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Abstract 
 

När ska man egentligen börja med styrketräning för barn och ungdomar? Många ställer sig 

denna fråga, men kan inte svara på den. I denna kvantitativa enkätstudie undersöker vi hur det 

står till med kunskaperna om styrketräning för barn och ungdomar hos handbollstränarna i 

Småland-Blekinge Handbollsförbund. Går det att urskilja några likheter eller skillnader i 

kunskaperna om styrketräning i förhållande till tränarnas utbildningsnivå?  

Resultatet visar att det finns en viss skillnad mellan de utbildade tränarna och de tränare som 

saknar en formell tränarutbildning från Svenska Handbollsförbundet. De tränare utan 

utbildning har sämre kunskaper inom området än de tränare som har genomgått någon av de 

stegutbildningar som finns. Kunskaperna är dock generellt sett goda hos tränarna, men den 

största delen av dem efterfrågar ytterligare kunskaper och ett större avsnitt träningslära under 

tränarutbildningarna som genomförs. De tränare som gått de högre stegutbildningarna är i 

större grad nöjda med de kunskaper de har jämfört med de tränare som genomgått de lägre 

stegen. Studiens resultat visar i likhet med ”Idrotten Vill” från RF, att det är viktigt att ledare 

inom barnidrotten har grundläggande kunskaper om barns fysiska, psykiska och sociala 

utveckling. Enligt vår studie visar det sig att tränarna som har deltagit i studien har goda 

kunskaper om, i varje fall om den fysiska utvecklingen. 

Nyckelord: Styrketräning, handboll, barn och ungdom, tränarutbildning, fysisk träning.  
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1. Förord 
 

Inledningsvis vill vi börja med att tacka all de personer som hjälpt oss att genomföra och 

slutföra studien. Vi vill rikta ett särskilt stort tack till David Olsen på Småland-Blekinge 

Handbollsförbund som är den som har hjälp oss med tillgången till kontaktlistor och utskicken 

av vår studie till tränare och klubbar inom distriktet Småland-Blekinge Handbollsförbund. 

Utan denna hjälp hade vi inte kunnat nå ut till alla de personer vi nu nådde. 

Vi vill även rikta ett tack till alla de föreningar som har varit vänliga att hjälpa oss med att 

skicka vidare enkäten till sina ledare i sina respektive föreningar samt även alla respondenter 

som tagit sig tid till att svara på enkäten och gjort det möjligt för oss att genomföra vår studie. 

Slutligen vill vi också tacka Anna Hafsteinsson Östenberg som varit vår handledare under 

detta examensarbete och hjälpt oss att bolla olika tankar fram och tillbaka.  

 

     

    Växjö, den 17 april 2012 
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2. Inledning 
 

Styrketräning för barn och ungdomar är något som ofta diskuteras bland tränare. Vissa är av 

åsikten att man inte bör belasta kroppen tidigt utan vänta tills efter man genomgått puberteten 

och börja först i 15-16 års ålder. Andra är av åsikten att man bör börja tidigt med att träna 

styrketräning och när man lärt sig utföra övningarna med en korrekt teknik så börjar man öka 

belastningen. 

Som tränare själva har vi vår egen uppfattning om hur träningen bör bedrivas och när man ska 

börja med vad. Då vi hört så pass mycket olika från tränare i olika klubbar när vi varit ute på 

matcher och turneringar skulle det vara intressant att studera hur kunskaperna hos tränarna 

egentligen ser ut och ifall de är tillräckliga eller om de är bristfälliga sett till de 

rekommendationer som RF ger. Vi ville därför studera ifall man kunde se några likheter eller 

skillnader i kunskaper och åsikter hos tränare inom handbollen. Vi ville även undersöka ifall 

det fanns något samband mellan kunskaperna och åsikterna i förhållande till den 

tränarutbildning man har eller om man helt enkelt inte har någon alls. 

Genom studien ville vi även ta reda på hur pass nöjda tränarna som genomgått en 

tränarutbildning var med delen träningslära i tränarskolan. Vi skulle undersöka ifall tränarna 

ansåg att de fick tillräckliga kunskaper om träningslära under tränarutbildningarna, om de 

använde de kunskaper de erhållit, om de ansåg att man bör ha en större del träningslära under 

utbildningarna samt ifall de kände att de var i behov av ytterligare kunskaper. Genom att 

undersöka detta hade vi en förhoppning om att få en klarare bild över vad tränarna tycker och 

hur pass väl tränarutbildningarna uppfyller tränarnas upplevda behov av kunskaper inom 

träningslära och på så sätt kunna bidra till en förbättring av tränarutbildningen som på sikt 

skulle kunna leda till en bättre spelarutbildning i Sverige. 
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3. Syfte 
 

Syftet med vår studie är att undersöka vilka likheter eller skillnader i kunskaper och åsikter 

man kan se bland tränare i Småland-Blekinge Handbollsförbund gällande fysisk träning för 

barn och ungdomar. 

Syftet är även att se ifall det finns några samband mellan deras kunskaper och åsikter i 

förhållande till vilken utbildningsnivå de har. 
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4. Metod 

4.1 Forskningsstrategi 

 
För att få fram fakta till vår studie, finns det enligt Bryman två olika forskningsstrategier att 

använda sig av. Dessa är en kvalitativ- och en kvantitativ forskningsstrategi. Båda har sina 

fördelar och nackdelar och det gäller att välja den form som passar sin undersökning på bästa 

sätt (Bryman 2002, s.34). 

Den kvalitativa forskningsstrategin går ut på att man samlar in information genom vanligtvis 

mer djupgående intervjuer. I detta förhållningssätt lägger man större vikt vid vad de 

intervjuade personerna säger än hur många det är som säger det. Med hjälp av detta försöker 

man istället skapa teorier om hur folk uppfattar och tolkar verkligheten än att lägga vikt vid 

prövning av teorier (Bryman 2002, s.35). 

Om man istället ser på den kvantitativa forskningsstrategin går den ut på att man samlar in en 

större mängd information från olika respondenter, vanligtvis genom enkätundersökningar. Vid 

detta förhållningssätt ställer man svaren emot redan beprövade teorier där man inte bryr sig 

om vem som säger eller tycker vad utan hur många som säger och tycker något. Man antar 

inga saker utan ser objektivt på verkligheten (Bryman 2002, s.35). 

Utifrån ovanstående teorier och deras olika synsätt och förhållningssätt har vi i vår 

undersökning valt att använda oss av en kvantitativ forskningsstrategi. Datainsamlingen till 

vår kvantitativa forskningsstrategi kommer att ske genom enkäter som vi skickar ut mailledes.  

Varför vi valt denna metod är för att vi vill försöka se likheter eller skillnader mellan 

kunskaper och åsikter i förhållande till utbildningsnivån hos tränarna. Genom att göra en 

kvantitativ studie får vi in fler svar och en större helhetsbild än vad vi får in vid mer 

djupgående intervjuer.  

Nackdelen med en kvantitativ forskningsstrategi är att man inte får möjlighet att ställa 

följdfrågor på de svar man får på enkäten och man kan heller inte hjälpa respondenten att 

tolka frågorna och svaren, utan man måste se till att vara väldigt tydligt från början när man 

konstruerar frågorna (Bryman 2002, s.146-147). 
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4.2 Tillvägagångssätt 

 
Det tillvägagångssätt vi använt oss av är att ta hjälp av distriktsförbundets kontaktlistor samt 

föreningarnas kontaktlistor för att nå ut till samtliga ledare för lagen i distriktet mailledes. 

Enkäterna fylls i via Google Docs (http://www.docs.google.com/ ) som är ett HTML-formulär 

som kan användas som ett enkätverktyg. Detta är nätbaserat och deltagarna får en länk till 

enkäten och fyller sedan i den via internet. Svaret skickas sedan elektroniskt till oss när 

enkäten är slutförd. 

Anledning till att vi använder oss av elektroniska enkäter är för att respondenterna ska kunna 

svara i lugn och ro utan att känna sig stressade av oss eller av att de ska iväg någon 

annanstans om vi istället valt att besöka dem fysiskt. Att enkäterna skickas ut mailledes 

begränsar dock möjligheterna för studien då respondenterna dels måste ha sin mailadress med 

i distriktsförbundets eller föreningens kontaktlistor, men även genom att de själva måste vara 

så pass aktiva, uppmärksamma och intresserade att de väljer att ta sig tiden att svara på 

enkäten. Detta medför att vissa tränare i de klubbar vi skickat ut enkäten till, inte kommer att 

få enkäten, då alla kanske inte har sin mailadress registrerad, de kan ha bytt mailadress och 

inte uppdaterat den i kontaktlistorna och/eller har haft möjlighet att läsa av sin inkorg på sin 

mailbox. 
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4.3 Urval och begränsningar 

 
Vi har valt att använda oss av ett ändamålsenligt urval till vår studie. Detta innebär att de 

undersökningspersoner som finns med i vår studie har valts ut enligt vissa uppsatta kriterier vi 

haft som utgår från syftet med studien (Patton 2002, s. 40-41).  

De kriterier vi har använt oss av är följande: 

 Respondenterna måste vara tränare och tillhöra en förening som är medlem i Småland-

Blekinge Handbollsförbund. 

 Respondenterna måste finnas med i Småland-Blekinge Handbollsförbunds- eller sin 

egen förenings kontaktlistor. 

I Småland-Blekinge Handbollsförbund finns det 31 klubbar som har fått möjligheten att ta del 

av utskicket av enkäten. Totalt har 64 personer samt 15 kanslier fått utskicket med enkäten 

från Småland-Blekinge Handbollsförbund med budskap att sända detta vidare samt svara på 

enkäten. Vid en kontroll av antalet ledare i Småland-Blekinge Handbollsförbund har vi funnit 

ca 400 ledare med mailadresser på sina respektive klubbars hemsidor. Av dessa har vi 

kontaktat 25 personer för att se ifall de har nåtts av vår enkät. Av dessa svarade 14 att de tagit 

del av utskicket med enkäten från antingen Småland-Blekinge Handbollsförbund eller sin 

klubbs kansli. Istället för att ringa upp samtliga ledare och fråga ifall de nåtts av vårt utskick, 

generaliserar vi därför efter den kontroll vi gjort och uppskattar att drygt hälften av ledarna 

har nåtts av utskicket. Detta ger oss ett underlag på 224 ledare om vi utgår från att det finns 

400 ledare i föreningarna i Småland-Blekinge Handbollsförbund med registrerade 

mailadresser. 

Av de 79 stycken enkäter vi har fått tillbaka har samtliga varit rätt ifyllda och gått att använda 

för sammanställningen av studien. Det ger oss alltså ett internt bortfall på 0 % av enkäterna vi 

fått tillbaka, men ett totalt bortfall på ca 65 % av alla utskickade enkäter och en svarsfrekvens 

på 35 %. 
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4.4 Forskningsetik 
 

Studien är utförd i enlighet med Vetenskapsrådets riktlinjer för forskningsetik och följer 

riktlinjerna för god forskningssed (Vetenskapsrådet, 2011). 

Det är därför frivilligt att delta i studien och respondenterna garanteras fullständig anonymitet 

och alla svar kommer att behandlas konfidentiellt. Genom att svara på enkäten och skicka in 

den elektroniskt godkänner man sin medverkan i studien. Respondenterna kunde när som 

helst under tiden de svarade på enkäten välja att avbryta sin medverkan. 

Våra kontaktuppgifter kommer att finnas tillgängliga om man har några frågor eller 

funderingar och även då kommer man att behandlas med fullständig anonymitet. 

Respondenternas svar kommer att användas till att kunna urskilja eventuella likheter eller 

skillnader då vi vill kunna se ett sammanhang i svaren som skulle kunna leda till vidare 

forskning, studier och/eller förbättringar inom området. 
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4.5 Enkäten 
 

Enkäten är uppbyggd på så vis att den inleds med 11 bakgrundsfrågor där vi försöker skapa en 

bild av respondenten och dess bakgrund som tränare. Vi vill här ta reda på åldern på 

respondenten, kön, hur länge den varit tränare, om den själv har spelat handboll tidigare och i 

så fall på vilken nivå, om de är senior- eller ungdomstränare och i så fall på vilken nivå eller 

ålder ungdomarna har. Vi frågar även här om vilken utbildning tränaren har inom handboll 

eller om den har någon annan adekvat utbildning. Vi vill även här ta reda på i vilken division 

respondentens A-lag för damer respektive herrar spelar för att se om man kan urskilja några 

skillnader mellan tränares åsikter beroende på om man tillhör en klubb som har A-lag på 

högre eller lägre nivå. 

Den andra delen av enkäten består av 11 åsiktsfrågor där respondenterna får ta ställning till 

olika påståenden med 4 olika svarsalternativ. Dessa är: 

- Instämmer helt 

- Instämmer delvis 

- Tar delvis avstånd 

- Tar helt avstånd 

Varför det inte finns något neutralt svarsalternativ är för att vi vill att respondenterna ska ta 

ställning till vad de verkligen anser om de olika påståendena och tänka till istället för att 

kunna gömma sig bakom ett neutralt svar för att de inte orkar ta ställning till vad de 

egentligen tycker/vet/tror.  
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Av dessa elva frågor behandlar sju av dem effekterna av styrketräning för barn och ungdomar 

och hur den bör bedrivas. Dessa frågor utgår ifrån RFs dokument om styrketräning för barn 

och ungdomar (Kunskapsöversikt: Styrketräning för barn och ungdom, 2009).  De andra fyra 

frågorna handlar om respondenternas åsikter om de kunskaper de har fått genom sin/sina 

tränarutbildningar inom träningslära för barn och ungdomar och ifall de anser att dessa är 

tillräckliga eller om de anser att det skulle behövas läggas mer tid på detta under 

utbildningarna. Vi frågar även här hur väl de praktiserar kunskaperna de fått genom 

tränarutbildningarna när de tränar sina lag och ifall de känner att de är i behov av ytterligare 

kunskaper inom detta. Dessa fyra frågor är endast för dem som har gått någon av de 

utbildningar som Svenska Handbollsförbundet tillhandahåller. De som inte har någon av 

dessa fyller i ett extra svarsalternativ att de inte har gått någon tränarutbildning från Svenska 

Handbollsförbundet. 

Avslutningsvis frågar vi vid vilken ålder de anser att man bör börja belasta kroppen vid 

styrketräning. 
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5. Tidigare forskning 
 

5.1 Definition av barn och ungdomsidrott 

5.1.1 Idrott för barn 

 

Riksidrottsförbundet (RF) anser att idrott för barn är idrott som bedrivs för personer upp till 

12 års ålder. Efter detta går man över till att bli ungdom. Man säger att det är viktigt att 

ledaren inom barnidrott har grundläggande kunskaper om barns fysiska, psykiska och sociala 

utveckling. Man säger även att det är viktigt för ledarna att fördjupa sina kunskaper om 

skillnader mellan individer och deras förutsättningar, för att kunna anpassa träningen efter 

deras behov. Idrotten ska vara lekfull och allsidig (Idrotten Vill, 2009, s.21).  

5.1.2 Idrott för ungdom 

 

Med idrott för ungdom menar RF att det är idrott som bedrivs för personer mellan 13-20 år. 

Precis som i idrott för barn ska idrotten vara lekfull och allsidig under de första ungdomsåren. 

Här är det viktigt för ledaren att ha kunskap om de fysiska och psykiska skillnaderna mellan 

ungdomarna i denna ålder då alla mognar och utvecklas olika snabbt. Det är även viktigt att se 

till skillnaderna mellan pojkar och flickor och hur de utvecklas under ungdomsåren och ha en 

kunskap om detta (Idrotten Vill, 2009, s.23). 

5.2 RF rekommenderar 

 
Michail Tonkonogi har på uppdrag av Riksidrottsförbundet fått i uppgift att kartlägga 

forskningslitteratur om styrketräning för barn och ungdomar. Genom detta har man kommit 

fram till att ett riktmärke för att börja med styrketräning för barn bör vara runt 7-8 år, men att 

det måste påverkas av barnets utvecklingsnivå. Man säger även att 1-3 styrketräningspass per 

vecka á 20-40 min är lämpligt. Fokus bör ligga på att utföra övningarna på ett tekniskt korrekt 

sätt och öka belastningen när man lärt sig tekniken. Man säger att styrketräning har positiva 

effekter på barn så som att det underlättar den motoriska inlärningen, kan stimulera 

skelettuppbyggnaden och har en skadeförebyggande effekt (Kunskapsöversikt: Styrketräning 

för barn och ungdom, 2009). 
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5.3 Allmänt om styrketräning för barn och ungdomar 

 
Barn och ungdomar utvecklas hela tiden både fysiskt, psykiskt och socialt och kroppen med 

det. Det gäller som tränare att veta vad man ska fokusera på i träningen och när, så att ens 

adepter får så optimal träning som möjligt sett till sin ålder och den mognadsnivå man tillhör. 

Genom att som tränare veta detta kan man lättare lägga upp träningen och inte missa viktiga 

tidpunkter i barnen och ungdomarnas utveckling då dem är som mest mottagliga för en viss 

typ av träning. Det gäller även för tränaren att ha en progression i träningen för att stimulera 

den aktive till att hela tiden utvecklas och bli bättre (Enqvist, 2010, s.11-12). 

Jonas Enqvist skriver i sin bok ”Styrketräning från lek till elitidrott” om styrketräning för barn 

och ungdomar upp till vuxna som ska träna för att prestera på elitnivå. Han skriver om vad 

som är viktigt att träna i olika åldrar, vad som är bra att tänka på och ger konkreta 

träningsförlag på träningsprogram (Enqvist, 2010). 

I materialet utgår Enqvist från olika faser och betonar vad som är viktigt vid respektive 

mognadsnivå (Enqvist, 2010, s.96-106). 

 Ca 0-6 år – Aktiv start (statisk balans, dynamisk balans, förflyttning, hopp, hand, fot, 

transportera, rotera, klättra). 

 Ca 6-9 år – Rolig motorik (atletisk hållning, atletisk form, atletisk balans, atletisk 

rörlighet, introduktion till styrketräning, träning med kroppen som motstånd, träning 

med lätta redskap). 

 Ca 9-12 år – Lära träna, börja belasta (Utökning av rörelsebanken, generell rörelse, 

idrottsspecifik rörelse, träningsrörelser, lära sig träna, styrketräning med fria vikter, 

stabilitet kring leder). 

 Ca 12-16 år – Träna för uppbyggnad (Anpassa rörelsebanken till den växande 

kroppen, behålla rörligheten i den växande kroppen, styrketräna regelbundet, ökning i 

muskelmassa). 

 Ca 16-19 år – Träna för styrka (Skapa atletisk hållning och form i den nya kroppen, 

lära den nya kroppen att stabilisera, koordinera och balansera, träna nervsystemets 

förmåga att skapa kraft, transformera styrkeökning till kraftutveckling i den specifika 

idrotten). 

 Ca 19 år och uppåt – Träna för prestation (Förbättra kapaciteten för att prestera). 
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5.4 Potentiella positiva effekter av styrketräning 
 

Tidigare har det ofta pratats om att styrketräning för barn skulle vara skadligt, men numera 

har man kommit fram till att det istället medför positiva aspekter att styrketräna tidigt, så 

länge man utför styrketräningen på ett korrekt sätt. Några positiva effekter man kan se av det 

är att man får en minskad skaderisk, man ökar sin styrka, hjälper att stimulera 

skelettuppbyggnaden och den motoriska inlärningen (Enqvist, 2010, s.16). 

5.4.1 Ökad styrka 

 

I en studie på prepubertala barn mellan 6-11 år som tränade isokenetisk styrka 3 gånger per 

vecka med 45 min per pass under 14 veckor, visade de på att de barn som tränade 

styrketräning ökade sin styrka mycket mer än de barn i den kontrollgrupp man använde sig av 

som inte tränade styrketräning. Anledningen till styrkeökningen beroende inte på att barnen 

fick en ökad muskulär tvärsnittsyta och ökad muskelmassa, utan på att barnen fick en ökad 

neuromuskulär anpassning (Weltman,m.lf., 1986, s.629-638). Falk och Tenenbaum har 

kommit fram till i en meta-analysstudie på 28 studier att barn kan uppnå stora ökningar i 

styrkan vid styrketräning. Man undersökte prepubertala pojkar och flickor mellan 12-13 år 

och de som precis kommit in i puberteten och fann att dessa ökade sin styrka med mellan 14-

30 % med hjälp av styrketräning (Falk & Tenenbaum, 1996, s.176-186). 

5.4.2 Stimulerar skelettuppbyggnaden 

 

Skelettet är något som påverkas av träningen och anpassar sig efter de rörelser man gör. 

Under barn- och ungdomsåren frigörs tillväxthormon i kroppen som hjälper 

förbeningsprocessen. Under puberteten ökar även benmassan markant. Benmassan kan 

påverkas av träning och styrketräning är därför ett bra verktyg för att stimulera 

skelettuppbyggnaden (Nordström & Sandgren, 2004 s.15). 
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Hind och Burrows gjorde en reviewstudie där man studerade 22 olika studier som man hittat 

genom olika databaser. Studierna handlade om hur styrkträning påverkade benmassans 

tillväxt hos barn och ungdomar före puberteten, i tidig pubertet och under puberteten. Man 

kom fram till att man genom styrketräning kunde öka benmineralhalten hos barn och 

ungdomar, speciellt under den tidiga puberteten. Dock är det bara de delar av kroppen som 

blir belastade som påverkas av detta och styrketräning är då ett bra sätt att göra detta genom 

varierande och allsidig träning (Hind & Burrows, 2007 s. 14–27). 

5.4.3 Hjälper den motoriska utvecklingen 

 

Den motoriska utvecklingen hos barn är åldersrelaterad och inte åldersbestämd. Alla mognar 

och utvecklas olika snabbt och alla gör det inte samtidigt. Det är därför svårt att säga exakt 

när man ska träna vad för att få en optimal utveckling. Motoriken delas upp i 

grovkoordination och finkoordination där grovkoordinationen behandlar stora rörelser med 

stora muskelgrupper så som att gå, springa, och hoppa, medan finkoordinationen sker med 

mindre muskelgrupper och muskler och kan vara rörelser som görs med exempelvis fingrar, 

handled och fotled. I och med att alla utvecklas olika tidigt är det viktigt att man ger barnen en 

allsidig träning för att de ska få chansen att utveckla sin motorik efter sitt egna 

utvecklingsmönster (Expertgrupp från Team Danmark, 2006, s.48-50). Petersson och 

Renström skriver i en artikel att det är viktigt att man har en tillräcklig muskelstyrka för att 

kunna lära sig rätt rörelseteknik för att utföra ett visst moment. Har man inte tillräckligt med 

styrka är det risk att man lär sig en felaktig teknik som senare kan bli svårt att korrigera och 

som kan leda till skador och hindrad utveckling av rörelseförmågan (Peterson & Eriksson, 

1986, s.174-178). 
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I en kartläggning av skolelevers funktionella motorik (Nyberg & Tidén, 2006) undersökte man 

hur väl utvecklad motoriken var hos totalt 1713 elever som gick i årskurs 3, 6 och 9. Eleverna 

blev testade i 16 olika moment så som att gå balansgång, kasta ärtpåsar, studsa bollar, 

kullerbyttor mm. De 16 momenten betygsattes med 1-4 poäng beroende på hur väl man 

utförde momentet tekniskt. Resultat man kom fram till var att 43,3 % av deltagarna i studien 

hade bristande motorik. 10,3 % hade stora brister i motorik och tillhörde gruppen med den 

lägsta totalpoängen i studien som var 16-32 poäng, dvs. att dessa elever hade ett maximalt 

snitt på 2 poäng i de utförda momenten vilket motsvarade små brister i utförandet. Av de 

elever som hamnade i detta poängintervall gick merparten i årskurs 3. Totalt 12,8 % av 

eleverna tillhörde gruppen med högst betyg i studien och hamnade i poängintervallet 49-64 

poäng. Av dessa elever gick merparten av eleverna, 60 %, i årskurs 9. Man kom även fram till 

i studien att pojkarna totalt sett är motoriskt skickligare än vad flickorna är, men att det i 

årskurs 3 inte är några större skillnader.  
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5.4.4 Skadeförebyggande 

 

Styrketräning för barn och ungdomar ska även ha en skadeförebyggande effekt. Abernethy & 

Bleakley gjorde en meta-analysstudie på 154 olika studier som sedan sorterades ner till 12 

studier som användes som grund för deras studie. De kom fram till att styrketräning som 

förberedande och underhållande träning var effektivt för att förebygga skador (Abernethy & 

Bleakley, 2007, s.627-638).  Hejna och Rosenberg kommer även de fram till att man genom 

en tillräcklig muskelstyrka kan minska risken att bli skadad och att man kom tillbaka mycket 

snabbare från en skada ifall man hade en högre muskelstyrka än de som inte hade det (Hejna 

& Rosenberg, 1982, s.28-31). 

 

5.5 Potentiella negativa effekter av styrketräning 

 

5.5.1 Skador på tillväxtzonerna 
 

Petersson och Eriksson undersökte de potentiella negativa effekterna av styrketräning hos 

växande individer, där man ville se ifall det kunde uppstå några skador på tillväxtzonerna där 

extremiteterna dvs. främst armar och ben växer, på grund av styrketräning. De menar på det är 

viktigt att man inte har en felaktig teknik, då detta kan göra att man belastar kroppen fel vilket 

kan leda till att man får bestående skador. De rekommenderar att växande individer ska 

använda sin egen kropp som belastning och att man inte under tillväxten ska använda sig av 

fria vikter. Träningen ska vara allsidig och med låg belastning, då en hög och ensidig 

belastning tillsammans med felaktig teknik skulle kunna skada tillväxtzonerna (Petersson & 

Eriksson, 1986, s.174-178). Även Faigenbaum styrker detta då han enligt forskningsdata 

kommit fram till att styrketräning för barn med lämpliga anpassade träningsprogram inte har 

några negativa effekter på tillväxtzonerna (Faigenbaum, 2000, s.593-619). 
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5.5.2 Skaderisk vid träning 

 

Man har även undersök hur stor skaderisken är vid styrketräning för barn och ungdomar och 

jämfört detta med skaderisken vid andra vanliga idrotter. Hamill har sammanställt en rad olika 

studier över skaderisken hos unga och kommit fram till att skaderisken vid styrketräning för 

barn och ungdomar är 0,0035 skador/100 mantimmar vid vanligt styrketräning och 0,0017 

skador/100 mantimmar vid maximala lyft. I studien har Hamill jämfört med fotboll och basket 

och kommit fram till att skaderisken vid fotboll är 6,2 skador/100 mantimmar och 1,03 

skador/100 mantimmar vid basket (Hamill, 1994, s.53-57). I en annan studie undersökte man 

skador på bland annat skelettet och muskler där 11 barn styrketränade under totalt 22 

månader, men resultaten visade på att styrketräningen inte hade några som helst negativa 

effekter och att skaderisken när näst intill lika med noll (Byrd, mfl., 2003, s.133-140). 

 

5.6 Vad ingår i tränarutbildningen för handbollstränare i Sverige 
 

Tränarutbildningen som Svenska Handbollsförbundet anordnar är uppbyggd i olika steg.  

Man börjar med att gå basutbildningen och efter avslutad utbildning får man behörighet att gå 

första steget i tränarskolan, dvs. TS1. Efter man avslutat TS1 ska det gå 1 år innan man blir 

behörig för att gå TS2. Detta för att man ska få tid på sig att använda sig av sina nyvunna 

kunskaper och praktisera dessa. Efter TS2 följer TS3 som är det sista steget i tränarskolan. 

Efter att man har avslutat samtliga steg inom Tränarskolan har man behörighet att träna ett 

elitseniorlag. En sista utbildning finns att gå efter detta, vilket är en Master Coach utbildning 

som riktar sig mot tränare och handboll på Europeisk Elitnivå (Nordström & Sandgren, 2004 

s.12). Utbildningen är internationell och det krävs att man uppfyller vissa kriterier för att 

kunna ansöka om att få gå denna utbildning. Svenska Handbollsförbundet beslutar sedan ifall 

de anser att man är lämplig att gå den (se hela utbildningsstegen i figur 1 nedan). 
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Figur 1. Svenska Handbollsförbundets utbildningstrappa.  

5.6.1 Basutbildningen 

 

Basutbildningen riktar sig mot tränare för barn mellan 6-7 år till 11-12 år (Tränarskolans 

utbildningsstege och utbildningsstadie). Utbildningen utgår från riktlinjerna från Idrotten Vill 

(Idrotten Vill, 2009) och Svenska Handbollsförbundets policy för barnhandboll (Nordström & 

Sandgren, 2004 s.98). Utbildningen behandlar många olika områden så som barns motoriska 

utveckling vad det gäller längdtillväxt, motorik, nervsystemet, muskelstyrka, hjärtat och 

kondition (Nordström & Sandgren, 2004 s.13-19). I utbildningen ingår även grunderna i 

spelet handboll, hur man kan lära ut grunderna, vad som är viktigt att tänka på som tränare för 

barn i dessa åldrar och hur man kan agera och prata på en nivå så att barnen förstår 

(Nordström & Sandgren, 2004 s.20-21). Träningen ska vara inriktad på lek, kreativitet och 

lustfyllt lärande genom att ha hög bollkontaktsgrad, aktivitetsgrad och rolighetsgrad med 

varierande svårighetsgrad (Nordström & Sandgren, 2004 s.34-35).  

 

”Inriktningen på hur barnhandbollen ska utövas kännetecknas av en individuell och motoriskt 

allsidig färdighetsutveckling med leken som arbetsmetod och med bollen som redskap” 

(Nordström & Sandgren, 2004 s.98). 
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5.6.2 Tränarskolan 1  

 

TS1 är fortsättningen efter basutbildningen och riktar sig till tränare för barn och ungdomar 

mellan 9-10 år till 13-14 år (Översikt Svenska Handbollsförbundets tränarutbildning). I denna 

del av tränarskolan ingår träningslära där deltagarna grundligt får lära sig om hur kroppen är 

uppbyggd och hur den fungerar så som skelettet, muskler, leder och senor. Man ska efter 

avslutad utbildning ha kunskap om bland annat allsidighet, träningens grundprinciper, hur 

man ska träna i lekstadiet respektive grundstadiet. Man ska veta om grundprinciperna vid 

fysisk träning, ha kunskap om olika belastningar och hur man stegrar dessa, optimal 

mottagningsålder och hur man kan individualisera träningen för att barnen och ungdomarna 

ska få en så optimal träning som möjligt (Måldokument för Tränarskolan, s.9). Denna del av 

tränarskolan genomförs på distriktsnivå. 

”Inriktningen på ungdomshandbollen skall kännetecknas av en ökad motorisk och koordinativ 

färdighetsutveckling. Leken och glädjen i att utöva idrott ska med bollen som redskap 

fortsätta den individuella fysiska och tekniska utvecklingen” (Nordström & Sandgren, 2004 

s.98). 

 

5.6.3 Tränarskolan 2  

 

Nästa steg i tränartrappan är TS2 som riktar sig mot tränare för ungdomar mellan 13-14 år till 

18-19 år (Översikt Svenska Handbollsförbundets tränarutbildning). Spelarna har här kommit 

in i uppbyggnadsstadiet och i vissa fall förprestationsstadiet. Deltagarna ska i den här delen av 

tränarskolan få den kunskap som krävs för att kunna nå upp till de krav som ställs på fysisk 

träning i uppbyggnadsstadiet. Man ska utvinna en kunskap om individualisering, analysarbete, 

årsplanering, träningsuppföljning och styrketräning bland annat (Måldokument för 

Tränarskolan, s.18). Man ska kunna stegra den allmänna fysiska träningen och inleda 

uppbyggnaden av speciella fysiska egenskaper så som hoppstyrka, kaststyrka, uthållighet. 

Man får även en kunskap om att stegra belastningsträningen med en ökad progression och 

lägga upp en långsiktig plan för denna (Nordström & Sandgren, 2004 s.23). Denna del av 

tränarskolan genomförs på regionsnivå. 
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5.6.4 Tränarskolan 3  

 

Det sista steget i tränarskolan är TS3 som vänder sig till tränare för spelare mellan 18-22 år 

dvs. ett elitseniorlag (Översikt Svenska Handbollsförbundets tränarutbildning). Efter 

genomförd utbildning ska deltagarna ha kunskap om fördjupade speciella fysiska egenskaper 

och hur man kan periodisera dessa och även hur man maximerar den komplexa fysiska 

träningen. Man ska ha en fördjupad kunskap om hur man lägger upp en träningsplanering i 

olika träningscykler, dvs. makrocykler, mesocykler och mikrocykler och hur man har en 

progression i dessa både vad det gäller styrketräning, konditionsträning, hoppträning, 

snabbhetsträning och rörlighet. Dessa ska kunna individualiseras för att kunna optimera varje 

enskild spelares utveckling (Måldokument för Tränarskolan, s.26). Vad det gäller den 

komplexa styrketräningen ska man ha kunskaper om maxstyrka, allmänstyrka, explosivitet 

och uthållighetsstyrka och hur man tränar och periodiserar dessa för att nå optimal utveckling 

(Nordström & Sandgren, 2004 s.23). Denna del av tränarskolan genomförs på nationell nivå. 
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6. Våra definitioner 

 

6.1 Definition av styrketräning 
 

Med styrketräning menar vi all fysisk träning som utförs med syfte att öka den muskulära 

styrkan och de motoriska färdigheterna. Det kan vara fysisk träning med allt från hopp, den 

egna kroppen som belastning, lättare redskap som t.ex. pinnar/käppar till fria vikter och 

maskiner för styrketräning.  

Definitionen är framtagen efter inläsning på området styrketräning genom olika författare och 

rekommendationer (Kunskapsöversikt: Styrketräning för barn och ungdom, 2009, 

Enqvist,2010, Abernethy & Bleakley, 2007).   

6.2 Definition av barn och ungdomar 
 

Med barn och ungdomar menar vi på, i den här studien, personer från 5-15 år. Varför vi inte 

väljer att ta med personer över 15 år i studien är för att på de flesta gym får man börja träna 

ensam när man fyllt 16 år, vilket då gör det svårt för tränarna att kontrollera vad man tränar då 

ungdomarna kan gå dit och bestämma detta själva. 

Definitionen har sin utgångspunkt i RFs dokument Idrotten Vill och Tonkonogis kartläggning 

om forskningslitteratur om styrketräning för barn och ungdomar (Idrotten Vill, 2009, 

Kunskapsöversikt: Styrketräning för barn och ungdom, 2009)  
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7. Resultat 
 

Under denna del kommer resultaten från enkäten att presenteras. De frågor som kommer att 

presenteras här är de frågor där respondenterna har fått ta ställning till olika påståenden där de 

haft ett antal svarsalternativ att välja på. Resultaten kommer att presenteras som deskriptiv 

statistik och inte som analytisk statistik. Detta för att vi vill se de samband som är mest 

relevanta för vår studie och hur den insamlade data fördelar sig (Järpe, 2005). 

I resultaten kommer det även presenteras hur förhållandet mellan svaren ser ut mellan de 

respondenter som angivit att de har någon tränarutbildning jämfört med de som angivit att de 

inte har någon tränarutbildning. Detta är även som tidigare nämnt ett av syftena med studien 

för att undersöka ifall man kan se några tendenser till att de tränare som har en 

tränarutbildning har bättre kunskaper om styrketräning för barn och ungdomar än de som inte 

har någon tränarutbildning.   

Totalt sett har fördelningen mellan män och kvinnor varit 76 % män och 24 % kvinnor. 

Medelåldern på dessa personer ligger på 41 år i snitt där den yngsta är 19 år och den äldsta är 

68 år. Dessa tränare har varit tränare i snitt 7 säsonger där den som varit tränare längst varit 

tränare i 30 säsonger, medan den som varit tränare kortast tid endast varit tränare under 1 

säsong. Hela 69 av 79 respondenter svarar att de själva har spelat handboll tidigare på 

blandade nivåer. Totalt är det 65 ungdomstränare och 14 seniortränare som besvarat enkäten. 

De allra flesta i vår studie ansåg inte att styrketräning hade några negativa effekter för barn. 

Dock var det fler som svarade att det fanns negativa effekter med styrkträning än vad det var 

som ansåg att det inte fanns några positiva effekter alls. Nästan 6 av 10 personer tog helt 

avstånd från påståendet att styrketräning skulle ha negativa effekter på barn, vilket tyder på att 

våra respondenter verkar ha goda kunskaper inom området sett till de rekommendationer som 

RF ger ut (Kunskapsöversikt: Styrketräning för barn och ungdom, 2009).  
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Styrketräning har negativa effekter på barn 

Den första frågan som respondenterna har fått ta ställning till är om styrketräning har negativa 

effekter på barn. Av samtliga 79 svaranden har 78 % valt ett svarsalternativ ”Tar delvis 

avstånd” eller ”Tar helt avstånd” på påståendet, medan 22 % har valt något av alternativen 

”Instämmer delvis” och ”Instämmer helt”. Det ska dock nämnas att av de som anser att 

styrketräning har negativa effekter på barn så saknar mer än tre fjärdedelar någon 

tränarutbildning. Dock är det endast 1,8 % som svarat ”Instämmer helt”. Hela 59 % av 

respondenterna är eniga i sina åsikter kring frågan och tog helt avstånd från påståendet. 

 

Figur 2. Styrketräning har negativa effekter på barn, enligt handbollstränare (samtliga i 

studien. N=79). 

 

Styrketräning har positiva effekter på barn 

Nästan samtliga 79 respondenter i studien var överens om att styrketräning har positiva 

effekter på barn. Endast 5 personer som besvarade enkäten ansåg att styrketräning inte hade 

några positiva effekter på barn. Även de som svarade att styrketräning hade negativa effekter 

på barn ansåg att de även hade positiva effekter och det fanns här ingen skillnad i svaren 

mellan de som har en tränarutbildning sett mot de som inte har någon tränarutbildning. 

 

  

Instämmer helt 

Instämmer delvis 

Tar delvis avstånd 

Tar helt avstånd 
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Styrketräning hjälper att stimulera den motoriska utvecklingen för barn 

Liksom på den föregående frågan är respondenterna rörande överens om att styrketräning 

hjälper att stimulera den motoriska utvecklingen för barn. Nästan 9 personer utav 10 

instämmer med ett positivt svar på denna fråga. Av de personer som anser att styrketräning 

för barn inte stimulerar den motoriska utvecklingen, har 7 av 9 av dessa personer ej någon 

tränarutbildning. Endast 2 personer ”Tar helt avstånd” av från påståendet. 

 

Styrketräning har en skadeförebyggande effekt hos barn 

Nästa fråga i enkäten behandlade påståendet att styrketräning har en skadeförebyggande 

effekt hos barn. Mer än hälften av respondenterna ”Instämmer helt” i detta påstående och 

ansåg att styrketräning för barn var skadeförebyggande, medan ytterligare ca 35 % ”Instämde 

delvis” i påståendet. Av de som inte var av samma åsikt som personerna som ansåg att det 

hade en skadeförebyggande effekt var merparten outbildade tränare. 
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Styrketräning bör bedrivas med träningsmaskiner för att minska skaderisken genom att 

isolera rörelsen 

Våra respondenter sprider här svaren över samtliga fyra svarsalternativ. Dock är det endast 3 

personer som ”Instämmer helt” i påståendet. Nästan 80 % anser att man inte bör använda sig 

av maskiner vi styrketräning, utan träna på något annat vis och ”Tar helt avstånd” eller ”Tar 

delvis avstånd”. 

De personer som ”Instämmer helt” med påståendet har samtliga genomgått en 

tränarutbildning genom Svenska Handbollsförbundet. 

 

Figur 3. Styrketräning bör bedrivas med träningsmaskiner för att minska skaderisken genom 

att isolera rörelsen, enligt handbollstränare (samtliga i studien. N=79). 

 

Under lekstadiet är det viktigt att träna allsidiga färdigheter för att utveckla barnens 

motorik och rörelser 

Detta påstående besvarades på samma sätt av samtliga respondenter förutom 4 personer. Alla 

var eniga om att det är viktigt att man tränar allsidiga färdigheter under lekstadiet för att 

barnen ska utveckla sin motorik och sina rörelser. Endast en person i studien tog avstånd från 

detta påstående, medan de sista tre personerna ”Instämde delvis” och således även var 

positiva till den allsidiga träningen för barn. 
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Anser du att du har fått tillräckliga kunskaper om träningslära för barn och ungdomar 

genom din tränarutbildning från Svenska Handbollsförbundet. 

Denna fråga har besvarats av 32 stycken av respondenterna då övriga 47 stycken uppgett att 

de inte har någon tränarutbildning av TS1, TS2 eller TS3 karaktär. Ingen av respondenterna 

svarar ”Tar helt avstånd” på denna fråga, medan 18,75 % använder sig av svarsalternativet 

”Tar delvis avstånd”. Detta ger 81,25 % som svarar att de ”Instämmer helt” eller ”Instämmer 

delvis” att de har fått tillräckliga kunskaper om träningslära för barn och ungdomar genom 

den eller de tränarutbildningar som de har fått genom Svenska Handbollsförbundet.  

Av de 13 tränare som gått någon av de senare tränarutbildningarna TS2 och TS3 svarar 84,6 

% något av alternativen ”Instämmer helt” eller ”Instämmer delvis” på frågan, medan 15,4 % 

av dessa svarar att de ”Tar delvis avstånd”.  

Av de 19 tränare som endast gått TS1-utbildningen svarar nästan 8 av 10 respondenter att de 

”Instämmer helt” eller ”Instämmer delvis” om att de har fått tillräckliga kunskaper, medan 2 

av 10 säger att de ”Tar delvis avstånd” på frågan. Ingen svarar att de ”Tar helt avstånd” på 

frågan. 
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Jag anser att man borde ha en större del träningslära under min/mina 

tränarutbildningar än vad man har i dagsläget 

På den förra frågan svarade 81,25 % att de ”Instämmer helt” eller ”Instämmer delvis” på 

påståendet att de har fått tillräckliga kunskaper om träningslära för barn och ungdomar genom 

sin tränarutbildning från Svenska Handbollsförbundet. I samma grupp personer svarar 84,5 % 

att de anser att man borde ha en större del träningslära under tränarutbildningarna än vad man 

har i dagsläget. Dessa är fördelade på 25 % som ”Instämmer helt” i påståendet och 59,5 % 

som ”Instämmer delvis” i påståendet. Endast 12,5 % av respondenterna ”Tar delvis avstånd” 

från påståendet, medan 3 % ”Tar helt avstånd”. 

Ser man till de 19 respondenter som gått TS1-utbildningen svarar 94,7 % att de ”Instämmer 

delvis” till att man borde ha en större del träningslära under tränarutbildningarna, medan 

övriga 5,3 % svara att de ”Tar delvis” avstånd till det. Ser man istället till de 13 med en TS2- 

eller TS3-utbildning sjunker antalet som anser att man borde ha en större del träningslära 

under utbildningarna till 69,2 % som ”Instämmer helt” eller ”Instämmer delvis”. Av de som 

inte anser det säger 23,1 % att de ”Tar delvis avstånd” och 7,7 % att de ”Tar helt avstånd” 

från påståendet.  
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Figur 4. Jag anser att man borde 

ha en större del träningslära 

under min/mina 

tränarutbildningar än vad man 

har i dagsläget (tränare som 

genomgått TS1. N=19). 

 

Figur 5. Jag anser att man borde 

ha en större del träningslära 

under min/mina 

tränarutbildningar än vad man 

har i dagsläget (tränare som 

genomgått TS2-TS3. N=13). 
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Jag som tränare använder de kunskaper i träningslära som jag har fått genom 

min/mina tränarutbildningar när jag tränar mitt lag 

Att de 32 tränare som genomgått handbollsförbundet utbildningar drar nytta av de kunskaper i 

träningslära som de fått genom sina tränarutbildningar när de tränar sina lag kan man tydligt 

se. Samtliga svaranden förutom en person svarar att de använder kunskaperna de har fått när 

de tränar sitt lag. 

 

Jag är i behov av ytterligare kunskaper inom fysisk träning för barn och ungdomar 

Av samtliga 79 respondenter svarar 84,8 % att de anser att de är i behov av ytterligare 

kunskaper inom fysisk träning för barn och ungdomar. Av dessa är det 27,9 % som 

”Instämmer helt” i påståendet och 56,9 % som ”Instämmer delvis”. Endast 15,2 % tycker att 

deras kunskaper är tillräckliga och att de inte behöver mer kunskaper inom området. Dessa 

procent är fördelade på 11,4 % som ”Tar delvis avstånd” och 3,8 % som ”Tar helt avstånd 

från påståendet. 

Ser man till förhållandet mellan de som har någon utbildning från Svenska 

Handbollsförbundet och de som inte har det finns det dock lite skillnader mellan svaren. 

Bland de personer som inte har någon utbildning alls från förbundet svarar 89,4 % att de är i 

behov av ytterligare kunskaper, medan motsvarande siffra hos de som har någon utbildning av 

förbundet ligger på 78,1 % istället. 
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Vid vilken ålder anser du att man bör börja belasta kroppen vid styrketräning 

Det råder delade meningar om när man bör börja belasta kroppen vid styrketräning bland våra 

respondenter. Respondenterna har själva fått fylla i en ålder där de tycker det är lämpligt att 

börja belasta kroppen och det är spridda svar från samtliga. 

Vi har vi resultat valt att dela upp svaren efter den åldersklass man tillhör; Junior- (17-18 år), 

A-ungdom (15-16 år), B-ungdom (13-14 år), C-ungdom (11-12 år), D-ungdom (9-10 år) och 

handbollskola från 8 år och nedåt. 

Det är jämnt fördelat över samtliga åldersklasser förutom junior- och handbollskolan. A-

ungdom sticker ut från mängden och får lite drygt en tredjedel av svaren. B- och C-ungdom 

ligger på lika många antal svar med ca 17,5 %, medan D-ungdom får ett par svar mer än de 

tidigare två klasserna. 

Några personer har valt att inte skriva ut någon ålder då de anse att det är väldigt individuellt 

anpassat beroende på vilken mognad barnen och ungdomarna har. Några svarar även att det 

alltid är ok att träna med den egna kroppsvikten, medan man bör börja med fria vikter och 

maskiner först efter puberteten. 

 

Tabell 1. Vid vilken ålder anser du att man bör börja belasta kroppen vid styrketräning, enligt 

handbollstränare (samtliga i studien. N=79). 
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8. Diskussion och analys 
 

Positiva och negativa effekter av styrketräning för barn 

Tidigare när vi själva var yngre fick vi ofta fått höra att man inte skulle börja med 

styrketräning förrän efter puberteten eller förrän man fyllt 15 år, vilket nog sitter kvar i 

mångas huvuden hos de som är lite äldre. Om man dock ser till vad exempelvis RF 

rekommenderar genom Tonkonogi (Kunskapsöversikt: Styrketräning för barn och ungdom, 

2009) så säger man att styrketräning har positiva effekter på barn och att det med hjälp av 

detta underlättar den motoriska utvecklingen, stimulerar skelettuppbyggnaden, ger en ökad 

styrka och minskad skaderisk exempelvis. Detta är även något som lärs ut under de 

tränarutbildningar som genomförs i Svenska Handbollsförbundets regi för de tränare som går 

utbildningarna. Detta är även något som visar sig i vår studie då tre fjärdedelar av de personer 

som svarar att styrketräning har negativa effekter på barn faktiskt saknar en tränarutbildning, 

medan de som har en tränarutbildning har en bättre uppfattning om hur det egentligen står till. 

Redan under basutbildningen får man lära sig om barns motoriska utveckling vad det gäller 

längdtillväxt, motorik, nervsystemet, muskelstyrka, hjärtat och kondition (Nordström & 

Sandgren, 2004) och detta byggs även senare på ännu mer under TS1 utbildningen för att 

sedan fördjupas under TS2 (Översikt Svenska Handbollsförbundets tränarutbildning).  

Det som framgår i studien som är positivt är att endast 5 personer svarade att styrketräning 

inte hade några positiva effekter på barn. Detta måste tyda på en viss kunskap, även om det 

kan ses som märkligt då fler svarat att styrketräning har negativa effekter på barn. Svaren är 

dock förståeliga anser vi då styrketräning är ett ämne som ofta kan ses som komplicerat där 

man kan vara osäker på hur man ska gå tillväga och vad man ska göra när och hur man ska 

göra det. Det framställs ofta som något negativt när man talar om styrketräning för barn och 

ungdomar då många anser att styrketräning endast är träning i gym med vikter och maskiner. 

Styrketräning är så mycket mer, både enligt oss och andra. Styrketräning är all fysisk träning 

som utförs med syfte att öka den muskulära styrkan och de motoriska färdigheterna samt 

skadeförebyggande träning (Enqvist,2010, Nordström & Sandgren, 2004, Abernethy & 

Bleakley, 2007). 
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I enkäten framgår klart och tydligt vår definition och förklaring av styrketräning innan 

respondenterna börjar svara på de olika påståendena. En del kanske inte har lagt märke till 

detta eller helt enkelt har struntat i det då de har en egen definition och uppfattning av vad 

styrketräning är för dem och därmed ser på frågorna från en annan synvinkel.  

 

Styrketräning hjälper att stimulera den motoriska utvecklingen för barn 

Som tidigare nämnts underlättar styrketräning den motoriska utvecklingen för barn och detta 

är något som är väldigt viktigt under uppväxten (Expertgrupp från Team Danmark). Detta är 

något som man får lära sig direkt under tränarutbildningarna och som även RF skriver om i 

sina rekommendationer för styrketräning för barn och ungdomar (Kunskapsöversikt: 

Styrketräning för barn och ungdom, 2009) då detta är en av de positiva effekterna som 

styrketräning medför. Nästan 90 % av våra respondenter är medvetna om detta vilket är 

glädjande. Man kan återigen se här att av de personer som inte har koll på detta så saknar 

merparten av dessa någon tränarutbildning.  

Den motoriska utvecklingen hos barn är åldersrelaterad och inte åldersbestämd och det är då 

viktigt att tränarna har kunskap om detta och som Petersson & Eriksson skriver, är det viktigt 

att man har en tillräcklig muskelstyrka för att lära sig rätt rörelseteknik. Har man inte det är 

det risk att man lär in en felaktig teknik som senare kan leda till skador och förhindra 

utvecklingen av rörelseförmågan (Peterson & Eriksson, 1986). Med detta som bakgrund är 

det en viktig kunskap att ha med sig som tränare för att kunna ge sina adepter en så optimal 

utveckling som möjligt under deras uppväxt och detta verkar det som att många har. 
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Styrketräning som skadeförebyggande träning 

Styrketräning ska ha en skadeförebyggande effekt enligt bland andra Abernethy & Bleakley 

som gjorde en meta-analys studie på detta. De kom fram till att styrketräning var effektivt för 

att förebygga skador genom förberedande och underhållande träning (Abernethy & Bleakley, 

2007).  Mer än hälften av våra respondenter instämde helt i detta påstående, medan ytterligare 

ca 35 % instämde delvis i påståendet. Hur man bäst bedriver styrketräning i olika åldrar 

brukar vara något som diskuteras. Vissa är av åsikten att man ska träna bara med den egna 

kroppen upp till en viss ålder, vissa att man bara ska använda sig av fria vikter och vissa säger 

att man ska använda sig av maskiner för att minska skaderisken hos utövaren i och med att 

rörelsen isoleras och risken att skada sig minskar. Petersson & Eriksson rekommenderar att 

växande individer ska använda sin egen kropp som belastning och att man inte under 

tillväxten ska använda sig av fria vikter (Petersson & Eriksson, 1986). Ca 80 % svarade att 

man inte skulle använda sig av maskiner i träningen för att minska skaderisken utan att man 

skulle träna på något annat vis. Endast 3 personer instämde helt i att man bör använda 

maskiner vid styrketräning för att isolera rörelsen för att minska skaderisken och samtliga av 

dessa har gått någon av tränarskolorna TS1, TS2 eller TS3. Ingen av tränarskolorna innehåller 

någon typ av rekommendationer om att man ska använda sig av maskiner i styrketräningen 

utan man förordar istället att lära ut skivstångsteknik till spelarna för att de ska träna med fria 

vikter samt med den egna kroppen när de är yngre (Måldokument för Tränarskolan). 

Respondenterna ser ut att ha bra kunskaper om styrketräning och hur den bör bedrivas samt 

vilka rekommendationer som finns för den både vad det gäller RF’s rekommendationer 

(Kunskapsöversikt: Styrketräning för barn och ungdom, 2009) samt vad som lärs ut under 

tränarskolorna (Måldokument för Tränarskolan).     

 

Under lekstadiet är det viktigt att träna allsidiga färdigheter för att utveckla barnens 

motorik och rörelser 

Liksom de två föregående punkterna har respondenterna goda kunskaper om den här frågan 

och nästan samtliga är eniga att man börja träna allsidiga färdigheter för att utveckla barnens 

motorik och rörelser. Detta är något som samtliga tränare bör känna till, vilket de allra flesta 

också enligt studien gör. Detta är även något som lärs ut inledningsvis under basutbildningen 

som tränare (Nordström & Sandgren, 2004). 
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Anser du att du har fått tillräckliga kunskaper om träningslära för barn och ungdomar 

genom din tränarutbildning från Svenska Handbollsförbundet. 

Detta var en fråga riktad till endast de respondenter som har genomgått någon eller några av 

de tränarskolor som Svenska Handbollsförbundet genomför. Totalt 40 % av respondenterna i 

studien svarade att de har genomgått någon av utbildningarna och 60 % att de saknar 

utbildning.  

Många verkar nöjda med den utbildning de har fått då hela 81,25 % svarar att de ”Instämmer 

helt” eller ”Instämmer delvis” att de har fått tillräckliga kunskaper om träningslära för barn 

och ungdomar vilket måste ses som ett gott betyg till utbildarna från Svenska 

Handbollsförbundet. Inte en enda person svara att de ”Tar helt avstånd” från påståendet, vilket 

betyder att ingen är helt och hållet missnöjd med utbildningen i träningslära vilket måste ses 

som väldigt bra.  

Vid en jämförelse mellan dem som endast gått TSI och de tränare som även gått de två senare 

delarna av tränarskolan, TS2 och TS3, tenderar de som gått TS2 och TS3 att vara mer nöjda 

med utbildningen och anse att de fått tillräckliga kunskaper om träningslära för barn och 

ungdomar. Procenten ligger här på 84,6 % som valt något av alternativen ”Instämmer helt” 

eller ”Instämmer delvis” i påståendet, medan motsvarande siffra för de som endast gått TS1-

utbildningen ligger på 79 %. Detta bör betyda att ju fler steg i utbildningstrappan man går, 

desto nöjdare är man med de kunskaper man fått genom den. 

 

Jag anser att man borde ha en större del träningslära under min/mina 

tränarutbildningar än vad man har i dagsläget 

Denna fråga är liksom den tidigare riktad till dem genomgått någon eller några av de 

tränarskolor som Svenska Handbollsförbundet genomför. 

Trots att 81,25 % svarade att de ansåg att de fått tillräckliga kunskaper om träningslära för 

barn och ungdomar genom sin tränarutbildning från Svenska Handbollsförbundet, svarar 84,5 

% att de anser att man borde ha en större del träningslära under tränarutbildningarna än vad 

man har i dagsläget. 
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Här kan man se en väldigt stor skillnad mellan de som har gått TS1-utbildningen och de som 

gått en TS2- eller TS3-utbildning. Hela 94,7 % av de som genomgått en TS1-utbildning 

svarar att de ”Instämmer delvis” till att man borde ha en större del träningslära under 

utbildningarna. Ser man istället till de som gått en TS2- eller TS3-utbildning sjunker antalet 

väsentligt till 69,2 % där 7,7 % ”Instämmer helt” och 61,5 % ”Instämmer delvis”. 

Detta kan påverkas av flera olika faktorer. Den som vi tror är den största är att TS1-

utbildningarna genomförs på distriktsnivå, medan TS2-utbildningen genomförs på 

regionsnivå och TS3-utbildningen genomförs på nationell nivå. De högre utbildningarna 

ställer högre krav på utbildarnas kunskaper vilket också kan vara en av orsakerna. Vi tror 

även att när man fortsatt och genomgått TS2- och/eller TS3-utbildningen så har man fått mer 

kunskaper inom området och lättare kan se en röd tråd genom utbildningarna och hur allting 

hänger ihop vilket på så vis ökar kompetensen hos tränaren. 

 

Jag är i behov av ytterligare kunskaper inom fysisk träning för barn och ungdomar 

Vid frågan till samtliga tränare i studien om de känner att de är i behov att ytterligare 

kunskaper inom fysisk träning för barn och ungdomar svarar 84,8 % att är i behov av 

ytterligare kunskaper.  

Det är nästan 90 % av de som inte har någon tränarutbildning som känner att de är i behov av 

ytterligare kunskaper. Detta ser vi som en brist när tränare säger att de är i behov av mer 

kunskaper och är något som behöver åtgärdas, för att kunna de ska kunna ge sina spelare en så 

bra utbildning och utveckling som möjligt. 

Motsvarande siffra hos de som har gått någon av de tränarutbildningar som finns ligger på 

78,1 % och även här finns alltså ett behov av mer utbildning och kunskaper. Här kan vi även 

se ett samband med föregående fråga där majoriteten av de utbildade tränarna säger att de 

anser att man bör ha en större del träningslära under tränarutbildningarna. Detta är något som 

Svenska Handbollsförbundet bör ta med sig vidare och man bör ta reda på vad det är för 

kunskaper som tränarna efterfrågar i utbildningarna som de inte anser sig få. 
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Vi ser det dock även som ett ansvar hos tränarna själv att skaffa sig ytterligare kunskaper ifall 

man känner att man är i behov av det och söka dessa själva eller försöka hitta någon 

utbildning man vill gå. Det finns mycket litteratur att tillgå exempelvis hos SISU 

Idrottsböcker (http://www.idrottsbokhandeln.se/) som är användbar. 

 

Vid vilken ålder anser du att man bör börja belasta kroppen vid styrketräning 

Det råder delade meningar om när man bör börja belasta kroppen vid styrketräning bland våra 

respondenter. Det är jämnt fördelat över samtliga åldersklasser förutom junior- (17-18 år) och 

handbollskolan (8 år och yngre). A-ungdom (15-16 år) sticker ut från mängden och får lite 

drygt en tredjedel av svaren. B- (13-14 år) och C-ungdom (11-12 år) ligger på lika många 

antal svar med ca 17,5 %, medan D-ungdom (9-10 år) får ett par svar mer än de tidigare två 

åldersklasserna. 

Respondenternas svar skiljer sig en del från vad rekommendationerna säger, då det 

rekommenderas att man börjar belasta kroppen vid styrketräning tidigare än vad 

respondenternas anser (Kunskapsöversikt: Styrketräning för barn och ungdom, 2009) 

(Enqvist, 2010). Vi tror att en orsak till skillnaderna i detta är som vi nämnde tidigare att man 

har olika uppfattningar om vad styrketräning kan vara och att många tänker att det handlar om 

när man ska börja gå in i gymmet för att lyfta skivstänger. Vår uppfattning av respondenternas 

svar är att många verkar lite försiktiga och rädda vad det gäller att börja belasta kroppen och 

är rädda för att göra det för tidigt när barnen egentligen gör saker som påfrestar kroppen mer 

än vad träning som knäböj med en träkäpp gör som exempelvis nedhopp från en plint.  

Vi tror att fler bör börja belasta kropparna tidigare än vad de gör idag, då vår uppfattning är 

att många börjar göra det alldeles för sent och på så sätt missar viktiga tidpunkter i 

utvecklingstrappan där de är som mest mottagliga för en viss sorts träning (Enqvist, 2010).  
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Några respondenter svarar att det är väldigt individuellt när man ska börja med styrketräning 

då man måste ta hänsyn till mognadsnivå och hur pass långt individerna har kommit i sin 

utveckling. Det är något som givetvis stämmer då man måste ta hänsyn till hur pass långt man 

kommit i sin utveckling för att veta vilken typ av belastning man kan använda sig av samt 

vilket typ av träning som är mest lämplig. Den motoriska utvecklingen är åldersrelaterad och 

inte ålderbestämt (Expertgrupp från Team Danmark, 2006) där alla utvecklas olika snabbt och 

det kan därför vara svårt att veta vad man ska träna när. Om man exempelvis tränar ett lag 

med 13-åringar kan det vara så att vissa redan är långt framme i sin motoriska utveckling 

medans andra inte har kommit lika långt. Det är då viktigt att veta hur man ska lägga upp den 

fysiska träningen och hur man ska individanpassa träningen för att inte hoppa över några 

viktiga tidpunkter i utvecklingen för vissa spelare. Har man inte tillräckligt med muskelstyrka 

från början är det då risk att man lär in en felaktig teknik som senare blir svårt att korrigera 

(Peterson & Eriksson, 1986), vilket ställer höga krav på tränaren. 
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9. Slutsats 
 

Sammanfattningsvis har vi genom svaren från tränarna, kommit fram till att tränarna i 

Småland-Blekinge Handbollsförbund generellt har en bra uppfattning och kunskap om 

rekommendationerna om fysisk träning för barn och ungdomar och dess påverkan och 

inverkan sett till RFs rekommendationer (Kunskapsöversikt: Styrketräning för barn och 

ungdom, 2009), givetvis med några undantag. Det framkommer bland tränarna att en stor 

skara vill ha en utökad del träningslära under tränarutbildningarna TS1, TS2 och TS3 då de 

känner att de behöver ytterligare kunskap om detta. Även de allra flesta av de outbildade 

tränarna känner att de inte har tillräckliga kunskaper om styrketräning för barn och ungdomar 

utan är i behov av mer. Som följd av detta verkar många lite osäkra med träningen och vet 

inte riktigt när man kan börja belasta spelarna med hjälp av olika övningar. Med mer kunskap 

och utbildning kring detta kan fler börja tidigare och träna mer rätt och på så vis kan tränarna 

bidra till en bättre spelarutbildning. 

Syftet var även att se ifall det fanns några samband mellan tränarnas kunskaper och åsikter i 

förhållande till vilken utbildningsnivå de har och hur väl de praktiserar dessa i sin verksamhet. 

Detta var något som även visade sig i studien då de som gått de högre tränarutbildningarna, 

TS2 och TS3 i större utsträckning kände att deras kunskaper var tillräckliga och att de inte var 

i lika stort behov av ytterligare kunskaper än de som inte gått TS2- och TS3-utbildningarna. 

Det förekom även skillnader mellan de utbildade tränarna och de outbildade tränarna vad det 

gällde olika påståenden kring styrketräning för barn och ungdomar och hur det påverkar dem 

och hur det bör bedrivas. De tränare som saknade en tränarutbildning tenderade att ha sämre 

kunskaper inom detta område än de som hade en tränarutbildning och sade sig även vara i 

större behov av mer kunskaper än de med en tränarutbildning. 

Enligt denna studie verkar det troligt att det lönar sig att gå de olika tränarutbildningarna som 

Svenska Handbollsförbundet erbjuder då dessa tränare i större utsträckning har bättre 

kunskaper om styrketräning för barn och ungdomar än de som inte har gått någon utbildning. 

Om fler tränare utbildar sig i tränarskolan skulle det troligtvis öka kunskapen hos tränarna, 

vilket i så fall skulle gynna de aktiva genom en bättre spelarutbildning i Sverige. 
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10. Framtida forskning 
 

Vår studie inkluderar handbollstränare i distriktet Småland-Blekinge Handbollsförbund och 

speglar endast deras kunskaper, åsikter och värderingar. Vi ser dock att studien skulle kunna 

vara ett bra underlag för framtida forskning eller utvärdering av hur det ser ut bland tränarna i 

olika distrikt eller i hela Sverige. 

En liknande studie fast i en större omfattning skulle kunna genomföras för samtliga distrikt i 

Sverige, där man kommer ut och besöker klubbarna för att få en större svarsfrekvens än vad vi 

har fått i vår studie. Genom att göra detta får man in ett större underlag för hur det verkligen 

ser ut med kunskaperna bland tränarna angående styrketräning för barn och ungdomar och 

ifall tränarna har tillräckliga kunskaper eller ifall de behöver förbättras för att de ska kunna ge 

sina spelare en optimal utveckling och träna rätt saker i rätt utvecklingsfas och göra det på rätt 

sätt. Det skulle framgå av studien ifall tränarna behöver ytterligare utbildning inom detta eller 

ifall de saknar utbildning idag och på vis skulle man kunna genomföra specifika utbildningar 

kring barn och ungdomars utveckling och hur man ska träna, när man ska göra det och hur 

man ska göra det. Detta skulle man exempelvis kunna göra genom SISU Idrottsutbildarna för 

att sprida RFs riktlinjer och arbeta mer enligt dessa om man inte redan gör det idag. 

Vad som även vore intressant, främst i Svenska Handbollsförbundets intresse tror vi, vore att 

göra en liknande studie på samtliga tränare som genomgått någon eller några av de 

tränarutbildningar som de tillhandahåller, TS1, TS2 och TS3. Genom att göra detta skulle 

man kunna få fram ifall utbildningens innehåll är tillräckligt för deltagarna eller ifall de 

fortfarande efter avslutad utbildning känner att de är i behov av mer och inte har fått 

tillräckligt med kunskaper under utbildningens gång. Genom att säkerställa kvaliteten på 

utbildningen i träningslära under de olika tränarskolorna kan man se till att fler tränar rätt 

vilket kan generera fler potentiella framtida spelare och öka kvaliteten på spelarna och 

spelarutbildningen i landet. 

Genom studien skulle man även kunna se hur pass väl utbildarna från Svenska 

Handbollsförbundet faktiskt gör sitt jobb och själva har tillräckliga kunskaper som de 

förmedlar vidare till utbildningsdeltagarna i tränarutbildningarna. Genom detta kan vi skapa 

en mer kvalitativ tränarskola. 
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I och med att en stor del av tränarskaran anser att man bör ha mer träningslära under 

tränarskolorna och att de är i behov av ytterligare kunskaper, skulle en studie kunna göras om 

vilka kunskaper det är som efterfrågas och vad det är som de anser saknas idag som 

tränarskolan behöver kompletteras med för att kunna göra den bättre än vad den är idag. 

Även inom andra idrotter skulle studien kunna genomföras så som exempelvis fotboll eller 

innebandy som även de har olika tränarskolor och olika stegutbildningar. Som tidigare nämnts 

kan man även här kvalitetssäkra utbildningen och att det lärs ut rätt saker samt att tränarna 

faktiskt erhåller de kunskaper som de anser vara nödvändiga. 

Studien skulle även kunna göras om, om ett antal år då innehållet i utbildningen har förändrats 

under arbetets gång, vilket vi skriver om i nästkommande kapitel. Man skulle då kunna göra 

en ny studie för att se ifall man får ett mer positivt resultat och se ifall kunskaperna inom 

träningslära har ökat hos tränarna. Man skulle även kunna se ifall de fortfarande känner att de 

är i lika stort behov av ytterligare kunskaper som de svarat i vår studie. 
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11. Under studiens gång 

 

Under studiens gång har Svenska Handbollsförbundet hunnit med att förändra delen 

träningslära i tränarskolan (Nyhet från Svenska Handbollsförbundet). Detta är ingenting som 

har påverkat vår studie då våra respondenter inte hunnit med att få ta del av den nya 

uppdaterade träningsläran ännu. Vi vill ändå påvisa de förändringar man har gjort och det 

ligger även i fas med de svar och resultat vi har kommit fram till i vår studie. 

Under tränarskolan 1 har man numera två teoripass och åtta praktikpass där det tas upp det 

som man är mest mottaglig för från 9 års ålder upp till puberteten och hur man på bästa sätt 

tränar detta. Fokus ligger på koordination, styrka, rörlighet, uthållighet och snabbhet. Under 

praktikpassen går man igenom koordinationsbanor, knä- och axelkontroll, MAQ, snabbhet 

samt lyftteknik (Nyhet från Svenska Handbollsförbundet). 

Under tränarskolan 2 har man tre teoripass och fyra praktikpass. Under teoripassen går man 

igenom åldersanpassad träning, träningslära, kravprofil för handboll, styrka, snabbhet och 

uthållighet. Under praktikpassen går man igenom lyftteknik, cirkel- och stationsträning, 

uthållighet, snabbhet samt plyometrisk träning (Nyhet från Svenska Handbollsförbundet).  
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Bilaga 1 – Följebrev 
Hej, 

Vi är två studenter från Coaching & Sport Management-programmet vid Linnéuniversitetet i 

Växjö som skriver vårt examensarbete (C-uppsats) inom fysisk träning för barn och 

ungdomar. Vi vill se hur det står till med kunskaperna inom detta område hos 

handbollstränarna i regionen Småland-Blekinge i förhållande till den utbildningsnivå de har. 

Vi gör en forskningsstudie med hjälp av enkäter som finns att besvara elektroniskt på internet. 

Resultatet av enkäten kommer sedan att sammanställas, analyseras och ställas emot den 

tidigare forskning som finns inom området. 

Det är helt frivilligt att delta i studien och du garanteras fullständig anonymitet och alla svar 

kommer att behandlas konfidentiellt. Svaren kommer ej att gå att spåra till ursprungskällan. 

Genom att svara på enkäten och skicka in den elektroniskt godkänner du din medverkan i 

studien. Du kan när som helst under tiden du svarar på enkäten välja att avbryta din 

medverkan. 

 

Har du några frågor eller funderingar är du hjärtlig välkommen att kontakta oss. Även då 

kommer du att garanteras anonymitet. 

 

Uppsatsen kommer efter slutförandet att finnas tillgänglig för allmänheten. 

 

Vi vore väldigt tacksamma om du ville ta några minuter till att hjälpa oss att besvara enkäten 

för att vi ska kunna genomföra studien.  Sista svarsdag är den 25 mars. 

 

Tack på förhand. 

 

Med vänliga hälsningar, 

 

Daniel Engdahl 

denss09@student.lnu.se 

070 – 455 42 26 

Linus Allvin 

lalfl08@student.lnu.se 

073 – 067 27 31   

 

Handledare 

Anna Hafsteinsson Östenberg 

anna.ostenberg-hafsteinsson@lnu.se 

0772-28 80 00 Telefon 

0470-70 84 58 Direkt 

0734-216 246 Mobil 

mailto:denss09@student.lnu.se
mailto:lalfl08@student.lnu.se
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Bilaga 2- Enkätfrågor 

Bakgrundsfrågor 

 

Kön  Man  Kvinna 

 

Födelseår  [Fyll i själv med siffror] 

 

Vilken är den högsta handbollstränarutbildningen du har?   

Ingen TSI TS2 TS3 Master Coach 

 

Har du någon annan tränarutbildning eller utbildning inom träningslära ex. idrottslärarutbildning 

eller liknande?  

[Fyll i själv] 

 

I vilken division spelar din förenings herrlag?  

Elitserien Allsvenskan Div.1 Div.2 Div.3 Lägre Serier Har inget 

 

I vilken division spelar din förenings damlag?  

Elitserien Allsvenskan Div.1 Div.2 Div.3 Lägre Serier Har inget 

 

Hur många säsonger har du varit tränare? [Fyll i själv med siffror] 

 

Har du spelat handboll som aktiv? Ja Nej 

 

Om ja, vilken är den högsta nivå du spelat på?   

Utlandsproffs     Elitserien Allsvenskan Div.1 Div.2 Div.3 Lägre Serier 

 

Om du är seniortränare, vilken nivå spelar ditt lag på?  

Elitserien Allsvenskan Div.1 Div.2 Div.3 Lägre Serier 

 



2IV31E – Idrottsvetenskapligt Examensarbetet   Daniel Engdahl, Linus Allvin 
Med styrketräning i fokus  CSM09 
2012-04-22  Linnéuniversitetet 
 

49 
 

Om du är ungdomstränare, vilken ålder har dina spelare? 

5-8 år 9-10 år 11-12 år 13-14 år 15-16 år 17-18 år 

 

Ta ställning till följande påståenden 
 

Med styrketräning menar vi all fysisk träning som utförs med syfte att öka den muskulära 

styrkan och de motoriska färdigheterna. Det kan vara fysisk träning med allt från hopp, den 

egna kroppen som belastning, lättare redskap som t.ex. pinnar/käppar till fria vikter och 

maskiner för styrketräning. 

>Styrketräning har negativa effekter på barn. 

Instämmer helt Instämmer delvis Tar delvis avstånd                Tar helt avstånd 

 

>Styrketräning har positiva effekter på barn. 

Instämmer helt Instämmer delvis Tar delvis avstånd                Tar helt avstånd 

 

>Styrketräning hjälper att stimulera den motoriska utvecklingen för barn. 

Instämmer helt Instämmer delvis Tar delvis avstånd                Tar helt avstånd 

 

>Styrketräning har en skadeförebyggande effekt hos barn. 

Instämmer helt Instämmer delvis Tar delvis avstånd                Tar helt avstånd 

 

>Styrketräning bör bedrivas med träningsmaskiner för att minska skaderisken genom att isolera 

rörelsen. 

Instämmer helt Instämmer delvis Tar delvis avstånd                Tar helt avstånd 

 

>Vid vilken ålder anser du att man bör börja belasta kroppen vid styrketräning? 

Instämmer helt Instämmer delvis Tar delvis avstånd                Tar helt avstånd 

 

>Under lekstadiet är det viktigt att träna allsidiga färdigheter för att utveckla barnens motorik och 

rörelser. 

Instämmer helt Instämmer delvis Tar delvis avstånd                Tar helt avstånd 
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>Anser du att du har fått tillräckliga kunskaper om träningslära för barn och ungdomar genom din 

tränarutbildning från Svenska Handbollsförbundet? 

Instämmer helt Instämmer delvis Tar delvis avstånd                Tar helt avstånd 

Har ingen tränarutbildning 

 

> Jag anser att man borde ha en större del träningslära under min/mina tränarutbildningar än vad 

man ha i dagsläget. 

Instämmer helt Instämmer delvis Tar delvis avstånd                Tar helt avstånd 

Har ingen tränarutbildning 

 

>Jag som tränare använder de kunskaper i träningslära som jag fått genom min/mina 

tränarutbildningar när jag tränar mitt lag. 

Instämmer helt Instämmer delvis Tar delvis avstånd                Tar helt avstånd 

Har ingen tränarutbildning 

 

>Jag är i behov av ytterligare kunskaper inom fysisk träning för barn och ungdomar. 

Instämmer helt Instämmer delvis Tar delvis avstånd                Tar helt avstånd 

 


