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Sammanfattning 
 
Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka vilka rekommendationer samt inställning svenska 

idrottsförbund har till styrketräning för barn. 

Frågeställningar: 
1. Vilken policy har utvalda svenska idrottsförbunden vad gäller styrketräning för barn?  
2. Vilka styrketräningsrekommendationer ger idrottsförbunden för barn i åldrarna 7-12 år?  
3. Hur många av idrottsförbunden är positivt inställda till styrketräning för barn i 

åldrarna 7-12 år? 
Metod 
Den kvantitativa studien genomfördes på ett antal specialidrottsförbund (41 st.), 32 besvarade 

enkäten, samtliga är anslutna till Riksidrottsförbundet (RF). Specialidrottsförbunden 

besvarade en enkät om styrketräning för barn som vi tillsammans med vår handledare 

konstruerat.  

Resultat 
Flertalet av de undersökta idrottsförbunden hade inte någon uttalad policy angående 

styrketräning för barn, men däremot hade de flesta idrottsförbunden rekommendationer. På 

frågan om respektive idrottsförbund är positivt inställda till styrketräning för barn svarade;   

Ja (65 %), Nej (16 %), Till viss del (13 %) samt  Vet ej (6%). Resultaten visar att en majoritet 

av de svenska idrottsförbunden är positivt inställda till styrketräning för barn i åldrarna 7-12 

år. En majoritet av idrottsförbunden rekommenderar att barnen ska använda den egna kroppen 

som belastning, att belastningen ska vara lätt eller medellätt samt att den ska bedrivas 1-2 pass 

per vecka. Samtliga undersökta idrottsförbund anser att styrketräningen ska utformas på 

samma sätt för pojkar respektive flickor i unga åldrar.  
Slutsats 
Slutsatsen är att inställningen till styrketräning för barn är på väg att förändras jämfört med 

hur inställningen såg ut från 1980-talet och framåt i Sverige, då man ansåg att styrketräning 

inte bör utföras förrän skelettet är färdigväxt. Idag är 65 procent av utvalda idrottsförbund 

positivt inställda till styrketräning för barn i åldrarna 7-12 år, enligt vår studie. Samtliga 

undersökta idrottsförbund är enade om att barnen ska utöva styrketräning med lätt belastning 

(1-2 pass per vecka) och ingen tung belastning med risk för överbelastningsskador.  
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1. Inledning 
1.1 Introduktion 
Styrketräning är en mycket populär träningsform för vuxna i dagens samhälle, men det 

intressanta för oss och det som ska studeras i denna uppsats är utvalda idrottsförbunds 

rekommendationer angående styrketräning för barn. 

 

Enligt Riksidrottsförbundet (RF) definieras barnidrott mellan åldrarna 7-12 år. 

Riksidrottsförbundet är den svenska idrottsrörelsens samlade organisation och under RF är 68 

specialidrottsförbund representerade. Cirka 70 procent av alla pojkar och ca 50 procent av alla 

flickor i åldrarna 7-15 år är medlemmar i en idrottsförening i Sverige. 1   

 

I Sverige har idrottsrörelsen både historiskt sett och i nutid fyllt en viktig funktion som 

förmedlare och normbildare av sunda värderingar, positiva attityder och en hälsosam livsstil. 

För ett stort antal barn fyller idrottsföreningen en central roll för deras uppfostran samt för 

deras sociala och personliga utveckling. I idrottsföreningen känner barnet en social 

gemenskap och får kamrater för livet, enligt studier gjorda av RF. Självklart är även hemmet 

och skolan väldigt viktiga aktörer. De barn som utövar en allsidig motorisk träning i unga 

åldrar får en positiv effekt på sin fysiska prestationsförmåga senare i livet. Därför 

rekommenderar RF barn att utöva många varierande idrotter och träningsformer.2   

 

I den här studien kommer de svenska idrottsförbundens rekommendationer till styrketräning i 

åldrarna 7-12 år att undersökas och presenteras. Vi har genom eget idrottande upplevt väldigt 

varierande inställningar till styrketräning i allmänhet och i synnerhet för följande parametrar; 

belastning, antal repetitioner, antal pass per vecka och duration. Vi antar att det kommer att 

finnas varierande inställningar till styrketräning för barn bland de olika idrottsförbunden. 

 

Att fokusera på just styrketräning för barn känns väldigt naturligt eftersom vi i framtiden 

kommer att arbeta som antingen lärare i idrott och hälsa eller hälsopedagoger. Vi har en 

förhoppning om att de idrottsförbund vi kontaktar ska se hela studien som en väckarklocka 

och tankeställare inför deras framtida rekommendationer och filosofi vad gäller styrketräning.  

                                                 
1 Robert Larsson <robert.larsson@rf.se> Riktlinjer barnidrott, 2007-11-20 
<http://www.rf.se/templates/Pages/InformationPage____493.aspx> (Acc. 2008-11-21). 
2 Riksidrottsförbundet <rikidrottsforbundet@rf.se> juni 2005  
<http://www.rf.se/ImageVault/Images/id_164/scope_128/ImageVaultHandler.aspx> (Acc. 2008-11-21). 
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Det råder väldigt delade meningar bland tränare, barn och föräldrar huruvida barn ska 

styrketräna eller inte. Därför är det högintressant att undersöka de olika idrottsförbundens 

inställning till styrketräning för barn. Den svenska föreningsidrotten har väldigt många 

medlemmar och speciellt barn och ungdomar som fostras, utvecklas och entusiasmeras i sin 

lokala idrottsförening. Bara i de 10 största föreningsidrotterna (baserat på medlemsantal i 

åldern 13-20 år) är ca 500 000 individer aktiva. 3 

 

Vår förhoppning är att resultatet i denna studie samt fenomenet styrketräning för barn 

kommer att vara till glädje för idrottsaktiva barn, deras föräldrar, aktiva tränare och 

verksamma lärare i idrott och hälsa. Vi kommer att sammanställa de olika idrottsförbundens 

rekommendationer vad gäller styrketräning för barn, därmed kan ovannämnda grupper ta del 

av detta och därefter bilda sig en egen uppfattning om styrketräningens fördelar respektive 

nackdelar. Slutligen kommer RF under 2009 att presentera en ny policy angående 

styrketräning för barn.  

 

1.2 Centrala begrepp 

1.2.1 Riksidrottsförbundet (RF)  

RF är en så kallad ”paraplyorganisation” för den svenska idrottsrörelsen. Därmed är det RF;s 

huvudsakliga uppgift att hjälpa medlemsförbunden och argumentera för idrottsrörelsens bästa 

tillsammans med övriga politiker och myndigheter. De framhäver idrottens positiva effekter i 

massmedia samt bestämmer vilken policy idrotten ska välja inom områdena finansiering och 

kommunikation samt hur idrottens organisation ska se ut. Inom RF:s organisation finns 68 

specialidrottsförbund, Bosön och Riksidrottsförbundets utvecklingscentrum. De samarbetar 

även med GIH i Stockholm, Centrum för Idrottsforskning och SOK (Sveriges Olympiska 

Kommitté). De har stort fokus på att inspirera och stödja barn- och ungdomsidrotten genom 

att bland annat informera kommunerna om de senaste forskningsrönen angående fysisk 

aktivitet och träningsformer. 4   

 

 

 

 
                                                 
3 Robert Larsson <robert.larsson@rf.se>  Idrottens organisation, 2008-03-07 
<http://www.rf.se/templates/Pages/InformationPage____105.aspx> (Acc. 2008-11-20).  
4 Ibid. 
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1.2.2 Specialidrottsförbund (SF)   

De finns 68 specialidrottsförbund. Ett specialidrottsförbund är ansvarig för just sin särskilda 

idrott och de är samtliga oberoende organisationer. De ger sina medlemmar stöd och 

rekommendationer om de senaste mest relevanta träningsformerna. Exempel på 

specialförbund är Handbollsförbundet, Brottningsförbundet och Gymnastikförbundet.  

Alla specialidrottsförbund har sammanlagt 2 miljoner aktiva medlemmar, 600 000 tävlande 

och 7000 som är elitidrottare. Cirka 70 procent av alla pojkar och ca 50 procent av alla flickor 

i åldrarna 7-15 år är medlemmar i en idrottsförening. 5 Specialidrottsförbund betecknas 

härmed idrottsförbund i uppsatsen. Vår studiepopulation omfattar 41 stycken idrottsförbund. 

 

1.2.3 Styrketräning 

Styrketräning - Fysisk träning som är särskilt designad för att öka styrkan.6   

 

1.2.4 Styrka 

Styrka - Förmågan att med hjälp av muskelkontraktion motstå eller övervinna yttre kraft.7 

 
 

1.3 Bakgrund  

 
1.3.1 Vad är barnidrott? – RF;s definition och riktlinjer   
 

Enligt RF bedrivs barnidrott i åldrarna 7-12 år. Vi har valt följande riktlinjer som RF ger vad 

gäller barnidrott, med motiveringen att de är relevanta för hur idrotten ska utformas så att 

ledare och föräldrar ser till barnens bästa vad gäller deras fysiska, psykiska och sociala 

utvecklingsnivå. De är av intresse, då de riktlinjer RF ger är även viktiga och genomsyrar 

idrottsförbundens inställning till barnidrott. En viktig aspekt är att barnidrotten resulterar i att 

barnen får ett livslångt intresse för att idrotta.8   

 

 

                                                 
5 Robert Larsson <robert.larsson@rf.se> Idrottens organisation, 2008-10-10                                                                    
< http://www.rf.se/templates/Pages/InformationPage____357.aspx> (Acc. 2008-11-20). 
6 Michail Tonkonogi, ”Styrketräning för barn – bu eller bä?”, Svensk Idrottsforskning, 2007:1 s. 38 
7 Ibid. 
8 Robert Larsson <robert.larsson@rf.se> Barnidrott, 2007-11-20 
<http://www.rf.se/templates/Pages/InformationPage____493.aspx> (Acc. 2008-11-20) 
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Följande citat är hämtade från RF;s hemsida.  

• Idrott för barn ska vara lekfull, allsidig och bygga på flickors och pojkars egna 
behov och förutsättningar samt ta hänsyn till variationer i utvecklingstakt.  

• Barnidrotten ska utformas så att flickor och pojkar kan lära sig idrotten och få ett 
livslångt intresse för den.  

• Idrottsföreningarna ska erbjuda flickor och pojkar en kamratlig och trygg social 
miljö, där de kan utvecklas och bli delaktiga i utformningen av verksamheten och 
därmed vänja sig vid att ta ansvar för sig själva och andra.  

• Idrott för barn ska ledas av ledare med grundläggande kunskap om barns fysiska, 
psykiska och sociala utveckling.  

• Barn ska i idrottsverksamheten få lära sig att ta hänsyn till kamrater och ledare samt 
lära sig vikten av rent spel.  

• Barn mår bra av att utöva flera olika idrotter och har rätt att göra detta i olika 
föreningar. Därför ska idrottens naturliga säsongskaraktär respekteras i barnidrotten.   

• Idrottsrörelsen ska samverka med skolan och härvid påverka läroplaner och 
idrottslärarutbildning, för att få en varierad och intresseväckande idrottsutbildning i 
skolan.9 

 

 

1.3.2 Kort historik om rekommendationen om styrketräning för barn i Sverige 

Styrketräning för barn har historiskt sett varit livligt debatterat och även kontroversiellt. Den 

rapport som publicerades år 1982 av RF och Idrottens forskningsråd har varit normbildande 

och gällande i Sverige sedan dess. Den rapport som presenterades av Lars Peterson (professor 

i ortopedi) och Per Renström (professor i idrottsmedicin) sa att; ”systematisk styrketräning 

med större vikter ej bör utföras förrän skelettet är färdigväxt det vill säga för flickor i 15-16-

årsåldern och för pojkar i 17-18-årsåldern”.10 Men nya internationella studier som kommit de 

senaste tio åren visar att de här riktlinjerna är inaktuella och behöver omarbetas.11  

 

 

 

 

                                                 
9   Robert Larsson <robert.larsson@rf.se> Barnidrott, 2007-11-20  
<http://www.rf.se/templates/Pages/InformationPage____493.aspx> (Acc. 2008-11-20). 
10 svidrott@rf.se Svensk idrott, ”Forskning: Faror och fördelar med styrketräning för barn”, nr 1 januari 2007  
<http://www.svenskidrott.se/tidningen/t2.asp?p=1400561> (Acc. 2008-12-10). 
11Ibid.  
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1.3.3 Internationella rekommendationer angående styrketräning för barn 

Michail Tonkonogi, forskare vid Åstrandlaboratoriet på GIH (Gymnastik- och 

Idrottshögskolan) i Stockholm har fått i uppdrag från Riksidrottsförbundet (RF) att 

sammanställa en ny policy vad gäller styrketräning för barn. Policyn ska baseras på aktuell 

internationell forskning i ämnet som Tonkonogi ska granska och sammanfatta. Därefter ska 

RF under 2009 komma med nya rekommendationer.  

 

I andra länder däribland Ryssland, USA, Tyskland, Storbritannien och Finland så används 

styrketräning som ett naturligt inslag även inom barnidrotten.  Dessa länder rekommenderar 

2-3 styrketräningspass per vecka för barn. En träning som inte nödvändigtvis måste innehålla 

fria vikter, men som heller inte utesluter fria vikter. Orsaken till den rådande negativa 

inställningen till styrketräning för barn bygger på den policy som Riksidrottsförbundet (RF) 

slog fast under en konferens (ledd av Idrottens forskningsråd) år 1982. Då enades man om att 

styrketräning var skadligt för barn, efter det att inflytelserika läkare uttalat sig, ingen 

ifrågasatte då deras åsikter på grund av deras starka ställning inom området.12  

 

Tonkonogi menar efter att ha tagit del av många internationella studier på området istället att 

styrketräning för barn har många positiva effekter, att det exempelvis är skadeförebyggande 

och leder till styrkeökningar. Vidare konstaterar Tonkonogi att styrketräning resulterar i en 

allsidig samt balanserad fysik som ger barnet stora fysiska möjligheter att utvecklas optimalt 

senare i livet. Styrketräningen kan bestå både av träning med vikter eller maskiner, kroppen 

som belastning eller olika lekar med betoning på styrkemomenten.13   

 

Eftersom den nya policyn från RF släpps först under 2009 är det mycket som talar för att den 

inte nått alla idrottsförbund och därmed implementerats (realiserats) i både teori och praktik.    

 

Under 2008 har ett antal vetenskapliga forskningsstudier utmynnat i nya rekommendationer 

vad gäller styrketräning för barn. Den senaste kommer från Canadian Society for Exercise 

Physiology där dessa rekommendationer ges; 

• Träningen måste vara anpassad för barn eller ungdomar. Ingen nedre åldersgräns är 

satt. 

• Rekommenderad träningsdos 2-3 pass per vecka med låg eller måttlig belastning 
                                                 
12 Cristian Carlsson, ”Barn och Styrketräning”, Idrott & Kunskap (2008:4), s. 31-35 
13 Ibid; Tonkonogi 
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• Antalet set ska i början vara 1-2 och sedan stegvis öka till 4 set med 8-15 repetitioner, 

totalt 8-12 övningar. 

• Övningarna kan innehålla exempelvis olympiska lyft, plyometriska övningar 

(exempelvis hoppövningar) och balansträning. Viktigt är tydliga teoretiska 

instruktioner och praktisk teknikgenomgång av tränaren.14 

 

1.4 Forskningsläge 

Vi har funnit intressant forskning inom vårt ämnesområde. Många studier har genomförts 

utomlands där barn i olika åldrar har genomfört olika varianter av styrketräningsprogram. Vi 

har valt att presentera några av dessa studier. Nedan följer ett antal beskrivningar, resultat och 

slutsatser av intressanta studier som genomförts. 

 

I en studie av Weltman m.fl. deltog 16 pojkar i åldern 8-9 år. De deltog i en 14 veckor lång 

styrketräningsprogramsstudie. Testgruppen utförde koncentriskt arbete med hjälp av 

hydrauliska styrketräningsmaskiner, 45 min 3ggr per vecka under 14 veckor. (Inget 

excentriskt arbete utfördes.) Kontrollgruppen utförde ingen styrketräning, men deltog i 

sportaktiviteter och vardaglig fysisk aktivitet.  

 

Resultatet efter denna träningsperiod var att testgruppen som utförde styrketräning ökade i 

isokinetisk styrka (=dynamisk styrka där motståndet är konstant genom rörelsebanan)15. I 

genomsnitt ökade testgruppen antal repetitioner med 18,1 % - enheter, det vill säga i 

genomsnitt 18,1 % fler repetitioner vid eftertesterna. Förändringarna i styrka var signifikant 

större i testgruppen jämfört med kontrollgruppen. Testgruppen förbättrade sig vid 

eftertesterna jämfört med förtesterna signifikant i momenten vertikala hopp (+10,4 %), 

flexibilitet (+8,4%) och maximal syreupptagningsförmåga (+19,4 %). 16  

 

Slutsatsen är att på kort sikt är professionellt genomförd och övervakad koncentrisk 

styrketräning med hydrauliska styrketräningsmaskiner säker och väldigt effektiv för pre-

pubertala pojkar. Vidare konstaterar Weltman m.fl. att styrkeökning bland barn, efter en 

                                                 
14 Carlsson, s. 31-35 
15 <info@gentenova.se> Fysisk hälsa 2007-05-02  <http://gentenova.se/fysisk-halsa/styrke-traning.html > (Acc. 
2008-12-09) 
16 A. Weltman, et.al.,  “The effects of hydraulic resistance strength training in pre-pubertal males” 
Medical Science & Sports exercise, 1986 dec 18(6) pp. 629-638  
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period av styrketräning, i första hand kan förklaras av en neuromuskulär anpassning. Det vill 

säga en förbättrad samverkan mellan nervsystemet och muskulaturen. Weltman m.fl. slår fast 

att det inte är möjligt att träna upp ett prepubertalt barn till en bodybuilder eftersom ökningen 

av muskelmassa efter en träningsperiod inte är så stor. Däremot visade studien att barn får en 

neuromuskulär anpassning som resulterar i att muskelstyrkan hos barnet ökar markant.17  

I en meta-analysstudie konstateras att styrketräning är effektivt för att ge prepubertala barn 

styrkeökningar. En meta-analys är en metod där man statistiskt behandlar ett stort antal olika 

studier som resulterar i en definitiv slutsats. Den här meta-analysstudien innefattar 28 studier, 

där pojkar och flickor i åldrarna 12-13 år genomförde styrketräningsprogram. Barnen var 

prepubertala eller i tidig pubertet.  

 

Majoriteten av alla 28 studierna (25 av 28 studier) visade att barnen fick en styrkeökning på 

mellan 13 till 30 procent. De övriga tre studierna visade en styrkeökning på 10-15 %. I de få 

studier där pojkar och flickor deltog separat, fann man inga könsskillnader vad gäller effekten 

av styrketräningen.18  

 

Slutsatsen är att barn blir starkare av styrketräning samt att träningsfrekvensen bör vara 2 ggr 

per vecka för att ge den mest effektiva styrkeökningen hos barn. Däremot kan Falk & 

Tenenbaum inte med säkerhet fastställa den optimala durationen och intensiteten för 

styrketränande barn.19  

 

Syftet med en studie genomförd av Faigenbaum m.fl. var att jämföra effekten av ett 

respektive två pass styrketräning per vecka hos barn. I studien deltog 21 flickor och 34 pojkar 

i åldrarna 7.1 år till 12.3 år. Den ena gruppen tränade 1 gång per vecka, medan den andra 

gruppen tränade två gånger i åtta veckor. De utförde 12 varierande övningar, varje övning 

genomfördes 10-15 repetitioner. Slutsatsen är att de som genomförde två styrketräningspass 

gjorde signifikant större styrkeökningar (+7.1 %), än testgruppen som tränade en gång per 

vecka. Resultaten visade att den muskulära styrkan kan förbättras i de tidiga barnåren och att 

den optimala träningsfrekvensen för barn är 2 gånger per vecka. 20     
                                                 
           
18 B. Falk, G. Tenenbaum , “The effectiveness of resistance training in children”. A meta-analysis., Sports 
medicine., 1996, sep;22(3) sid.176-86                    
19 Ibid                    
20 Faigenbaum m.fl, “Comparison of 1 and 2 days per week of strength training in children”, Research Quarterly 

for exercise and sport  . 2002 Dec;73(4), s.416-424.   
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I en annan studie undersöktes skaderisken i samband med styrketräning för barn. Hamill kom 

fram till följande; ”Styrketräning är en trygg och ofarlig form av fysisk träning. Vidare har 

Hamill sammanställt många studier där man jämför skaderisken bland unga idrottsutövare i 

ett antal olika idrotter och varianter av fysisk träning”.21 Resultaten visar att skaderisken vid 

styrketräning var 0.0035 skador/100 timmar träning samt vid maximala lyft 0.0017 

skador/100 timmar träning. Vid fotbollsträning är skaderisken 6.2 skador/100 timmar träning 

eller basket där skaderisken är 1.03/100 timmar träning. Styrketräning för barn är enligt 

Hamill en säker form av träning där det är väldigt låg skaderisk som dessutom resulterar i 

positiva fysiska effekter.22 

I nästa artikel menar Hawkins och Metheny att barn som deltar i åretruntträning med 

upprepade och ensidiga styrkeövningar har en större risk att drabbas av muskulära 

överbelastningsskador. De förespråkar därför att barn ska utöva mångsidig, säker, effektiv och 

kontrollerad styrketräning. När ett barn fortfarande växer så ökar benlängden, benmassa och 

benets hävarmsstyrka. Detta sker inte alltid helt synkroniserat så skaderisken ökar bland 

växande barn. Muskelstyrkan ökar under ett barns tillväxt men inte alltid proportionellt mot 

benets hävarmsstyrka vilket kan leda till problem. Minskad flexibilitet är mer vanligt bland 

pojkar i åldrarna 8-13 år jämfört med flickor. Varje barn växer i sin egen takt och det finns 

många individuella skillnader som bör beaktas när man bedömer ett barns risk att drabbas av 

en skada till följd av styrketräning. För att minska skaderisken är det viktigt att forskare, 

läkare, idrottsaktiva och idrottsorganisationer samarbetar och kommer fram till en gemensam 

slutsats och rekommendation vad gäller styrketräning för att minska skaderisken menar 

Hawkins och Metheny. De bygger sina åsikter på aktiva idrottsläkares expertis som har 

mångåriga praktiskt tillämpade kunskaper och erfarenheter. Vidare har de haft ett 

biomekaniskt samt traditionellt kliniskt perspektiv i sin artikel. De har inte genomfört en egen 

träningsstudie utan baserar sina åsikter på aktiva idrottsläkares artiklar (33 artiklar).23  

 

                                                 
21 J.Hamill, “Relative safety of weightlifting and weight training”, Journal of Strength and Conditioning.  
Research., 1994, 8(1), s.53-57 
22 Ibid. 

23 D. Hawkins, D. Metheny , “Overuse injuries in youth sports: biomechanical considerations”, 2001, Medical 
Science  Sports Exercise, 33:1701-7  
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Den sista artikeln är en översiktsartikel baserad på ett antal studier (22 studier) gjorda i USA. 

Den behandlar det faktum att det är de fysiska och fysiologiska skillnaderna mellan barn och 

vuxna som gör barn mer utsatta för skador. Bidragande faktorer är att barn har en större 

kroppsyta i förhållande till sin vikt. Barn har större huvuden proportionellt sett och barn kan 

vara för små för att använda gymutrustning korrekt. Ett växande skelett hos barn samt att barn 

saknar de komplexa motoriska färdigheterna som krävs för att utöva olika sporter är andra 

faktorer som ökar skaderisken för barnen. De vanligaste kroppsdelar som barn skadar under 

träning är ankel, knä, hand, handled, vrist, armbåge, huvud, nacke och nyckelben. 

Överbelastningsskador är en vanlig typ av skada bland barn som utövar fysisk aktivitet, 

inkluderat styrketräning. Enligt artikeln så omnämns sex viktiga punkter för att förebygga 

skador: korrekt försäsongsträning med regelbundna fysiska tester, medicinska kunskaper och 

sjukvårdsmateriel vid sportträningar och tävlingar, korrekt coachning, vätskebalans, utbildade 

funktionärer, god sportutrustning och goda yttre förutsättningar (planunderlag). 24       

 

 
1.5 Syfte och frågeställningar  
Syftet med denna studie är att undersöka vilka rekommendationer samt inställning svenska 

idrottsförbund har till styrketräning för barn. 

 

Frågeställningar: 

1. Vilken policy har utvalda svenska idrottsförbund vad gäller styrketräning för barn?  

2. Vilka styrketräningsrekommendationer ger idrottsförbunden för barn i åldrarna 7-12 år? 

3. Hur många av idrottsförbunden är positivt inställda till styrketräning för barn? 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

24 TA Adirim, Cheng TL, “Overwiew of injuries in the young athelete”, Sports Medicine 2003, 33:75-81 
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2. Metod 
2.1 Datainsamlingsmetod 
Vår undersökning kommer att vara av kvantitativ karaktär i form av enkäter. Vi använder oss 

av enkäter för att få en bredare och mer täckande bild av inställningen hos de olika 

idrottsförbunden.  

 

2.2 Urval och avgränsningar 
För att begränsa studien har vi valt att studera vilken inställning utvalda svenska 

idrottsförbund har till styrketräning för barn. Denna avgränsning har gjorts för att vi är 

intresserade av de svenska idrottsförbunden som har ett stort inflytande på svenska idrottande 

barn och ungdomar. Studien hade blivit alltför omfattande om vi skulle jämföra med andra 

länder och deras idrottsförbund.   

 

Vi har valt inledningsvis att skicka ut enkäterna till samtliga idrottsförbund (68 st). När vi 

senare började ringa runt till de idrottsförbund som inte besvarat enkäten så framkom det att 

de inte bedriver någon ungdomsverksamhet (åldrarna 7-12 år) samt att ingen regelbunden 

ledarledd träning förekommer. Exempel på idrottsförbund som uteslöts i studien är bland 

annat Sveriges Akademiska Idrottsförbund, Korpen, Racerbåtförbundet och Svenska 

bangolfförbundet. Därmed blev studiepopulationen 41 st. idrottsförbund. Vår population 

består av utvalda specialidrottsförbund som finns i Sverige. Vi är väl medvetna om att 

momentet styrka inte har lika stort fokus inom alla idrottsförbund.  

 

2.3 Procedur 

2.3.1 Val av studieform 

Efter noggrann genomgång av möjliga metoder och diskussioner med vår handledare valde vi  

att använda oss av en enkätstudie. Studiepopulationen är på 41 st. idrottsförbund. Av många 

orsaker valdes att använda en webbaserad enkät. Dels för att undvika problem med felaktiga 

adresser och så vidare, men primärt för att höja svarsfrekvensen. Tanken var att det skulle 

vara smidigt och enkelt att fylla i enkäten och därmed minska risken för bortfall beroende på 

att respondenterna av olika anledningar inte skulle svara på enkäten, eller att ej skicka tillbaka 

den. Vår förhoppning var att ordförande, sportchefen eller barn- och ungdomsansvarig på 

varje förbund skulle ta sig tid till att besvara enkäten.   
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2.3.2 Utformning av enkäten   

Enkäten bestod av 10 frågor. Syftet med enkäten var att den i första hand skulle mäta 

idrottsförbundens inställning till styrketräning i unga åldrar, hur styrketräningen ska utformas 

samt om den skiljer sig mellan pojkar och flickor. I början av enkäten får de svara på hur 

många medlemmar de har, samt hur stor andel som är under 12 år. Detta för att få en 

överblick över antalet unga medlemmar. I en av frågorna som är på detaljnivå får förbunden 

svara på vilken belastning, antal repetitioner samt hur många pass per vecka de 

rekommenderar. I fråga 7, 8 och 9 (se bilaga 1) är svarsalternativen 1 till 5. 1 motsvarar nej, 

inte alls och 5 motsvarar ja, helt och hållet. I arbetet med enkäten fick vi tips och idéer av vår 

handledare på hur den skulle utformas så att den skulle bli tydlig och korrekt. Enkäten 

utformades i ett worddokument och bifogades i e-mailet. I det inledande följebrevet 

poängterade vi att deltagandet var frivilligt men att det var viktigt för studien att de fyllde i 

enkäten. I följebrevet beskrev vi syftet med studien. Eftersom vi i resultatet ville kunna göra 

jämförelser mellan de olika förbunden så skrev vi inte att uppgifterna kommer att behandlas 

konfidentiellt. De kunde även kontakta oss via e-mail eller mobil om de hade några frågor om 

enkäten.         

 

2.3.3 Pilotstudie 

För att få en insikt i hur vår enkät uppfattades samt för att upptäckta eventuella korrigeringar 

så valde vi att genomföra en pilotstudie. Vi delade ut enkäten till två aktiva ordföranden i två 

idrottsföreningar. De fyllde i enkäten och gav oss konstruktiv feedback och vissa förändringar 

till det bättre gjordes i enkäten. Det var positivt att de som deltog i pilotstudien hade en 

idrottslig bakgrund med god inblick i hur en idrottsförening fungerar.    

 

2.3.4 Utskick av enkäten 

Utskicket till våra respondenter gjordes via e-mail. Samtliga fick följebrevet och enkäten 

bifogat i samma e-mail. Därefter fick alla en påminnelse via e-mail där vi tackade dem som 

hade besvarat enkäten. Vi fick även ringa runt till många idrottsförbund och vissa besvarade 

enkäten via telefon då vi verkligen behövde få in fler svar. De idrottsförbund som har sina 

lokaler i Idrottens hus i Stockholm fick enkäten i pappersform utdelat av vaktmästeriet på 

Idrottens hus.    
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2.3.5 Bortfallsanalys 

Med enkätstudier finns det en risk för bortfall. För att undvika bortfall så genomförde vi en 

pilotstudie och utformade en enkät som skulle vara lätt och smidig att fylla i. Vi förklarade i 

e-mailet om undersökningens syfte och att det var viktigt för resultatet att de medverkade. Vi 

skickade även ut en påminnelse till samtliga, de som inte svarat efter den första påminnelsen 

fick en andra påminnelse. Därefter började vi ringa runt till de idrottsförbund som inte 

besvarat enkäten och de idrottsförbund vi fick tag på besvarade enkäten per telefon.  På så sätt 

besvarade 78 % av idrottsförbunden enkäten (32 av 41 idrottsförbund). En möjlig förklaring 

till detta bortfall är tidsbrist och hög stressnivå hos respondenterna. Enkäten genomfördes före 

juluppehållet och många av idrottsförbunden som inte besvarade enkäten berättade per telefon 

att det hade mycket som skulle bli klart före jul, bland annat bokslut. En möjlig förklaring till 

att just dessa 9 idrottsförbund inte besvarade enkäten, kan vara att de inte bedriver någon form 

av styrketräning för barn i dessa åldrar, men det är endast spekulationer. Det kan även vara så 

att dessa idrottsförbund inte har några styrketräningsrekommendationer alls för dessa åldrar. 

Följande idrottsförbund besvarade inte enkäten; badmintonförbundet, bandyförbundet, 

brottningsförbundet, budo- och kampsportsförbundet, golfförbundet, judoförbundet, 

konståkningsförbundet, roddförbundet, skridskoförbundet. De respondenter som besvarade 

enkäten per telefon fick inte samma möjlighet som de som besvarade enkäten per e-mail att i 

lugn och ro fundera på frågorna.  

 

2.4 Studiens tillförlitlighet 
Alla som deltog i studien informerades om att deras svar inte skulle behandlas anonymt utan 

att respektive förbund skulle namnges i uppsatsen. Under studiens gång var respondenterna 

välkomna att höra av sig till oss via e-mail eller mobiltelefon vid eventuella frågor. Enkäten 

utformades så att den skulle vara så tydlig och begriplig som möjligt. Enkäten var inte alltför 

lång och komplicerad utan skulle vara lätt att fylla i. Inför enkätutskicket genomfördes en 

pilotstudie för att upptäcka några eventuella frågetecken som därefter korrigerades. Efter att 

ett påminnelse e-mail skickades ut till samtliga förbund så började vi att ringa runt till 

förbunden och dessa besvarade enkäten via telefon. Studien kan reproduceras eftersom 

metoden är väl beskriven. Det faktum att vi genomförde en enkät som skickades ut via e-mail 

gör att själva studien är relativt enkel att göra igen.      
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3. Resultat 
Syftet med denna studie är att undersöka vilka rekommendationer samt inställning svenska 

idrottsförbund har till styrketräning för barn.  

Resultaten presenteras i den ordning som frågeställningarna är uppställda. 

 

3.1 Idrottsförbundens policys angående styrketräning för barn, 7-12 år 
Nedan följer vad respektive idrottsförbund har för policy vad gäller styrketräning för barn i 

åldrarna 7-12 år. I många fall handlar det om rekommendationer och inga uttalade policys. 

Resultatet bygger på enkätsvaren från respektive idrottsförbund. 

 

3.1.1 Idrottsförbund som rekommenderar styrketräning med den egna kroppen 

som belastning 

 

 Skolidrottsförbundet 

”Vi vill att våra föreningar bedriver en allsidig träning och ingen systematisk styrketräning 

innan puberteten. Vi vill att alla barn och ungdomar ska ha tillgång till en rolig, enkel och 

meningsfull aktivitet som stärker dem som individer.” 

 

Dövidrottsförbundet 

”Skall helst bara utföras med kroppen som belastning…först långt senare kanske 15-16 års 

ålder brukar vi säga kan man börja med tyngder…helst då benen bara till att börja med.” 

 
 
Klätterförbundet 
”Vi har ingen utarbetad, dokumenterad och kommunicerad policy men frågan diskuteras 

bland oss som är ansvariga för barn och ungdomar samt för tränarutbildningen och vi går mot 

en mer positiv inställning. Klättring handlar en del om styrka så man får liksom styrketräning 

på köpet.” 

 

Danssportsförbundet 

”I Danssport har vi mycket liten del av träningen där styrketräning är en naturlig del. Vi har 

några danser, Lindy Hop och Rock’n’Roll där akrobatiken är en viktig del i dansen, där 

dansarna måste styrketräna för att kunna utföra sin dans. Av våra 35000 medlemmar kanske 

ca 500 är aktiva inom dessa danser. I så låg ålder som tolv år tillåter vi i princip ingen 
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akrobatik, så styrketräningen kommer in senare i åldrarna. Det innebär att styrketräningen 

börjar vid 13-14år med tyngdpunkt på pojkar, de kommer att lyfta flickan när de är 16-17år.” 

 
Simförbundet (Simhopp) 
”Simhopp ingår i Simförbundet. De rekommenderar barnen i dessa åldrar att styrketräna med 

den egna kroppen som belastning. Innan de utför övningar i vattnet genomför de 

styrkeövningar. De anser att barnen ska göra så många antal repetitioner så länge övningen 

utförs tekniskt korrekt. Exempelvis står barnen på händerna mot en vägg och utför 

armböjning mot golvet och tillbaka till startpositionen.  Därför kan vi inte ange ett specifikt 

antal repetitioner då det finns individuella skillnader. Antalet styrkepass per vecka är från 1 

till 4 beroende på vilken nivå barnen är samt hur klubbarna lägger upp sina träningstider.” 

 
 
Skidskytteförbundet  
”Att lära sig övningarna på rätt sätt utan eller med mycket lätt belastning.” 
 
 
Bordtennisförbundet 
”Att vi vinner mycket på att lära barnen att utföra olika fysiska övningar med rätt teknik i 

tidig ålder. Detta medför mindre skaderisker när väl barnen har uppnått pubertet och börjar 

träna med yttre belastning. Vi går ut med policyn att rätt styrketräning för barn är inte farligt. 

Med rätt teknik och utan yttre belastning är den bra.” 

 
Innebandyförbundet 
”Styrketräning omfattar ett mycket stort område som kan tränas på olika sätt. Styrketräning 

med vikter kan påbörjas mot slutet av puberteten och då med inriktning på fria vikter. Det är 

viktigt att poängtera att styrketräning med den egna kroppen som belastning i lekfulla former 

är mycket positivt för unga människors styrkeutveckling.” 

 

Volleybollförbundet 

”- Svenska Volleybollförbundet har inte en policy för barn (12 år och yngre)  

angående styrketräning.  

- Svenska Volleybollförbundet rekommenderar i sina tränarutbildningar att  

man använder kroppen som belastning.” 

 

 

Friidrottsförbundet 
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”Svenska friidrottsförbundet har inte en policy men rekommendationer. Vi är positiva till 

styrketräning för barn. Barn upp till och med 10 år rekommenderas träning med den egna 

kroppen som belastning med fokus på momenten hopp, kast och löpning. I åldrarna 10-14 år 

rekommenderas styrketräning i form av cirkelträning med den egna kroppen som belastning. I 

den här åldern rekommenderas inte rena styrketräningspass utan styrkemomenten är en del av 

den övriga friidrottsträningen. I åldrarna 14-17 år rekommenderar friidrottsförbundet 

inlärning av skivstångsteknik. Vi på friidrottsförbundet vet att det är stor skillnad mellan olika 

klubbar och olika tränare vad gäller hur styrketräningen bedrivs i åldern 7-12 år.” 

 

Triathlonförbundet 

”Triathlonförbundet har ingen uttalad policy men däremot rekommendationer. 

Rekommendationen är att genom olika lekar få med styrkeövningar, inga styrketräningspass i 

denna ålder. Vi rekommenderar att använda den egna kroppen som belastning i övningar som 

exempelvis armhävningar och sit-ups. Ingen träning med fria vikter rekommenderas från 

triathlonförbundets sida.” 

 

Fäktförbundet 

”Fäktförbundet rekommenderar att barn i dessa åldrar ska utöva fäktning för att det är kul. Vi 

vill att barnen ska leka mycket och väcka deras rörelseintresse. Inom fäktningen är det väldigt 

ensidiga rörelser då man har samma ben fram hela tiden, risken för snedbelastningar ökar 

därmed och därför rekommenderar vi att barnen ska använda sin egen kropp som belastning i 

olika styrkeövningar. Styrketräningen är en del av fäktträningen och fäktförbundet 

rekommenderar 2 pass fäktning per vecka, med olika teknikövningar med både florett och 

värja samt styrkeövningar inkluderat. Enbart styrkepass rekommenderas inte.” 

 

Cykelförbundet 

”Cykelförbundet rekommenderar att använda den egna kroppen som belastning, inga fria 

vikter rekommenderas. Vi rekommenderar 1 styrkepass per vecka. Rekommendationerna 

gäller både för pojkar och för flickor. Däremot är det många föräldrar som är tränare och de 

har inte gått några träningsutbildningar genom förbundet. Därför är det mycket varierande 

styrketräning i de olika klubbarna.”  
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3.1.2 Idrottsförbund som rekommenderar styrketräning med fria vikter samt den 
egna kroppen som belastning   
 
Bilsportsförbundet 

”Använda sin egen kroppsvikt samt mycket lätta vikter och många repetitioner 

Så länge barnen tycker det är roligt annars ska man låta bli.” 

 
 
Handikappidrottsförbundet 

”Beträffande rekommendationer för styrketräning kan jag ärligt säga att vi inte har någon 

sådan. Vi administrerar 17 olika idrotter och var och en av dessa följer i stor utsträckning 

rekommendationerna för motsvarande idrott för personer utan funktionsnedsättning. Det är ju 

nämligen så att vi försöker slussa in så många som möjligt i föreningar som bedriver idrotten. 

Som exempel vill vi helst att en simmare med funktionsnedsättning är med och tränar i en 

”vanlig” simklubb. En orsak till att vi inte har en generell rekommendation är att det skiljer så 

mycket beroende på vilken funktionsnedsättning individen har. Jag kan däremot säga att vi 

har en inriktning för våra tränare där vi så långt som möjligt förordar träning med fria vikter 

för att förbättra stabiliteten.” 

 

Tennisförbundet 

”Tennisförbundet har igen policy men rekommendationer angående styrketräning för barn. Vi 

är positiva till styrketräning för barn. Rekommendationen är att i åldrarna 7-12 år ska barnen 

använda sin egen kropp som belastning samt fria vikter, lätt belastning med många 

repetitioner, 3 pass per vecka där styrketräningen är invävd i den vanliga tennisträningen. 

D.v.s. inga regelrätta styrkepass i den här åldern. Rekommendationerna är likvärdiga för 

pojkar och flickor.” 

 

Boxningsförbundet 

”Svenska boxningsförbundet är positivt inställda till styrketräning för barn. Vi har ingen nedre 

åldersgräns för styrketräning. Rekommendationerna är att styrketräningen ska vara ledarledd, 

medellätt belastning samt 6 repetitioner per set x 3 set per övning. Vi rekommenderar både 

träning med fria vikter och kroppen som belastning. Från boxningsförbundets sida 

rekommenderar vi samma typ av styrketräning för pojkar och flickor.”  
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Tyngdlyftningsförbundet 

”Svenska tyngdlyftningsförbundet är positivt inställt till styrketräning för barn. Vi har ingen 

policy men rekommendationer om styrketräning för barn. Rekommendationerna lyder att 80 

% av styrketräningen är allmän träning (spänst- styrke- koordination och rörlighetsövningar) 

samt 20 % är ren teknikträning med bland annat skivstång . Vi rekommenderar 2-3 

pass/vecka, 60 min per pass. Belastningen i åldrarna 9-12 år ska vara 25-30 % kroppsvikten. 

Antal repetitioner rekommenderas till 5-6 reps/set. Styrketräning i denna ålder är speciellt 

viktigt för tjejer i skadeförebyggande syfte enligt tyngdlyftningsförbundet.” 

 

Ishockeyförbundet 

”Ishockeyförbundet är positivt inställt till styrketräning i åldrarna 7-12 år. Däremot finns 

ingen uttalad policy från förbundets sida. Ishockeyförbundet rekommenderar att utföra 

styrketräning med den egna kroppen som belastning och fria vikter och tränarna lägger stor 

tyngdpunkt på att lära ut styrkeövningarna på ett korrekt sätt. Ishockeyförbundet 

rekommenderar styrketräning med lätt belastning med många repetitioner samt 2 styrkepass 

per vecka. Vi rekommenderar att barnen i denna ålder tränar övningar som stärker 

bålmuskulaturen.”   

 
Gång – och Vandrarförbundet 

”Att styrketräna med den egna kroppen som belastning eller med lätta vikter ger en ökad 

muskelstyrka, uthållighet, koordination och därmed förbättrad fysisk hälsa. Det får däremot 

inte handla om styrketräning med någon större belastning av vikter.” 

 

Kanotförbundet 

”Vi har ingen skriven policy. Att inte styrketräna med vikter har varit starkt även inom kanot 

men kunskapen ändras men det tar tid innan det blir genomslag. Vi håller på att bygga om 

träningskurserna i Förbundet, endast del 1 som matchar Plattformen – Lekande kanot är klar. 

Den fokuserar glädjen, allsidigheten och rekommenderar att prova olika idrotter. Kanotister 

tränar styrka vid paddling men det beskrivs även kamp brottningslekar hinderbanor ute/inne. 

Boken öppnar även för styrketräning med vikter men betonar rörelseskolning och lugn 

progression. Kanot har en tradition med medicinbollar och hinderbanor som ger allsidig 

styrketräning i olika positioner. Det finns också en tradition med åldersintegrerade 

träningsgrupper där de yngre följer med de äldre på träning – därav vikten av att betona 

progression och inskolning.” 
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Handbollförbundet 

”De hänvisar till ett dokument kallat; Optimal mottaglighetsålder. I dokumentet står följande;  

Den s.k. optimalteorin säger att speciellt stor träningsbarhet av vissa egenskaper föreligger vid 

vissa tidpunkter. Särskilt viktigt anses det vara att koncentrera träningen av de koordinativa 

egenskaperna till deras utvecklingsrush (9-13 år), då de naturligt genomgår sitt snabbaste 

utvecklingsskede. Flickor har i allmänhet ett något snabbare mognadsförlopp än pojkar, stora 

skillnader i mognadshastighet föreligger inom respektive kön samt i ungdomsträning sker stor 

överlappning mellan olika idrottsgrenar. Vi rekommenderar barn i åldrarna 7-12 år att 

använda sig av den egna kroppen som belastning samt fria vikter” 

 
Bowlingförbundet 

”När vi pratar om styrketräning för unga så handlar det ju om en neuromuskulär 

”uppbyggnad”, d.v.s. att samförståndet mellan nervsystemet och musklerna blir bättre. 

Rörelsen man utför blir helt enkelt effektivare, där av flertalet repetitioner och de lättare 

belastningarna. Det är ju i prepubertala åldrar av olika anledningar inte möjligt att bygga 

muskler. Dock skall man vara noga med att låta barn ”träna” rätt typ av rörelse, då dessa 

ligger till grund för kommande inlärningsmönster. Vi använder oss inte själva av 

styrketräning för barn i dessa åldrar utan det kommer mer i naturlig form genom lek och även 

genom utförandet av vår idrott.” 

 

Skidförbundet (alpint) 

”Skidsportförbundet är positivt inställda till styrketräning i åldrarna 7-12 år. Vi 

rekommenderar barnen att träna dels med den egna kroppen samt fria vikter, med fria vikter 

rekommenderar vi lätt belastning och många repetitioner (10-15 rep x 1-3 set per övning). De 

är viktigt att individanpassa styrketräningen och bedriva en balanserad, allsidig, lustfylld och 

korrekt träning. Vi har stort fokus på rörelseskolning i dessa åldrar och teknikträning. Vi har 

fokus på att lära barnen rätt teknik i exempelvis knäböj och frivändningar. Vi har som mål att 

ge alla tränare rätt kunskap om styrketräning i dessa åldrar så att barnen lär sig rätt från 

början. Skidförbundet poängterar att tränarens närvaro och engagemang spelar en viktig roll 

för barnen så att styrkeövningarna genomförs på ett tekniskt korrekt sätt. Vår kontakt på 

skidförbundet berättar om tillfällen då barn har ”hetsat” varandra att lyfta alltför tungt på 

träningsläger då tränaren deltagit.  Det är viktigt att träningsbelastningen anpassas till barnets 

förutsättningar och mognadsgrad. En för stor träningsbelastning, som överskrider kroppens 

anpassningsförmåga, kan vara ohälsosam för unga idrottare.”  
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Seglarförbundet   

”Seglarförbundet är positivt inställda till styrketräning i åldrar 7-12 år. Vi rekommenderar 

barnen att använda kroppen som belastning samt träning med fria vikter. Vi rekommenderar 

barn i dessa åldrar att träna 2-3 styrkepass per vecka med lätt belastning och många 

repetitioner. I styrketräningen utför även barnen olika parövningar och träning med swiss-boll 

med fokus på bålträning. Vi rekommenderar barnen att träna grenspecifikt.” 

 

3.1.3 Idrottsförbund som rekommenderar lek och konditionsträning 

Orienteringsförbundet 

”Orienteringsförbundet rekommenderar barn i dessa åldrar att leka och utföra 

konditionsträning. Vi vill att barnen ska lära sig hantera kompass och karta. Vi anser att 

styrketräning inte ska utföras.”  

 
3.1.4 Idrottsförbund som inte rekommenderar styrketräning i åldrarna 7-12 år 

Rugbyförbundet 

”Vi har ingen policy för det. Vi vill att barnen och ungdomarna ska fokusera på hur man 

spelar, rena rugbykunskaper. Vi börjar med styrketräning i åldrarna 14-15 år.” 

 

Sportdykarförbundet 

”Jag har hört mig för hos vår styrelse i Svenska Sportdykarförbundet, och det  

finns ingen sådan verksamhet. Därför kan vi inte fylla i er enkät.”  

 

Basketbollförbundet  

”Svenska basketbollförbundet har inte en policy för barn (12 år och yngre) angående 

styrketräning.” 

 

Fotbollförbundet 

”Nej, vi rekommenderar inte styrketräning för barn” 

 

Flygsportförbundet 

”Vi saknar policy för detta. I vår idrott behövs ingen styrketräning enligt den definition som 

ni angett. Flygsportförbundet rekommenderar däremot teknikträning och mental träning.” 
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3.2  Vilka styrketräningsrekommendationer ger idrottsförbunden för barn i 
åldrarna 7-12 år?  
 

Vissa idrottsförbund rekommenderade inget av dessa tre olika alternativ och därför är hela 

raden blank för dessa idrottsförbund (t.ex. basketförbundet). 

 

Tabell 1; Sammanställning av idrottsförbundens rekommendationer om styrketräning. 

Idrottsförbund Träning med 
Träning 
med Träning med den egna 

  fria vikter maskiner kroppen som belastning 

Basketbollförbundet       
Bilsportförbundet x   x 
Bowlingförbundet x   x 
Boxningsförbundet x   x 
Bordtennisförbundet     x 
Cykelförbundet     x 
Danssportförbundet     x 
Dövidrottsförbundet     x 
Flygsportförbundet       
Fotbollförbundet       
Friidrottsförbundet     x 
Fäktförbundet     x 
Gymnastikförbundet     x 
Gång-Vandrarförbundet x   x 
Handbollförbundet x   x 
Handikappidrottsförbundet x     
Innebandyförbundet     x 
Ishockeyförbundet x   x 
Kanotförbundet x   x 
Klätterförbundet     x 
Orienteringsförbundet       
Seglarförbundet x   x 
Simförbundet (simhopp)   x  
Skidsportförbundet x   x 
Skidskytteförbundet     x 
Skolidrottsförbundet     x 
Rugbyförbundet       
Tennisförbundet x   x 
Triathlonförbundet     x 
Tyngdlyftningsförbundet x   x 
Volleybollförbundet     x 
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3.3 Hur många av idrottsförbunden är positivt inställda till styrketräning för 
barn i åldrarna 7-12 år? Definition av styrketräning; fysisk träning som är särskilt 
designad för att öka styrkan. 

 

Som det går att utläsa av diagrammet nedan (figur 1) är att 65 % av idrottsförbunden positivt 

inställda till styrketräning, 16 % är negativt inställda, 13 % är till viss del positivt samt 6 % 

vet ej.   

 

 

65%

16%

13%

6%

Ja, positiva
Nej, negativa
Till viss del, positivt
Vet ej

      
Figur 1. Idrottsförbundens inställning till styrketräning för barn i åldrarna 7-12 år. 
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4. Diskussion 
Syftet med denna studie är att undersöka vilka rekommendationer samt inställning svenska 

idrottsförbund har till styrketräning för barn. 

4.1 Sammanfattande diskussion 

Av de idrottsförbund som har besvarat enkäten så är det 16 procent som är negativt inställda 

och 65 procent som är positivt inställda till styrketräning för barn. Ett stort antal 

idrottsförbund rekommenderar styrketräning för barn i åldrarna 7-12 år och de flesta 

rekommenderar att barn tränar med lätt belastning och många repetitioner. Vad gäller antal 

styrketräningspass per vecka så rekommenderar majoriteten 1-2 styrketräningspass, många av 

idrottsförbunden väver in styrkemomenten i den ”vanliga” träningen.  

Betoningen på att skapa en lustfylld och rolig form av styrketräning är viktigt för många 

idrottsförbund. Detta vill vi gärna exemplifiera med följande citat; 

”Vi vill att våra föreningar bedriver en allsidig träning och ingen systematisk styrketräning 

innan puberteten. Vi vill att alla barn och ungdomar ska ha tillgång till en rolig, enkel och 

meningsfull aktivitet som stärker dem som individer” Svenska Skolidrottsförbundet. 

 

”Styrketräning omfattar ett mycket stort område som kan tränas på olika sätt. Styrketräning 

med vikter kan påbörjas mot slutet av puberteten och då med inriktning på fria vikter. Det är 

viktigt att poängtera att styrketräning med den egna kroppen som belastning i lekfulla former 

är mycket positivt för unga människors styrkeutveckling” Innebandyförbundet.  

 

Enligt idrottsförbunden så måste man se styrketräningen ur barnets perspektiv. I de här 

åldrarna, 7-12 år, handlar det om att göra idrottandet lekfullt, stimulerande och roligt. Detta är 

även något som många specialidrottsförbund och RF förespråkar.   

 

Att bedriva målinriktad styrketräning i unga åldrar för oss in på diskussionen om elitträning i 

unga åldrar. Det är något som enligt vissa idrottsförbund, däribland Skidförbundet (alpint), är 

diskutabelt och kontroversiellt. Återigen måste man se till barnens bästa när det gäller att vilja 

träna och tävla. Att sätta upp för höga prestationskrav och verkligen tävlingshetsa barn i unga 

åldrar, från både föräldrarnas och tränarens håll, är i de flesta fall inte något positivt för 

barnens sociala eller idrottsliga utveckling. Däremot är det eftersträvansvärt att positivt 
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uppmuntra barn att tävla och utöva idrott. Barn utvecklas även mycket av egen spontan lek 

och idrottande och behöver inte alltid delta i en organiserad träning eller tävling. Den fysiska 

träningen i unga åldrar bör enligt samtliga idrottsförbund vara allsidig, lekfull och balanserad, 

för att barnen ska fortsätta utöva sin idrott på ett spontant och roligt sätt. Styrketräningen ska 

inte innehålla några tunga lyft eftersom lätta vikter ger samma effekt vad gäller 

styrkeökningar i dessa åldrar enligt studier av Falk & Tenenbaum. Vid styrketräning så är det 

viktigt att vara försiktig vid olika varianter av rotationer, speciellt rotationer av ryggraden som 

kan leda till skador, detta är något som Hawkins och Metheny poängterar.   

Inget av idrottsförbunden förespråkar en ensidig och monoton variant av styrketräning 

eftersom det kan leda till skador. Ett stort ansvar vilar på tränaren och på att denna besitter en 

hög kompetens och utbildning så att styrketräningen bedrivs på ett korrekt sätt.  

 

I uppsatsen har vi presenterat att styrketräning i unga åldrar har en skadeförebyggande effekt 

och stimulerar uppbyggnaden av skelettet. Ett muskulärt starkt barn har lättare för motorisk 

inlärning som leder till att barnet får mycket bättre förutsättningar att utöva en mångsidig och 

lustbetonad träning. Det här resulterar i en stor rörelsebank. Ovanstående är viktiga orsaker 

till att barn ska utöva styrketräning, enligt studier av både Weltman samt Falk & Tenenbaum. 

 

Nackdelen med styrketräning i unga åldrar är att det finns risk att barn i exempelvis ett lag 

hetsar och sporrar varandra att lyfta tunga vikter på ett felaktigt sätt och därmed skada sig. 

Detta var något som barn och ungdomsansvarig på Skidförbundet varnade för på grund av att 

de hade upplevt detta på olika träningsläger. Det finns även en fara med att styrketräningen 

blir monoton och tråkig för barnen. Därför är det enligt, bland andra Skidförbundet och 

många andra idrottsförbund, av största vikt att tränaren hela tiden har uppsikt på gruppen vid 

styrketräning samt att densamme presenterar allsidiga, roliga styrkeövningar som är 

anpassade till målgruppen. Viktiga parametrar för tränaren är att beakta och verkligen 

bearbeta följande; ålder på barnen, barnens önskemål med träningen, målsättning med 

träningen, idrottsgren och nivå på gruppen, med hänvisning till idrottsförbundens 

rekommendationer.   

 

I den här uppsatsen undersökte vi många olika idrottsförbunds rekommendationer vad gäller 

styrketräning. En förklaring till att det skiljer sig mellan idrottsförbunden är att momentet 

styrka inte är lika viktigt i alla idrotter. I exempelvis bowling fokuserar man mindre på styrka, 

jämfört med tyngdlyftning där styrkan spelar en väldigt stor roll. 
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Vi har valt att studera idrottsförbundens rekommendationer vad gäller styrketräning och då 

gäller det alla barn i åldrarna 7-12 år inom respektive förbund. Men som det framgick i 

enkäten så är det enligt samtliga undersökta idrottsförbund stora skillnader mellan de olika 

klubbarna. I vissa klubbar är tränarna utbildade av det egna förbundet medan det i andra 

klubbar är en förälder till en av klubbens aktiva (utan någon specifik tränarutbildning) som är 

tränare. Att det är olika kvaliteter på träningstillfällena och träningsfilosofin från tränarnas 

sida får givetvis konsekvenser för barnen var något som utbildningsansvarig på Skidförbundet 

tog upp. Men samtidigt fyller alla ideellt arbetande tränare en viktig funktion för att få barnen 

att utvecklas på ett personligt och fysiskt plan genom sin idrott enligt de idrottsförbund vi 

varit i kontakt med. 

 

Genomgående anser idrottsförbunden att styrketräningen ska bedrivas på samma sätt för 

pojkar respektive flickor. Det är logiskt då det i dessa åldrar inte är så stora fysiologiska 

skillnader mellan könen, enligt studier av Falk & Tenenbaum. Däremot kommer flickor 

generellt sätt tidigare in i puberteten än pojkar vilket bör beaktas när styrketräningen ska 

utformas.   

 

Inget av idrottsförbunden rekommenderar att barnen ska använda styrketräningsmaskiner. 

Detta är förståeligt då dessa maskiner som går att finna på många gymanläggningar är 

anpassade för vuxna individer. 

 

Den nya rekommendationen från RF får vi vänta med eftersom den inte än är publicerad. Men 

den kommer med stor sannolikhet väcka ett stort intresse bland allmänheten, eftersom den 

med allra största sannolikhet kommer att ta upp de många positiva fördelar som finns med 

styrketräning för barn, med hänvisning till Tonkonogi.  

Vad som går att säga är att idrottsförbunden är relativt enade i frågan om 

rekommendationerna för styrketräning i unga åldrar, med vissa avvikelser.  

 

4.2 Svagheter med studien 
Efter utskick via e-post samt en påminnelse började vi att ringa runt till idrottsförbunden. 

Detta för att inte få ett så stort bortfall. De som vi frågade per telefon var antingen sportchefen 

eller barn och ungdomsansvarig på respektive idrottsförbund. De som fyllde i enkäten via 
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telefon fick inte samma möjlighet att i lugn och ro fundera över frågorna som de som fyllde i 

enkäten per e-mail. Efter diskussion med vår handledare valde vi att exkludera ett antal 

idrottsförbund som efter att vi ringt till deras kansli meddelat att de inte bedriver omfattande 

barnverksamhet. 

 

4.3 Slutsats 
Slutsatsen är att inställningen till styrketräning för barn är på väg att förändras jämfört med 

hur inställningen såg ut från 1980-talet och framåt i Sverige då man ansåg att styrketräning 

inte bör utföras förrän skelettet är färdigväxt, i 15-16 års ålder för flickor och i 17-18 års 

ålder för pojkar. Idag är 65 procent av utvalda idrottsförbund positivt inställda till 

styrketräning för barn i åldrarna 7-12 år enligt vår studie. Flertalet undersökta idrottsförbund 

är överns om att barn ska utöva styrketräning med lätt belastning och ingen tung belastning 

med risk för överbelastningsskador. Den fysiska träningen en människa utför som barn är 

viktig för den resulterar i en allsidig samt balanserad fysik som ger barnet stora fysiska 

möjligheter att utvecklas optimalt senare i livet.  

 

Slutligen är styrketräning för barn ett aktuellt ämne och i framtiden vilar ett stort ansvar på 

tränare, föräldrar och idrottslärare så att barnen redan från början får lära sig tekniskt korrekt, 

allsidig och lustfylld styrketräning med lätt belastning samt många repetitioner (8-15 reps x 4 

set), 1-2 pass per vecka. Under 2009 kommer RF gå ut med nya rekommendationer angående 

styrketräning för barn.  

 

4.4  Vidare forskning 
Det vore väldigt intressant att göra intervjuer med barn från slumpvist utvalda idrotter och 

höra deras åsikter om styrketräning och vilka styrkeövningar de tycker är roliga/tråkiga, 

svåra/enkla. Att även intervjua olika tränare inom olika idrotter och på olika nivåer (elitnivå 

resp. motionsnivå) för att höra deras åsikt och erfarenheter om styrketräning i unga åldrar vore 

högintressant. Det vore även intressant att undersöka hur inställningen till styrketräning för 

barn har skiftat över tid (från 1980 till nutid) bland idrottsförbunden samt från RF. 
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1 januari 2007  <http://www.svenskidrott.se/tidningen/t2.asp?p=1400561> (Acc. 2008-12-
10). 
 
 
Robert Larsson <robert.larsson@rf.se> Riktlinjer barnidrott, 2007-11-20 
<http://www.rf.se/templates/Pages/InformationPage____493.aspx> (Acc. 2008-11-21). 
 
 
Robert Larsson <robert.larsson@rf.se>  Idrottens organisation, 2008-03-07 
<http://www.rf.se/templates/Pages/InformationPage____105.aspx> (Acc. 2008-11-20). 
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Bilaga 1 
 
KÄLL- OCH LITTERATURSÖKNING 
 
 

1. Vilken policy har utvalda svenska idrottsförbund vad gäller styrketräning för barn?  

2. Vilka styrketräningsrekommendationer ger idrottsförbunden för barn i åldrarna 7-12 

år? 

3. Hur många av idrottsförbunden är positivt respektive negativt inställda till 

styrketräning för barn? 

 
VAD? 
Vilka ämnesord har du sökt på?  
Ämnesord Synonymer 
Resistance training,, children, strength training 
Pre-pubertal, isokinetisk styrka, styrketräning för 
barn 

 

 
VARFÖR? 
Varför har du valt just dessa ämnesord?  
För att dessa ämnesord är relevanta för vårt ämnesområde. 

 
HUR? 
Hur har du sökt i de olika databaserna? 
Databas Söksträng Antal  

träffar 
Antal relevanta 
träffar 

Pubmed 
 
 
google 

”Resistance training” children 
”Strength training” pre-pubertal 
 
Isokinetisk styrka,  
Styrketräning för barn tonkonogi 
 

62 
1 
 
246 
382 
 

6 
1 
 
2 
4 
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Bilaga 2 

         

 
 

En studie om styrketräning för barn 
 
 
 
Hej!    GIH, Stockholm 2008-11-19 
 
 
Vi är två studenter som studerar till idrottslärare och hälsopedagoger på Gymnastik- och 
Idrottshögskolan, GIH i Stockholm. Nu skriver vi vårt examensarbete och ska studera olika 
specialidrottsförbunds inställning till styrketräning för barn. Det är ett aktuellt ämne som har 
diskuterats i bland annat tidningen Idrott och kunskap och Svensk idrottsforskning. Nu i 
december ska riksidrottsförbundet komma med en ny policy vad gäller styrketräning för barn.  
 
Den här enkäten kommer att skickas till samtliga specialidrottsförbund och ska besvaras av 
antingen sportchefen eller ordförande vid respektive förbund. Deltagandet är frivilligt. Ert 
deltagande är mycket viktigt för vår undersökning och vi är väldigt tacksamma för att ni tar er 
tid att fylla i enkäten.    
 
Syftet är att undersöka vilken inställning och filosofi de svenska specialidrottsförbunden har 
till styrketräning för barn, åldrarna 7-12 år.  
 
Tack på förhand för er medverkan!  
 
 
OBS! Återsänd svaret till någon av nedanstående e-post adresser 
så fort ni kan dock senast Tis 25/11.  
  
Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta oss! 
 
Johan Nilsson, student GIH    
e-mail: ihs17XX@stud.gih.se 
Mobil: 073-XXXXXXXX 
 
Malcolm von Rosen, student GIH 
e-mail: ihs17XX@stud.gih.se 
mobil: 070-XXXXXXXX 
Ange specialidrottsförbund:_______________________________ Kod 
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Kod Enkät om styrketräning för barn:       
 
1. Hur många medlemmar har ert förbund?_________________________ 
 
2. Hur stor andel av era medlemmar är under 12 år? __________________ 
 
3. Är ert förbund positivt inställda till styrketräning för barn i åldrarna 7-12 år? Definition av 
styrketräning; fysisk träning som är särskilt designad för att öka styrkan. 
 
              JA                  NEJ                Till viss del               VET EJ  
 
 
4. Om ni svarat ja på fråga 3: Vilken typ av träning rekommenderar ni de tränare ni utbildar 

att förmedla till barn i åldrarna 7-12 år?    Kryssa i ett eller flera alternativ.  
 

             Vid denna ålder börjar ni med denna träning: 

 Träning med fria vikter, ex. skivstång                       ________år      

 Träning med styrketräningsmaskiner  ________år 

 Träning med den egna kroppen som belastning        ________år 

 

5. Om ni rekommenderar styrketräning för barn hur ser era riktlinjer ut?  

a) Vilken belastning?    

 Lätt belastning        

 Medellätt belastning     

 Medeltung belastning      

 Tung belastning  

 

b) Antal repetitioner per set? 

 1-7 repetitioner 

 8-14 repetitioner 

 15-20 repetitioner 

 >20 repetitioner 

 

c) Antal pass/vecka? 

 1 pass 

 2 pass 

 3 pass 

 4 pass eller flera 
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6. Hur stor andel av barn och ungdomstränarna inom er idrott har utbildats genom kurser, 
utbildningar hos er? 
 
 0-25 %    50-75 %   Vet ej  
 
 25-50 %    75-100% 
 

7. Hur väl tror ni barn och ungdomstränarna följer de riktlinjer ni har satt upp vad gäller 
styrketräning för barn (före puberteten)?   
 
 inte alls                     helt och hållet 

  1 2  3  4 5 
 
   Vet ej 
 

8. a) Skiljer sig styrketräningen för barn mellan pojkar och flickor enligt era riktlinjer från 
förbundets sida?     
 
 Nej, inte alls                  Ja, helt och hållet  
  
  1 2 3 4 5 
 
 Vet ej 
 
b) På vilket sätt? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
9. a) Skiljer sig styrketräningen för barn mycket mellan olika klubbar inom ert förbund? 
 
 Nej, inte alls                   Ja, helt och hållet 
   
1 2  3 4  5 
 
 Vet ej 
 
b) På vilket sätt? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
10. Vad har ert förbund för policy vad gäller styrketräning för barn?  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Tack för er medverkan!   
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Bilaga 3 - Idrottsförbund som inte deltar i vår studie.  
 
Dessa idrottsförbund bedriver inte någon omfattande och regelbunden verksamhet för barn i 

åldrarna 7-12 år och vi valde därför efter telefonsamtal med respektive kansli att nedanstående 

idrottsförbund inte skulle vara en del av vår studie. 

 
 
Idrottsförbund 
Sveriges akademiska idrottsförbund 
Sveriges amerikanska fotbollförbund
Svenska bangolfförbundet 
Svenska biljardförbundet 
Svenska bob- och rodelförbundet 
Svenska bouleförbundet 
Svenska bågskytteförbundet 
Svenska castingförbundet 
Svenska curlingförbundet 
Svenska draghundsportförbundet 
Svenska frisbeesportförbundet 
Korpen svenska 
motionsidrottsförbundet 
Svenska landhockeyförbundet 
Svenska motorcykel- och 
snöskoterförbundet 
Svenska mångkampsförbundet 
Svenska racerbåtförbundet 
Svenska ridsportförbundet 
Svenska ringetteförbundet 
Svenska dragkampförbundet 
Svenska sportskytteförbundet 
Svenska squashförbundet 
Svenska baseball och 
softbollförbundet 
Svenska varpaförbundet 
Svenska vattenskidförbundet 
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