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Sammanfattning 
 
Bakgrund: De senaste 30 åren har det synts en tydlig trend i samhället av sjunkande 
fysisk kapacitet bland ungdomar som står utanför det organiserade idrottandet. Studier 
runt om i världen visar att trenden är likartad överallt. Orsaken tros vara minskad 
spontanidrott och rörelse bland ungdomar samtidigt som vissa studier sätter detta i 
samband med ökad datoranvändning och inaktivitet. Idrottsaktiva ungdomar inom 
föreningsidrotten har inte som grupp undersökts lika frekvent och det är då intressant att 
se hur den fysiska kapaciteten sett ut över tid hos dessa ungdomar.  
Metod: Totalt 635 personer (15 år gamla) genomgick 11 fysiska antagningstester vid 
friidrottsgymnasiet i Växjö mellan åren 1982 – 2009. Fem tester uppfyllde 
inklusionskriterierna gällande dokumentation över minst tio år samt ett minimiantal av 
100 testpersoner. Testerna som analyserades var: flygande 30m, stående 5-steg, 
stillastående längdhopp, framåtkast kula och plinthopp.  
Resultat: Resultaten visar att friidrottsungdomarna haft en väldigt jämn fysisk kapacitet 
över alla teståren. Styrkeuthålligheten bland pojkarna har ökat något (P<0.03) medan den 
maximala styrkan (P<0.01) och snabbheten (P<0.02) marginellt minskat, samtidigt som 
flickornas resultat inte pendlat åt något håll vad gäller den fysiska kapaciteten.  
Konklusion: Den här studien visar att tränade friidrottsungdomar i 15-åråldern har haft 
en väldigt jämn fysisk kapacitet de senast 28 åren, vilket kan jämföras med jämnåriga 
ungdomar utanför föreningslivet som stadigt visat en sjunkande fysisk kapacitet under 
samma tidsperiod.  
 
 
Nyckelord: ungdomar, fysisk kapacitet, över tid, friidrott 
______________________________________________________________________________________ 

Abstract 

Background: Today when leisure time is spent, spontaneous sports activities decrease, 
due to a more comfortable way of living and physical capacity among non active 
adolescents decreases. There for it´s interesting to see how the physical capacity level has 
changed over time among young people participating in organized leisure time sports. 
Studies around the world show that young people standing outside organized sport 
activities have tended to decrease their physical activity levels over the last few decades. 
Less leisure time is spent doing physical activity and sometimes gets put into context with 
increased time spent behind the computer or inactivity.  
Design: A retrospective study of the test results on physical capacity between 1982 and 
2009 for students applying to Växjö track and field high school. A total of 635 students 
(15 years old) have done 11 physical tests during the years. Five of these tests, with 
enough participants (at least 100) and documentation over at least 10 years, were used in 
this study. 
Results: This study shows that young track and field athletes have maintained the same 
physical capacity from 1982 to 2009. Among boys strength endurance has increased 
slightly (P<0.03), while the maximum strength (P<0.01) and speed (P<0.02) marginally 
declined. Among girls no trends can be seen in either direction.   
Conclusions: Due to decreased physical capacity among teens standing outside organized 
sport activities, it is interesting to see that well trained teens maintained their physical 
capacity over the same period of time, the last 30 years. 
 

Keywords: 15-year olds, physical capacity, over time, track and field  
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Bakgrund 

 

Ungdomars fritidsaktiviteter och rörelsemönster har ändrats de senaste decennierna enligt 

flera studier (Nelson et.al 2006; Albon et.al 2010; Laakso et.al 2008; Engström 2005; 

Tomkinson et.al 2003). Dessa förändringar kan ses i många länder runt om i världen. 

Dock skiljer sig förändringarna något åt från en plats till en annan. Studier i USA visar en 

nedåtgående trend över tid i ungdomars rörelsemängd (Nelson et.al 2006). Dessa 

ungdomar kategoriseras inte som otränade eller tränade utan alla ungdomar är i denna 

studie medräknade. Samma resultat ses i en studie från Nya Zeeland, där ungdomar visar 

en nedåtgående trend gällande fysisk aktivitet. Samma studie poängterar dock att det är de 

otränade ungdomarna som står för den totala nedåtgången och att de tränade ungdomarna 

inte är med och sänker genomsnittet (Albon et.al 2010). Även Australien visar en 

nedåtgående trend vad gäller uthålligheten bland ungdomarna (Tomkinson et.al 2003). I 

Finland är trenden bland ungdomar också en minskning mellan 1976 och 2001 i kondition 

(Houtari et.al 2010) men till skillnad från USA och Nya Zeeland, en svag uppåtgång av 

den totala fysiska aktiviteten under de senaste 30 åren. Den här ökningen i Finland tros 

enligt studien bero på en ökning i föreningstillhörigheten idag jämfört med för 30 år 

sedan. Laakso visar också i sin studie att trenden bland 12-18 åringar är att de som rör sig 

mycket idag rör sig mer än vad 12-18 åringar gjorde för 30 år sedan, medan de som rör 

sig lite idag rör sig mindre än för 30 år sedan (Laakso et.al 2008). I likhet med Finland 

kan vi i Sverige se en ökad föreningstillhörighet samtidigt som vi i Sverige också kan se 

att allt fler är helt inaktiva vilket bidrar till en total minskning av fysisk aktivitet över 

tiden för undersökningen, vilket åskådliggörs i figuren nedan (Engström 2005). (Fig. 1)  
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Figur 1. Andel 15-åringar 1968 och 16-åringar 2001 som ägnade sig åt idrott under fritiden 

minst två gånger per vecka i förening eller utanför. Som idrottsutövning har medräknats allt 

från promenader, dans etc. till tävlingsidrott (Engström, 2005) 

 

En studie från Minnesota visar en kraftig minskning i fysiska fritidsaktiviteter mellan 1999 

och 2004. Minskningen är hos flickor i tidig pubertet från 5,9 – 4,9 h rörelse i veckan och i 

senare puberteten är minskningen från 5,1 – 3,5 h/veckan samtidigt som en ökning i 

datoranvändandet på fritiden skett från 8.8 – 11,1 h/veckan. Resultaten för pojkar ser enligt 

studien likartade ut (Nelson et.al 2006). Detta förstärks av en nyligen gjord studie i England 

vid Essex universitet som beskriver att datorspelande ungdomar i tjugoårsåldern har 

reaktioner liknande dem hos stridspiloter medan de har en lungkapacitet liknande en 60årig 

rökare (Micklewright, 2010). 

 

Flera anledningar till varför organiserat idrottande är positivt för samhällstrenden i stort vad 

gäller rörelse och hälsa kan ses i olika studier. En nyligen gjord norsk studie visar att aktivt 

deltagande i olika idrottsklubbar leder till en aktiv fritid vid tidig vuxenålder, 23 år. Medan 

mindre eller inget deltagande i klubbidrott under tonårstiden leder till en inaktiv fritid i större 

utsträckning (Anderssen et.al 2009). En Finsk kohortstudie från 2003 visar ett tydligt 

samband mellan intensivt idrottande vid 14 års ålder och bra fysisk form vid 31 års ålder. 

Medan mindre aktivitet vid 14 års ålder leder till ökat BMI (Body Mass Index) och inaktivitet 

vid 31 års ålder. I den här studien poängterar författaren vikten av att uppmuntra och stödja 

ungdomar till fysisk aktivitet (Tammelin, 2003). Barnekow (2001) visar i en svensk 

kohortstudie att killar i 16-års ålder som är aktiva på fritiden samtidigt som de har bra 

kondition har bäst förutsättningar för ett aktivt liv vid 34 års ålder. Idrottande och elitidrott 

medför också andra positiva effekter för samhället än friskare liv för den enskilda utövaren 

(Verkooijen et.al 2009, Barnekow et.al 2001) och enligt RF kan detta ses bland annat genom 

det stora antalet aktiva utövare och det stora antalet engagerade genom ideellt arbete med och 

kring idrottsarrangemang. Vidare tillskrivs effekter på samhällsekonomin genom inflyttning 

till orter, resor till tävlingar eller populära idrottsplatser och en växande upplevelse och 

besöksindustri (www.rf.se).  

Andra studier visar hälsofrämjande resultat av rörelse, även om hälsan i dessa studier riktar 

sig mer åt kost och drogvanor till följd av idrottande. En studie från Florida där ungdomar 

från high School undersöktes gällande hälsosammare leverne vad gäller kost och drogvanor, 
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visar att ju oftare du tränar på en hög intensitet desto mindre är sannolikheten att du skall 

börja använda droger. Samma studie visar också att samma kategori av ungdomar äter mer 

hälsosamt än gruppen som inte tränar lika ofta och på samma intensitetsnivå (Delisle et.al 

2010). Samband mellan rökning och idrottande visas i två olika studier bero på syftet med 

idrottandet. Om syftet med idrottandet är socialt eller viktnedgång är frekvensen rökare högre 

än om syftet är prestationsinriktat (Verkooijen et.al 2009, Barnekow et.al 2001).  

 

Specifika skillnader över tid av den fysiska kapaciteten hos ungdomar beskrivs i studier från 

olika delar av världen. Tomkinsons metaanalys från 2007 visar att ungdomar sammantaget 

från olika länder har haft en svagt uppåtgående trend vad gäller sprintsnabbhet och styrka 

mellan 1958 till 2003. Ökningen bland pojkar är 0,04 % per år och för flickor 0,03 % per år.  I 

Nya Zeeland visar en studie mellan åren 1991 och 2003 att trenden bland alla ungdomar i 

landet är ökat BMI och minskad uthållighet. Samtidigt poängteras att ingen förändring över 

tid bland tränade ungdomar kan ses, så att ökningen i BMI och den minskade uthålligheten 

tillskrivs de mer inaktiva ungdomarna (Albon et.al 2010). En spansk studie från 2010, där 

ungdomar mellan 12 och 17 år testades 2001-2002 och 2006-2007 visades att ungdomar var 

starkare vid första testtillfället medan de var snabbare och mer uthålliga vid andra testtillfället. 

I kroppskonstitution och fettprocent sågs ingen skillnad (Ruiz et.al 2010). En Svensk studie 

från 2003 visar att ungdomar var starkare 1995 än 1974 medan de hade sämre kondition vid 

det senare testtillfället (Barnekow et.al 2003). En finsk studie undersökte styrkan i förhållande 

till fritidsaktivitet hos ungdomar i åldern 13-16 år. Resultaten liknar de svenska då ungdomar i 

Finland 2001 är starkare än ungdomar 1976. Enligt studien är den här styrkeökningen 

resultatet av mer organiserade fritidsaktiviteter 2001 än 1976 (Huotari et.al 2010). En dansk 

studie som gjort mätningar på olika ungdomar vid tre tillfällen 1983, 1997, 2003 visar att BMI 

ökat med 10 % sedan första mätningen. Cykeltest gjordes för att mäta konditionen men ingen 

förändring sågs där (Andersen et.al 2010). Ökningen i BMI stöds både i Barnekows svenska 

studie och i Albons undersökning från Nya Zeeland 2010 (Barnekow et.al 2003; Albon et.al 

2010). 

 

Trots att en nedgång i fysisk kapacitet setts bland ungdomar som grupp (Albon et.al 2010; 

Barnekow et.al 2003; Tomkinson et.al 2003; Nelson et.al 2006; Micklewright, 2010) har 

samma trend inte kunnat ses någonstans hos tränade ungdomar (Albon et.al 2010; Huotari 

et.al 2010).  
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Syfte 

 

Syftet med studien var att se om några trender avseende den fysiska kapaciteten kunde ses 

över tid på aktiva ungdomar som sökte till friidrottsgymnasiet i Växjö mellan åren 1982 och 

2009.  

 

Frågeställningar: 

Föreligger det några förändringar över tid hos den fysiska kapaciteten? 

Kan vi se några skillnader mellan pojkars och flickors resultat över tid? 
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Material & Metod 

 

Material 

Testresultatet av alla ungdomar som sökte till friidrottsgymnasiet i Växjö under perioden  

1982 – 2009 analyserades. Materialet bestod av samtliga personer som genomförde ett eller 

flera tester under antagningsförfarandet. Det totala antalet personer var 635, varav 322 pojkar 

och 313 flickor. Ungdomarna som sökt till friidrottsgymnasiet går samtliga höstterminen i 

årskurs nio och är 14 eller 15 år gamla.  

 

Etik 

I studien har material använts som inte är konfidentiellt och det har därför inte behövts någon 

kodning av data på något sätt. I arbetet har endast resultatsiffror använts och inga personer 

finns med eller nämns vid namn. Studien har godkänts av etikprövningskommitén sydost, 

Sverige.  

 

Exklusionskriterier 

Totalt har 11 antagningstester använts vid RIG friidrottsinriktning i Växjö under åren 1982 - 

2009. Ett urval av testerna var emellertid nödvändigt då en del tester förändrats under åren 

och några inte dokumenterats under hela perioden. Alla tester med färre än 100 

dokumenterade resultat samt de med färre än 10 dokumenterade testår exkluderades. 

 

Dataanalysering 

Testresultaten fanns ursprungligen på papper och skrevs först över i Excel där de sorterades 

pojkar och flickor var för sig. De tester som inte uppfyllde inklusionskriterierna vad gällde 

antalet testresultat och antalet testår som testet dokumenterades valdes bort. Testmaterialet 

skickades sedan till Bengt Bengtsson, statistikgruppen, för vidare bearbetning av materialet i 

SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). Korrelationsanalysen är gjord efter 

Pearsons modell då det är linjära samband över en längre tid som eftersöktes. Den statistiska 

signifikansen sattes vid P<0.05. 

 

Tester 

De fem tester som uppfyllde inklusionskriterierna gällande dokumentation var: Flygande 30m 

sprint, stående 5-steg, stående längdhopp, framåtkast med 3kg kula för flickor och 5kg kula 

för pojkar samt uthållighetshopp på plint (Tabell 1). Ett av testerna, stillastående längdhopp 
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för flickor, uppfyllde inte inklusionskriterierna gällande dokumentation i minst 10 år. Detta 

test har ändå inkluderats i studien. Anledningen är att testet för pojkar uppfyller 

inklusionskriterierna och då det görs en jämförelse mellan pojkars och flickors fysiska 

kapacitet över tid så visas även flickorna för att tydliggöra att detta test inte skiljer sig från de 

tidigare.  

 
Tabell 1. Antal pojkar och flickor i de olika testerna vid friidrottsgymnasiet i Växjö, mellan 
åren 1982 – 2009, samt antal testår för varje test 
Test Antal testår   Flickor  Pojkar Totalt  
Flygande 30 m 28   310  317 627 
Stående 5-steg 12   133  135 268 
Stillastående 
längdhopp 

7/19   72  198 270 

Framåtkast kula 17   208  200 408 
Plinthopp 18   214  215 429 
 

 

Flygande 30m sprint 
Testpersonen startade på eget kommando på valfritt avstånd från 0-linjen från den första 

fotocellsenheten. Då testpersonen bröt fotocellens linje startade tiden. Tiden stannade då 

testpersonen passerade fotocellen vid 30m. Den bästa tiden av tre försök noterades i s (Psotta 

et.al 2005) 

 

Stående 5-steg 

Testpersonen stod med parallella fötter på längdhoppsbanan. Valfritt ben initierade rörelsen 

och sedan hoppade testpersonen fyra hopp, vartannat ben höger och vartannat vänster, och 

landade – femte hoppet - i längdhoppsgropen. Avståndet mättes från tårnas läge i starten till 

första märket i sanden vid landningen. Det bästa försöket av tre noterades i cm (Damjan et.al 

2009; Hamilton et.al 2008). 

 

Stillastående längdhopp 

Testpersonen stod med parallella fötter på längdhoppsbanan precis innan sanden började i 

gropen. Knäböjning med armpendling initierade hoppet. Avståndet mättes från tårnas läge i 

starten. Nollpunkten var där sanden började till första märket i sanden vid landningen och 

hoppen mättes i cm (Damjan et.al 2009). 
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Framåtkast med kula 

Testet utförs i en kulring. Testpersonen stod jämfota uppe på plankan vänd i kastriktningen. 

Fötterna placerades i axelbredd mitt uppe på plankan. Testpersonen fattade kulan med båda 

händerna och sträckte kulan på raka armar över huvudet och började sedan en nedåtpendling 

av kulan genom att böja knän och höfter och böja bålen något framåt. Sedan skedde en 

explosiv rörelse till en sträckning av knä, höft och bål och kulan slungades framåt på sträckta 

armar. Det var tillåtet att följa med rörelsen framåt. Det bästa av tre försök noterades i cm 

(Damjan et.al 2009). Damjan har analyserat den här typen av test och styrker att ju mer 

komplext ett test är desto bättre reliabilitet tycks det ha på den explosive styrkan vilket jag i 

detta arbete skrivit att det här testet visar.  

 

Uthållighetshopp på plint 

Testet innebär att testpersonen under 90 s hoppar upp och ner på en plint standardiserad för 

just detta test. Personen började på ena sidan och hoppade upp på plinten, måste landa med 

båda fötterna innan personen hoppade ner på andra sidan. Därefter direkt upp på plinten igen 

och ner på andra sidan. På detta sätt räknades antal gånger personen landat uppe på plinten 

under 90 sekunder.  Efter 30 sek fick personen reda på tiden första gången. Efter 45 sek 

började också lite påhejningar. Efter 60 sek fick personen höra tiden igen och sedan varje 10e 

sek till det var 10 sekunder kvar då testpersonen får höra nedräkning samt ohejdad påhejning. 

Det här testet är helt egenkomponerat av friidrottsgymnasiet i Växjö och jag har därför valt att 

göra ett reliabilitetstest på plinthoppstestet. Resultatet av reliabilitetstestet redovisas nedan. 

 

Reliabilitetstest plinthopp 

Totalt 14 personer i 16 års ålder, 8 pojkar och 6 flickor fick göra testet vid 3 tillfällen. De två 

första testtillfällena med två veckor emellan och sedan två månader till det tredje testtillfället. 

Testet utfördes samma dag i veckan, med samma förberedelser och vid samma tid. 

Testförfarandet var detsamma som vid antagningstesterna för RIG friidrottsgymnasium i 

Växjö. Samma testledare ansvarade för och genomförde testen vid alla tre tillfällen. 

Personerna informerades inte vid första tillfället att de skulle göra om testet två veckor senare 

och sedan ett par månader senare, utan de informerades på nytt vid varje tillfälle.  

Samtliga testpersoner ökade antalet hopp från första till andra testomgången vilket torde tyda 

på att en viss tillvänjning avspeglas hos samtliga testpersoner. Vid tredje testtillfället skedde 

ingen ökning utan genomsnittet av samtliga testpersoner låg på samma antal hopp som vid 
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andra testtillfället, vilket tyder på en stabilisering efter tillvänjningen. Se bilaga 1 för 

resultaten i undersökningen (tidigare opublicerat material. Weslien, E. 2011).  
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Resultat 

 

Inga stora trender, varken förbättring eller försämring kunde ses hos pojkar eller hos flickor i 

några av testerna. Den fysiska kapaciteten har alltså varit väldigt jämn under de åren då 

testerna genomförts. Ett par statistiskt signifikanta trender kunde dock ses hos pojkarna. En 

liten ökning i antalet plinthopp (P = 0.0265), en liten försämring i tider på flygande 30m 

sprint (P = 0.0167) och en liten försämring i 5 steg (P = 0.0074) bland pojkar visade sig vara 

statistisk signifikant (P<0.05). I resterande tester kunde inga vare sig positiva eller negativa 

trender av resultaten ses (Tabell 3 och 4).  

 

Tabell 3. Korrelation i de olika antagningstesterna vid friidrottsgymnasiet i Växjö mellan 
1982 - 2009, pojkar 
Test   N KK P 
Plinthopp  215 0.15129 0.0265 
Flygande 30m  317 -0.13435 0.0167 
Kulkast framåt  200 0.10580 0.1359 
5 steg  135 -0.22975 0.0074 
Stående längd  198 -0.13030 0.0673 
KK- Pearson Korrelation Koefficient 

 

Tabell 4. Korrelation i de olika antagningstesterna vid friidrottsgymnasiet i Växjö mellan 
1982 - 2009, flickor 
Test   N KK P 
Plinthopp  214 -0.06447 0.3479 
Flygande 30m  310 0.05320 0.3505 
Kulkast framåt  208 0.03123 0.6543 
5 steg  133 -0.00566 0.9485 
Stående längd  72 -0.23115 0.0507 
KK- Pearson Korrelation Koefficient 
 

Figur 1-3 visar korrelationen i de tester där resultaten har en statistisk signifikans (P<0.05), 

plinthopp pojkar, Flygande 30m pojkar och 5 steg pojkar.  

 

I figur 1 kan vi se en svag ökning över tiden i antalet plinthopp, testet är dokumenterat under 

18 års tid mellan 1992 och 2009. Signifikansen för den här ökningen är P = 0,0265 och 

testresultatet i plinthopp visar en svag ökning i den uthålliga styrkan hos pojkarna. Översatt 

till en linjär ökning i antal hopp så är ökningen avrundad till 5 hopp fler i slutet av perioden än 

i början.  



 

  13 (22) 
 

 

 
Figur 1. Korrelationen i antagningstesterna vid friidrottsgymnasiet i Växjö mellan 1992 - 
2009, plinthopp för pojkar 
 
 
Flygande 30m sprint för pojkar (figur 2) har försämrade tider över åren som testet 

dokumenterats. Det här testet visar explosivitet och snabbhetsstyrka. Försämringen i tid under 

de 28 år som testet är dokumenterat ligger på 11 hundradelar.  

 
 

 
Figur 2. Korrelationen i antagningstesterna vid friidrottsgymnasiet i Växjö mellan 1982 - 
2009, flygande 30m sprint för pojkar 
 
 
Figur 3 visar 5-steg för pojkar. Testet har inte dokumenterats mellan åren 1990 och 2004 men 

ett svagt samband av försämrade resultat kunde ses i prestation när testet började 

dokumenteras på nytt 2005. Resultatminskningen från 1982 till 2009 uppgår till 50cm. Då 5 

steg är ett komplext test ger det god reliabilitet mot styrka. 5 steg mäter således styrkan och vi 

kan tydligt se den här styrkeminskningen över tid hos ungdomarna som genomfört testet.  
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Figur 3. Korrelationen i antagningstesterna vid friidrottsgymnasiet i Växjö mellan 1982 - 
2009, 5 steg för pojkar 
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Diskussion 
 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka hur tränade ungdomars fysiska kapacitet 

förändrats över tid sedan 1982. Det viktigaste fyndet i denna studie är att ingen större 

förändring kan ses hos tränade friidrottsungdomar vilket blir intressant när vi ser att den 

fysiska kapaciteten och rörelsemängden stadigt minskat hos ungdomar utanför 

föreningsidrotten. 

 

Studien är en retrospektiv studie av antagningstesterna vid friidrottsgymnasiet i Växjö under 

åren 1982-2009. De 11 antagningstesterna som använts vid friidrottsgymnasiet i Växjö hade 

varierad dokumentationstid över de 28 åren som testerna dokumenterats. Inklusionskriterier 

för att ingå i den här studien skapades därför med ett minimiantal på 10 dokumenterade år och 

minst 100 personer. En jämförelse med andra studier inom området visar också att de flesta 

studier där förändringar över tid skall undersökas, så är tiden sällan mindre än 10 år. Jag har i 

min studie endast hänvisat till två studier (Nelson et.al 2006; Ruiz et.al 2010) där 

undersökningstiden varit kortare än 10 år. Nelsons vinning med sin studie är att den ligger i 

tiden när datorn började spridas bland allmänheten. Ökningen i datoranvändande sätts i 

relation till den minskade fritidsaktiviteten vilket är en väldigt intressant jämförelse och 

förklarar en hel del av den minskade fysiska aktivitetsnivån de senaste åren.  

Få studier är gjorda på ungdomars fysiska kapacitet, de flesta studier beskriver hälsofaktorer 

och rörelse. Ruiz studie är uppbyggd på liknande sätt som denna, med en bakgrundsdel som 

förklarar läget i världen och sedan en egen undersökning som visar på specifika skillnader i 

den fysiska kapaciteten över tid och det är därför jag valt att ta med den. Ingen liknande studie 

med friidrottsungdomars fysiska kapacitet över tid har påträffats vid sökningar i vetenskaplig 

litteratur.  

 

 Inga större förändringar kunde ses på resultatet av antagningstesterna över tid. Detta torde 

innebära att ungdomar som sökt till friidrottsgymnasiet i Växjö under åren 1982-2009 har 

legat på en jämn nivå vad gäller den fysiska kapaciteten. Flera studier stöder dessa resultat. 

Albon et.al (2010) visade att det i Nya Zeeland inte var någon skillnad över tid på den fysiska 

kapaciteten hos tränade ungdomar samtidigt som Albon i samma studie visade att otränade 

ungdomars styrka och kondition har minskat under samma tidsrymd. Tomkinsons 

metaanalyser visar att ökningen i styrka och snabbhet nästintill avstannat sedan 1980 och att 

konditionen från 1970 stadigt minskat. Konditionstestet från antagningstesterna exkluderades 
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dock i min studie på grund av för få dokumenterade år. På konditionsområdet kan därför inga 

jämförande samband knytas. I likhet med Albons studie att de otränade ungdomarna står för 

minskningen så visar Engström (2005) att andelen ungdomar i Sverige som är helt inaktiva 

idag är drygt 35 % av flickorna och drygt 20 % av pojkarna vilket skall jämföras med 20 % av 

flickorna och 10 % av pojkarna för 30 år sedan.  

 

Stora förändringar har skett i samhället under den här tiden och Nelson et.al (2006) visar i sin 

studie från Minnesota en anledning till minskningen i fysisk kapacitet. Ungdomar i tidig 

pubertet har minskat sina rörelsevanor med 1-1,5h i veckan på bara 5 års tid, samtidigt som 

tiden framför datorn på fritiden kraftigt ökat. Laakso et.al (2008) och Engström (2005) pekar 

på vikten av organiserat idrottande då samhällstrenden idag i många länder visar ett minskat 

spontanidrottande bland ungdomar medan den organiserade idrottsverksamheten stadigt ökar. 

Ett tydligt samband kan här också ses med resultaten i föreliggande studie. Den fysiska 

kapaciteten för ungdomar som sökt till friidrottsgymnasiet mellan 1982 och 2009 har varit 

jämn samtidigt som den fysiska kapaciteten bland alla ungdomar, i som utanför 

föreningsidrotten, under samma tid har varit sjunkande. I likhet med resultaten från denna 

studie så pekar Laakso och Engström därför på en mycket intressant tanke för att på sikt 

bromsa den sjunkande fysiska kapaciteten bland ungdomar. 

 

En svag ökning i antalet plinthopp bland pojkar skulle kunna förklaras av att ungdomar i 

Sverige enligt Barnekow et.al (2001) ökat sin styrka från 1974-1995. Ser vi till Tomkinsons 

et.al  (2007) metaanalys som granskat artiklar från 27 olika länder så har styrkan långsamt 

ökat fram till 1980 då den stabiliserat sig och nästan förblivit oförändrad. Ökningen innan 

1980 har dock varit liten (0.03-0,04 % per år) och enskilda studier från olika delar av världen 

visar på större skillnader vad gäller styrka och snabbhet än vad kondition som visat en 

sammantagen minskning sedan 1970 .  

 

Försämring över tid i flygande 30m sprint bland pojkarna och minskning i femstegshopp kan 

samtidigt ses som en motsägelse med tanke på att en försämring över tid i flygande 30m skett 

under samma tid bland ungdomarna i denna studie. Enligt Damjan et.al (2009) så skulle 

femstegshopp kunna klassas som ett komplext test och därför ha god korrelation till styrka. 

Den ökade styrkan över tid samtidigt som resultaten i snabbhet och femstegshopp blivit sämre 

skulle dock kunna förklaras av Cronins et.al (2007) reviewartikel, där en del studier visar 

korrelation mellan styrka och snabbhet medan andra studier inte kan visa samma samband.  
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Tendenserna i femstegshopp, plinthopp och flygande 30m som syntes bland pojkarna kan inte 

ses hos flickorna och detta sammantaget med motsägelsen i ökning och minskning i tester 

som båda handlar mycket om styrka gör det svårt att dra några slutsatser kring resultatet utan 

vidare och större studier. Slutsatsen som kan dras från denna studie är att det bland 

friidrottsungdomar som sökt till friidrottsgymnasiet i Växjö mellan åren 1982 och 2009 har 

varit en jämn fysisk nivå både bland pojkar och bland flickor. Den jämna nivån styrks också 

av Tomkinsons metaanalys att en ökning i styrka som setts sedan 1958 avstannat nästan helt 

från 1980 fram till 2003 då studien slutade.  

 

Kulkast framåt och femsteg bland flickor samt stående längd hos både flickor och pojkar, 

visar ingen trend på varken ökning eller minskning. Också den här jämna nivån styrks av 

Tomkinsons metaanalys från studier runt om i världen. Den fysiska kapaciteten hos 

ungdomarna som under åren 1982 och 2009 genomgått antagningstesterna vid 

friidrottsgymnasiet i Växjö har varit väldigt jämn. Detta väcker funderingar kring 

träningsupplägg, träningsmetoder och fritidsaktiviteter. Kan träningsuppläggen vara samma 

idag som för 30 år sedan då resultaten är de samma eller har nya träningsmetoder införts men 

utan märkbara förändringar i resultatet och beror detta i sådana fall på en passivare fritid som 

tar ut vinsterna med nya och bättre träningsupplägg och träningsmetoder. Härav kan inga 

slutsatser dras utan att nya studier med nya syften och inriktningar genomförs.  

 

Då den här studien visar resultat från ett enskilt friidrottsgymnasium i Sverige finns det inga 

helt och hållet kompatibla studier att relatera till. Man skulle dock kunna dra slutsatsen att de 

individer som under åren sökt till friidrottsgymnasiet i Växjö har hållit samma fysiska nivå 

under åren. Resultaten som presenterats har ställts i relation till studier som pekar på en 

nedåtgående trend bland ungdomars fritidsaktiviteter och studier som pekar på hälsosammare 

vanor i äldre år om man varit vältränad i tonåren. Resultaten av antagningstesterna vid 

friidrottsgymnasiet i Växjö skulle därför kunna sägas visa hur viktigt ett aktivt liv är i 

ungdomsåren och också föreningsidrottens betydelse idag för folkhälsan på längre sikt.  

 

Framtida större studier inom det här området där fler idrotter inkluderas i undersökningen 

skulle behövas för att med säkerhet kunna se om den fysiska nivån varit oförändrad över tid 

hos tränade ungdomar.  
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Konklusion 

Det kunde i aktuell studie inte påvisas några större förändringar över tid på den fysiska 

kapaciteten hos friidrottstränande ungdomar. Detta satt i relation till minskningen av den 

fysiska kapaciteten hos otränade ungdomar över samma tidsperiod torde visa på vikten av 

organiserat idrottande i en tid där fler och fler ungdomar blir mindre och mindre aktiva.  

 

Tack 

Jag vill tacka Bengt Bengtsson, Statistikgruppen, för din hjälp med analysen av mina data.  
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Bilaga 1 

 
Tabell 2. Reliabilitetstest plinthopp. 8 pojkar, 6 flickor och deras resultat vid de 3 
testtillfällena. Längst ner ses det totala antalet hopp vid varje testtillfälle  
Testpersoner Testtillfälle 1 Testtillfälle 2 Testtillfälle 3  
Pojke 1 111 117 118  
Pojke 2 114 119 119  
Pojke 3 98 105 103  
Pojke 4 104 112 108  
Pojke 5 104 112 111  
Pojke 6 100 108 108  
Pojke 7 103 110 112  
Pojke 8 95 100 101  
Flicka 1 8 93 93  
Flicka 2 103 109 111  
Flicka 3 91 95 96  
Flicka 4 111 115 115  
Flicka 5 87 95 93  
Flicka 6 99 105 103  
Totalt                  1442                          1504            1507 

 


