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Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar: Syftet är att få fram information samt åsikter om föräldrars 

kunskap, förståelse och attityd till begreppet styrketräning för barn och ungdomar i dagens 

samhälle. Vi utgick från ett teoretiskt perspektiv från Pierre Bourdieu som beskriver 

bakomliggande faktorer i form av habitus och fält till en individs synsätt. Våra 

frågeställningar var följande; 1. Känner föräldrar till de rekommendationer och riktlinjer 

kring styrketräning för barn och ungdomar som finns? 2. Är föräldrar positiva eller negativa 

till styrketräning för barn och ungdomar?  3. Uppmanar föräldrar sina barn till fysisk 

aktivitet som inkluderar eller separat tillämpar styrketräning? 

Metod: Studien omfattar svarsenkäter från föräldrar till elever på två skolor i Stockholms län 

(n = 234). Deltagarna bestod av 175 kvinnor och 58 män, därav bortfall på en person. Deras 

barn var i åldrarna 12-16 år. Vi använde kvantitativ metod i form av online-enkät med flera 

olika frågekonstruktioner. Enkäten besvarades av föräldrarna där de utgick från både sin egen 

samt deras barns bakgrund, erfarenheter och åsikter om styrketräning för barn och ungdomar.  

Resultat: Resultaten visade att majoriteten av deltagarna (84.5%), ej läst eller kände till 

rekommendationer och riktlinjer från RF. En liten del kände däremot till RF:s material 

(15,5%).  

Av föräldrarna angav 80 (41%) stycken en eller flera anledningar för att inte styrketräna, 

medan 43 stycken (23%) inte såg någon anledning eller enbart såg positiva effekter av 

styrketräning. Resten av deltagarna (36%) svarade “övrigt” på frågan.  

Uppmuntran från föräldrar visade på mer positiva siffror utifrån en skattningsskala på 1-5. Av 

deltagarna skattade sig 181 personer att de uppmuntrar (77,4%), 31 deltagare svarade osäkert 

(13,2%) och 22 deltagare skattade att de inte uppmuntrar sina barn till styrketräning (9,4%).  

Slutsats: Föräldrar till högstadieelever i denna studie har en mestadels positiv samt varierad 

syn på styrketräning. Deltagarna framhåller de positiva effekterna med styrketräning, men en 

viss osäkerhet tillsammans med gamla föreställningar kvarstår fortfarande.  
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1 Inledning 

Forskning från senaste decenniet indikerar att styrketräning genererar flera positiva effekter 

på barn och unga, trots detta finns en viss skepsis mot just styrketräning för unga individer. 

Enligt en studie från 2015 som genomfördes i Nederländerna, visade att föräldrarna hade en 

mindre positiv attityd och förståelse till styrketräning som fysisk aktivitet för barn och 

ungdomar i åldrarna 12-15, jämfört med attityden till uthållighetsträning till exempel (Ten 

Hoor, Sleddens, Kremers, Schols, Kok, Plasqui 2015).  

Vi tror att det råder tvivel och ifrågasättande på grund av okunskap och/eller dåliga 

erfarenheter som bidrar till en negativ inställning för ämnet styrketräning för barn. Därav blev 

vårt val av åldersgrupp 12-16 år, delvis på grund av Ten Hoor’s studie samt att denna ålder 

motsvarar en övergripande övergång från barn till ungdom.  

 Vi tror att denna inställning från tvivel och ifrågasättande hos föräldrar bidrar till att 

barn/unga eventuellt undanhålls från styrketräning. Därmed antar vi att barn kan uppmanas 

att avstå från utförandet i samband med andra fysiska aktiviteter.  

Enligt Ten Hoors studie förekom det blandade argument från föräldrar om varför 

styrketräning ej borde tillämpas. Det främsta argumentet var att det ansågs dåligt för barn och 

ungdomar då de fortfarande höll på att växa. Det framhölls vidare att konditionsträning, 

lagidrott och lek var mycket viktigare. Det nämndes även att styrketräning ansågs vara 

onödigt eller olämpligt samt gav ett maskulint och muskulöst utseende. Just det senare svaret 

kom från en grupp föräldrar vars barn var döttrar (Ten Hoor et al. 2015).  

Vi ställer oss frågan; Hur ser dagens föräldrar i Sverige på ämnet styrketräning för barn och 

ungdomar?  

Med detta arbete vill vi ta reda på om föräldrar utför styrketräning för eget bruk samt om/hur 

de anser att de ska tillämpas för barn och ungdomar. Har föräldrarna intresset, kunskapen 

och/eller är positiva till styrketräning för deras barn som fysisk aktivitet?  
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1.1 Begreppsdefinition 

1.1.1 Styrka - styrketräning 

Aktiviteter som stimulerar och belastar muskulär styrka bidrar till att bibehålla eller öka 

muskelmassa. Genom att utföra en eller flera styrketräningsformer bidrar stimulansen till 

muskelutveckling. Exempel på träningsformer är uthållighet, träning med maximal kraft eller 

genom explosivitetsträning med syfte att utveckla, förbättra eller bibehålla muskelmassa 

(FYSS 2017).  

Styrketräning varierar i belastning beroende på dess syfte, därav används belastning oftast i 

termer med procent av ett repetitionsmaximum (1 RM). Vikter och övningar anpassas till 

målet och därav kan belastning, repetitioner, set eller antal tillfällen i veckan styra det 

upplägg som träningen ska generera i. 

 Styrketräning kan ske med endast kroppsvikt som belastning, likaså hopp/studs eller 

förflyttningar i olika plan som högt och lågt med kroppen är en form av styrketräning. Att 

använda enklare redskap som exempelvis gummiband eller att tillföra yttre kraft av tyngre 

karaktär genom fria vikter samt i maskin. De arbetande musklerna jobbar i en koncentrisk fas 

(muskeln dras ihop med belastning), excentrisk fas (muskeln bromsar en belastning) eller 

isometrisk fas (muskeln är statisk med belastning) (Kenney, Wilmore & Costill 2012, s. 214 

ff). 

Vi har valt att använda oss av Michail Tonkonogis definition av styrka och styrketräning i 

detta arbete, han beskriver styrka som: “Förmågan att med hjälp av muskelkontraktion 

motstå eller övervinna yttre kraft” (Tonkonogi 2009). 

  Följande definierar han styrketräning som: “Fysisk träning som är särskilt designad 

för att öka styrkan”(ibid). 

 

1.1.2 Barn & ungdom 

Ett barn är en individ som inte längre befinner sig i späd- och småbarnsfasen, inte heller är en 

ungdom. Individer mellan 4 och ca 10-12 år kategoriseras som barn, eller prepubertala barn, 
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det vill säga en individ som ännu inte nått puberteten med fysiologiska, psykologiska och 

sociala förändringar (Kenney, Wilmore & Costill 2012, s. 426 f). 

Inom idrotten delas barn och ungdomar in i olika verksamheter. Riksidrottsförbundet 

idéprogram från 2009 Idrotten Vill anser att inom idrott räknas barn som är yngre än tolv år; 

där ska lek och rörelseglädje vägleda utformningen och innehållet på idrottsaktiviteterna. 

Därefter följer ungdomsidrottens verksamhet för individer mellan 13-20 år där fysisk, psykisk 

och social mognad tas till hänsyn och spelar en viktig roll i övergången från barn till ungdom 

(Riksidrottsförbundet 2009). 

Ungdomsåren är en period av fysiologiska, psykologiska och sociala förändringar under 

tillväxten där skillnader mellan könen blir mer påtagligt i samband med pubertet. I Sverige 

tilltalar och kategoriserar vi individer i ungdomsåren som “tonåring” eller ungdom.  

Vårt arbete med denna studie förhåller sig till barn och ungdomar mellan 12-16 år, det vill 

säga årskurs 7-9 på högstadiet. Vi har tagit hjälp utifrån definitionerna och tar hänsyn till att 

individerna i detta åldersspann kan hamna i både prepubertal och pubertal ålder, där 

majoriteten är pubertal då årskurs 7 är en övergång mellan 12-13 år beroende på när 

individen är född på året.   
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1.2 Bakgrund 

1.2.1 Tidigare rekommendationer och riktlinjer 

För över 30 år sedan publicerades en rapport efter en konferens om styrketräning på Bosön, 

där ett kapitel handlar om skaderisk för barn vid styrketräning. Bland annat skriver författarna 

att förändringar kan ske på tillväxtzoner och därmed hämma den normala tillväxtprocessen 

under utvecklingsfasen i prepubertal eller tidig pubertal ålder (Peterson & Eriksson 1986).  

                      USA, som var mer i framkant inom ämnet än i Sverige, publicerade ett 

sammanhängande program för barn och unga med rekommendationer och riktlinjer kring 

styrketräning. Detta skrivs ihop med flera organisationer där högt uppsatta läkare och 

forskare samlats över en workshop som hölls av American Orthopedic Society for Sports 

Medicine, även förkortat till AOSSM år 1985 (Wilmore & Costill 2004, s. 528 f). 

Publiceringen från Peterson och Eriksson förekom i samband med USA:s rekommendationer 

och riktlinjer för barn och unga, vilket haft stor uppmärksamhet genom åren, även i nutid. 

Deras artikel har bidragit och medfört ett restriktivt förhållningssätt till styrketräning för barn 

och unga, då kunskap och studier i Sverige inte kunnat fastställa hur barn ska eller bör 

belastas med styrketräning. Förhållningen till ämnet har resulterat i en generell 

försiktighetsåtgärd och begränsande förhållningssätt som stannat kvar genom åren trots ny 

forskning (Fröberg, Ahnesjö & Alricsson  2011).  

Programutformningen från USA liknar ett styrketräningsupplägg anpassat för en otränad 

vuxen individ. Den innehåller rekommendationer om att barn och unga bör träna två till tre 

gånger i veckan där upplägget består av ett flertal repetitioner (6-15 st) under ett till två set. 

När adepten klarar av att utföra 15 repetitioner av en övning utan avbrott och med felfri 

teknik så kan belastningen öka. Passet ska inte vara särskilt långt utan inneha en arbetstid på 

max 20-30 minuter (Wilmore & Costill 2004, s. 528 f). 

1.2.2 Attityd och kunskap till styrketräning hos föräldrar och vuxna 

Synsättet på styrketräning idag tror vi kan bero på de kunskaper och erfarenheter individen 

bär med sig från sin uppväxt. Huruvida uppväxten präglats av idrottsaktiviteter och 
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styrketräning kan ha format vårt intresse för fysisk aktivitet.  

 De svenska riktlinjerna gällande styrketräning för barn och ungdomar var till en 

början mer restriktiva (Peterson & Eriksson 1986). Det kan vara en förklaring till att vuxnas 

attityd till styrketräning var motsträviga in i modern tid och till stor del finns kvar. 

År 2014 publicerade Fröberg och Ahnesjö en studie på huruvida fotbollstränare anser att 

styrketräning bör tillämpas för barn och unga. Resultatet visade på att ett flertal tränare har 

bristande kunskaper kring anpassad styrketräning för unga individer. Deras sätt att tillämpa 

eller inte tillämpa styrketräning kan ha en negativ påverkan hos barn och ungdomar. 

Problematik och ovisshet när barn och ungdomar inte får möjligheten att introduceras till att 

styrketräna på ett säkert sätt i tidig ålder blir en konsekvens av tränarens okunskap. 

 I Fröbergs och Ahnesjös studie framkom det att flertal tränare från de lägsta 

divisionerna anser att styrketräning ej bör tillämpas innan pubertet, det vill säga 12-14 år. Till 

skillnad från tränare i dem högre divisionerna ansåg dessa att styrketräning var lämpligt vid 

lägre ålder. Detta tyder på att tränarna i de högre divisionerna hade kunskap och ett synsätt 

om barn och ungas fysiska förmåga och utveckling, vilket överensstämde med de 

rekommendationer och riktlinjer från RF:s kunskapsöversikt (ibid). 

Synsättet och kunskapen hos tränarna kring när det anses lämpligt för barn och unga att 

utföra styrketräning kan variera. Enligt Fröbergs studie visar det på att rekommendationer 

och riktlinjer som tillkommit på senare tid för barn och unga i utvecklingsfasen eller 

prepubertal ålder inte nått fram till alla (Fröberg & Ahnesjö 2014). 

Om det visar sig att tränare besitter otillräcklig kunskap om styrketräning, skulle de kunna 

visa sig att även föräldrarna besitter samma grad av okunskap eller mindre.  

 

I en uppsatsstudie från 2014 om föräldrars kunskaper och attityder till styrketräning varierar 

synsätten beroende på vissa faktorer. Föräldrar med en mer allmänt positiv inställning till 

fysisk aktivitet tenderar till att visa liknande inställning för styrketräning. I denna studie 

intervjuades sex föräldrar till barn i prebupertal ålder där samtliga var positivt inställda till 

fysisk aktivitet och styrketräning (Huchthausen 2014). Däremot innehöll studien få deltagare 

där samtliga föräldrar hade mer kunskap och var allmänt positivt inställda till fysisk aktivitet 

samt styrketräning, vilket gör att studien inte kan representera en generell åsikt hos föräldrar 

för denna åldersgrupp på barn och ungdomar.  
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År 2015 framkom det att föräldrar var mindre positivt inställda till styrketräning för barn och 

unga i jämförelse med uthållighetsträning enligt en studie gjord av Ten Hoor i Nederländerna 

(2015). Trots internationella rekommendationer och forskning i framkant, visade det på att 

29,6% av föräldrarna som deltog i studien var mindre positiva till styrketräning samt 4% av 

föräldrarna var mindre positivt inställda till uthållighetsträning (Ten Hoor et al. 2015).  

 En av anledningarna berodde på föreställningen att styrketräning kan ge negativa 

effekter under utvecklingsfasen. Däremot var föräldrarna positiva till att barn och unga 

utövade uthållighetsträning som fysisk aktivitet (ibid). 

Barn och ungdomar påverkas av kroppslig genetik samt den miljö de befinner sig i. Därmed 

kan förutsättning till fysisk aktivitet för unga individer variera. Bortsett från tiden barn 

befinner sig i skolan eller vid fritidsaktiviteter, har föräldrar en viktig nyckelroll som både 

bidrar och påverkar barns och ungdomars fysiska idrottsutövande.  

 I artikeln Att bedöma stödjande miljöer för fysisk aktivitet i förskolan skriver Maria 

Wikland, folkhälsovetare på Centrum för Epidemiologi och Samhällsmedicin (CES), 

att”Föräldrarnas livsstil är en viktig modell för barnen” (Wikland 2012, s.4). Huruvida 

barnen förhåller sig till fysisk aktivitet beror dels genom vuxnas agerande samt idrottslig 

uppmuntran i skolan och vid fritidsaktiviteter. Omedvetet tyder det på att vuxna påverkar 

ungas rörelsevanor vilket även inkluderar föräldrarna och deras ansvar under barnens 

uppväxt. Fysiska aktiviteter bör introduceras i tidig ålder för att skapa och bibehålla ett 

livslångt intresse (Wikland 2012). 

1.2.3 Misstolkningar & Fördomar 

Att växa upp med ovisshet och restriktivitet kring styrketräning samt begränsad eller 

otillräcklig kunskap hos tränare och vuxna, utgör flera indikationer på att både fördomar och 

misstolkningar tenderar att uppstå kring ämnet styrketräning för barn.  

 Publikationer och rubriker i media sätter stor prägel på huruvida människor tar till sig 

information och deras uppfattning av nyheter och kunskaper, vilket idag ställer mer krav och 

kunskap hos läsaren att denne kan vara källkritisk. Detta är något vi ska diskutera vidare i 

kommande stycke.                        

En publikation från senare tid som tillkommit efter de nykomna rekommendationerna och 

riktlinjerna, är artikeln: “Läkare ser risker med ungas gymmande” som publicerades 2012 
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(Svenska dagbladet 2012). I artikeln indikerar bland annat Leif Swärd, docent vid ortopedi, 

att styrketräning innebär förhöjda skaderisker för unga då träningen kan ha en påverkan på 

tillväxtzonerna. Belastning från utövandet för med sig förändringar i ryggkotor vilket kan ge 

bestående men och problem i framtiden. Han baserade sina påståenden utifrån studier han 

själv medverkat, där han och hans kollegor från början undersökte elitidrottare inom olika 

sporter i åldrarna 14-25 år (1990). De studerade ryggkotornas utformning, förändring på 

diskarna samt grad av smärta (Swärd et al. 1990). 

 År 2009 publicerade Baranto med bl.a Swärd, en 15 årig uppföljning på den tidigare 

studien för att undersöka förekomsten av ryggbesvär efter avslutad idrottskarriär hos de 

elitaktiva, här medverkade även före detta tyngdlyftare (2009). Upptäckterna visade på att 

före detta elitidrottare hade i större grad mer och fler ryggbesvär än icke idrottare i 

kontrollgruppen, vilket även visade på att hockeyspelare och tyngdlyftare var grupperna med 

flest besvär (Baranto et al. 2009).  

Elitidrottande adepter utgör en orimlig jämförelse med icke idrottande eller motionärer då 

deras utövande innebär allt större träningsmängd än rekommenderat samt löper risk för 

psykisk ohälsa (Rice et al. 2016). Att adepterna från 1990 var som yngst 14 år, gör effekterna 

från denna studie mindre relevant samt inte går att jämföras med yngre individer än denna 

ålder. Elitidrottsutövande som 14 åring är dessutom inget som förespråkas enligt Svensk 

idrott (Riksidrottsförbundet 2009). 

 I uppföljningsstudien från 2009 visades att före detta elitidrottare, främst styrkelyftare 

och hockeyspelare, hade högre frekvens av ryggbesvär. Däremot är det oklart hur dessa 

adepter tränat innan, under eller efter uppväxtfasen samt under idrottskarriären som en grund 

till dessa besvär. 

Vi tror att artiklar som denna bidrar till att attityder och fördomar om styrketräning för barn 

och unga fortsätter att leva kvar eller förstärks.  

Det finns ett flertal argument och invändningar om varför styrketräning inte bör tillämpas hos 

barn innan och under tidig pubertet. Här nedan tar vi upp de vanligaste argumenten som 

påstår att styrketräning anses ha hög skaderisk eller att det hämmar tillväxten etcetera.  

Genom att presentera argumenten nedan vill vi belysa och motbevisa dessa argument med 

relevant forskning. För att undersöka skaderiskerna och relevans till styrketräning för barn 
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och unga, genomförde Hamill (1994) en metaanalys av ett flertal studier där han undersökte 

och jämförde skaderisken hos unga idrottare och träningsaktiva. Resultatet visade att den 

generella skaderisken låg på 0,0035 skador/100 timmar av styrketräning samt 0,0017 

skador/100 timmar vid maximala lyft hos unga som styrketränar. 

 Dessa siffror i jämförelse med en attraktiv och vanligt förekommande idrott som 

fotboll vars skaderisk var 6,20 skador/100 timmar eller basket som visade 1.03 skador/100 

timmar träning (ibid). 

En annan studie från senaste decenniet stödjer även den Hamills omfattande sammanställning 

och visade på att det är större risk att drabbas av skador i samband med allmänna singel- och 

lagidrotter än med kontrollerad styrketräning (Faigenbaum & Meyer 2009).  

Svenska socialstyrelsen sammanställde statistik på rapporterade skador i samband med 

idrottsutövning mellan 2010-2013. Resultatet visade på att idrottsaktiviteter såsom fotboll 

och ishockey haft flest fall av rapporterade skador som krävt uppsökande av vård, till skillnad 

från styrketräning och tyngdlyftning som är bland de med minst antal rapporterade fall 

(Socialstyrelsen 2015, s. 111).   

Det mest påtagliga argumentet var åsikterna kring påverkan på tillväxtprocessen, vilket 

Peterson och Eriksson (1986) lyfte fram tidigt med antagandet om att styrketräning för barn 

och ungdomar kan skada den. De betonade med sin rapport att träning med belastning för 

barn och unga, kan eventuellt skada tillväxtzonerna i benets ändar, det vill säga epifysplattor. 

Epifysplattorna är där tillväxtzonerna sitter och där benbildningen sker på skelettet som då 

ger påverkan på den normala längdtillväxt i extremiteterna under utvecklingsfasen 

(prepuberteten och puberteten). 

Diskussionen och myten kring epifysplattorna är ett påtagligt argument om styrketräning 

kopplat till barn och ungdomar, däremot är det näst intill obefintligt med vetenskapliga 

belägg som stödjer detta påståendet. Likaså att det skulle vara vanligt förekommande med 

skador på epifysplattorna kopplat till anpassad och korrekt utförd styrketräning. Analysen 

från de rapporter som framkommit om akuta epifys skador i samband med styrketräning har 

skett genom felaktigt utförande, med bristfällig teknik eller extremt tung belastning 

(Armstrong & Welsman 1997)  
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I en tidigare uppsats från Gymnastik- och Idrottshögskolan (GIH), framgick det att 47% av 

barn i årskurs 8 på 180 elever ansåg att styrketräning med tilläggsvikter kunde påverka deras 

längdtillväxt. Deras källa till påståendet kom från kompisar eller föräldrar etcetera (Molda 

2007, s. 14). Tankar och oroligheter om att det skulle medföra högre skaderisk eller 

störningar i längdtillväxten vid för hög belastning, är några få påståenden som inom dagens 

forskning ansetts vara felaktiga. Idag är det bevisat att styrketräning ger en god effekt hos 

barn och ungdomar (Kenney, Wilmore & Costill 2012, s. 438 f). 

 Styrketräning för barn och ungdomar ger olika effekter. Styrkan för barn ökar ej 

genom muskelmassans tillväxt, däremot ökar deras neurala anpassningar. De neurala 

anpassningarna medför ökad styrka, koordinativ förmåga och rekrytering av motoriska 

enheter samt minskad skaderisk (ibid). 

Spekulationer om att barn kan eller inte kan träna upp sin styrkeförmåga genom styrketräning 

har diskuterats i flertal studier och debatter (Tonkonogi 2009). 

För att komma fram till en slutsats kring påståendet gjordes en Metaanalys, där totalt 28 

studier granskades och visade på att barn i prepubertal ålder kan uppnå en styrkeökning på 

14-30% genom anpassad styrketräning (Falk & Tenenbaum 1996).  

Barn i prepubertal ålder kan alltså öka sin muskelstyrka, däremot ökar inte muskelmassan i 

samma grad då tillförandet av tillväxthormon (testosteron) krävs för att uppnå hypertrofi. 

Styrketräningens ändamål är att förbättra de neurala anpassningar vilket i sin tur utvecklar 

styrka utan att muskelvolymökning behöver ske (Ozmun et al. 1994). 

Vi anser att hälso- och träningsbranscherna växer sig bredare och större, vilket medför att det 

får ett ökat intresse samt nyfikenheten för styrketräning som träningsform. Enligt en 

nyutkommen artikel från SVT, Idrottsforskaren: ”Dagens inaktiva barn behöver 

styrketräna”, blir det allt mer påtagligt att samhället börjar rikta mer fokus och uppmaningar 

åt de individer vi kan påverka, motivera och inspirera tidigt (SVT Nyheterna 2018).  

 

Enligt en svensk statistisk sammanställning från Riksidrottsförbundet 2015, är intresset för 

styrketräning högt. Det klassas i topp-tre valda fritidsaktiviteter som utförs regelbundet. Barn 

så tidigt som 6-12 år har ett ökat intresse för styrketräning med 5%, unga i ålder 13-18 har 

ökat 32.4% och vuxna mellan 19-25 år har ökat med 41.4% (Riksidrottsförbundet 2015).  
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                      I en uppdaterad rapport från 2017 visar RF att styrketräning fortfarande är topp 

tre valda idrotts-och motionsaktiviteter i åldrar 6-80 år (Riksidrottsförbundet 2017) 

 

Med dessa siffror från RF, kan vi spekulera om att träningsform av styrketräning ökar i allt 

lägre åldrar och börjar tillämpas i ett syfte att bedrivas långsiktigt.  

                      År 2016 tillkom en studie som visade på att utövandet av styrketräning ökade 

med åren bland deltagarna mellan 11-18 år (Murphy et al. 2016). Under en femårsperiod 

mellan 2009-2014, följdes deltagarnas val av idrottsaktiviteter, där slutresultatet visade på att 

styrketräning haft minst avhopp i jämförelse med andra idrottsaktiviteter som till exempel 

fotboll, tennis eller dans (Ibid). 

1.2.4 Rekommendationer och riktlinjer idag 

Trots ett flertal år av ovisshet och förvirring kring ämnet, har senaste decenniet medfört ett 

stort engagemang inom idrottsrörelsen samt kondition- och styrketräning överlag. Detta har 

genererat i fler relevanta, globala studier gällande rekommendationer och riktlinjer kring 

styrketräning för barn och ungdomar (Lloyd et al. 2014; Ten Hoor et al. 2016; FYSS 2017). 

 

I Sverige finns Riksidrottsförbundets; “Kunskapsöversikt: Styrketräning för barn och 

ungdomar” som publicerades 2009 av Michail Tonkonogi, professor inom idrottsvetenskap 

(Tonkonogi 2009). Innehållet är en sammanställande rapport av relevanta och granskade 

svenska som internationella studier om effekter och rekommendationer kring fysisk aktivitet 

för barn och unga. Rapporten har sedan dess implementerats och funnits med i innehållet för 

ett flertal högskole- som yrkesutbildningar hos tränare, ledare samt övriga individer med 

liknande ansvarsområden (ibid).  

                      Tonkonogi och Helena Bellardinis bok Åldersanpassad fysisk träning för barn 

och ungdom - för hälsa, prestation och individuell utveckling tillkom några år senare och är 

en samling av rapporter, forskning, studier, rekommendationer och riktlinjer angående barn 

och unga (2012).  

De refererar och använder sig av kunskapsöversikten från RF och de internationella 

rekommendationerna med flera (ibid ; Lloyd et al. 2014; Tonkonogi & Bellardini 2012, s. 65 
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ff).  

 

Sverige och andra stora länder som USA strävar efter att uppnå den globala 

rekommendationen format av World Health Organization från 2010.Rekommendation består 

av att unga bör vara fysiskt aktiva 60 min eller mer/dag och tre gånger i veckan där 

aktiviteten ska innehålla tre delar: kondition och uthållighetsträning i måttlig intensitet, 

stimulering och utveckling av muskelstyrka samt skelettstärkande träning. Detta ska hjälpa 

barn och ungdomar att uppnå en god hälsa (World Health Organization 2010; United States 

Department of Health and Human Services 2008).  

För att belysa vikten av barns fysiska uppväxt och dess påverkan från sin omgivning, har de 

internationella rekommendationerna från 2014 tagit fram ett tydligt stycke. Där uppmanas 

föräldrar, lärare, ledare, tränare och så vidare att känna till de fysiska riktlinjer för sina och 

andras barn. Detta för att skapa optimala förutsättningar för barnens framtida utövande, samt 

ge en positiv upplevelse och förståelse för en aktiv livsstil (Lloyd et al. 2014).  

 

Tonkonogi & Bellardini´s bok, kunskapsöversikten från RF samt FYSS 2017, är i dagsläget 

det vi kommer använda oss av i denna uppsats. Detta med syftet att presentera 

rekommendationer och riktlinjer kring styrketräning för barn och ungdomar.  

 

Styrketräning har visat sig medföra flera positiva effekter än negativa, bland de positiva 

räknas bland annat fördelar som att det är: skadeförebyggande, ökade neurala anpassningar 

samt stimulerar uppbyggnaden av skelettet. Genomförandet av styrketräning behöver ske på 

ett korrekt sätt under trygga förutsättningar och säker miljö. Barn och ungdomar bör vägledas 

av utbildade ledare, tränare eller en vårdnadshavare som anpassar träningen utifrån barnets 

förutsättningar. Förhoppningarna är att barnen inte bara lär sig träna, utan att de även får en 

ökad förståelse för sin egen kropp, både byggnaden och funktionen. Varje barn har olika 

förutsättningar där målet är att alla ska kunna ta del av styrketräning, därför bör introduktion 

och upplägg vara anpassad till individ, ålder, mognad och kroppslig förmåga (Kenney, 

Wilmore & Costill 2015, s. 438 ff; Tonkonogi 2009). 

 

Tonkonogi och Bellardini har i sin bok samt via RF sammanställt hur ett optimalt 

träningsupplägg för barn och unga bör tillämpas, baserat på utländska rekommendationer och 
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forskning. Passen innehåller 8-12 övningar, 12-15 repetitioner för övre extremiteten och 15-

20 repetitioner för nedre extremiteten under 1-2 set. Anpassade vikter efter barnens 

förutsättningar därav introduktionen till styrketräning. Det börjar utan vikter för att fokusera 

på korrekt utförd teknik så att individen sakta men säkert vänjer in rörelsebanan och att arbeta 

med kroppen som belastning. Aktivitetstiden bör anpassas till 20-40 min samt utföras 1-3 

gånger per vecka (Tonkonogi 2009; Tonkonogi & Bellardini 2012, s. 72 f)   

Enligt FYSS bör barn och ungdomar utföra muskelstärkande och skelettstärkande aktiviteter  

2-3 gånger i veckan, i former av aktiviteter som innehåller lek, löpning och hopp. För att 

optimalt stärka skeletthälsan och uppnå effekter som benmineraltäthet och hållbarhet, föreslås 

det att vid prepubertal- och tidig pubertal ålder regelbundet börja tillämpa viktbelastande 

aktiviteter 2-3 gånger i veckan (FYSS 2017, s. 100 f). 

                      Både RF och Tonkonogi & Bellardini skriver att med styrketräning ska de 

sträva efter allsidighet och variation i valet av styrketräningsövningar. Innehållet i övningarna 

bör sträva efter att utveckla koordination, balans och kondition. Barn och ungdomar bör 

fokusera på att stärka stora muskelgrupper, inklusive de muskelgrupper som inte får 

tillräcklig belastning under andra aktiviteter. Exempel på sådana muskler kan vara 

bukmuskler och baksidan av låret (Tonkonogi 2009; Tonkonogi & Bellardini 2012, s. 73 f) 

1.2.5 Skolundervisning 

Förutom föräldrarnas påverkan i hemmet samt under fritidsaktiviteter, kan skolan och 

idrottsundervisning bli en av de första plattformarna där introduktionen sker till styrketräning 

för barn och unga.  

I kursplanen för grundskolans årskurs 1-3 består idrottsundervisningen av bland annat lek och 

rörelseglädje där styrkemoment vävs in i former som att springa, hoppa och klättra 

(Skolverket 2011, s. 49). 

                      I äldre åldrar innefattar högstadiets kursplan ett upplägg där kunskap, planering 

och utförande av styrketräningsformer har större fokus. Det långsiktiga målet är att eleverna 

lär sig förstå innebörden av styrketräning på kort och lång sikt samt med koppling till fysisk 

och mental hälsa (Skolverket 2011, s. 50).  
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Idrottsundervisningen bygger på att eleverna får tillfälle att lära sig i en trygg och lugn miljö 

under uppsyn; att förstå innebörden, funktion och förmåga, samt riktlinjer och effekter av 

styrketräning som konditionsträning eller rörlighet. Målet är att undervisningen ska ge varje 

individ möjlighet att lära sig genom teoretisk kunskap och praktisk tillämpning efter elevens 

kroppsliga förmåga och kunnande (Skolverket 2011, s. 48).  
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1.3  Teoretiskt perspektiv 

Pierre Bourdieu, en sociolog, beskriver hur förhållandena för människor kan skifta beroende 

på deras sociala förutsättningar. Samhällets struktur och de kulturella aspekterna påverkar hur 

individens livsstil kommer att bli. Likadant när det gäller valet av idrott som utövas. Genom 

de sociala, ekonomiska och kulturella förutsättningar påverkas individens val. 

 Från bakgrund av egna upplevelser, nytillkommen kunskap och erfarenheter inom 

idrottsrörelsen, har ett ökat intresse uppkommit för att undersöka föräldrars attityder, 

inställningar och kunskaper kopplat till styrketräning för barn och ungdomar.  

Utifrån Bourdieus teorier ska vi genomföra denna undersökning i hopp om att få reda på hur 

det ser ut i verkligheten. Han beskriver olika komponenter som kan vara orsaken till våra 

vardagliga val, till exempel olika fält och habitus. Dessa kommer vi beskriva mer utförligt i 

stycket nedan. 

1.3.1 Fält 

Ett fält enligt Pierre Bourdieu handlar om hur vi som individer utvecklas och blir dem vi är 

genom det fältet som vi växer upp i. Våra val samt vår livsstil speglar hur vårt fält ser ut, 

alltså samhällets struktur. Våra handlingar och tankesätt är baserad på kulturen, normer och 

symboler som bygger grunden för vår tillvaro. Bourdieu menar att ett fält är ett socialt rum, 

det sociala rummet individen befinner sig i formar personen till den individ den är. Han 

menar att dessa individer inte hamnar i ett socialt rum av en slump, det sociala rummet som 

individen känner intresse för kan komma att bli det rummet som individen söker sig till. Det 

sociala rummet ger individen dess sätt att tänka, handla och orientera sig i den sociala världen 

(Broady 1990, s. 266 f; Bourdieu 1991, s. 131 f).               

Som olika fält kan vi tänka oss politiska fält, sportens fält eller akademiska fält varav dessa 

fält har olika ståndpunkter vilket individen tar efter. I fälten finns maktförhållanden i form av 

kapital, beskriver Bourdieu. Kapital ska inte anses som materiella tillgångar utan mer av ett 

värde för ens sociala karaktär. Några exempel kan vara hög utbildningsnivå, betyg, titel eller 

språklig kompetens. För att bibehålla sin plats eller se sin plats lyftas i dessa fält, innebär det 

att kapitalet ständigt behöver kvarhålla eller öka i värde (Ibid; Broady 1998, s. 3 f). 
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1.3.2 Habitus 

Hur du formas in i sådant fält beror mycket på individens habitus, vilket är enligt Bourdieu 

ens bakgrund från barndomen. Vad vi får från vår barndom är erfarenheter och minnen som i 

sin tur påverkar våra tankesätt och handlingar. Vårt habitus påverkar oss omedvetet oavsett 

vilja, den sociala världen vi föds in i blir kopplat till våra kroppar och själar. Sättet vi lever på 

idag är på grund av vårt habitus, som vi lärt oss från barndomen och blivit vår livsstil (Broady 

1990, s. 53 ff, Bourdieu 1992, s. 54 f). 

 De erfarenheter vi har upplevt förklarar våra handlingar och beteenden, det har 

skapats som ett system i våra själar att agera på sådant sätt. När vi upplever situationer som 

har tidigare upplevts agerar vi utefter erfarenheter utan att även ge det betänketid (Nilsson 

1993, s. 45 f).  

Varenda individ är utrustad med habitus, därmed påverkas vi människor av hur vår barndom 

upplevts. Vi väljer olika livsstilar på grund av vårt habitus, av samma anledning skapas olika 

åsikter och kunskaper. Broady menar att vi måste visa hänsyn till olikheter i samhällens 

tankesätt och värderingar (Broady 1990, s. 225 f). 

 

  



 16 

1.4 Syfte & frågeställningar 

Med detta arbete vill vi ta reda på hur dagens föräldrar ser på styrketräning generellt och hur 

det påverkar barn och ungdomar för framtida intressen. Syftet är att få fram information samt 

åsikter om föräldrars kunskap, förståelse och attityd till begreppet styrketräning för barn och 

ungdomar i dagens samhälle.  

Frågeställningar: 

1. Känner föräldrar till de rekommendationer och riktlinjer kring styrketräning för barn 

och ungdomar som finns?  

2.  Är föräldrar positiva eller negativa till styrketräning för barn och ungdomar?  

3. Uppmanar föräldrar sina barn till fysisk aktivitet som inkluderar eller separat 

tillämpar styrketräning? 

2 Metod 

Vi valde att tillämpa en kvantitativ metod då vi ville undersöka den generella åsikten från 

flertal föräldrar. I och med tidsbristen för att nå ut till ett större antal föräldrar var valet 

tidseffektivt, det blev en online-enkät (Ejlertsson 2005, s. 22). 

2.1 Urval 

Vår vision var att nå ut till så många föräldrar som möjligt som hade barn i årskurs 7-9, därav 

valde vi att skapa en online-enkät för att öka tillgängligheten och smidigheten i utskicket. 

Detta istället för att dela ut brev till varje potentiell deltagare vilket blev det bästa tänkbara 

tillvägagångssättet, då vi hade begränsat med tid att få in så många svar som möjligt.  

Enkäten besvarades av föräldrar från två skolor i två olika kommuner, ena kommunen i 

söderort och den andra strax väster om Stockholm.  

Vi har valt att arbeta ur ett bekvämlighetsurval, där utgick vi från fem skolor i två olika 

kommuner. Dessa skolor hade vi någon form av koppling till samt på grund av tidsbristen 

påverkades vårt urval av skolor. Av fem potentiella skolor fick vi svar från två som valde att 
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medverka och gå vidare i vår undersökning. Dessa skolor hade vi god kontakt med sedan 

innan projektets början, därmed kunde de genomföra ett internt mejlutskick till aktuella 

föräldrar och vårdnadshavare. Detta var ett krav från vårt håll. Skolorna använde sig av olika 

interna system, ena använde sig av Schoolsoft och den andra skolan hade ett eget internt 

mejlsystem. 

 

Vår målpopulation är föräldrar och vårdnadshavare till elever som går i högstadiet, årskurs 7-

9. Anledningen till att vi valde föräldrar, vars elever gick i högstadiet, är att vi ville efterlikna 

Ten Hoors studie. Målgruppen i studien var föräldrar och vårdnadshavare till barn i ålder 12-

15 år. För att underlätta vårt arbete riktade vi in oss på högstadiet, barnen var i åldrarna 12-16 

år beroende på när de var födda under året. Denna föräldragrupp med barn i utvecklingsfas, 

förväntade vi ha varierade kunskaper och attityder kring styrketräning för barn och unga. 

 

Skolan väster om Stockholm skickade ut 953 stycken informationsbrev inklusive länk till 

online-enkät, detta genom den interna kommunikationen. Den andra skolan i söderort, 

skickade ut 670 stycken liknande informationsbrev inklusive länk till online-enkät genom 

Schoolsoft. Totalt fick vi ett massutskick på 1623 st vårdnadshavare/föräldrar, varav 

förstnämnda skolans svarsfrekvens gav oss 218 svar av 953 stycken. Sistnämnde skolans 

svarsfrekvens gav 16 svar av 670 stycken. Det framgick inte från utskicket ifall föräldrarna 

hade fler barn i samma skola och därmed besvarade enkäten flera gånger på grund av detta.  

 

På den ena skolan skickades även ett påminnelsebrev ut vid mitten av svarsperioden till 

samtliga föräldrar och vårdnadshavare. (Se bilaga 5) Däremot gjorde den andra skolan inte 

detta då de uppgav vid deltagandet av undersökningen att de inte skulle hinna lägga tid på ett 

påminnelsebrev.  

2.2 Etiska aspekter 

Vi är måna om de etiska aspekterna i detta arbete och att den potentiella deltagaren har fått all 

information kring studien innan ett samtycke och deltagande. All information inkluderas i 

informationsbrevet. 
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                      Informationsbrevet innehåller tydlig beskrivning om hur, vad och varför vi har 

gjort undersökningen, därmed fick deltagaren veta vilket tillvägagångssätt vi ville att enkäten 

skulle besvaras på.  

Vi valde att inte ställa frågor som kan komma att påverka målgruppen psykiskt eller fysiskt 

då de hade valet att både lämna svaren tomma eller avbryta utan förklaring, därav ansåg vi att 

denna enkätstudie inte behövde etikprövas (Hassmén & Hassmén 2008, s. 390).  

 

Det är av stor vikt hos oss att få deltagarna att känna sig trygga med sin medverkan samt att 

vi följde de etiska lagar och stadgar som är skrivna. Vi har även informerat de som medverkat 

att de kommer förbli anonyma samt att den information vi fick in behandlas konfidentiellt, 

detta i forskningssyfte till vårt arbete samt inom Gymnastik- och Idrottshögskolans ramar 

(Hassmén & Hassmén 2008, s. 382-391). (Se bilaga 4) 

2.3 Enkät 

Online-enkäten utformades utifrån studiens syfte och frågeställningar som deltagarna bjöds in 

att svara på. Vi som frågeställare har givit respondenterna möjligheten att svara både utifrån 

sina egna förutsättningar med öppna svar samt med strukturerade svarsalternativ. Frågorna i 

enkäten var relevanta till studiens frågeställningar och det fanns frågor som var använda i 

tidigare studier (Hassmén & Hassmén 2008, s.208 f & Ten Hoor et al. 2015). 

                      Enkäten bestod av 12 frågor vilket inledde med demografisk data, därefter är 

frågorna baserade på föräldrars kunskap, inställning och attityd till styrketräning. Enkäten tog 

3-10 minuter att svara på beroende på reflektion och formulering. Attityds- och åsiktsfrågor 

ställdes med påståenden där svaren var av en 5-gradig skala för respondenterna att ta ställning 

till. Öppna svarsalternativ var ett annat alternativ vi har använt oss av för åsiktsfrågor, där 

tanken var att uttrycka egen ståndpunkt och för oss att se eventuella skillnader eller liknelser i 

svaren. För kunskapsfrågorna var frågorna utformade med kryssalternativ (Se bilaga 2), där 

vi som frågeställare har strukturerat svarsalternativen (Hassmén & Hassmén 2008, s.208 f). 

(Se bilaga 2) 

2.4 Tillvägagångssätt 
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En process med förändringar i enkäten förekom på grund av frågornas validitet i koppling till 

frågeställningarna för denna studie. Vår handledare har väglett oss till en mer välformulerad 

enkät som i sin tur varit en bidragande faktor till svaren vi har erhållit. För att öka validiteten 

i frågorna så deltog fem personer, vuxna och föräldrar, i en pilotenkät. Dessa fem deltagare 

valdes ur ett bekvämlighetsurval (Hassmén & Hassmén 2008, s. 122 f).  

Pilotenkätens syfte var att testköra funktionen av online-enkäten samt frågornas formulering 

och utformning, detta så frågor och svar matchade utan att misstolkning uppstod. 

Pilotenkäten bidrog till flertal korrigeringar av frågorna samt svarsalternativen.  

Vi har använt oss av både öppna och givna svarsalternativ beroende på frågans utformning. 

Skillnaden var att de givna svarsalternativen kunde generera i att respondenten valde att 

hoppa över frågan, detta ifall att de inte känner igen sig i alternativen. Eftersom vi ville ha 

minsta möjliga bortfall i vår studie, gav vi även alternativet “övrigt” på de givna 

svarsalternativen. Deltagaren kunde där skriva i sin egna kommentar. Frågor som vi ansåg 

vara av ett behov i utförligare svar, gav vi möjligheten till öppna svarsalternativ. Detta till 

stor del på grund av tillgången till deras personliga åsikt i ord, vilket vi ville komma åt för 

bättre resultat. Däremot hade vi i åtanke att ett “öppet” svarsalternativ kunde medföra ett 

större bortfall på grund av längre svarstid för deltagaren. (Se bilaga 2) 

 

Eftersom kodning tar längre tid att arbeta med vid användning av öppna svarsalternativ, hade 

vi endast två stycken med den formen av frågor. Resten var antingen givna svarsalternativ 

eller skattningsskalor, vilket gjorde det enklare att bearbeta samt koda datainsamlingen 

(Hassmén & Hassmén 2008, s. 236 f). 

Informationsbrev skickades först ut till valda skolor och dess ledning (rektor samt biträdande 

rektor) för presentation och godkännande av studiens genomförande. Därefter skedde ett 

internt massutskick till aktuella föräldrar och vårdnadshavare i högstadiet (årskurs 7-9) på 

respektive skola.  

                      Informationsbrevet innehöll beskrivningar om studiens syfte och vad studien 

kan bidra med. Dessutom finns kontaktinformation till oss samt vår handledare på GIH. (Se 

bilaga 3 och 4) 
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2.4.1 Datainsamlingsmetoder 

Enkätundersökningen är en online-enkät bifogat i informationsbrevet som sänts ut till 

samtliga deltagare, vilket kan bidra till missuppfattningar av frågor. På grund av vår frånvaro 

när de medverkar i enkäten, kunde de inte ställa frågor om formuleringen utan fick svara fritt. 

Med det i tanke försökte vi tydliggöra frågorna samt svarsalternativen på bästa möjliga sätt.  

Frågorna består av olika svarsformat. (Se bilaga 2) Svaren på enkäten sammanställdes i 

samband med insamling av data via programmet Google docs, där enkäten utformades 

(Hassmén & Hassmén 2008, s.250 f). Vi valde då att koda de frågor med öppna 

svarsalternativ, vår tolkning avgjorde vilken kategori som var bäst lämpad för beskrivningen. 

2.4.2 Bortfall 

I skolan från söderort fick vi in 16 svar av 670 utskick. 

I skolan från väster om Stockholm fick vi in 218 svar 953 utskick. 

2.4.3 Validitet och reliabilitet 

Vår enkät har behandlats av handledare även genom en pilotenkät, vilket stärker validiteten. 

Den externa validiteten är ganska självklar i vår situation då vi strävar efter 

generaliserbarheten, vi är inte enbart ute efter en specifik grupp utan resultaten ska vara 

tillgängliga för andra grupper (Hassmén & Hassmén 2008, s. 143 f). 

 

I hopp om att studien ska upprätthålla en hög reliabilitet är den strukturerad på det sätt som 

gör den upprepbar. Detta genom att vi kan få ett liknande resultat vid ett annat tillfälle, 

däremot fanns varken tid eller tillfälle att utföra en ytterligare studie (Hassmén & Hassmén 

2008, s. 124 f).  

 

De frågor och svarsalternativ vi utformade i enkäten, följde en viss struktur i syfte att 

deltagaren ej skulle bli påverkad av oss som frågeställare i sina svar. För att öka 

interbedömarreliabiliteten var enkäten utförligt skrivet i största mån för att undvika att en 

sådan situation uppstår (Hassmén & Hassmén 2008, s.130 f).  
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3 Resultat 

Studien bestod av 218 respondenter från en skola strax väster om Stockholm och 16 

respondenter från skolan strax söder om Stockholm. Sammanlagda deltagarna var n = 234 

3.1 Population (Fråga 1-3) 

175 deltagande var kvinnor (75,1%) och 58 män (24,9%). Det förekom bortfall från en 

deltagare i denna fråga. Deltagarnas barn bestod av till största delen pojkar med 138 (59,2%) 

och 95 flickor (40,7%). Även i denna fråga saknades en deltagares svar. 

Av barnen gick 78 stycken i årskurs 7 (33,8%), 81 stycken i årskurs 8 (35,1%) och 72 stycken 

i årskurs 9 (31,1 %). I denna fråga hade vi bortfall på tre deltagare. 

3.2 Deltagarnas träning (fråga 4-7) 

(Fråga: 4) “Styrketränar du som förälder på fritiden?” 

 

Av 233 svar var det 31 stycken föräldrar (13.3%), som inte styrketränade alls, 54 stycken 

(23.2%), som ägnar sig åt andra fysiska aktiviteter och 6 stycken (2,6 %), som känner att de 

får tillräckligt med styrketräning från sitt vardagliga arbete. De som tränade 1-2 gånger/vecka 

var 83 stycken (35,6 %), 2-4 gånger/vecka var 46 stycken (19,7 %) och 4 gånger eller 

mer/vecka var 13 stycken (5.6 %). Därmed förekom bortfall på en deltagare. 

 

(Fråga: 5) “Vad innebär styrketräning för dig?” (n = 196)  

Här svarade deltagarna i fritext. Svaren kodade vi om efter fem olika kategorier:

1. Hälsofaktorer  

2. Gym och styrkerelaterat  

3. Kroppsideal  

 

4. Kunskap  

5. Övrigt / oklara svar
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47 stycken påpekade hälsofaktorer, 50 stycken motiverade om gymmande och uppbyggnad 

av styrka, 6 stycken ansåg att kroppsidealet motiverade dem, 11 stycken angav svar som 

visade på kunskap om styrketräning samt hur de tränar och sist kategoriseras 82 stycken i 

facket övrigt där svaren inte gick att tyda fullt ut eller att de uppgav flera av de övriga 

kategorierna. Det förekom bortfall från 38 deltagare.  

Vi har valt att presentera några exempel på enkätsvar som motsvarar och representerar större 

delen av svaren. En av deltagarna beskrev styrketräning ur flera perspektiv, det såg ut på 

följande sätt:         

                      “Träning som fokuserar på att öka styrkan i musklerna. Tex med maskiner, 

hantlar eller bara egna kroppen. Som ett komplement till tex fotboll för att minska skaderisk 

eller för mig som lite äldre att förebygga diverse krämpor.” Det här svaret hamnade i 

kategorin: Gym och styrkerelaterat. 

 

Ett annat svar vars påstående innehöll vilka risker som kan uppstå, beskrevs på följande sätt:  

                      “Viktigt komplement till konditionsträning - allt viktigare med stigande ålder 

men med skaderisk om felaktigt utförd. För yngre killar förknippat med ett kroppsideal som 

ökar risken för ortorexi.” Det här svaret hamnade i kategorin: Kunskap. 

Många föräldrar beskriver i sina svar att de använder styrketräning som ett komplement till 

andra fysiska aktiviteter samt söker hälsa och välbefinnande genom detta. Ett exempel på 

sådant svar kan se ut på följande sätt: 

                      “Ett bra komplement till vanlig konditionsträning som löpning och tennis. Syfte 

med träning är allmänt välbefinnande och hälsa! Gärna ihop med mina söner i ÅK 7 & 9 => 

blir då även en social aktivitet.” Det här svaret hamnade i kategorin: Hälsofaktorer. 

(Fråga: 6) Påståendet om deras barn styrketränar på fritiden besvarades av samtliga 234 

respondenter. 32 stycken skattade sina barn som en 1:a i en 5-gradig skala, alltså instämmer 

de inte alls på påståendet. 24 stycken svarade med en 2:a, 33 stycken med en 3:a, 30 stycken 

med en 4:a och 116 stycken med en 5:a vilket betyder att de instämmer helt. Det visar på att 

deltagarna skattade sig på övre halvan av skattningsskalan, det vill säga 4 och 5. Det tyder på 
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att merparten av barnen, totalt 62,4 %, styrketränar eller utför någon aktivitet som involverar 

styrketräning. Medan 13,7 % av deltagarnas barn inte alls styrketränar. Medelvärdet var 3,74 

och standardavvikelsen hamnade på 1,49.  

 

(Fråga: 7) “Uppmuntrar föräldrarna sina barn till att styrketräna? “ Vi använde oss av en 5-

gradig skala där en 1:a betyder instämmer inte alls och en 5:a för instämmer helt på 

påståendet som lyder “Jag uppmuntrar mitt barn till att styrketräna eller utföra aktiviteter som 

involverar styrketräning:”. Av 234 svar gav 9 stycken en 1:a, 13 stycken en 2:a, 31 stycken 

en 3:a, 60 stycken en 4:a och 121 stycken en 5:a. Det resultatet visar på att 51,7 % av 

deltagarna uppmuntrar sina barn till att styrketräna fullt ut samtidigt som resterande gör det i 

mer eller mindre grad.  

Medelvärdet var 4,2 och standardavvikelsen låg på 1,1 (se figur 1). 

 

Figur 1. “Jag uppmuntrar mitt barn till att styrketräna eller utföra aktiviteter som involverar 

styrketräning” (n=234) 

3.3 Deltagarnas kunskap (Fråga 8-10) 

(Fråga: 8)  “Har du som förälder genomfört en ledar- eller tränarutbildning som involverar 

styrketräning för barn och ungdomar?” 

 

Av 233 svar gav 24 stycken svaret Ja, alltså 10,3%. Dessutom svarade 2 stycken som 

motsvarar 0.9% att de inte visste ifall de genomfört en utbildning eller ej. 30 stycken svarade 
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att de är pålästa av intresse men ej genomfört utbildning, ytterligare 23 stycken har ej 

genomfört en utbildning, däremot är eller har varit aktiv tränare och ledare för barn och 

ungdomar. Vilket motsvarar 12,9% respektive 9,8%. De som svarade Nej hamnade på 66,1%, 

alltså 154 stycken. Det förekom bortfall från en deltagare. 

                      Svaren tyder på att majoriteten föräldrar eller vårdnadshavare inte har 

genomfört någon ledar- eller tränarutbildning. 

(Fråga: 9) “Har du läst eller känner till Riksidrottsförbundets rekommendationer och 

kunskapsöversikt: Styrketräning för barn och ungdomar (RF, 2009)?” 

Av 231 inkomna svar hade 36 stycken föräldrar läst eller kände till rekommendationerna. 

Alltså var det 196 stycken som svarade att de ej läst eller känner till rekommendationerna. 

Det förekom bortfall från tre deltagare (se figur 2). 

 

 

Figur 2. “Har du läst eller känner till Riksidrottsförbundets rekommendationer och 

kunskapsöversikt: Styrketräning för barn och ungdomar (RF, 2009)?” (n = 231) 

 

(Fråga: 10) Genom antagandet: Mitt barn får undervisning om styrketräning i skolan, fick 

föräldrarna skatta i vilken grad de tror barnen får undervisning om styrketräning i skolan. En 

1:a står för instämmer inte alls och en 5:a för instämmer helt, denna fråga besvarades av 219 

deltagare. 29 stycken svarade med en 1:a, 43 stycken med en 2:a, 79 stycken med en 3:a, 51 
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stycken med en 4:a och 17 stycken med en 5:a. Detta tyder på att större delen av föräldrarna 

verkar osäkra på om deras barn får undervisning om styrketräning i skolan. Medelvärdet var 

2,93 och standardavvikelsen är hög med värdet 1,13. Det förekom bortfall från 15 deltagare. 

3.4 Deltagarnas attityd och inställning (Fråga 11-12) 

Nästsista ställda frågan (Fråga: 11) handlade om den generella inställningen till styrketräning 

enligt deltagarna. Samtliga medverkande i undersökningen besvarade frågan (n =234). 

Frågeställningen var utformad i en 5 gradig skala där 1 står för negativ inställning, 3 vet ej 

samt 5 är positivt. Av 234 svar, svarade 10 stycken en 1:a som vilket innebär att de tror 

föräldrar i allmänhet är negativa till styrketräning för barn och ungdomar. 51 stycken svarade 

en 2:a, 96 stycken svarade en 3:a, 53 stycken svarade en 4:a och sist svarade 24 stycken en 

5:a där inställningen anses som positiv.  

Frågan tydde på att föräldrar är mer positivt inställda till styrketräning än negativa. Däremot 

tror majoriteten att föräldrar har blandad inställning till styrketräning eller att de inte vet. 

Medelvärdet var 3,13 och standardavvikelsen hamnade på 1,01. 

 

(Fråga: 12)” Finns det en/flera anledningar för barn och ungdomar att INTE styrketräna? ” 

Den sista frågan i vår online-enkät fick föräldrarna skriva i fritext om vad de tyckte. Denna 

fråga innehöll ett högre bortfall än tidigare frågor. 192 av 234 möjliga, med ett bortfall på 42 

deltagare, svarade där vi granskade svaren och fördelade dessa över fem kategorier (Se tabell 

1). 

1. Finns flera anledningar 

2. Finns få anledningar  

3. Vet ej/oklart 

 

4. Finns inga anledningar  

5. Finns bara positiva effekter

I första kategorin hamnade 16 stycken svar som angav fler anledningar än ett för att inte 

styrketräna. Andra kategorin stod för 64 stycken svar som angav få anledningar för unga 

individer att inte styrketräna och tredje kategorin stod för 69 stycken svar där svaren 
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tillhörde “övrigt”. Enligt Google Docs ansågs svårtolkade svar tillhöra ”övrigt” i 

kategorierna. I fjärde kategorin hamnade 36 svar där inga anledningar angavs för att avråda 

styrketräning samt i den femte och allra sista kategorin, hamnade 7 svar som enbart såg 

positiva effekter av styrketräning.  

                      Ur detta tillvägagångssätt att kategorisera svaren, tyder det på att merparten av 

deltagarna ansåg att det finns få anledningar till att barn inte bör utöva styrketräning. 

Däremot förekom osäkerheter om huruvida styrketräning kunde medföra ett säkert och 

skadefritt utövande.  

Flera svar tydde på att tillväxtprocessen och skaderisken ansågs vara hög. Däremot beskrev 

många att de antingen bara hört antagandet att det är så eller att de fortfarande trodde det sen 

tidigare. Deltagarna svarade i samband med de flesta svar att det ansågs osäkert om detta 

stämde i dagsläget.  

Flera påstod att de hört om dessa risker, exempel på sådana svar såg ut på detta sätt: 
                   Jag tror inte det, men vet att vissa andra säger att det kan vara farligt att styrketräna innan kroppen 

är färdigutvecklad. På mitt gym tex, så får inte ungdomar under 16 år träna i gymmet. Detta citat hamnade 

i kategorin “finns inga anledningar”. 

 

 Jag tycker inte det, men förr trodde man att ungdomar tex kunde stanna i växten om de tränade 

styrketräning innan puberteten. Än idag gäller det ju att skynda långsamt, bygga på med mer vikter steg för 

steg och att alltid träna med en god teknik. Det gäller att leder och ligament får lagom med belastning under 

tillväxtfaser. Detta citat hamnade i kategorin “finns flera anledningar”. 

 

Det fanns svarsexempel på huruvida föräldrar anser att barn och unga begränsas och hindras 

från att utöva styrketräning. Ett av svaren såg ut på följande sätt:  
                    Såvitt jag vet har man under senare tid kommit fram till att det INTE är skadligt/farligt för barn 

att styrketräna. Däremot har de flesta gym en åldersgräns på 15 år vilket ju gör det svårt för ungdomar att 

styrketräna. Jag skulle gärna även låta mina yngre barn (11 och 12) prova på lättare styrketräning om 

möjligheten fanns.  Detta citat hamnade i kategorin “finns få anledningar”. 

 

Föräldrar visar, enligt tidigare frågor och svar, på att de var mer positiva till styrketräning, 

däremot förekom det svar där deltagaren upplevde viss skepsis kring träningsformens syfte 

och dess attribut för barn och unga. Ett sådant exempel på svar såg ut på följande sätt: 



 27 

”Beror på under vilka former, attityd till och syftet med träningen. Tyvärr tror jag begreppet 

styrketräning ofta är förknippat med machokultur, anabola och andra negativa attribut”. 
Detta citat hamnade i kategorin “finns få anledningar”. 

 

Avslutningsvis har vi en deltagare vars svar visade på kunskap: 
 Styrketräning med maskiner där en enda muskel tränas isolerat bör undvikas till förmån för träning 

med egen kroppsvikt eller fria vikter. Detta för att få en mer komplett träning och bättre stabilitet och balans i 

kroppen (vilket i sin tur minskar skaderisken). Tekniskt svåra övningar med t.ex. skivstång bör övas in med 

KUNNIG tränare i lugn och ro innan dessa kan köras själv och/eller med tyngre belastning. M.a.o. ingen 

crossfitliknande träning på idrottslektionen i skolan. Detta citat hamnade i kategorin “Finns få 

anledningar”. 

Tabell 1.“Finns det någon/några anledningar för barn och ungdomar att INTE styrketräna, 

vad tror du?” (n=192) 

  
  

Kategorier   f  % 

 Finns flera anledningar 16 8 

 Finns få anledningar 64 33 

 “Övrigt” / oklart svar  69 36 

 Finns inga anledningar 36 19 

 Finns bara positiva                            
effekter 7 4 
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4 Diskussion och analys 

Syftet med arbetet var att få fram information samt åsikter om föräldrars kunskap, förståelse och 

attityd till begreppet styrketräning för barn och ungdomar i dagens samhälle.  

Vi ville undersöka hur föräldrar ser på styrketräning generellt för eget bruk samt hur detta kunde att 

spegla sig hos deras barn och deras träningsutövande, i skola som på fritiden. 

4.1 Frågeställningar 

4.1.1 “Känner föräldrar till de rekommendationer och riktlinjer kring 

styrketräning för barn och ungdomar som finns?” 

Majoriteten, 84,5 %, av föräldrarna som medverkat i denna studie, har ej läst eller känner till 

rekommendationer och riktlinjer kring styrketräning från RF. Ca 15.5 % har däremot läst på 

eller kände till RF:s material kring styrketräning för barn och ungdomar.  

 

I en annan fråga tog vi reda på om föräldrarna hade genomfört en tränar- eller 

ledarutbildning och därav fått kunskap och kännedom kring rekommendationer och 

riktlinjer. Resultatet visade på att 23,2% antingen var pålästa av intresse eller hade 

genomfört en utbildning om styrketräning för barn och ungdomar.  

Däremot visade majoriteten, 66,1%, av deltagarna att de inte hade genomgått någon form av 

ledar eller tränarutbildning. Enligt dessa siffror tyder det på att mer än 1/5 av föräldrarna 

känner till eller har någon kunskap kring barns fysiska förmåga under uppväxten och vilka 

riktlinjer det finns gällande styrketräning.  

 I jämförelse med Fröberg och Ahnesjös studie på kunskap hos fotbollstränare, visade 

det på att tränare från lägre divisioner var mindre positivt inställda till styrketräning för 

yngre (Fröberg & Ahnesjö 2014). Fröberg och Ahnesjö ansåg att tränare från de lägre 

divisionerna inte hade eller fick tillräcklig kunskap och utbildning jämfört med de tränare 

från högre divisioner, vilket därmed kan skapa restriktivitet i samband med osäkerhet och 

okunskap av för lite eller ingen utbildning i ämnet. Vi tror att det också kan bero på hur pass 

insatt individen eller tränaren är för sin idrott eller det jobb som ska utföras. 

Om en tränare vill utveckla barn och unga på ett säkert och lekfullt sätt, borde detta generera 
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i att han eller hon aktivt söker efter mer kunskap om styrketräning för barn. 

På så sätt borde det bildas en mer positiv attityd altefter kunskapen införskaffas, även i den 

form av att det praktiskt tillämpas. Vi tror att detta i sin tur kan sprida en mer accepterande 

och uppmuntrande syn till styrketräning för barn och ungdomar, både bland deltagare och 

föräldrar. 

 

Utifrån vårt statistiska resultat tolkar vi det som att våra deltagare inte har tillräcklig 

kännedom eller kunskap kring styrketräning för barn och ungdomar. Detta jämförs med de 

svenska som internationella rekommendationer, där de uppmuntrar föräldrar som vuxna i 

barns närhet att känna till riktlinjer kring fysisk aktiviet, inklusive tillämpning av 

styrketräningens för barn (Lloyd et al. 2014).  

 Vi ställer oss frågan om RF varit tillräckligt synlig för att föräldrar och ledare ska 

kunna ta del av deras material och förstå innebörden.  

I en intervjuundersökning med sex deltagare från 2014, visade den på att föräldrar är i en 

förändringsfas med sina åsikter och kunskaper kring styrketräning på grund av nytillkomna 

studier och rekommendationer (Huchthausen 2014, s. 28 f). Merparten av deltagarna i 

intervjuundersökningen ansåg att RF var en pålitlig källa, däremot behövs mer information 

kring styrketräning för att få till ett bättre och säkrare utförande hos barn och ungdomar 

(ibid). 

 

Om deltagarna i vår studie är representanter för föräldrar generellt, kan det tyda på att RF:s 

rekommendationer och riktlinjer inte syns i tillräcklig utsträckning. Vi tror att tydligare 

marknadsföring och publicering av RF inom skolverksamheten och föreningsliv kan bidra 

till fler föräldrar får mer kännedom och kunskap om styrketräning för barn och ungdomar.   

4.1.2  “Är föräldrar positiva eller negativa till styrketräning för barn och 

ungdomar?” 

Fler föräldrar är positiva än negativa till styrketräning för barn och ungdomar. Däremot 

finns en blandad syn på vad andra föräldrar generellt har för inställning till styrketräning. 

Totalt svarade 41% en 3:a på en 5:gradig skala, vilket motsvarar Vet ej i frågan om hur de 

tror föräldrar i allmänhet ser på styrketräning. Därefter var totalt 26 % mycket eller lite 

negativa och totalt 33 % mycket eller lite positiva. 
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Enligt Ten Hoors studie var föräldrarna mer positivt inställda till att låta deras barn utöva 

uthållighetsträning före styrketräning. 93 av 314 deltagare, alltså 29,4%, tillät inte sina barn 

att styrketräna. Av samma beskrivna anledningar som vi erhållit från våra resultat, alltså 

skaderisk, påverkan på tillväxtprocessen och liknande orsaker (Ten Hoor et al. 2015). 

 I jämförelse med Ten Hoor, har vårt resultat visat på att föräldrar har en mer positiv 

inställning till styrketräning än negativ. I påståendet om föräldrar uppmuntrar sina barn till 

att styrketräna skattade 51,7 % av deltagarna sig som en 5:a, som i detta fall betyder att de 

instämmer helt på påståendet. Däremot innehöll våra frågor inte samma formuleringar som 

Ten Hoors, vi tog däremot inspiration från studien och skapade frågorna så att de passade in 

för vår population samt våra frågeställningar. 

Då studien från Ten Hoor genomfördes 2015 är det möjligt att attityden och kunskapen 

kring styrketräning för barn och ungdomar har förändrats sedan dess. Det går även att 

spekulera om svenska föräldrar kan vara eller är mer positiva än holländska.  

Det kan dessutom göra skillnad i att ställa två olika träningsformer mot varandra än att 

enbart ställa frågor om en av dem. Att använda sig av flera träningsformer är lättare för 

deltagaren att jämföra och ta ställning. Detta beroende på vad hen tycker om 

träningsformen, vilket kan även visa på om deltagaren förstår skillnaden på dessa.  

I att använda endast en träningsform kan det leda till mer djupgående och specifika svar 

inom ett område, i vårt fall, styrketräning. Det kan också generera i att de medverkande 

besitter otillräcklig kunskap inom ämnet och börjar gissa, ange tveksamma svar eller 

jämföra med andra träningsformer för att de inte förstår innebörden eller för att de helt 

enkelt tycker annat är bättre. 

 

Gamla föreställningar existerar fortfarande bland de medverkande i studien, exempelvis 

uppkommer flera antaganden om att tillväxtprocessen kan eller påverkas negativt av 

styrketräning hos barn och ungdomar. Även oro för att skaderisken är generellt högre under 

träningsformen än vid andra fysiska aktiviteter. 

 Vid flera tillfällen beskrivs skaderisken och rubbningar på tillväxtprocessen som en 

ursäkt för att inte styrketräna. Föräldrarnas habitus kan till stor del påverka deras inställning 

till styrketräning och även det fält de är uppvuxna i. Samhället formar oss till den vi är och 

därmed uppstår dessa åsikter omedvetet i våra tankar (Bourdieu 1991). Vi kan ifrågasätta 

hur deras inställning har formats genom deras uppväxt, då fältet de befinner sig i kan ha 
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påverkat deras synsätt. Har deltagaren levt i ett fält där styrketräning inte ansågs som det 

primära valet eller ansågs vara negativt, kan det väl ligga kvar även i framtiden. 

 

I svaren finns en del svar som börjar med positiva åsikter därefter följs med ett antagande 

som de har hört eller tror sig vara negativt. I detta fall kan det vara deras erfarenheter eller 

föreställningar de hört som påminner om negativa aspekter. 

4.1.3 “Uppmanar föräldrar sina barn till fysisk aktivitet som inkluderar eller 

separat tillämpar styrketräning?” 

I vår studie fick vi reda på att föräldrarna anser att styrketräning fungerar som ett bra 

komplement till andra fysiska aktiviteter. 

Enligt våra kodade svar från fråga 12;“Finns det någon/några anledningar för barn och 

ungdomar att INTE styrketräna, vad tror du?”, fanns det få och flera anledningar för barn 

och ungdomar att inte styrketräna. Flertalet föräldrar ansåg att barn och unga kunde 

styrketräna, däremot att träningen i sig kunde innebära skaderisk vid fel teknik, för mycket 

belastning, utan uppsyn eller vissa tydde på att det var generellt skadligt att utföra under 

tillväxten. En av deltagarna nämnde att styrketräning bör ske med progressiv ökning av 

vikter samt ha en god teknik i utförandet. Se resultatet för fråga 12. Ur våra tolkningar från 

de kategoriserade svaren, visar det på att föräldrarna innehar en viss förståelse och ändrad 

syn, däremot att de ställer vissa krav på omgivningen och förutsättningarna för att låta deras 

barn tillämpa träningsformen.  

 Andra föräldrar påpekade de olagliga substanser som kan förekomma inom 

gymkulturen samt att kroppsfixering kan vara till grund för psykisk ohälsa. Detta beskriver 

en annan deltagare om hur styrketräning av olika anledningar ofta kopplas till machokultur, 

anabola och liknande negativa attribut. Se resultat för fråga 12. 

Vi tog också hänsyn till att vissa föräldrar även beskrev metoder och tillvägagångssätt för att 

få sina barn att undgå dessa substanser, kroppsfixering etcetera i sina enkätsvar.  

Enligt Ten Hoors studie gav föräldrarna fler anledningar för barnen att inte utföra 

styrketräning jämfört med uthållighetsträning. Deltagare i denna studie var oroliga att 

styrketräning medförde alltför hög skaderisk och negativ påverkan psykiskt (n=46). Det 

fanns även deltagare som ansåg att styrketräning medförde en negativ syn på kroppsideal för 

deras barn (n=8, bodybuilding) (Ten Hoor et al. 2015). 
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 Jämförelsevis mellan våra svar och Ten Hoors studie, kan vi se att en tydlig liknelse 

i svarsantagande, genom svaren i fritext fick vi även reda på att de är positiva till utövandet 

av styrketräning oavsett de negativa aspekterna. I Ten Hoor’s studie ville deltagarna avråda 

sina barn från utövandet av styrketräning (ibid). 

 

Deltagarna i vår studie var positiva till styrketräning, trots det angav föräldrarna en del krav 

och förutsättningar för att deras barn skulle få delta i träningsformen. Föräldrarna menar på 

att det behövs vägledning av utbildade ledare eller instruktörer så att utövandet sker på ett 

korrekt och skadefritt sätt.  

 Även andra yttre faktorer påverkade valet av att låta sina barn styrketräna, till 

exempel åldersgränsen på träningsanläggningar (gym). Enligt flera svar och våra tolkningar 

från föräldrar, kunde deras barn ej styrketräna, på grund av antaganden att flera gym i 

nuläget har en åldersgräns på 15-18 år för barn och unga.  
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4.2 Metoddiskussion 

De två skolor vi kontaktade gav oss olika förutsättningar inför undersökningen. Skolornas 

svarsfrekvens skiljde sig i stor grad, då ena skolan bidrog med mer eller mindre 90% av 

svaren vi fått in. Dessa skolor var från olika kommuner och därmed kan svaren skilja sig 

beroende på vilket fält de befinner sig i. Olika samhällen är strukturerade på olika sätt och 

intressen kan vara totalt annorlunda från varandra. Oavsett om sträckan inte är alltför lång 

mellan kommunerna kan värderingar variera. 

 

Bortfallet i denna studie var relativt stor, av 1624 föräldrar svarade endast 234 stycken. 

Däremot var det förväntat med tanke på att vi sände ut dessa enkäter via mejl och 

föräldrarna hade inte fått träffa oss eller fått ställa frågor vid eventuella funderingar. Ifall vi 

hade mer tid, hade vi kunnat genomföra en mer grundlig presentation för de skolor och 

föräldrar som enkäten skulle skickats ut till. Till exempel att vi varit mer fysiskt närvarande 

vid föräldramöten, informationskväll etcetera och delat ut enkäten till alla föräldrar i 

samband med detta. Å andra sidan anses 234 stycken svar vara en bra bedrift att samla ihop 

på så kort tid, utan någon fysisk eller muntlig kontakt med föräldrar.  

 Med tanke på att deltagarna fick ett informationsbrev om frivilligt deltagande innan 

enkäten besvarades, kan vi spekulera vidare kring de som valde att delta i vår online-enkät. 

Vi tror att en stor del av de medverkande föräldrarna har ett intresse för fysisk aktivitet, 

bland annat styrketräning. Detta kan ha påverkat vilka deltagare som valde att besvara vår 

enkät. Ämnet kan ha legat i deras intresse, att de innehar kunskap eller är väldigt aktiva i 

barnens idrottsutövande och därmed blev valet att besvara enkäten lättare.  

I och med dessa faktorer samt vår uppfattning av svarsfrekvensen, kan vi ifrågasätta om 

huruvida autentiskt resultatet kan vara i större utsträckning.  

Frågor med öppna svarsalternativ gav flest bortfall vilket var förväntat eftersom vi var 

medvetna om risken när vi valde den formen av svarsalternativ. Däremot kunde 

frågeformuleringen sett annorlunda ut då vi upptäckte flera feltolkningar baserat på de svar 

vi fått in. Frågans formulering genererade i flera svårtolkade enkätsvar att analysera och 

kategorisera, vilket vi hade kunnat undvika. Detta gällde framförallt fråga 5 (se bilaga 2). 

Värt att nämna var att resultatet från de öppna svaren var värdefulla för vår studie.  

Validiteten i dessa öppna svarsalternativ kan anses svårt att bedöma. På grund av 
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deltagarnas övergripande svar med blandade åsikter och synpunkter samt våra subjektiva 

tolkningar och kodningar. Därav kan vi ha misstolkat svar som borde kodats annorlunda.  

I vår enkät formade vi majoriteten av frågorna med stängda svar i form av kryss eller 

skattningsskalor, vilket vi ansåg ökade vår validitet samt gav objektiv och mer tillförlitlig 

data.  

 

Programmet vi använde oss av sammanställde vårt resultat automatiskt så fort svaren kom 

in. Det vi inte hade tänkt ut var att det fanns en gräns för svar med fritext, därmed hamnade 

många svar under “övrigt” som vi inte kunde få tillgång till. På så sätt förlorade vi många 

svar och åsikter som kunde ha varit av värde för studien. 

 Efter enkäten var genomförd såg vi andra möjligheter vi kunde ha använt, som t.ex 

att skicka ut enkäten klassvis istället för att nå ut till hela skolans föräldrar för elever i 

årskurs 7-9.   

Avslutningsvis fick vi fram flera intressanta och positiva aspekter ur resultatet; mer än 

hälften av föräldrarna styrketränar samt att majoriteten av dessa uppmuntrar sina barn till att 

styrketräna, varav många barn deltar regelbundet i fysisk aktivitet som involverar 

styrketräning.  

Trots utövande av styrkträning hos både föräldrar och deras barn, visar dock majoriteten av 

föräldrarna på att de inte läst eller känner till RF:s riktlinjer och rekommendationer.  

Enligt en undersökning gjord av Riksidrottsförbundet år 2017 så utövar ungefär 1 250 000 

män och ungefär 1 400 000 kvinnor i åldrarna 6-80 år styrketräning regelbundet 

(Riksidrottsförbundet 2017). Dessa siffror motsvarar ca 12 respektive 14 procent av 

Sveriges befolkning (Statistiska Centralbyrån 2018-06-07).  
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4.3 Fortsatt forskning  
 

Det vore intressant för vidare forskning att tillämpa en mer övergripande studie för att 

undersöka, jämföra och fastställa huruvida föräldrar ser på styrketräning för barn och unga i 

större skala, det vill säga i flera skolor och kommuner runt om i Stockholm.  

 Det skulle också vara av intresse att jämföra föräldrarnas åsikter beroende på kön 

samt hur detta kan påverka synsättet på styrketräning för barn och unga. 

4.4 Sammanfattning & Avslutning 

Vi anser att deltagarna i denna studie inte kan fullt representera den generella åsikten hos 

föräldrar, då bortfallet var högt g. Däremot kan vi konstatera att våra deltagande föräldrar 

och vårdnadshavare uppmuntrar i hög grad till styrketräning för deras barn och ungdomar. 

de allra flesta har en positiv syn och förstående attityd till träningsformen i barn- och 

ungdomsåren.  

 Med den positiva inställningen visar föräldrarna en medvetenhet om att styrketräning 

bör anpassas utifrån förmåga och förutsättningar där strävan är att få ökad styrka, förbättrad 

hållning samt minskad skaderisk. Enkätsvaren visade också på en varierad kunskap hos 

föräldrarna gällande när och hur styrketräning bör tillämpas för barn och ungdomar. 

Majoriteten av föräldrarna/vårdnadshavarna hade inte läst eller kände till 

Riksidrottsförbundets rekommendationer och riktlinjer för barn och unga. Det råder både 

kunskap och tydliga antaganden som överensstämmer med dagens forskning och riktlinjer, 

samtidigt som det till synes visas på okunskap och osäkerhet kring ämnet bland deltagarna. 

Meningarna går vitt isär och visar på stora olikheter i synsätten om huruvida barn- och 

ungdomar bör eller inte bör styrketräna, föreställningar och restriktivitet från förr kvarstår 

hos föräldrar och vårdnadshavare än idag. 
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Bilaga 1 - Litteratursökning 
 
Vilka sökord har du använt? 

Föräldrar/parents, barn/children, ungdomar/adolescents, prepub, prepubertala barn, 
attityd, rekommendationer/recommendations/guidelines, styrketräning/strength/weight 
training,  

 
Var har du sökt? 

Google Scholar, Google, Diva, Libris, PubMed, Sportsmed, GIH:s bibliotek  

 
Sökningar som gav relevant resultat 

Google Scholar - Guidelines and recommendations for children and adolescents   
PubMed - Strength Training for children and adolescents  
Google - Styrketräning för barn och ungdomar 
Diva - Prepubertala barn  

 
Kommentarer 

Det var svårt att finna åtkomligt material och litteratur till äldre svenska artiklar/studier 
samt utländska styrdokument på tidigare riktlinjer kring styrketräning för barn och unga. 
Vi fick ta hjälp och vägledning av vår handledare vid dessa punkter.  
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Bilaga 2 - Online-enkät 
 
Enkät om föräldrars syn, inställning och kunskap om styrketräning för barn och ungdomar i högstadiet  
 
I denna studie vill vi fråga dig som förälder om dina tankar och kunskaper kring styrketräning för barn och 
ungdomar i högstadiet (12-16 år). 
 
Enkäten innehåller 12 frågor med en svarstid som beräknas ta omkring 3-10 minuter beroende på reflektion 
och formulering. 
Läs igenom frågorna noga, skriv ner eller kryssa för det svar som stämmer bäst för dig eller till aktuella 
sammanhanget.  
Är det någon fråga du inte kan eller vill besvara – lämna frågan tom och fortsätt med nästa. 
 
Det är frivilligt att delta i denna enkät och du har rätt att avbryta när du vill utan vidare förklaring. All data 
som samlas in behandlas konfidentiellt och används enbart i sammanställningar och forskningssyfte inom 
GIH:s ramar.     
 
Vid eventuella frågor,  se kontaktuppgifter i informationsbrevet.  
 
BAKGRUND:  
Fråga 1 - Är du som förälder/vårdnadshavare man eller kvinna?  
❏ Man  
❏ Kvinna 
❏ Övrigt 

 
Fråga 2 - Är ditt barn en tjej eller kille?  
❏ Tjej 
❏ Kille  
❏ Övrigt 

 
Fråga 3 - Barnets årskurs 
❏ Åk 7  
❏ Åk 8 
❏ Åk 9  

 
Fråga 4 - Styrketränar du som förälder på fritiden?  
❏ Ja, 1-2 ggr/vecka 
❏ Ja, 2-4 ggr/vecka 
❏ Ja, 4 pass eller mer/vecka  
❏ Nej, jag styrketränar inte  
❏ Nej, men det ingår styrkemoment och tunga lyft i mitt dagliga arbete  
❏ Nej, men ägnar mig åt andra fysiska aktiviteter  

 
Fråga 5 - Vad innebär styrketräning för dig?  
 
❏ Eget svar: ____________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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Fråga 6 - Mitt barn styrketränar på fritiden eller utför någon aktivitet som involverar styrketräning: 

 
 
Fråga 7 - Jag uppmuntrar mitt barn till att styrketräna eller utföra aktiviteter som involverar styrketräning:   

 
 
Fråga 8. Har du som förälder genomfört en ledar-eller tränarutbildning som involverar styrketräning för barn 
och ungdomar? 
❏ Ja  
❏ Nej  
❏ Har ej genomfört en utbildning, men är påläst av intresse  
❏ Har ej genomfört en utbildning, men är eller har varit aktiv tränare/ledare för barn och ungdomar 
❏ Vet ej 

 
Fråga 9 - Har du läst eller känner till Riksidrottsförbundets rekommendationer och kunskapsöversikt: 
Styrketräning för barn och ungdomar (RF, 2009)  
❏ Ja, jag har läst eller känner till RF:s rekommendationer om styrketräning  
❏ Nej, jag har inte läst eller känner till RF:s rekommendationer om styrketräning 

 
Fråga 10 -  Mitt barn får undervisning om styrketräning i skolan:

 
 
Fråga 11 - Vilken inställning tror du att föräldrar i allmänhet har till styrketräning för barn och ungdomar?                                                                                          

 
 
 
Fråga 12 - Finns det det någon/några anledningar för barn och ungdomar att INTE styrketräna, vad tror du?  
Eget svar:_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
 
Tack för din medverkan! 
Dina svar och synpunkter är av stort värde för oss och vi är glada att du tagit dig tid och svarat på dessa frågor! 
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Bilaga 3 - Informationsbrev till skolor 
 
 
 

Förfrågan till ……skolan  
9/4 april 20

 
 
 

 
Gymnastik och idrottshögskola, Stockholm  
Idrottslärarprogrammet  
Idrott & hälsa, 120 hp (2016-2018)  
 
Förfrågan om att få genomföra enkätstudie till uppsatsarbete vid Gymnastik och idrottshögskolan 
vårterminen 2018.     
 
Hej,       
Vi är två idrottslärarstudenter vid GIH som skriver en uppsats om föräldrars syn, inställning och kunskap på 
styrketräning för barn och ungdomar i klass 7-9 på högstadiet. Vi vill även undersöka om det finns skillnader i 
inställning till styrketräning mellan årskurs/kön på barnet och om föräldrarnas kön kan vara en påverkande 
faktor.  
  
Om studien 
Studien är ett uppsatsarbete på grundnivå och är en del av utbildningen till Idrottsvetenskap 120 hp vid 
Gymnastik och Idrottshögskolan i Stockholm. Studien kommer att genomföras via en länk till enkäten som går 
ut till aktuella föräldrar på er skola. Enkäten kommer endast ta några minuter att fylla i. Frågorna kommer att 
beröra föräldrars kunskap, inställning och syn på styrketräning för barn och ungdomar i högstadiet, i skolan och 
på fritiden.  
Undersökningen kommer pågå under en begränsad tid mellan 16 april - 23 april 2018.  
 
Studiens utformning och presentation av resultat  
För att resultatet ska bli så bra som möjligt så blir varje enkät viktig. För att öka svarsmängden kommer en 
påminnelse att skickas några dagar efter enkäten lagts ut. Detta för att öka chansen till ett tillförlitligt resultat 
med fler medverkande i studien.  
Den information som föräldrar lämnar i enkäten kommer att behandlas konfidentiellt där ingen av deltagarna 
enskilt kan identifieras. Resultatet sammanställs och kommer enbart användas i forskningssyfte för 
uppsatsarbetet inom GIH:s ramar.  
  
Resultatet presenteras genom en muntlig presentation till andra studerande, till aktuella lärare på kursen samt i 
form av ett skriftligt uppsatsarbete som även läggs ut digitalt. När arbetet är färdigt och godkänt kommer de att 
kunna ta del av slutmaterialet. Vid intresse kan vi också komma till skolan och berätta om det resultat vi fick 
fram. 
Deltagandet från föräldrarna är frivilligt.  
 
Studiens resultat kan därmed vara av intresse för idrottslärare och skolor som underlag och förståelse om/när 
det kommer argument eller invändningar från föräldrar angående idrottsundervisningens innehåll och 
genomförande.  
Underlaget är tänkt att användas vid exempelvis föräldramöten eller informationskvällar.  
Syftet är att öka förståelsen och kunskapen kring idrottsundervisningen, specifikt om styrketräningens 
utformning, syfte och funktion. 
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Vi frågar härmed om ……skolan vill delta i undersökningen och att vi får genomföra denna studie till 
vårt uppsatsarbete. 
 
Hur studien kan komma att genomföras är upp till era intranät och sekretessystem. Detta kan vi komma överens 
om när de blir aktuellt att lägga ut enkäten. Av vad vi har fått höra finns det ett system vid namn “Schoolsoft” 
som de flesta skolor använder sig av.  
Om ni är intresserade så av att delta, vore vi tacksamma om ni kunde kontakta oss snarast så att vi kan 
lägga/skicka ut enkäten på lämpligt sätt.  
 
Har ni frågor eller funderingar om studien är ni välkomna att höra av er till oss,  
Tack på förhand! 
 
Med vänlig hälsning,  
Beatrice Karlsson Wirström & Adem Mert  
Studenter  
  
Kerstin Hamrin, högskolelektor  
Handledare vid Gymnastik och idrottshögskolan, Stockholm
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Bilaga 4 - Informationsbrev till föräldrar 
 
Vi söker Dig som är förälder på …….skolan till barn eller ungdom i åldrarna 
12-16 år och vill svara på vår digitala enkätstude. 
I denna studie vill vi ta del av föräldrars tankar och kunskap om styrketräning för 
barn och ungdomar i årskurs 7-9. Styrketräning är en del av 
idrottsundervisningen som sker i skolan. Det kan utövas inflätat under fritids och 
idrottsaktiviteter eller som separat aktivitet. 

Om studien     
Vi som genomför studien heter Beatrice K.Wirström och Adem Mert, vi läser idrottsvetenskap (Idrott & Hälsa 
120 hp) på Gymnastik och idrottshögskolan (GIH).  
Nu under vårterminen skriver vi vår uppsatsarbete som handlar om hur föräldrar ser på styrketräning kopplat till 
barn och ungdomar i åldrarna 12-16 år.  
 

…….skolan har valts ut av oss och skolans ledning har godkänt att denna undersökning äger rum, det är av den 
anledningen att Du fått denna enkätförfrågan av oss.  
Därav är dina svar och synpunkter av stort värde för oss i vår undersökning!  
 
Syftet med denna studie är att undersöka föräldrars attityd till barns och ungdomars utövande av styrketräning 
inom skolundervisning och på fritiden. Vi är intresserade av att veta vad du som förälder förknippar med 
styrketräning för barn & ungdomar och vilken inställning du har till styrketräning som fysisk aktivitet både för 
dig själv och för ditt barn.  

 
Om deltagandet i studien  
I denna studie förblir dina svar konfidentiella och används enbart i sammanställningar och forskningssyfte inom 
GIH:s ramar. Du som enskild person kommer inte kunna identifieras. Deltagandet i studien är frivilligt och du 
kan när som helst avbryta utan vidare förklaring, men vi hoppas att Du vill ställa upp eftersom dina svar är 
viktiga för oss.  
När arbetet är färdigt och godkänt kommer ni att kunna ta del av slutmaterialet.   
 

För att delta i denna studie och bidra med dina svar till vår undersökning i samarbete med …...skolan så går ni 
in via följande webblänk ….  för att komma till vår digitala enkät.  
Där finner ni ett frågeformulär med 15 frågor där svarstiden beräknas ta omkring 3-10 minuter beroende på 
reflektion och formulering. 
 

Läs igenom frågeformuläret noga, skriv ner eller kryssa för det svar som stämmer bäst för dig. Är det någon 
fråga du inte kan eller vill besvara – lämna frågan tom och fortsätt med nästa. Uppstår det frågor kring enkäten 
eller uppsatsen är du välkommen att höra av dig till någon av oss. 

 
Vi skulle därmed uppskatta om du kunde ta din tid och fylla i vår enkät  
Tack för Din medverkan! 
Har du fler tankar eller frågor om studien är du välkommen att höra av dig till någon av oss,  
 
Med vänlig hälsning 
Beatrice Karlsson Wirström & Adem Mert 
Studenter  
 
Kerstin Hamrin, högskolelektor 
Handledare vid Gymnastik och idrottshögskolan, Stockholm
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Bilaga 5 – påminnelsebrev till föräldrar  
 

 

 
Påminnelse om frågeformulär  
Vi söker Dig som är förälder på … till barn eller 
ungdom i åldrarna 12-16 år och vill svara på vår 
digitala enkätstudie

 
 
 
 
… har valts ut av och skolans ledning har godkänt att denna undersökning äger rum, det är av den anledningen 
att Du fått denna enkätförfrågan.  Därav är dina svar och synpunkter av stort värde för oss i vår undersökning! 
 

I denna studie vill vi ta del av föräldrars tankar och kunskap om styrketräning för barn och ungdomar i årskurs 
7-9. Styrketräning är en del av idrottsundervisningen som sker i skolan. Det kan utövas inflätat under fritids och 
idrottsaktiviteter eller som separat aktivitet. 
Vi är därav intresserade av att veta vad du som förälder förknippar med styrketräning för barn & ungdomar 
och vilken inställning du har till styrketräning som fysisk aktivitet både för dig själv och för ditt barn. 
 
Om studien 
Vi som genomför studien är studenter vid namn Beatrice och Adem, vi läser idrottsvetenskap på Gymnastik och 
idrottshögskolan. Nu under vårterminen skriver vi vår uppsatsarbete som handlar om hur föräldrar ser på 
styrketräning kopplat till barn och ungdomar i åldrarna 12-16 år.  
 
Om deltagandet i studien  
I denna studie förblir dina svar konfidentiella och används enbart i sammanställningar och forskningssyfte inom 
GIH:s ramar. Du som enskild person kommer inte kunna identifieras. Deltagandet i studien är frivilligt och du 
kan när som helst avbryta, men vi hoppas att Du vill ställa upp eftersom dina svar är viktiga för oss.  
När arbetet är färdigt och godkänt kommer ni att kunna ta del av slutmaterialet.   
 
För att delta i denna studie och bidra med dina svar till vår undersökning i samarbete med … så går ni in via 
följande webblänk: … 
Svarsperioden är tidsbegränsad och kommer stängas måndag den 23/4 kl 23:59, därav önskar vi dina svar så 
snart som möjligt.  
 
Tack för Din medverkan! 
 
Har du fler tankar eller frågor om studien är du välkommen att höra av dig till någon av oss,  
Med vänlig hälsning, 
Beatrice Karlsson Wirström & Adem Mert, 
Studenter  
 

 

  Handledare vid Gymnastik och idrottshögskolan, Stockhol 
  Kerstin Hamrin, högskolelektor  


