 en artikelserie i vilken tidskriften i samarbete med bl.a. 

Mittuniversitetet i Östersund rapporterade resultat från tidigare studier om 

styrketräning för barn. Artikelserien [23-27, 40] slår hål på de mest frekvent 

förekommande myterna11 kring styrketräning för barn och klargör i och med 

detta bl.a. att barn blir starkare av att styrketräna. 

Även den populärvetenskapliga tidskriften Svensk Idrott har avhandlat 

styrketräning för barn. Svensk Idrott är RF:s officiella tidskrift vilket ger fog 

för att påstå att de artiklar som publiceras i tidskriften bör ligga, om än 

någotsånär, i linje med samtida forskning. I artikeln Faror och fördelar med 

styrketräning för barn har Pettersson intervjuat Tonkonogi, då docent i 

fysiologi, och Renström, ordförande i CIF, i syfte att få klarhet i huruvida 

styrketräning är att rekommendera för barn. Pettersson konstaterar att så är 

fallet [105].  

                                                 
11 I litteratur refereras argumenten om att det finns en hög skaderisk i samband med att barn 
styrketränar och att barn är alldeles för unga för att erhålla en styrkeökning, i termer av 
"myter". 
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Internationella rekommendationer 

I vilken utsträckning och i vilka avseenden överensstämmer de svenska 

rekommendationerna med internationella rekommendationer? Råder det 

samstämmighet och likheter mellan olika länders rekommendationer eller har 

de rekommendationer som lagts fram i Sverige helt tagits ur luften? Nedan 

följer en sammanfattande genomgång av de rekommendationer som 

presenterats av organisationer i Nordamerika, Australien och Storbritannien.  

 

Nordamerika, Australien och Storbritannien 

I USA höll år 1985 American Orthopedic Society for Sports Medicine 

(AOSSM) i en workshop där åtta organisationer12 samlades för att utarbeta 

rekommendationer gällande styrketräning för barn. Redan då 

rekommenderades barn att styrketräna [33]. Av dessa åtta organisationer har 

bl.a. American Academy of Pediatrics (AAP) [e.g., 2-3] och National 

Strength and Conditioning Association (NSCA) [e.g., 96] valt att regelbundet 

se över sina rekommendationer och efterhand uppdaterat dem. NSCA la fram 

sin senaste uppdatering så sent som år 2009 [97] och i denna 

rekommendation föreskrivs styrketräning för barn. De kanadensiska, 

australiensiska och brittiska organisationerna Canadian Society for Exercise 

Physiology (CSEP), Australian Strength and Sonditioning Association 

(ACSA) och British Association of Exercise and Sport Sciences (BASES) 

publicerade sina senaste policydokument år 2008, 2007 respektive 2004. 

CSEP [22], ACSA [4] och BASES [18] slår fast att de myter som är 

                                                 
12 De åtta organisationerna var American Orthopaedic Society for Sports Medicine 
(AOSSM), the American Academy of Pediatrics (AAP), the American College of Sports 
Medicine (ACSM), the National Athletic Trainers Association (NATA), the National Strength 
and Conditioning Association (NSCA), the President’s Council on Physical Fitness and 
Sports (PCFSN), the U.S. Olympic Committee (USOC) och the Society of Pediatric 
Orthopaedics (POSNA). 
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förknippade med styrketräning för barn saknar stöd i vetenskapligt granskad 

litteratur och rekommendationerna är att barn ska styrketräna.  

 

Sammanfattning 

Svenska rekommendationer ligger helt i linje med internationella dito. Detta 

är ett argument för att de svenska rekommendationerna inte tagits ur luften 

utan snarare vilar på en vetenskaplig basis som även är anammad 

internationellt.  

 RF:s kunskapsöversikt ska fungera som underlag vid utformning av 

den träningsverksamhet som bedrivs i idrottens föreningsliv. Denna 

kunskapsöversikt skulle också användas av SF, RF och SISU 

Idrottsutbildarna i sin utbildningsverksamhet [112]. Det är därför intressant 

att undersöka om de senaste forskningsrönen om styrketräning för barn har 

nått ut till ledare i idrottens föreningsliv eftersom de utformar 

träningsverksamheten. Om det då visar sig att nya rekommendationer och 

riktlinjer gällande styrketräning för barn inte har nått ut till dessa ledare, är 

det rimligt att betrakta forskningen som aningen verkningslös. 
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SYFTE OCH HYPOTES 
 

Syfte 

Syftet med denna studie var att undersöka om de senaste 

rekommendationerna vad gäller styrketräning för barn har nått ut till 

fotbollsledare i idrottens föreningsliv.  

 

Hypotes 

Baserat på studiens syfte skulle följande hypotes testas: Fotbollsledare i 

idrottens föreningsliv har kännedom om de senaste rekommendationerna vad 

gäller styrketräning för barn.  
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MATERIAL OCH METOD 
 

Studiepopulation 

I föreliggande studie inkluderades 39 fotbollsledare. De tränade prepubertala 

pojkar (<12 år) – årskullarna 1998 (n=4 fotbollsledare), -99 (n=9 

fotbollsledare), 2000 (n=7 fotbollsledare), -01 (n=12 fotbollsledare) och -02 

(n=7 fotbollsledare).  

 

Urval 

Respondenterna hittades via Svenska Fotbollsförbundets (SvFF) 

Internetportal Svensk fotboll [121]. SvFF:s Internetportal är uppdelad i olika 

distrikt med direktlänkar till respektive fotbollsförening. En fotbollsförenings 

Internetportal rymmer en mängd information, däribland kontaktuppgifter till 

ledare inom olika årskullar. Ett distrikt valdes ut och ledare som tränade 

årskullarna 1998-2002 kontaktades via telefon. Fotbollsföreningar valdes ut 

för att få en så stor divisionsspridning13 som möjligt. Under telefonsamtalet 

presenterades forskningsprojektet och ledarna fick förfrågan om de var 

intresserade av att delta i föreliggande studie. 

 

Datainsamlingsmetod 

Studien är genomförd i enlighet med forskningsetiska förordningar och 

regelverk. Inga forskningsetiska tillstånd behövdes för att genomföra studien. 

Data samlades in med hjälp av en enkät. 

 

Enkät 

Enkäten bestod av sex inledande frågor om respondenten och följdes av elva 

påståenden om styrketräning för barn samt ytterligare en avslutande fråga 

som rörde begreppet styrketräning. Då respondenten fyllde i enkäten fick 

                                                 
13 I föreliggande studie inkluderades fotbollsledare från allsvenskan och division 1-6. 
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denne ange födelseår, hur länge denne varit aktiv som fotbollsledare samt om 

denne deltagit i någon idrottsledarutbildning och i förekommande fall ange 

vilken utbildning som slutförts och vilket år den ägde rum. I två fall fick 

respondenten välja på kategorier som svarsalternativ. Detta gällde frågorna 

om hur många år som respondenten varit aktiv som fotbollsledare och vilken 

som var den högsta utbildning som denne avslutat. Detta för att respondenten 

skulle ordnas i en kategori tillsammans med andra respondenter som 

inkluderades i intervallet istället för att själv placeras i en egen kategori 

(Bilaga 2).  

 Innan datainsamlingen ägde rum lämnades enkäten ut till en mindre 

grupp studenter. Dessa fyllde i enkäten och påtalade dess brister och 

förtjänster. Därefter reviderades enkäten och lämnades därpå ut för 

datainsamling.  

 

Fasta svarsalternativ 

De elva påståendena och den avslutande frågan hade fasta svarsalternativ. 

Syftet med detta var att undvika en stor spridning i respondenternas svar. De 

påståenden som ställdes i enkäten byggde på de rekommendationer som RF 

publicerat i sin kunskapsöversikt (Bilaga 1) [112]. Varje påstående var 

formulerat på det sättet att de antigen helt, delvis eller inte alls stämde 

överens med dessa rekommendationer (Bilaga 2).  

 I enkäten fick respondenten ta ställning till varje påstående i en 

fyrskalig gradering från instämmer helt till tar helt avstånd (Bilaga 2). Detta 

gjorde att respondenten inte kunde positionera sig neutralt i något av 

påståendena. Vissa hävdar att svarsalternativet vet ej (eller modifikationer 

som t.ex. kan ej ta ställning) bör vara med då det förekommer att 

respondenten faktiskt inte vet eller kan ta ställning i ett påstående. Andra 

menar att ett sådant svarsalternativ ger respondenten möjlighet att i alltför 

stor utsträckning slippa ta ställning fastän denne mycket väl skulle kunna 

göra detta [130]. Syftet med att i detta fall inte ha ett neutralt svarsalternativ 
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var att respondenten skulle bli tvingad att ta ställning i alla påståenden. Detta 

eftersom att respondenten ständigt kommer i kontakt med olika 

träningsformer för barn och därför även borde ha reflekterat över 

styrketräning som träningsform. 

 

Definition av styrketräning 

Enkätens avslutande fråga gick ut på att respondenten skulle fylla i vilken 

eller vilka av fem definitioner som denne ansåg vara styrketräning. De 

svarsalternativ som fanns att välja mellan var: 

§ Den definition som RF använder sig av i sin kunskapsöversikt: 

”Fysisk träning som är särskild designad för att öka styrkan” [112], 

§ Faigenbaum och Myers definition: ”Fysisk träning som innebär ett 

stegvis införande av ett brett spektrum av resistiva belastningar, 

rörelsehastigheter och varianter av träningsmodaliteter” [42], 

§ den definition som används i Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention 

och sjukdomsbehandling14 (FYSS): ”Träning med vikter eller mot en 

gradvis ökad belastning” [64], 

§ Carlstedts definition: ”Att belasta muskeln mer än den är van vid” 

[28], 

§ samt Kjellnäs definition: ”Den träning som genomförs för att utveckla 

våra muskler så att vi förbättrar oss i tre avseenden: För att bli 

starkare, snabbare eller muskulärt uthålliga” [79].  

Dessa fem definitioner var hämtade från två olika håll. På ena sidan fanns 

RF:s, Faigenbaum och Myers samt FYSS:s definitioner av styrketräning [42, 

64, 112] som kommer från olika vetenskapliga sammanhang. På andra sidan 

återfanns Carlstedts och Kjellnäs definitioner som var hämtade från 

facklitterära styrketräningsböcker [28, 79]. Dessa innehåller en kort 

redogörelse för vad styrketräning är och hur den bör bedrivas. Dessutom ges 

                                                 
14 FYSS är ett samarbetsprojekt mellan Yrkesföreningar för fysisk aktivitet (YFA) och 
Statens Folkhälsoinstitution (FHI). 
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här exempel på flera lämpliga styrketräningsövningar. Syftet med att hämta 

definitioner från två olika håll var dels att försöka urskilja om respondenten 

anammade de facklitterära definitionerna framför vetenskapliga eller vice 

versa, dels för att se vad de anser rymma i begreppet styrketräning.  

 

Datainsamling 

Enkäten delades ut till 39 fotbollsledare i idrottens föreningsliv. Ledarna var 

verksamma i fotbollsföreningar (n=9 fotbollsföreningar) som spelade i 

allsvenskan/superettan (n=9 fotbollsledare), division 1 (n=1 fotbollsledare), 

division 2 (n=3 fotbollsledare), division 3 (n=7 fotbollsledare), division 4 

(n=10 fotbollsledare), division 5 (n=7 fotbollsledare) och division 6 (n=2 

fotbollsledare).  

 

Procedur 

Då en respondent var positiv till att fylla i en enkät skedde detta före eller 

efter en fotbollsträning. Under datainsamlingen närvarade författaren och 

besvarade frågor om forskningsprojektet såväl som enkäten. I enkätens 

inledande missivbrev förtydligades det att deltagandet var frivilligt och att det 

när som helst var tillåtet att avbryta sin medverkan. Också vilka som skulle 

inkluderas i studien samt hur data skulle bearbetas (Bilaga 2). Samtycke till 

medverkan skedde i och med att enkäten var korrekt ifylld och överlämnad 

personligen.  

 

Bearbetning av insamlad data/dataanalys 

Enkätsvaren sammanställdes utefter enkätens kategorier och kodades om till 

siffror för att kunna analyseras vidare. Insamlad data var varken 

normalfördelade eller kontinuerliga och analyserades därför med hjälp av det 

icke-parametriska testet Kruskal-Wallis. Kruskal-Wallis används då tre eller 
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fler grupper ska jämföras med varandra. De variabler15 som testades var 

division, år aktiv som fotbollsledare och ålder. Då en jämförelse visade att 

det fanns signifikanta skillnader mellan olika grupper inom de variabler som 

testades, användes analysmetoden Mann-Whitney U-test. Mann-Whitney U-

test jämför två grupper med varandra i syfte att få reda på om den ena 

gruppen är högre rangordnad än den andra med hänsyn tagen till slumpens 

inverkan [124]. Signifikansnivån var satt till 5 % (P≤0.05).   

 Analys av data visade att variablerna division och år aktiv som 

fotbollsledare var intressanta. Innan analys av data ägde rum polades dessa 

variabler för att undvika ett för lågt antal respondenter i varje kategori (Tabell 

1).  

 

Tabell 1. Tabell 1 redovisar polning av variablerna division och år aktiv som 
fotbollsledare. 
 

Division16 Polad med  Ny benämning 

Allsvenskan/superettan (n=9) Division 1 (n=1) Allsvenskan/superettan/division 1 (n=10) 

Division 2 (n=3) Division 3 (n=8) Division 2-3 (n=11) 

Division 5 (n=7) Division 6 (n=2) Division 5-6 (n=9) 

     

År aktiv som fotbollsledare17 Polad med  Ny benämning 

0-1 år (n=2) 1-3 år (n=11) 0-3 år (n=13) 

6-9 år (n=5) 9 år eller mer (n=6) 6 år eller mer (n=11) 

   

                                                 
15 Variabel kön testades inte då det var för få kvinnor som inkluderades i föreliggande studie 
(män: n=34, kvinnor: n=5). 
16 Division 4 behövde inte polas då de var tillräckligt många respondenter (n=9). 
17 3-6 år aktiv som fotbollsledare polades inte då de var tillräckligt många respondenter 
(n=15). 
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RESULTAT 

 

Enkätresultat 

Utöver nedanstående resultat framgår det av insamlad data att flera 

påståenden hade en jämn fördelning över de fyra svarsalternativ som erbjöds 

i enkäten. 

 

Styrketräning har skadeförebyggande effekter hos barn 

Figur 1 redogör för svaren på enkätens första påstående styrketräning har 

skadeförebyggande effekter hos barn. En tredjedel (33 %) av respondenterna 

från division 4 instämde här helt i att styrketräning förebygger skador hos 

barn. Andelen respondenter som helt instämde var betydligt lägre (0-18 %) i 

de övriga divisionerna. En övervägande majoritet från 

allsvenskan/superettan/division 1 (80 %) och drygt hälften från division 2-3 

(55 %) valde att delvis instämma i att styrketräning har skadeförebyggande 

effekter hos barn. Notera därutöver att det bara var respondenter från division 

5-6 (33 %) som uppgav att de inte alls höll med om att styrketräning 

förebygger skador hos barn. En analys av enkätsvaren visade att det fanns en 

signifikant skillnad mellan divisioner (P=0.027, n=39). Skillnaden var störst 

mellan allsvenskan/superettan/division 1 och division 5-6 (P=0.0103, n=39), 

men det noterades även signifikant skillnad mellan division 2-3 och division 

5-6 (P=0.0318, n=39) samt mellan division 4 och division 5-6 (P=0.0209, 

n=39).  
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Figur 1. Procentuell (%) fördelning: Styrketräning har skadeförebyggande effekter hos 
barn (Kruskal-Wallis, H=9.17, DF=3, P=0.027, n=39). 

 

Styrketräning för barn ska bedrivas på ett gym med anledning av att 

styrketräningsmaskiner isolerar rörelser 

Av figur 2 framgår med stor tydlighet att inte någon (0 %) från vare sig 

division 2-3, division 4 eller division 5-6 och ytterst få (10 %) i 

allsvenskan/superettan/division 1 svarade att de helt instämde i enkätens 

femte påstående, styrketräning för barn ska bedrivas på ett gym med 

anledning av att styrketräningsmaskiner isolerar rörelser. Av resultatet 

framgår dessutom att division 2-3 och division 5-6 har en jämn fördelning 

över enkätens svarsalternativ instämmer delvis, tar delvis avstånd och tar 

helt avstånd. Värt att notera är att det främst är respondenter från division 4 

(89 %) som helt tar avstånd från att styrka ska tränas på ett gym. Även här 

var det tydligt att det fanns signifikant skillnad mellan respondenter i olika 

divisioner (Figur 2) (P=0.039, n=39). Vidare analys visade att skillnaden var 

störst mellan division 2-3 och division 4 (P=0.007, n=39). Det är också värt 

att notera signifikant skillnad mellan allsvenskan/superettan/division 1 och 

division 4 (P=0.029, n=39) samt mellan division 4 och division 5-6 

(P=0.0172, n=39).  
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Styrketräning bör inledas vid tidigast 

I enkätens elfte påstående, styrketräning bör inledas vid tidigast, fick 

respondenten kryssa i den åldersintervall som stämde bäst överens med 

dennes åsikt. Återigen visade analys signifikant skillnad mellan respondenter 

från olika divisioner (P=0.01, n=39). I figur 3 framgår det att respondenter 

från allsvenskan/superettan/division 1 har en jämn fördelning över de fyra 

åldersintervaller (6-8 år=20 %, 8-10 år=20 %, 10-12 år=40 %, 12-14 år=20 

%) som erbjöds i enkäten. Figur 3 visar dessutom att en övervägande 

majoritet (88 %) från division 5-6 och 64 procent från division 2-3 anser att 

barn inte bör inleda styrketräning förrän de nått en ålder av 12-14 år. Vidare 

framgår det av figur 3 att en tredjedel (33 %) från division 4 anser att barn 

kan inleda styrketräning redan i en ålder av 6-8 år. En analys visade att 

skillnaden bland divisioner var störst mellan allsvenskan/superettan/division 

1 och division 5-6 (P=0.0095, n=39). Det noterades också en signifikant 

skillnad mellan division 2-3 och division 4 (P=0.0365, n=39) samt mellan 

division 4 och division 5-6 (P=0.0102, n=39). 

 Insamlad data visar också att en större andel av dem som varit aktiva 

som fotbollsledare i 0-3 år (39 %), 3-6 år (40 %) och 6 år eller mer (63 %) 

anser att styrketräning inte bör inledas förrän 12-14 år (Figur 7). Figur 7 gör 

tydligt att enkätens svarsalternativ 6-8 och 8-10 år överlag inte har lika hög 

procentsats som 10-12 och framför allt inte 12-14 år. 
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Figur 2. Procentuell (%) fördelning: Styrketräning för barn ska bedrivas på ett gym med 
anledning av att styrketräningsmaskiner isolerar rörelser (Kruskal-Wallis, H=8.38, DF=3, 
P=0.039, n=39). 
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Figur 3. Procentuell (%) fördelning: Styrketräning bör inledas vid tidigast (Kruskal-
Wallis, H=11.43, DF=3, P=0.01, n=39). 

 

Det saknas specifika rekommendationer som anger antal pass/vecka, set och 

repetitioner. 

Enkätens åttonde påstående gällde huruvida det saknas specifika 

rekommendationer som anger antal pass/vecka, set och repetitioner. 

Resultatet visade signifikanta skillnader mellan hur respondenter besvarade 

påståendet och hur många år de varit aktiva som fotbollsledare (P=0.003, 

n=39). Av figur 4 framgår det att 27 procent av dem som varit aktiva som 
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fotbollsledare i intervallet 3-6 år helt instämde i att det saknas specifika 

rekommendationer som anger hur ofta och hur många set och repetitioner 

som förefaller vara rimligt då barn ska träna styrka. Vad gäller intervallet 0-

3 år aktiv som fotbollsledare tar 27 procent helt avstånd från påståendet 

vilket kan jämföras med mindre sju procent i intervallet 3- 6 år och inga (0 

%) i 6 år eller mer. En signifikant skillnad fanns mellan intervallet 0-3 år 

och 3-6 år (P=0.0076, n=39) samt mellan 0-3 år och 6 år eller mer 

(P=0.0024, n=39). 
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Figur 4. Procentuell (%) fördelning: Det saknas specifika rekommendationer som anger 
antal pass/vecka, set och repetitioner (Kruskal-Wallis, H=11.92, DF=2, P =0.003, n=39). 

 

Styrketräning hämmar den motoriska utvecklingen 

I övrigt kan nämnas att en större del av respondenterna väljer att helt ta 

avstånd från att styrketräning hämmar den motoriska utvecklingen (Figur 5). 

Det var främst allsvenskan/superettan/division 1 (40 %) och division 4 (46 

%) som gjorde detta. Notera dock att nio procent från division 2-3 och inte 

någon (0 %) från de övriga divisionerna valde att instämma helt. Också att 

den procentuella fördelningen är jämn över enkätens svarsalternativ tar 

delvis avstånd och tar helt avstånd (Figur 5). 
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Figur 5: Procentuell (%) fördelning: Styrketräning hämmar den motoriska utvecklingen 
(n.s., n =39). 

 

Styrketräning har betydligt fler negativa än positiva effekter hos barn 

I enkätens näst sista påstående valde 33 procent från division 5-6 att helt 

instämma i att styrketräning har betydligt fler negativa än positiva effekter 

hos barn (Figur 6). Figur 6 gör också tydligt att division 4 har en jämn 

fördelning över två av enkätens fyra svarsalternativ, instämmer delvis (33 %) 

och tar delvis avstånd (33 %). Drygt en tredjedel (40 %) av 

allsvenskan/superettan/division 1 tog helt avstånd från detta.  

 

Definition av begreppet styrketräning 

I enkätresultatet är det värt att uppmärksamma att Kjellnäs (35 %) definition 

stämde bäst överens med vad respondenter ansåg vara styrketräning (Figur 

8). Notera att denna enkätfråga tillät respondenten att fylla i flera 

svarsalternativ (Bilaga 2).  

 

Utbildning 

Resultatet visade att 75 procent av respondenterna hade genomgått någon 

form av utbildning som idrottsledare. Dessa bestod till största del (80 %) av 

SvFF:s fotbollsledarutbildningar. I kategorin för andra utbildningar hittas 
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främst interna utbildningar men också utbildningar som idrottsledare i andra 

föreningsidrotter. När det gäller intervallet 0-3 år aktiv som fotbollsledare 

framkommer det i figur 9 att andelen utbildade är lägre (40 %) än i 

intervallerna 3-6 år (60 %) och 6 år eller mer (100 %).  

 Notera att merparten av fotbollsledarna inte fyllde i vilket år de 

genomgick sina respektive utbildningar. 
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Figur 6: Procentuell (%) fördelning: Det har visat sig att styrketräning har betydligt fler 
negtiva än positiva effekter hos barn (n.s., n=39). 
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Figur 7: Procentuell (%) fördelning: Styrketräning bör inledas vid tidigast (n.s., n=39). 
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Figur 8: Procentuell (%) fördelning: Vilken/vilka av följande definitioner stämmer 
överens med vad du anser vara styrketräning? Notera att denna enkätfråga tillät 
respondenten att fylla i flera svarsalternativ. Se metodkapitel för exakt definition 
(n=39). 
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Figur 9: Procentuell fördelning (%) över fotbollsledare som har/inte har genomgått 
någon form av utbildning som idrottsledare. Kategorierna avser år aktiv som 
fotbollsledare (n=39). 
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DISKUSSION 
Inledningsvis är det viktigt att påpeka att föreliggande studie främst har lagt 

fokus på styrketräningens positiva effekter hos barn i ett prestationsinriktat 

sammanhang. RF ser i första hand styrketräning för barn ur ett 

hälsoperspektiv och påpekar att träningsformen medför en rad positiva 

effekter på barnets hälsa. Styrketräning för barn bör därför vara en del av en 

allsidig träning snarare än ett självändamål [112]. 

 

RF inleder sin kunskapsöversikt med att understryka att fysisk träning för 

barn över tid har varit ett kontroversiellt ämne som aktualiserar såväl etiska 

och fysiologiska som medicinska frågor. Det påpekas att styrketräning är den 

form av fysisk träning som ställer dessa frågor på sin spets [112]. 

Styrketräning för barn har under de senaste decennierna både nationellt och 

internationellt vunnit allt större uppmärksamhet. Även om styrketräning för 

barn tidigare har avråtts, har det på senare år framkommit vetenskapliga 

belägg för att styrketräning kan medföra en rad positiva effekter hos barn [11, 

59, 73, 87, 90, 103]. 

 RF:s ambition är att kunskapsöversikten ska leda till att idrottsliga 

föreningar utformar träningsverksamheten i enlighet med de 

rekommendationer och riktlinjer som ges. Också att SF, RF och SISU 

Idrottsutbildarna ska ta hänsyn till kunskapsöversikten i sina respektive 

utbildningar. RF signalerar att ökad kunskapsnivå och adekvat utbildning av 

ledare är en förutsättning för att styrketräning ska bedrivas på ett sätt som 

främjar barnets utveckling. Ökad kunskapsnivå hos föreningsledare ses som 

den kanske främsta utmaning svensk idrottsrörelse står inför [112]. 

  

Resultat 

Resultatet visar inte på samstämmighet utan främst att åsikter går isär. I vissa 

fall där åsikter tydligt går isär har två variabler identifierats. Det har i 



 

 - 38 -  
 

förekommande fall spelat roll i vilken division som fotbollsledarens förening 

spelar i samt i hur många år denne varit aktiv som fotbollsledare. Insamlad 

data ger därför sammantaget en grund för att dra en del slutsatser. En 

försiktig men rimlig slutsats är att rekommendationer och riktlinjer som förr 

varit nära behäftade med styrketräning för barn har spelat en avgörande roll 

för resultatet. Enligt RF har det alltid funnits en problematik förknippat med 

styrketräningens inverkan på barns utveckling [112] och över tid har det i 

huvudsak lyfts fram två argument mot styrketräning för barn. Det första 

argumentet mot styrketräning för barn har även varit det mest slagkraftiga 

och rör den ökade skaderisken i samband med att barn styrketränar. På basis 

av senare års forskning är det dock ställt utom tvivel att varken 

åldersanpassad styrketräning, tyngdlyftning eller styrkelyft har högre 

skadefrekvens än andra fysiska aktiviteter [42]. Detta understryker också RF i 

sin kunskapsöversikt [112]. Det andra argumentet mot att barn ska 

styrketräna har varit att barn som ännu inte nått puberteten har alldeles för 

låga koncentrationer av androgener för att ens kunna bygga muskulatur [35, 

57]. Detta motargument innebär att barn är alldeles för unga för att erhålla en 

positiv effekt av styrketräning. Styrketräning för barn kan därför ha ansetts 

vara en resultatlös form av träning. Forskning visar dock att även om det 

finns studier som påvisar ett samband mellan styrkeökning och muskeltillväxt 

[63, 92], ses neuromuskulär anpassning som den främst bidragande orsaken 

till att barn blir starkare av styrketräning [15, 70, 101, 107]. Med andra ord är 

det för styrkeökningen inte helt avgörande om barn kan bygga muskulatur.  

 Insamlad data pekar mot att det med ganska stor sannolikhet är 

ovannämnda två argument som har påverkat de åsikter som förts fram i 

enkätundersökningen. 

  

Det är emellertid viktigt att ha i åtanke när resultaten tolkas, att en central 

fråga är vad fotbollsledare anser rymma i begreppet styrketräning. I 
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kunskapsöversikten definierar RF styrketräning enligt ”fysisk träning som är 

särskild designad för att öka styrkan” [112]. Begreppsförklaringen är allmänt 

hållen och riktar inte heller fokus emot något som kan föra tankarna till att 

styrketräning skulle lämpa sig bättre i en viss miljö än en annan. Ändå visar 

enkätresultatet att det istället var ”den träning som genomförs för att utveckla 

våra muskler så att vi förbättrar oss i tre avseenden: För att bli starkare, 

snabbare eller muskulärt uthålliga” [79], som stämde bäst överens med vad 

som ansågs vara styrketräning. En slutsats är att den största delen av 

fotbollsledarna ansåg att begreppet styrketräning rymmer flera dimensioner 

av styrka samt att träningsformen inte nödvändigtvis behöver generera i en 

styrkeökning utan att muskeln också kan bli såväl snabbare som uthålligare. 

 

Skadefrekvens i samband med fotbollsspel 

Vad beträffar det första argumentet mot styrketräning för barn, går åsikter 

isär i påståendet styrketräning har potentiella skadeförebyggande effekter hos 

barn. Av insamlad data att döma har fotbollsledare i högre divisioner inte 

samma åsikter jämfört med den lägsta divisionen. De förras åsikter ligger i 

större utsträckning i linje med såväl nationella som internationella 

rekommendationer medan de senare istället ställer sig tveksamma inför om 

styrketräning kan förebygga skador hos barn. Att styrketräning skulle ha 

potentiella skadeförebyggande effekter hos barn har inte tidigare 

uppmärksammats i någon större utsträckning. Fokus har istället legat på att 

styrketräning förorsakar skador hos barn. I Sverige gjorde IFR i den första 

rapporten Styrketräning från år 1986, bedömningen att skaderisken i samband 

med styrketräning för barn var hög [120]. I den senare av IFR:s två rapporter, 

Barn, Ungdom och Idrott, hade deras åsikter inte förändrats. IFR 

konstaterade att materialet som dittills fanns att tillgå var otillräckligt för att 

kunna avgöra om barn ens borde styrketräna. Rekommendationerna blev 

därför att vara återhållsam i träning av barns styrka [10].  
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 Mot bakgrund av detta är det inte särskilt anmärkningsvärt att en del 

fotbollsledare ställer sig tveksam till att styrketräning skulle förebygga 

snarare än att förorsaka skador. Det är dock sannolikt att det skulle vara 

fördelaktigt att som fotbollsledare ha kunskap om styrketräningens 

skadeförebyggande effekter. Särskilt eftersom att statistik gör tydligt att det 

är ganska hög skaderisk i samband med fotbollsspel. Socialstyrelsens rapport 

Skadehändelser som föranlett läkarbesök vid akutmottagning [116], visar att 

närmare 109 000 personer fick uppsöka ett akutsjukhus till följd av en 

idrottsskada. Av dessa utgjordes en majoritet av barn och ungdomar mellan 

0-17 år. Närmare 30 procent av skadorna uppstod i samband med fotbollsspel 

och det var vanligast att skadorna uppstod i de yngre åldrarna (10-19 år). De 

mest frekventa skadorna var belägna i knä/underben och fot/-led. 

Övervägande delen av dem som skadade sig under fotbollsspel var 

pojkar/män, vilket förklaras genom att det är betydligt fler medlemmar som 

är pojkar/män jämfört med flickor/kvinnor inom SvFF [111, 116]. Även 

Socialstyrelsens rapport Statistik över skador bland barn i Sverige - 

avsiktliga och oavsiktliga, visar att 30 procent av pojkarnas skador uppkom i 

samband med fotbollsspel [117]. 

 Att skaderisken skulle vara hög i samband med fotbollsspel är också 

något som blir tydligt då Hamill beräknade skadefrekvensen hos barn per 100 

timmar träning i olika fysiska aktiviteter. Hamills beräkningar visar att 

skadefrekvensen vid t.ex. styrketräning var 0,0120, medan fotboll hade en 

betydligt högre frekvens och beräknades till 6,20 skador per 100 timmars 

träning [69]. Detta innebär att ett barn löper en påfallande högre risk att 

drabbas av en skada i samband med fotbollsspel jämfört med t.ex. 

styrketräning.  

 Kakavelakis et al. registrerade samtliga skador i 24 fotbollsföreningar 

under en fotbollssäsong. Resultatet visade att 67 procent av de totalt 514 

inkluderade unga fotbollsspelarna hade skadat sig. Skadefrekvensen 
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beräknades till 4,0 skador per 1000 tränings-/tävlingstimmar [78]. Paterson 

kombinerade statistik från olika håll som sammanställde skadefrekvensen hos 

fotbollsspelade barn (e.g., skadefrekvens per 1000 speltimmar, per 1000 barn 

och per spelad säsong). Resultatet visade att skadefrekvensen hamnade på 

mellan 0,5 och 29,9 skador per 1000 timmars fotbollsspel [102]. Tillgänglig 

data visar att ungefär 70 procent av skadorna uppstår i de nedre 

extremiteterna [102]. Med stöd av detta går det att konstatera att 

skadefrekvensen är relativt hög i samband med fotbollsspel. Eftersom 

tillgänglig statistik visar att många skador inträffar i nedre extremiteterna 

kring knä, underben, fot och -led, skulle styrketräning med fördel kunna 

användas i skadeförebyggande syfte hos barn. Finns det då någon studie som 

har utvärderat styrketräningens skadeförebyggande effekter hos unga 

fotbollsspelare? Cahill och Griffith la fram en åtta år lång studie i vilken de 

registrerade alla skador som uppkom i samband med fotbollsspel på en skola. 

Under de fyra sista åren fick de unga fotbollsspelarna delta i en 

försäsongsträning som bl.a. inkluderade träning av styrka. Resultatet visade 

att färre antal knäskador uppstod under de fyra sista åren [21]. Att förebygga 

skador förefaller särskilt viktigt då Kucera et al. konstaterade att unga 

fotbollsspelare (12-18 år) med en självrapporterad skadehistorik löpte 1,739 

till 3,044 gånger större risk att drabbas av en skada jämfört med dem som 

uppgett att de inte tidigare hade skadat sig [82].  

 Styrketräning ses därutöver som ett perfekt instrument för att såväl 

bygga upp skelett och påverka skelettets hälsa i positiv bemärkelse [72] som 

att minska tiden för rehabilitering då en skada väl har uppstått [16, 91]. I 

rapporten Varför idrott och fysisk aktivitet är viktigt för barn och ungdomar, 

konstaterar även RF att ökad muskelstyrka är särskilt viktigt högre upp i åren 

då det minskar riskerna för att drabbas av skador vid fallolyckor [113].  
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Motorisk inlärning, rörelsemönster och teknik 

Barn lägger tidigt grunden för vad som i mångt och mycket kommer att 

bestämma rörelseförmågan för resten av livet. Det är därför önskvärt att barn 

från början lär in rätt teknik eftersom korrigering av ett felaktigt 

rörelsemönster är mödosam och dessutom inte alltid möjlig [112]. RF gör 

tydligt att barn i unga år har förmåga att lära in teknik och skaffa sig en bred 

rörelsearsenal [112]. Detta lär vara av betydelse för en fotbollsspelare då de 

inte bara ska kunna löpa med eller utan boll utan dessutom vara förmögen att 

bl.a. hoppa högt, snabbt ändra löpriktning, tackla regelriktigt samt slå till 

bollen med foten på ett korrekt och kraftfullt sätt [118]. En sådan typ av 

inlärning kräver med största sannolikhet muskulär styrka. Finns det då någon 

studie som har visat på sambandet mellan god fysik och bättre teknik i 

fotboll? Fernandez-Gonzalo et al. la fram resultat som visade att fysiologiska 

variabler, bl.a. styrka, korrelerade med tekniska dito (e.g., skott, passningar, 

dribblingar, bollkontroll, nickningar och tacklingar) [60]. Med andra ord 

finns det fog för att påstå att det råder ett visst samband mellan god fysisk 

och teknik. Dock tillades det att även andra parametrar som t.ex. 

inlärningsförmåga hade inflytande på tekniska färdigheter inom fotboll [60]. 

Enligt RF finns det också ett välkänt samband mellan bristande styrka, 

felaktigt inlärd teknik och skador [112]. Sambandet blir än mer tydligt då 

Paterson gör klart att mindre utvecklad teknik ses som en bidragande orsak 

till att skador uppstår hos unga fotbollsspelare [102].  

 Resultat från föreliggande studie tyder på att de åsikter som förts fram 

i liten utsträckning överensstämmer med de rekommendationer och riktlinjer 

som RF ger. Den mest intressanta avvikelse som finns visar att det bara är 

fotbollsledare från högre divisioner som helt instämmer i påståendet 

styrketräning hämmar motorisk utveckling. Även om det finns fotbollsledare 

som helt tar avstånd från detta, visar resultatet att en övervägande del valde 

något av enkätens tre övriga svarsalternativ. Detta är anmärkningsvärt då RF 
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anser det vara av stort värde att tidigt understödja inlärning av teknik såväl 

som att hjälpa barn att få en bred rörelserepertoar [112]. 

  

Vid vilken ålder och i vilken miljö bör styrketräning för barn med fördel 

inledas/bedrivas? 

Av allt att döma är det av yttersta vikt att barn optimerar sin träning då de i 

unga år lägger grunden för sin framtida fysik. Med stöd av detta är en rimlig 

slutsats att styrketräning för barn bör introduceras i unga år. RF konstaterar 

också att styrketräning har en given plats i ett optimalt träningsupplägg 

[112]. På frågan vid vilken ålder barn tidigast bör inleda styrketräning 

varierade svaren väldigt mycket. Insamlad data pekar dock mot att 

fotbollsledare från den lägsta divisionen anser att barn inte bör inleda 

styrketräning förrän de nått en ålder av 12-14 år då hela 88 procent valde 

denna åldersintervall. Fotbollsledare från högre divisioner har en någorlunda 

jämn fördelning men även de lägger sig mot de senare åldersintervallerna. 

Det är värt att notera att en tredjedel (33 %) av fotbollsledarna från division 

4 anser att 6-8 år är en lämplig ålder att börja träna styrka i. I insamlad data 

framkommer det även att de flesta som varit aktiva som fotbollsledare i såväl 

0-3 år (39 %) och 3-6 år (40 %) som 6 år eller mer (63 %) anser att 

styrketräning inte bör inledas förrän 12-14 år. Således visar 

enkätundersökningen i stort att fotbollsledarna valde åldersintervallerna 10-

12 och 12-14 år framför 6-8 och 8-10 år, oberoende variabel. Kanske kan 

resultatet ses utifrån det faktum att prepubertala barn har ansetts oförmögna 

att bygga muskulatur? Detta kan, tillsammans med de farhågor som rör 

skaderisken hos unga växande barn, ha påverkat de ställningstaganden som 

gjorts i enkätfrågan.  

 

Den femte enkätfrågan lyfte en problematik som inte sällan varit nära 

behäftad med styrketräning för barn. Frågan gällde i vilken miljö 

styrketräning för barn bedrivs på ett fördelaktigt sätt. Enligt RF bör 
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begreppet styrketräning för barn inte begränsas till träning i en 

gyminspirerad miljö, utan sker med fördel i lekande form då leken är en 

naturlig del av barns beteende. Det anses fördelaktigt att konstruera lekar, 

stafetter och hinderbanor som stimulerar barns styrkeutveckling i positiv 

bemärkelse [112]. I resultatet är det värt att uppmärksamma att det främst är 

fotbollsledare från lägre divisioner (89 %) som har åsikter som ligger i linje 

med de rekommendationer som föreskrivs i kunskapsöversikten. Många 

fotbollsledare väljer också att delvis eller helt instämma i att styrketräning 

ska bedrivas i en gyminspirerad miljö. Resultatet är intressant med tanke på 

att träning på gym kan föra tankarna mot träning med någon form av vikt. 

Det blir inte mindre intressant då IFR i sina två rapporter ställde sig frågande 

inför om barn över huvud taget borde träna med vikter [10, 120]. Finns det 

då någon förklaring till denna paradox? En rimlig sådan är att enkätens 

påstående är formulerad på ett sätt som betonar att styrketräningsmaskiner 

isolerar rörelser. Då en rörelse är isolerad är det inte lika sannolikt att 

rörelsemönstret blir felaktigt jämfört med övningar med fria vikter. Detta 

kan uppfattas som att styrketräningsmaskiner skulle kunna reducera risken 

för skador.  

 

Når forskningsframsteg och -rön ut till ledare i idrottens föreningsliv? 

Det är svårt att i stort få grepp om det insamlade materialet då det 

förekommer en del motsägelser. Den främsta motsägelsen är att det i ovan 

uppmärksammade påståenden ibland är fotbollsledare från högre, ibland lägre 

divisioner som har, respektive inte har åsikter som stämmer överens med nya 

forskningsrön. Det saknas en röd tråd och det är svårt att tolka resultatet till 

någons fördel. På basis av insamlad data, går det då att dra någon slutsats 

varför åsikter går isär i frågor som rör styrketräning för barn?  
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Olika utbildningsmöjligheter? 

En försiktig slutsats kunde ha varit att utbildningsmöjligheten är större i en 

förening som satsar på elitnivå jämfört med en förening som spelar i svensk 

fotbolls lägsta division. Detta med anledning av att föreningar på elitnivå 

eventuellt skulle ha en högre ambition vad gäller att t.ex. utbilda ledare. I 

RF:s rapport Varför lämnar ungdomar idrotten påpekas dock att skillnaden 

mellan Fotbollssveriges högsta och lägsta division inte är särskilt stor då de 

senares verksamhet numera också bedrivs professionellt [110]. Insamlat 

material visar också att en övervägande majoritet (75 %) av fotbollsledarna 

hade tagit del av minst en utbildning som idrottsledare, samt att 80 procent av 

dessa föll inom ramen för vad SvFF har erbjudit i utbildningsväg.  

 Det är därför svårt att förklara de åsiktsskillnader som äger rum 

endast med att utbildning skulle spela en avgörande roll. Om utbildning ändå 

skulle ses som den störst bidragande orsaken till att utfallet ter sig som det 

gör, ger det fog för att påstå att utbildning inte har gett något större 

genomslag – då främst med tanke på att åsikter går isär.  

 

Olika policys? 

En annan tänkbar förklaring till att åsikter går isär är att fotbollsföreningar 

har olika uttalade riktlinjer och rekommendationer – policys – vad gäller 

styrketräning för barn. Denna policy skulle i sådant fall ligga till grund för 

vilka ställningstaganden som gjorts kring barn och styrketräning. Men med 

tanke på att RF tydligt signalerar att kunskapsöversikten ska fungera som 

underlag i idrottens föreningsliv såväl som i de utbildningar som SF, RF och 

SISU Idrottsutbildarna håller i [112], skulle denna förklaring vara lika 

intressant som anmärkningsvärd. Kan det vara så att fotbollsledare saknar en 

gemensam grund att stå på i fråga om styrketräning för barn? Enligt RF ska 

kunskapsöversikten fungera som ett stöd då ledare planerar och organiserar 

träningsverksamheten i bl.a. Fotbollssverige [112]. Men når dessa 

anvisningar verkligen ut till dem som ska ge form åt träningsverksamheten?  
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Saknas det en gemensam grund att stå på? 

Ett argument för att underbygga denna fundering är att det i insamlat material 

dessutom går att identifiera ett antal påståenden där svaren är någorlunda 

jämnt fördelade över de fyra svarsalternativ som erbjöds i enkäten. Även 

dessa bör ägnas uppmärksamhet. En jämn fördelning över svarsalternativen 

ger fog för att påstå att det mer eller mindre saknas en gemensam grund att 

stå på. Det är troligtvis så att om en sådan fanns skulle data visa att svaren 

inte var så jämt fördelade som de är, utan istället peka åt ett och samma håll. 

Därtill kan det i resultatet noteras att flera fotbollsledare i högre såväl som 

lägre divisioner delvis eller helt instämmer i att styrketräning har betydligt 

fler negativa än positiva effekter hos barn. Inte i någon tidigare fråga framgår 

det så tydligt att synen på styrketräning för barn emellanåt påminner om den 

som RF försöker argumentera mot. Resultatet blir onekligen intressant med 

tanke på att RF i sin kunskapsöversikt tydligt argumenterar för styrketräning 

för barn och samtidigt ifrågasätter de farhågor som stått som skäl för att inte 

träna styrka med barn. Särskilt intressant är det eftersom det tydligt påpekas 

att styrketräning är den form av fysisk träning för barn som ställer etiska, 

fysiologiska och medicinska frågor på sin spets [112]. Nya forskningsrön 

som rör olika former av fysisk träning för barn – och i synnerhet 

styrketräning – borde därför inte gå förbi obemärkt.  

 

Konkreta praktiska rekommendationer 

De direktiv som från centralt håll är mest konkreta är den rad praktiska 

rekommendationer som presenteras i RF:s kunskapsöversikt. De praktiska 

rekommendationerna är mer tillämpningsbara jämfört med de mer 

övergripande och en av dessa anger bl.a. hur ofta barn kan träna styrka samt 

hur många repetitioner och set som förefaller lämpligt att rekommendera 

utifrån de vetenskapliga belägg som står att finna. Det är föga troligt att en 

anvisning kan bli tydligare än så. Resultatet tyder emellertid på att en del 



 

 - 47 -  
 

fotbollsledare inte ens är medvetna om dess existens. Även i denna fråga har 

det identifierats en påverkande variabel som innebär att ju färre år (0-3 år) de 

varit aktiva som ledare i fotboll, desto mer känner de till dessa praktiska 

rekommendationer. Med hänsyn till frågans karaktär saknas det grund för att 

påstå att det kan bero på tidiga försiktiga hållningar gällande träning av 

styrka för barn. Framför allt eftersom frågan inte faller in under någon 

fysiologisk aspekt som rör träning av barns styrka. Men någonting ligger 

troligtvis bakom det faktum att det hittas en koppling mellan hur många år en 

ledare varit aktiv inom fotboll och kännedom om de praktiska 

rekommendationer som finns i RF:s kunskapsöversikt.  

 Vid första anblick skulle även här en rimlig förklaring kunna vara att 

utbildning har spelat en avgörande roll. De som har varit ledare inom fotboll 

under ett mindre antal år kan ha tagit del av en utbildning som lagt mer fokus 

på att förmedla nya rön som hittas inom ämnet barn, styrka och styrketräning. 

Enligt resultatet saknar dock nästan hälften av dem som varit aktiva som 

fotbollsledare under 0-3 år någon form av idrottsledarutbildning. Detta kan 

jämföras med att samtliga fotbollsledare i intervallet aktiv sex år eller mer 

hade genomgått minst en utbildning som idrottsledare. Dessutom går det bara 

att spekulera i huruvida de som varit aktiva i tre år eller mindre har tagit del 

av en nyare utbildning än de som varit aktiva i sex år eller mer då merparten 

av fotbollsledarna inte kom ihåg vilket år de genomgick sina respektive 

utbildningar. Oavsett vilka slutsatser som dras utifrån det, är exemplet ovan 

ett typfall som visar att åtskilliga fotbollsledare inte är medvetna om vilka 

direktiv som förmedlas från centralt håll. 

 Mot bakgrund av detta är det rimligt att ställa sig frågande inför om 

forskningsframsteg över huvud taget når ut till idrottens föreningsliv. 

Förutom tydliga direktiv från RF har den senaste tidens forskning inom 

ämnet styrketräning för barn dessutom fått gehör populärvetenskapligt och då 

främst i tidskrifter [12, 23-27, 40, 105, 127-129]. Dessa populärvetenskapliga 
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tidskrifter har en uttalad ambition om att försöka bygga broar mellan 

vetenskapligt granskad litteratur och idrottens föreningsliv [7]. Men med 

tanke på de ibland jämnt fördelade svaren och signifikanta skillnader mellan 

t.ex. divisioner, är det föga troligt att nya forskningsrön har nått fram varken 

från vetenskapligt eller populärvetenskapligt håll. I sammanhanget bör 

nämnas att det på senare år även har publicerats populärvetenskapliga artiklar 

som hävdar att barn över huvud taget inte bör träna styrka förrän de vuxit 

färdigt [9].  

 

Förbättrad idrottslig prestation 

Resultatet från föreliggande studie bör fungera som ett stöd och tjäna som 

inspiration inför framtiden. En insats skulle kunna vara att införa och sätta 

nya idéer i bruk med fokus mot att nå ut till såväl fotbollsledare som -spelare. 

De fysiologiska funktioner som förefaller förbättras i samband med 

styrketräning är något som bör uppmärksammas av fotbollsledare. Stølen et 

al. påpekar t.ex. att tillräcklig muskulär styrka är lika betydelsefullt som hög 

syreupptagningsförmåga under fotbollsspel [118]. Sambandet mellan 

styrketräning och förbättrad prestation i fotboll är något som Christou et al. 

har studerat. Syftet med deras studie var att bedöma värdet av progressiv 

styrketräning som komplement till fotbollsträning. Det visade sig att 

styrketräningsgruppen förbättrade såväl styrka i under- och överkropp som 

vertikala hopp och 30-meterslöpningar. Slutsatsen var att styrketräning med 

fördel används i syfte att förbättra unga fotbollsspelares prestation under en 

fotbollsträning eller -match [31]. Det kan också nämnas att muskulär styrka 

har visat sig vara en viktig faktor då syftet är att öka hårdheten på en passning 

eller ett skott [83]. I anknytning till detta kan dessutom nämnas att ökad 

styrka förknippas med förbättrad idrottslig presentation [45, 57]. Det borde 

därför anses önskvärt att med framgång etablera de vetenskapliga belägg som 

står att finna inom ämnet styrketräning för barn. Särskilt med tanke på att RF 

gör tydligt att barn bör optimera sin träning då de i unga år lägger grunden för 
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sin framtida fysik [112]. Det borde ligga i alla föreningars intresse att skapa 

så goda kort- och långsiktiga förutsättningar som möjligt för barn. Framför 

allt i de föreningar som elitsatsar i någon av svensk fotbolls högsta divisioner 

och med största sannolikhet har en väl fungerande ungdomssatsning med 

ungdomslag och -spelare som i ett senare stadium tvingas öka både tränings- 

och tävlingsdos i takt med stigande fysiska krav.  

 

Metoddiskussion 

I enkätens avslutande del fyllde respondenten i vilken/vilka definitioner som 

stämde överens med vad denne ansåg vara styrketräning. I efterhand vore det 

fördelaktigt att inkludera en definition som lägger vikt vid att betona att 

styrketräning sker med hjälp av vikter. I sådant fall skulle det vara möjligt att 

utläsa om respondenter likställde styrketräning med träning med vikter. 

 

Konklusion 

Resultatet från föreliggande studie visar att fotbollsledare inte har kännedom 

om de senaste rekommendationerna vad gäller styrketräning för barn. Det 

behövs dock fler studier för att kunna slå fast detta. 

 

Värdering av nyttoperspektiv 

Föreliggande studie ger en inblick i vilken grad fotbollsledare har kännedom 

om de senaste rekommendationerna vad gäller styrketräning för barn. De 

fotbollsledare som medverkat i denna kunskapsinventering kommer eventuellt 

att se över sin kunskap om styrketräning för barn. Detta kan leda till att de i ett 

senare stadium letar upp och tar del av svenska officiella rekommendationer 

och riktlinjer. I övrigt är det tänkbart att resultatet från denna studie kommer 

att uppmärksammas av SvFF. 
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BILAGA 1. 

 

Dessa fem övergripande punkter inleder RF:s rapport (112): 

 

1. Det har på senare tid framkommit vetenskapliga belägg för att 

styrkebetonade övningar kan medföra en rad positiva effekter hos 

barn. Vetenskapliga undersökningar har visat att styrketräning kan ha 

skadeförebyggande effekter samt stimulera uppbyggnad av skelett. 

Ökad styrka underlättar även motorisk inlärning och skapar därmed 

bättre förutsättningar för en allsidig, lustbetonad träning inriktad på 

förvärvande av en bred rörelsearsenal vilket bör vara det främsta 

målet med fysisk träning av barn. Ökad prestationsförmåga är av 

underordnad betydelse jämfört med ökad hälsa och välbefinnande, 

vilket bör vara de primära målen för styrketräning för barn och 

ungdomar. 

2. Styrketräning som bedrivs på ett korrekt sätt är en trygg och säker 

träningsform som inte medför några negativa effekter för barnets 

utveckling och hälsa och kan betraktas som en naturlig och organisk 

del i en balanserad och allsidig fysisk träning av unga. 

3. Träningsbelastning ska anpassas till barnets förutsättningar och 

mognadsgrad. För stor träningsbelastning som överskrider kroppens 

anpassningsförmåga kan vara förödande såväl för en vuxen idrottare 

som för ett barn. Styrketräningsprogram för barn bör utformas så att 

det gynnar den naturliga tillväxt- och mognadsprocessen. Det bör 

understrykas att begreppet "styrketräning för barn" inte bör begränsas 

till träning med vikter på ett gym, även om den typen av styrketräning 

inte behöver exkluderas. Styrketräning för barn kan med fördel 

bedrivas i lekform då leken är en naturlig del av barns beteende. 

4. Styrketräning för barn kan och bör bedrivas på ett sätt som främjar 

barnens lärande om och förståelse för den egna kroppen, dess 
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byggnad och funktion. 

5. Styrketräning bör vara tillgänglig för alla individer på lika villkor. 

Såväl pojkar som flickor och barn med funktionshinder ska kunna 

bedriva styrketräning som är anpassad till deras individuella 

förutsättningar och som främjar deras hälso- och 

prestationsutveckling. 

 

Följande tolv praktiska rekommendationer står också att finna i RF:s rapport 

(112): 

 

1. Tiden för att påbörja systematisk styrketräning bör vara beroende av 

varje enskilt barns individuella utvecklingsnivå, men 7-8 års ålder kan 

ses som ett riktmärke.  

2. De ledare och tränare som bedriver styrketräning för barn och 

ungdomar bör vara väl förtrogna med styrketräningen som 

träningsform. 

3. Träningen ska genomföras i lämplig träningsmiljö. 

4. Man ska säkerställa ett adekvat närings- och vätskeintag i samband 

med styrketräningsprogram. 

5. Initialt ska 1-3 styrketräningspass/vecka tillämpas. Ett träningspass 

bör lämpligen vara 20-40 min lång. 

6. Varje styrketräningspass ska inledas med en 10-15 minuter 

uppvärmning som innefattar dynamiska övningar för olika 

muskelgrupper. 

7. Man bör starta med 8-12 övningar för olika muskelgrupper. Initialt 1-

2 set med moderat belastning och 12-15 repetitioner för övre 

extremiteter och 15-20 repetitioner för nedre extremiteter. Såväl antal 

set som belastning kan ökas med ökad erfarenhet av styrketräning. 

Successivt ska träningsprogrammet kompletteras med övningar 

inriktade på utveckling av muskelns effektutveckling (i.e., power). 
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För ungdomar fr.o.m. tolv års ålder är det fördelaktigt att inkludera en 

större andel styrkeövningar av plyometrisk karaktär i 

träningsprogrammet. 

8. Fokus ska ligga på ett korrekt tekniskt utförande av övningarna. Det 

är lämpligt att styrkeövningar först utförs utan belastning för att lära 

sig korrekt teknik. När barnet behärskar tekniken ska belastning 

appliceras. 

9. Styrketräning för barn och ungdomar bör främst vara inriktad på de 

stora muskelgrupperna och övningar med fullständigt rörelseomfång. 

Särskilt uppmärksamhet ska ägnas de muskelgrupper som inte alltid 

får tillräcklig belastning vid övriga aktiviteter och som är viktiga ur 

hälsosynvinkel (e.g., främre bukväggen, sneda bukmuskler, baksidan 

av låret, övre extremiteter hos flickor). 

10. Styrkepasset bör avslutas med en nedvarvning bestående av 

lågintensiva övningar och statiska töjningsövningar. 

11. Man ska sträva efter allsidighet och variation i användning av 

styrketräningsövningar. 

12. Styrketräningsprogrammets innehåll bör varieras och kombineras med 

övningar för utveckling av koordination, balans och kondition. 
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BILAGA 2. 

 

 
 

 

Hejsan, 

jag är student vid Linnéuniversitetet i Kalmar där jag för tillfället skriver min 

magisteruppsats inom idrottsmedicin. Då jag har uppmärksammat att 

forskning om styrketräning för barn har förändrats över tid, finner jag det 

intressant att titta lite närmre på om ledare i föreningsidrotten fotboll har 

kännedom om de senaste rekommendationerna inom detta ämne. 

Undersökningen kommer därför endast att rikta sig mot ledare inom fotboll.  

 Undersökningen är kvantitativ vilket innebär att många respondenter 

kommer att besvara enkäten. Resultatet kommer sedan att sammanfattas i 

olika kategorier och därefter analyseras och redovisas i form av figurer. 

Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta din 

medverkan ifall du så önskar och utan att du behöver uppge anledning. 

Samtycke till medverkan sker i och med att enkäten är korrekt ifylld och 

personligt överlämnad till mig. Jag garanterar anonymitet och materialet 

kommer att behandlas konfidentiellt. Magisteruppsatsen kommer att finnas 

tillgänglig för allmänheten men samtliga uppgifter kommer att anonymiseras.  

 

Vänligen 

Andreas Fröberg 

xxxxxx@student.lnu.se 
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Enkät 
Var vänlig och fyll i nedanstående frågor. 

 

Kön: Man □ Kvinna □ 

 

Födelseår:    

 

I vilken division elitsatsar Din förenings A-lag? 

□ Allsvenskan/Superettan □ Division 1 □ Division 2 

□ Division 3 □ Division 4 □ Division 5 

□ Division 6  

 

Hur länge har Du varit aktiv som ledare i en fotbollsförening? 

 □ □ □ □ □ 

  0-1 år  1-3 år 3-6 år 6-9 år 9 år eller mer 

  

 

Vilken är den högsta utbildning du har slutfört? 

□ Grundskola  

□ Gymnasieutbildning. Ange program/linje:  

□ Högskole- /universitetsutbildning. Ange program/ämne:  

□ Annan:      

 

Har Du genomgått någon form av utbildning som idrottsledare? I så fall ange vilken, vilket år 

och hur länge utbildningen varade. 

   

   

 

Var god vänd! 
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Nedan följer 11 påståenden om styrketräning för barn. Fyll i det som stämmer bäst överens med 

din åsikt genom att kryssa i ett av de fyra svarsalternativen instämmer helt, instämmer delvis, 

tar delvis avstånd eller tar helt avstånd. Fyll endast i ett svarsalternativ. 

 

1. Styrketräning har skadeförebyggande effekter hos barn. 

  □ □ □ □  

 Instämmer helt Instämmer delvis  Tar delvis avstånd  Tar helt avstånd  

 

 

2. Styrkträning stimulerar barns skelett i positiv bemärkelse och är inte farligt för 

tillväxtzonerna. 

  □ □ □ □  

 Instämmer helt Instämmer delvis  Tar delvis avstånd  Tar helt avstånd  

 

 

3. Styrketräning hämmar den motoriska utvecklingen. 

  □ □ □ □  

 Instämmer helt Instämmer delvis Tar delvis avstånd   Tar helt avstånd  

 

 

4. Inlärning av styrketräningsteknik måste ske under minst två år. Detta på grund av att 

den muskulära styrkan bör vara utvecklad så att övningarna sker på ett korrekt sätt då 

belastningen väl appliceras. 

  □ □ □ □  

 Instämmer helt Instämmer delvis Tar delvis avstånd   Tar helt avstånd  
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5. Styrketräning för barn ska bedrivas på ett gym med anledning av att 

styrketräningsmaskiner isolerar rörelser. 

  □ □ □  □  

 Instämmer helt Instämmer delvis Tar delvis avstånd   Tar helt avstånd  

 

 

6. Styrketräning bör bedrivas på samma sätt med både pojkar och flickor. 

  □ □ □ □  

 Instämmer helt Instämmer delvis  Tar delvis avstånd  Tar helt avstånd  

 

 

7. Det är rekommenderat att avsluta ett styrketräningstillfälle med att använda sig av 

statiska töjningsövningar.  

  □ □ □ □  

 Instämmer helt Instämmer delvis Tar delvis avstånd   Tar helt avstånd  

 

 

8. Det saknas specifika rekommendationer som anger antal pass/vecka, set och 

repetitioner. 

  □ □ □ □  

 Instämmer helt Instämmer delvis Tar delvis avstånd   Tar helt avstånd  
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9. Styrketräningen bör främst vara inriktad på de stora muskelgrupperna. 

  □ □ □ □  

 Instämmer helt Instämmer delvis  Tar delvis avstånd   Tar helt avstånd  

 

 

10. Det har visat sig att styrketräning har betydligt fler negativa än positiva effekter hos 

barn. 

  □ □ □ □ 

 Instämmer helt Instämmer delvis Tar delvis avstånd   Tar helt avstånd 

 

 

11. Styrketräning bör inledas vid tidigast: 

  □ □ □  □  

  6-8 år 8-10 år 10-12 år  12-14 år   

 

Vilken/vilka av följande definitioner stämmer överens med vad du anser vara styrketräning? 

□ Fysisk träning som är särskilt designad för att öka styrkan.  

□ Fysisk träning som innebär ett stegvis införande av ett brett spektrum av resistiva 

belastningar, rörelsehastigheter och varianter av träningsmodaliteter. 

□ Träning med vikter eller mot en gradvis ökad belastning. 

□ Att belasta muskeln mer än den är van vid. 

□ Den träning som genomförs för att utveckla våra muskler så att vi förbättrar oss i tre 

avseenden: För att bli starkare, snabbare eller muskulärt uthålliga. 

 

 

Tveka inte att fråga för ytterligare information. 
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