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Background: The grounds for how active an individual will be later on in live is being laid out 

in early childhood. Parents, and even school and sports clubs, can help develop a lifelong 

passion for physical activity and sports. In Sweden most children are members in at least one 

sports club. As studies have shown that resistance training influences children’s development 

positively sports clubs could be a good opportunity to introduce resistance training. In order to 

be able to include resistance training in other sports parents need to approve.  

Objectives: To examine parents attitude and knowledge about resistance training in 

prepubescent children 

Method: Using the semi-structured interview technique, 6 parents, who had at least one child 

between the age of 7 – 13, have been questioned about their thoughts on resistance training 

before puberty. The transcripted interviews were analysed using qualitative content analysis. 

Results: The analysis has shown that parents who have an overall positive attitude towards 

physical activity agree with the idea of resistance training for prepubescent children as well. 

The most important key factors seem to be knowledge as well as reliable and easily accessible 

information about the matter, which the Swedish Sports Confederation could provide. Parents, 

who are sceptical or against resistance training in young children, may need more information 

about resistance training to get a better understanding of its benefits to make an informed 

decision. 
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1. Förord 

Idén till denna studie uppstod under min praktikperiod på Värmlands idrottsförbund i 

samband med att jag läste en bok, med samma titel, om hur man kan bli ”världens bästa 

idrottsförälder”. Boken handlar om hur föräldrar kan påverka barns idrottande och hur alla 

som är inblandade i barn- och ungdomsidrott kan skapa en positiv miljö för inlärning och 

utveckling.  

Att genomföra studien har varit mycket lärorikt och spännande. Ämnet är inte enbart av 

vetenskapligt utan även av personligt intresse. Jag är intresserad av olika typer av fysisk 

aktivitet, motion, styrketräning och liknande. Jag planerar att arbeta inom barn- och 

ungdomsidrotten, helst med styrketräning, och då kan det vara en fördel att känna till 

föräldrars attityd till det.  

Jag har länge haft en förutfattad mening om att föräldrar är negativa till styrketräning för barn 

och därför utnyttjade jag nu möjligheten till att undersöka detta närmare. 

Jag vill tacka min handledare Henrik Gustafsson för vägledning och inspiration. Vidare vill 

jag tacka alla övriga lärare som på ett eller annat sätt varit inblandade i processen och även 

samtliga deltagare som möjliggjorde denna studie samt Friskis och Svettis i Karlstad. 
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2. Introduktion 

Föreningsdriven barn- och ungdomsidrott är en del av svensk kultur och de flesta ungdomar 

har någon gång under sin uppväxt varit medlemmar i en eller flera idrottsföreningar 

(Patriksson & Stråhlman, 2006). Därför kan idrotten utgöra en viktig inkörsport för att 

introducera varierad träning som bringar glädje och skapar goda förutsättningar för en 

hälsosam fysisk utveckling hos barn och ungdomar. Bland annat idrottsforskaren Michail 

Tonkonogi (2007) har kommit fram till att styrketräning redan i unga år är positiv för barns 

utveckling oavsett om det gäller framtida elitsatsning eller inte. 

Trots att det finns forskning inom området som tyder på att styrketräning har positiva effekter 

på unga adepter finns anledning att tro att åsikterna bland tränare, föräldrar och adepter är 

mycket varierande gällande huruvida styrketräning för unga är bra eller dåligt. Vidare antas 

att även kunskapsnivån om ämnet skiljer sig mycket mellan olika individer.  

Visserligen har barns matvanor förändrats till det positiva under 2000-talet men fortfarande är 

en stor andel barn överviktiga eller feta (Socialstyrelsen, 2009). Det kan vara svårt att påverka 

barns matvanor i tillräcklig omfattning för att barn skall bli normalviktiga. Genom att både 

försöka verka för bra matvanor och introducera mer fysisk aktivitet, med bland annat 

styrketräning, skulle stora skillnader kunna uppnås på lång sikt. Om vi vill förbättra barns 

fysik, få dem till att vara mer fysiskt aktiva och genomföra varierad träning, där även 

styrketräning ingår, underlättar det för tränare och lärare om föräldrars generella attityd till 

styrketräning hos prepubertala barn är positiv. För att kunna påverka föräldrars attityd till 

styrketräning måste först utgångsläget undersökas vilket är syftet med denna studie. 

Det räcker inte att idrottslärare och tränare utbildas och får ökad kunskap om styrketräningens 

positiva effekter om inte föräldrarna godkänner att deras barn styrketränar. Föräldrars 

påverkan på barns motivation, inom bland annat idrott, hävdas vara mer betydande än miljön 

där barn socialiseras. Föräldrar-barn relationen har störst inflytande på barns 

socialiseringsprocess och är betydande för vad som motiverar barn till att sträva efter olika 

mål (White, 2007). Det är därför av intresse att inhämta kunskaper om föräldrars attityder till 

att prepubertala barn styrketränar.  

2.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka föräldrars attityder till att prepubertala barn 

styrketränar inom idrottsrörelsens ramar.  
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1. Vad innebär begreppet styrketräning för föräldrarna och vilken inställning har de till 

styrketräning för prepubertala barn? 

2. Vilka kunskaper om styrketräningens olika effekter har föräldrar och hur tror de att 

styrketräning påverkar barns utveckling? 

3. Vad tycker föräldrar om Riksidrottsförbundets (RF) rekommendationer? 

4. Om föräldrars attityd har förändrats med tiden, vad beror det i så fall på enligt 

föräldrarna?  
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3. Bakgrund 

3.1 Övervikt och fetma 

90 procent av svenskarna känner till att en aktiv livsstil är bra för hälsan men trots det 

motionerar omkring 75 procent av befolkningen i otillräcklig omfattning (Lindén, 2006). 

Dessa siffror gäller inte enbart för vuxna utan även barn och ungdomar är alltför inaktiva 

vilket kan leda till hälsoproblem redan under uppväxten men framför allt längre fram i livet. I 

folkhälsorapporten från år 2009 skriver Socialstyrelsen att mellan 15 till 20 procent av barnen 

i Sverige är överviktiga och mellan 3 till 5 procent är feta beroende på var i landet de bor. 

Antalet överviktiga barn och ungdomar har visserligen minskat de senaste åren och barn äter 

idag mindre godis och istället mer frukt och grönsaker jämfört med i början på 2000-talet. 

Dessutom har andelen barn i årskurs fem som uppger att de aldrig tränar minskat. Detta är 

positiva siffror som visar att det skett positiva förändringar i barns livsstil. Däremot har det 

blivit vanligare att inte träna bland ungdomar i årskurs 9 och det gäller framför allt bland 

flickor (Socialstyrelsen, 2009). I senare folkhälsorapporter från Socialstyrelsen har det inte 

angetts några siffror om övervikt och fetma för personer under 16 år.  

Även organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) har år 2009 publicerat 

en rapport med siffror från åren 2005/2006 om övervikt och fetma bland barn. Rapporten 

visar att i OECD-länderna var 14 procent av barnen mellan 11 och 15 år överviktiga eller feta. 

Andelen 15 åriga flickor och pojkar med övervikt och fetma har jämförts i 25 länder och 

Sverige låg visserligen tillsammans med bland annat Danmark och Norge under genomsnittet 

bland medlemsländerna men trots detta ses siffrorna som alarmerande (Kopf Axelman, 2010). 

 

Enligt en studie av Lindén (2006) har andelen barn som är överviktiga sexdubblats under de 

senaste 30 åren. Välfärdssjukdomar som förr mest sågs hos betydligt äldre personer har börjat 

drabba barn. Det beror mest på brist på fysisk aktivitet som kan leda till övervikt och fetma 

hos barn, diabetes typ II och en stillasittande livsstil som har negativ påverkan på skelettet. 

Varierad fysisk aktivitet under uppväxten, vilket inkluderar styrketräning, kan förebygga 

framtida hälsoproblem (Statens Folkhälsoinstitut, 2008). 

3.2 Skaderisk vid styrketräning 

Styrketräning för barn och ungdomar är fortfarande ett omdiskuterat ämne och ingen 

självklarhet. Många tror att styrketräning medför en stor skaderisk, hämmar längdtillväxten 

hos barn och är farligt överlag. Det har länge antagits att epifyserna (tillväxtzoner) skadas vid 
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styrketräning och att detta leder till rubbningar i tillväxten vilket i sin tur orsakar felställningar 

(Tonkonogi, 2007).  

Enligt Tonkonogi (2007) har det världen över fram till år 2007 enbart rapporterats en 

epifysskada relaterad till tyngdlyftning. Skadan läkte dessutom och orsakade inga framtida 

men för individen. Vidare poängterar han att skadan skedde vid tyngdlyftning med maximal 

belastning och inte vid varierad styrketräning. Huruvida det är korrekt att det enbart 

rapporterats en epifysskada i samband med tyngdlyftning världen över kan diskuteras 

eftersom Tonkonogi refererar till Gumbs, Segal, Halligan och Lower (1982) som i sin tur 

skrivit om två skador i de övre extremiteterna hos tyngdlyftare i tonåren.  

Samtidigt som Tonkonogis (2007) påstående verkar vara något felaktigt finns andra studier 

som tyder på att styrketräning innan puberteten är ofarligt. Så även ifall det skett fler skador 

än en är skaderisken vid tyngdlyftning, och styrketräning ytterst liten.  

Enligt Tonkonogi och Bellardini (2012) har styrketräning innan puberteten 

skadeförebyggande effekter vid utförandet av olika typer av idrotter och minskar risken för 

skador vid andra fritidssysslor. Ett sätt att minska skador på leder är att stärka muskulaturen 

runt dessa genom specifika styrkeövningar (Wilmore et al., 2008). Enligt en rapport från 

Socialstyrelsen (2011) uppskattas att omkring 60 000 barn skadas årligen vid idrottsutövning 

och detta är 29 procent av alla skador hos barn. Skaderisken vid styrketräning beräknas vara 

0,0035 skador/100 träningstimmar medan skaderisken vid basket är 1,03 skador/100 

träningstimmar och vid fotboll hela 6,20 skador/100 träningstimmar (Tonkonogi & Bellardini, 

2012). Enligt olika källor är regelbunden styrketräning ofarlig för barn (Malina, 2006; 

Tonkonogi, 2007; Wilmore et al., 2008). 

 

3.3 Effekter av styrketräning 

Forskning har visat att styrketräning under förutsättning av rätt tekniskt utförande för med sig 

många positiva effekter på kroppen. Muskelstyrka och även muskelmassa ökar vilket höjer 

kroppens ämnesomsättning (Statens Folkhälsoinstitut, 2008). Ben, leder, brosk och ligament 

utsätts för positiva påfrestningar som på lång sikt stärker skelettet och minskar bland annat 

risken för benskörhet i högre åldrar.  

Människans maximala benmassa (så kallad peak bone mass = PBM) uppnås någon gång 

mellan 20- och 30 års ålder. Därefter är benmassan någorlunda stabil under en kortare platåfas 
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för att sedan avta under resten av livet (Karlsson, Stenevi-Lundgren, Lindén & Gärdsell, 

2006). I sin avhandling från 2006 har Lindén sammanfattat en rad olika artiklar. Han skriver 

att PBM påverkas av opåverkbara genetiska faktorer men även av fysisk aktivitet, vikt, 

rökning, kalciumintag, medicinering med kortison och vissa sjukdomar. Olika studier har 

visat de positiva effekterna som fysisk aktivitet har på barns skelett och Lindén (2006) har 

bland annat kommit fram till att individer som tränat på hög nivå under uppväxtåren löper 

mindre risk att i högre ålder drabbas av frakturer än personer som inte tränat. Vidare har han 

kunnat påvisa att före detta fotbollsspelare har färre antal benbrott och högre benmassa än 

jämförbara personer som inte tränat på hög nivå under sin uppväxt. Lindén har jämfört 

personer som tränat på mycket hög nivå under uppväxten med personer som inte tränat i 

nämnvärd omfattning vilket kan förklara den stora skillnaden i benmassan. Även Wilmore et 

al., (2008) hävdar att åren innan puberteten är de mest lämpliga för uppbyggnad av skelettet 

eftersom ökningen av bentätheten och utvecklingen av benhinnor runt kompakta ben i 

skelettet inte avslutats ännu. 

I en meta-analys, där muskulär uthållighet definierades som att en muskel eller muskelgrupp 

kan övervinna upprepade kontraktioner med en lätt vikt upprepade gånger och muskelstyrka 

ansågs vara den maximala kraft muskeln kan övervinna vid en repetition, har forskare 

konstaterat att styrketräning hos barn och ungdomar ökar både muskulär uthållighet och 

styrka (Payne, Morrow, Johnson & Dalton, 1997). Det har diskuterats om huruvida effekterna 

beror på neuromuskulär anpassning eller på att både muskulär uthållighet och styrka varit 

förhållandevis låg i början av de studierna som ingått i meta-analysen. Forskarna har inte 

kommit fram till något och därför bör detta undersökas ytterligare. Vidare skriver författarna 

att amerikanska ”National Strength and Conditioning Association” (NSCA) redan år 1985 

kommit fram till att styrketräning hos prepubertala barn inte endast ökar deras övriga 

idrottsprestationer utan även har skadeförebyggande effekter och ökar barns självbild (Payne 

et al., 1997). 

År 1987 genomfördes en studie bland 18 pojkar i åldrarna 8 till 10 år (Rians, Weltman, Cahill, 

Janney, Tippet och Catch, 1987). Deltagarna genomförde tre styrkepass à 45 minuter i veckan 

under 14 veckor. Forskarna kom fram till att styrketräning inte har några negativa effekter på 

kort sikt och att skaderisken är mycket liten. Även enligt andra källor påverkas inte barns 

längdtillväxt vid styrketräning som utförs två till tre gånger i veckan (Malina, 2006). Det har 

dock uppmärksammats att regelbunden hård träning kan leda till att vältränade flickors första 

menstruation sker något senare (Wilmore, Costill & Kenney, 2008). 
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Vidare har forskning visat att styrketräning förbättrar förutsättningar för barns motoriska 

inlärning. Under barnaåren läggs grunden för framtida motorik och rörelseförmåga 

(Tonkonogi & Bellardini, 2012). Styrketräning underlättar motorisk inlärning som är en 

förutsättning för lustfylld och varierad träning (RF, 2009). Allsidig träning skapar i sin tur en 

bred rörelsearsenal vilket enligt RF (2009) bör vara det viktigaste målet med träning av barn. I 

det så kallade ”Bunkefloprojektet” har det upptäckts att det finns en tydlig koppling mellan 

fysisk aktivitet, motorisk träning och skolprestationer. Projektet var en intervention där barn i 

årskurs ett till tre erbjöds daglig fysisk aktivitet, som inkluderade vissa styrkeövningar, i en 

timme per vardag utöver de två ordinarie idrottslektionerna på veckoschemat. Barn med 

omogen eller sent utvecklad motorik fick delta i ytterligare en timme motorisk träning per 

vecka. Ericsson (2003) konstaterade att barnen i interventionsgruppen hade bättre 

grovmotorik än barnen i kontrollgruppen och presterade bättre i matematik och svenska. 

Skillnaderna i prestation i dessa två ämnen var tydligast mellan kontrollgruppen och den 

grupp barn som ansågs ha motoriska brister och därför fick delta i ytterligare en extratimme 

motorisk träning varje vecka (Statens folkhälsoinstitut, 2008; Ericsson, 2003). Även om det 

bör läggas märke till att styrketräningen enbart var en del av träningen i ”Bunkefloprojektet” 

har det visats att fysisk träning har en positiv inverkan på barns utveckling. Att 

grovmotoriken, och därmed utvecklingen av en bred rörelsearsenal påverkas positivt vid 

styrketräning hävdar även RF (2009). 

 

3.4 Varaktighet av styrkeökningar som uppnåtts med styrketräning 

Samma träningsmängd hos vuxna och barn medför ungefär samma relativa styrkeökning men 

skillnaden är att hos barn ökar muskelmassan enbart marginell däremot ökar samarbetet 

mellan nervsystemet och muskulaturen (neuromuskulär anpassning) i hög grad (Tonkonogi & 

Bellardini, 2012). Även aktiveringen av de motoriska enheterna i musklerna, motoriken och 

koordinationen förbättras vid styrketräning (Ramsay, Blimkie, Smith, Garner, Macdougall & 

Sale, 1990). Enligt litteraturen beror de styrkeökningar på bättre neuromuskulär anpassning 

hos barn och är mycket hållbara även om mängden styrketräning minskas (Tonkonogi & 

Bellardini, 2012). Malina (2006) har däremot vid analys av olika studier inom området 

konstatarerat att styrkeökningarna som uppnås vid regelbunden styrketräning under 8 till 12 

veckor inte kvarstår efter åtta veckors uppehåll. Hållbarheten av styrkeökningen hos barn vid 

ett träningsuppehåll bör således undersökas djupare. 



8 
 

3.5 Rekommendationer om styrketräning för barn 

År 2009 presenterade RF en rapport som bland annat innehåller rekommendationer om 

styrketräning för barn och ungdomar. Enligt rapporten kan styrketräning påbörjas i 7 till 8 års 

ålder, något beroende på barnets individuella utveckling. Belastningen bör anpassas till 

barnets mognad för att undvika skador. RF poängterar att styrketräning inte är mer farligt för 

barn än för vuxna under förutsättning att träningen anpassas till barnens förmåga och 

förutsättningar. Vidare skriver RF att styrketräningen kan göras i form av lekar, med egen 

kroppsvikt eller som träning med vikter. Det rekommenderas att genomföra mellan ett och tre 

styrkepass i veckan som varar 20 till 40 minuter exklusive uppvärmning. Ett till två set per 

muskelgrupp med 12-15 repetitioner för de övre extremiteterna respektive 15-20 repetitioner 

för de nedre extremiteterna anges som riktmärke. I och med att barnen får mer erfarenhet av 

styrketräning kan belastningen och intensiteten ökas. Det är främst stora muskelgrupper som 

ska tränas, träningen skall vara allsidig och kombineras med övningar där koordination, 

kondition och balans utvecklas (RF, 2009). 

I USA utformades liknande rekommendationer för styrketräning för barn redan år 1985. 

Enligt dessa rekommenderas två till tre pass i veckan med en duration på 20-30 minuter. Ett 

till två set per övning och 6-15 repetitioner per set ansågs vara lämpligt. När barnet kan utföra 

15 repetitioner utan avbrott och med korrekt teknik kan belastningen ökas (Tonkonogi, 2007). 

I linje med RF rekommenderar även Statens Folkhälsoinstitut (2008) att styrketräning 

introduceras redan innan puberteten. Det skrivs att flickor har en tidigare pubertet än pojkar 

och därför bör styrketräningen påbörjas redan i 7 årsåldern (Statens Folkhälsoinstitut, 2008). 

Enligt denna litteratur påverkas bentätheten och skelettstorleken positivt av viktbärande fysisk 

aktivitet och det är framför allt under uppväxtåren som skelettstorleken kan öka. I en studie 

har det undersökts huruvida allsidig skolgymnastik från 7 års ålder fem dagar i veckan kan 

påverka flickors skelett. Flickorna i träningsgruppen hade högre benmassa i 13 årsåldern än 

flickorna i kontrollgruppen som hade skolgymnastik två dagar i veckan. Data från samma 

studie antyder enligt litteraturen att fortsatt daglig gymnastik i skolan gjorde att den högre 

benmassan kunde bevaras upp till 18 års ålder (Statens Folkhälsoinstitut, 2008). I litteraturen 

nämns dock inte hur många flickor som ingick i studien, vilket år den genomfördes, hur 

skolgymnastiken var upplagd eller vilka mätmetoder som använts. 
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3.6 Tränares syn på styrketräning 

Fröberg, Ahnesjö och Alricsson har visat i en pilotstudie från 2011 att av 39 fotbollsledare 

som tränade pojkar i åldrarna 9 till 13 år i olika divisioner höll enbart mellan 10 och 32 

procent med om att skador kan förebyggas med styrketräning. Det var främst ledare och 

tränare inom de lägsta divisionerna (fem och sex) som var tveksamma till styrketräningens 

förebyggande effekter och det var även främst de som ansåg att barn inte bör börja med 

styrketräning innan puberteten. Men det fanns även ledare inom de högre divisionerna som 

hade liknande åsikter. Enligt Fröberg, Ahnesjö och Alricsson (2011) saknade många ledare 

kunskap om RF:s praktiska rekommendationer och författarna föreslår att de vetenskapliga 

bevis som finns inom ämnet bör etableras mer inom olika idrottssammanhang. Dessutom har 

Mellby (2011) genomfört en studie i Skåne som visat att av 181 barntränare är det enbart en 

tredjedel som inkluderar styrketräning som en del i barnens träning. Detta visar att kunskapen 

kring styrketräningens positiva sidor verkar vara bristfällig hos ledare och kan antas vara 

minst lika bristfällig hos föräldrar. 

 

3.7 Föräldrars påverkan på barns livsstil och motivation 

Hur en individ utvecklas påverkas både av genetik och miljö. Barns rörelsevanor påverkas i 

stor grad av föräldrars aktivitetsgrad. Maria Wikland på centrum för folkhälsa i Stockholms 

län skriver att ”Föräldrarnas livsstil är en viktig modell för barnen” (Wikland, 2012, sida 4). 

Denna artikel handlar främst om hur inaktivitet, övervikt och fetma kan förebyggas bland 

barn men den behandlar även föräldrars påverkan på barns rörelsemönster och aktivitetsgrad. 

Att integrera olika former av fysisk aktivitet i barns vardag redan i mycket tidig ålder anses 

kunna skapa goda vanor som varar för resten av livet (Wikland, 2012).  

Hur kompetent och socialt accepterade barn uppfattar sig själva vara tros bero mycket på 

deras föräldrars reaktion vid framgång och förlust. Föräldrar skapar ett motivationsklimat runt 

sina barn som påverkar deras prestation inom skolan, idrotten och andra sammanhang 

(Thomson, 2010). Barns motivation och engagemang inom idrotten påverkas av föräldrarnas 

förväntningar på barnen, hur vinster belönas och hur prestationer utvärderas (Thompson, 

2010; White, 2007). 

Föräldrar kan alltså genom sitt sätt att agera forma barnen samtidigt som det sker en 

interaktion mellan barn och föräldrar och föräldrar-barn relationen kan påverka hur föräldrar 

reagerar i olika situationer. Är fysisk aktivitet och idrott en del i familjens vardag redan under 
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barns uppväxt är det mer sannolikt att barnen gillar att vara aktiva när de blir något äldre. 

Föräldrars reaktion och attityd i olika idrottssammanhang, tävlingar och även gällande 

skolprestationer påverkar barns motivation till att prestera. 

 

3.8 Problemformulering 

Forskning om i vilken omfattning ledare inkluderar styrketräning i fotbollsträningen har 

genomförts och med det som utgångspunkt kan slutsatser dras om huruvida styrketräning 

genomförs i andra idrotter. Kunskapen bland olika fotbollstränare om styrketräningens 

skadeförebyggande effekter och RF:s rekommendationer verkar vara bristfällig och när inte 

ens tränare är tillräckligt kunniga om ämnet kan antagandet göras att detta även gäller för 

föräldrar (Fröberg et al., 2011). Eftersom tidigare forskning gällande föräldrars attityder till 

styrketräning är bristfällig ansågs det vara ett ämne som behövde undersökas. Att veta hur 

föräldrar ställer sig till styrketräning för prepubertala barn och varför kan underlätta för 

tränare, idrottslärare och andra som är inblandade i barn- och ungdomsidrott och det var 

därför intressant att undersöka dessa frågeställningar. 

 

3.9 Definitioner av centrala begrepp  

 Fysisk aktivitet innebär all kroppslig rörelse som skapas av skelettmuskulaturen och 

resulterar i energiförbrukning. Även fysisk träning leder till energiförbrukning men är 

till skillnad från fysisk aktivitet mer planerad och strukturerad. Fysisk träning utförs 

regelbundet och har ett syfte som exempelvis att individen vill bibehålla eller förbättra 

fysiska funktioner, bli allmänt piggare för att orka mer i vardagen eller minska risken 

för skador och sjukdom i framtiden (Svantesson, Cider, Jonsdottir, Stener-Victorin & 

Willén, 2007). 

 Fysisk inaktivitet definieras av världshälsoorganisationen (WHO) som att en person är 

fysiskt aktiv i mindre än 30 minuter per dag (Svantesson et. al., 2007).  

 Pubertet är ett annat ord för könsmognad. I samband med detta genomgår kroppen 

både fysiska och psykiska förändringar som beror på utsöndring av olika hormoner 

från hypofysens framlob. Exakt ålder för när könsmognaden sker kan variera flera år 

mellan två individer men för de flesta flickor gäller från ungefär 10 till 14 år och för 

pojkar 12 till 16 år (Nationalencyklopedin).  
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Begreppet prepubertala barn innebär således tiden innan könsmognad och att flickor är 

ungefär under 10 år och pojkar under 12 år. I denna studie använder jag samma 

åldersintervall för både flickor och pojkar och tar inte heller hänsyn till skillnader i 

individuell utveckling. I detta sammanhang betyder uttrycket prepubertala barn att de 

är mellan 7 och 13 år gamla. 

 Styrka definieras som förmågan att med hjälp av muskelkontraktion motstå eller 

övervinna yttre kraft (RF, 2009, sida 7). 

 Styrketräning innebär fysisk träning som är speciellt utvecklad för att öka styrkan i 

skelettmuskulaturen (RF, 2009). 
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4. Metod 

4.1 Design 

Detta arbete bygger på ett induktivt arbetssätt där ”mjuk” data har samlats in (Patel & 

Davidsson, 1991). Utgångspunkten i arbetet är hermeneutiskt. Enskilda människors 

uppfattning och tankar kring ämnet har undersökts för att få en ökad förståelse gällande 

föräldrars attityd till styrketräning för barn. Målet var att kunna gå in på djupet och få riklig 

information om ämnet trots ett fåtal undersökningsdeltagare (Hassmén & Hassmén, 2008). 

Efter att syftet med studien hade utformats konstaterades att en intervjustudie skulle vara mest 

lämplig för att samla in data som var av intresse för att besvara forskningsfrågorna. Den 

intervjuform som har använts i denna studie kallas kvalitativ forskningsintervju. Den 

kvalitativa forskningsintervjun kan liknas vid ett samtal där ämnet och vissa frågeområden är 

förutbestämda (Kvale & Brinkman, 2009). Intervjuerna inspirerades av fenomenologiskt 

perspektiv vilket enligt Kvale och Brinkman (2009) innebär antagandet att individers 

beskrivningar och egna perspektiv av världen är korrekta. Det är det som individer uppfattar 

som är verkligt och relevant. Kvalitativ intervju är en metod vars syfte är att upptäcka och 

förstå egenskapen och beskaffenheten hos någonting (Svensson & Starrin, 1996). 

Forskningsintervjuerna som har genomförts var semistrukturerade. Det betyder att ett antal 

frågor har formulerats i förväg men att deltagarna hade stor frihet på hur svaren utformades 

(Patel & Davidson, 1991). Även ordningen i vilken frågorna ställdes var inte förutbestämd 

utan anpassades till varje enskilt intervju.  

 

4.2 Pilotintervju 

I syfte att öka studiens validitet har en pilotintervju genomförts innan datainsamlingen 

påbörjades. En pilotintervju skapar möjligheten att öva sig på intervjuteknik men är också bra 

för att testa intervjuguiden. Det är viktigt att vara säker på att frågorna uppfattas korrekt av 

respondenten och därmed mäter det som är av intresse (Henricson, 2012). För att komma i 

kontakt med någon som ville delta i en pilotintervju användes plattformen Facebook. Studiens 

syfte samt tillvägagångssättet beskrevs kortfattat, och även att det enbart gällde en 

testintervju. En kvinna i 40 års ålder med två barn i rätt åldersgrupp tog kontakt med mig och 

vi avtalade en tid. Intervjun skulle genomföras i kvinnans bostad. Redan under intervjun 

konstaterades att intervjuguiden var utformad väl och att den inte skulle behöva ändras 

mycket. Kvinnan berättade själv hur hon trodde att föräldrar i allmänhet ser på styrketräning 
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för barn varpå denna fråga har lagts till i intervjuguiden (se bilaga 2). Eftersom pilotintervjun 

gick mycket väl bestämde jag mig, med deltagarens tillåtelse, att använda intervjun i studien. 

 

4.3 Urval 

Urvalsmetoden som har använts kallas lämplighetsurval och innebär att deltagare väljs ut efter 

deras lämplighet att kunna ge den information som är av intresse (Henricson, 2012). 

Forskaren anpassar urvalet till syftet utan att använda en särskilt urvalsmetod. Eftersom syftet 

med studien var att undersöka vilka åsikter föräldrar har gällande styrketräning för 

prepubertala barn har jag valt att sätta ett kriterium på att deltagarna måste ha minst ett barn i 

åldrarna 7 till 13 år. Vidare ska föräldern själv träna eller åtminstone vara positivt inställt till 

motion och träning. Motion och träning är en livsstil och om föräldrarna är mycket inaktiva 

och har en negativ attityd till fysisk aktivitet och träning är det sannolikt att detta även gäller 

deras barn och dessa kommer således inte vilja vara medlem i någon idrottsförening 

(Wikland, 2012). I denna studie låg fokus på att undersöka föräldrars attityd till styrketräning, 

hur de resonerar kring ämnet, vilka kunskaper de har och vilken information de fått från 

skolan och idrotten.  

För att komma i kontakt med rätt målgrupp skrev jag till Friskis och Svettis i Karlstad och bad 

om att få rekrytera deltagare till studien i deras gymlokaler. Där tränar ett brett spektra av 

personer och jag antog att de föräldrar som är medlemmar i föreningen automatiskt skulle 

ställa sig positiva till träning. Jag skrev en inbjudan till studien där jag informerade om syftet 

med den, hur intervjuerna skulle utföras, att bandinspelningen skulle förstöras efter 

transkribering samt hur de kunde komma i kontakt med mig (se bilaga 1). Designen på 

inbjudan till studien har inspirerats av en inbjudan skriven av Lisa Gruntram på Linköpings 

universitet (Gruntram, u.å.). Denna inbjudan sattes upp på Friskis och Svettis och jag fanns 

även på plats en halvtimme på en vardagsförmiddag, en halvtimme på en vardagseftermiddag 

samt en gång på en lördag vid lunchtid. Jag tog direkt kontakt med olika medlemmar som jag 

antog kunde ha barn i rätt åldersgrupp, berättade kort om mig och om studien och frågade ifall 

personen var intresserad av att delta i en intervju. Eftersom rekryteringen inte gick som 

förväntat var jag tvungen att rekrytera deltagare på ett annat sätt. Ett e-postmeddelande 

skickades till föräldrar med minst ett barn i 11 års ålder som spelar fotboll. Inbjudan till 

studien bifogades varpå ett flertal föräldrar tog kontakt med mig och fyra stycken intervjuades 

vid ett senare tillfälle. En av studiens deltagare erbjöd sig att ställa upp för en intervju när hen 
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hörde talas om studien av ren tillfällighet. Sammanlagt har sex intervjuer genomförts och 

analyserats.  

Tabell 1: Översikt över deltagarna.  

Anonymiserat 

namn 

Barn 1 Barn 2 Barn 3 Barn 4 

Bengt Flicka, 7 år, 

motorisk träning 

Flicka, 9 år, 

barnhabilitering 

Pojke, 11 år, 

fotboll 

 

Hampus Flicka, 7 år, 

simskola 

   

Linda Flicka, 9 år, aktiv 

på fritiden 

Pojke, 12 år, 

innebandy och 

fotboll 

  

Niclas Pojke, 11 år, 

fotboll 

Flicka, 13 år, 

handboll 

Vuxen Vuxen 

Peter Pojke, 6 år, 

innebandy och 

fotboll 

Pojke, 9 år, 

innebandy och 

fotboll 

Pojke, 11 år, 

innebandy, fotboll 

och ishockey 

 

Sandra Pojke, 9 år, 

handboll och 

fotboll 

Pojke, 10 år, 

fotboll och 

innebandy 

  

 

4.4 Instrument 

Innan första intervjun gjordes en bred litteratursökning inom ämnet. Jag hade studerat tidigare 

forskning om styrketräningens effekter på barn, vilka rekommendationer som getts ut av 

bland annat RF och i vilken omfattning som styrketräning används inom barn- och 

ungdomsidrotten för att ha tillräcklig kunskap vid formulering av intervjufrågor. För att ha en 

röd tråd att följa i intervjuerna konstruerades en så kallad intervjuguide. Intervjuguiden är 

inget mätinstrument men ett hjälpmedel för forskaren att säkerställa att alla intresseområden 

berörs. Vid utformning av intervjuguiden har jag utgått från Smiths och Osborns litteratur 

(2007). Författarna förklarar att intervjuguiden bör ses som ett hjälpmedel under en 

semistrukturerad intervju och att intervjuaren bör kunna de olika teman och frågorna utantill 

för att kunna ställa de i den ordning som är lämplig i varje enskild intervju. Efter att ha 
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formulerat ett problemområde bör den kommande intervjun delas in i olika teman (Smith & 

Osborn, 2007). Jag har valt tre teman; 1. Respondentens bakgrund, 2. Allmänt om 

styrketräning och 3. Styrketräning för barn. Anledningen till att teman sattes i den 

ordningsföljden var att bakgrundsfrågor är ett bra sätt att bygga upp en relation till deltagaren. 

Sedan följde några frågor om deltagarens definition på och inställning till styrketräning och 

tron om styrketräningens effekter för att slutligen i tredje temat beröra frågor om styrketräning 

för barn. Frågorna konstruerades som öppna frågor för att deltagaren skulle få möjlighet att ge 

utförliga och beskrivande svar med egna ord. Det rekommenderas att öppningsfrågorna i varje 

tema hellre ska vara breda och att intervjuaren sedan ställer följdfrågor (så kallade ”probing 

questions”) (Henricson, 2012). Det föreslås även att förbereda några ledord som kallas för 

prompts (engl. för påminnelse). Dessa är till för att ”driva på” ifall svaret är otillräckligt och 

liknar följdfrågor. Det är inte säkert att påminnelseorden behövs men det är en klar fördel att 

ha förberett dem i förväg (Smith & Osborn, 2007).  

 

4.5 Datainsamling 

Efter en första kontakt med deltagarna, via antingen e-post eller telefon, bestämdes plats och 

tid för intervju. Två intervjuer har genomförts på bibliotek, två på respektive deltagares 

arbetsplats och de sista två intervjuerna genomfördes hemma hos deltagarna. Efter att jag 

hade presenterat mig för respektive deltagare visade jag ännu en gång inbjudan till studien där 

syftet och tillvägagångssättet fanns förklarat. Jag informerade om att intervjun skulle spelas in 

med hjälp av min mobiltelefons röstinspelare och när deltagaren inte hade ytterligare frågor 

började intervjun. Efter att sista frågan hade besvarats av deltagaren fick denne möjlighet att 

göra tillägg. Genom att tacka deltagaren för sin tid avslutades intervjun. Genomsnittslängden 

för intervjuerna var 22 minuter, där den kortaste varade 13 minuter och den längsta 35 

minuter.  

 

4.6 Databearbetning och analys 

Efter genomförandet av varje enskilt intervju gjordes minnesanteckningar och därmed 

påbörjades en första analys. Vid transkribering av intervjuerna anonymiserades deltagarnas 

namn. Som analysmetod valdes kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman 

(2003). Fördelar med denna metod är att den kan anpassas till forskarens kunskaper och 

erfarenheter, den passar i många olika forskningsområden och möjliggör för både manifest 
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och latent tolkning av materialet.  Det är en empirisk metod som används för att dra tydliga 

och välgrundade slutsatser från en text med syfte att hitta både likheter och skillnader i 

textinnehållet (Graneheim & Lundman, 2003).  

Efter transkriberingen lästes intervjuerna igenom för att göra sig grundligt förtrodd med 

innehållet. Alla domäner (intervjufrågor) analyserades var för sig (Henricson, 2012). 

Meningsbärande enheter plockades ut ur texten för att sedan kunna kondenseras och kodas om 

till olika etiketter för meningsenheterna. Dessa koder jämfördes med varandra för att hitta 

likheter och skillnader och sedan bildades subkategorier och kategorier. Enligt Henricson 

(2012) anger det manifesta innehållet vad som står i texten och det är första steget i 

innehållsanalysen. För att kunna få en uppfattning om intervjuernas underförstådda budskap 

krävs en latent tolkning av innehållet (Graneheim & Lundman, 2003; Henricson, 2012).  

Tabell 2: Exempel på analysprocessen av domänen Hur tror du att styrketräning påverkar 

barns utveckling? Analysens steg från citat till subkategori. 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

text 

Koder 

 

Sub-

kategori 

Kategori 

”Jag tror att styrketräning, 

alltså av muskler, att det kan ha 

positiv effekt. Det påverkar ju 

även balansen, 

balansfunktionen hos barn. 

Deras utveckling, motoriska 

utveckling kan det påskynda 

och förbättra och det kan 

påverka deras hållning och 

motoriska färdigheter.” 

Styrketräning 

har positiv 

effekt. Det 

påverkar barns 

balans. Den 

motoriska 

utvecklingen 

påskyndas, 

hållningen och 

motoriken 

förbättras.  

- 

Styrketräning 

har positiv 

effekt 

- motorik 

förbättras 

- balans 

förbättras 

- hållning 

förbättras 

Effekter på 

fysisk 

utveckling 

Styrketräni

ngens 

effekter på 

barns 

utveckling 

 

4.7 Etiskt förhållningssätt 

Vid allt forskningsarbete är det viktigt att arbeta på ett etiskt försvarbart sätt och att följa de 

riktlinjer som vetenskapsrådet satt upp. Det finns fyra övergripande etikregler som är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2009). I enlighet med informationskravet är det forskarens skyldighet att 
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informera deltagarna om studiens syfte, vilken roll de har i studien, vem som genomför denna 

och även vilken institution som står bakom. Samtyckeskravet innebär att deltagarna har rätt 

att själva bestämma huruvida de vill medverka i undersökningen. Är respondenterna under 15 

år krävs även godkännande av vårdnadshavare. I denna studie har detta inte varit aktuellt då 

det är föräldrar som har intervjuats. Vidare innebär samtyckeskravet att respondenterna deltar 

frivilligt i undersökningen, får genomföra den när de vill och kan avbryta sin medverkan utan 

att detta leder till negativa konsekvenser för vederbörande. Enligt vetenskapsrådet (2009) 

måste alla uppgifter som erhålls från och om individerna behandlas konfidentiellt. Detta 

betyder att uppgifterna som samlas in inte får lämnas ut till utomstående, anteckningar, 

inspelningar och liknande skall förvaras oåtkomligt för utomstående och inte heller får det 

vara möjligt att identifiera individer i arbetet. Anonymitet gentemot intervjuaren är i princip 

omöjlig eftersom denne oftast vet vem den intervjuade är. Däremot kan den intervjuade 

anonymiseras gentemot läsaren (Trost, 2010). Eftersom jag enbart intervjuat sex individer är 

det av särskilt stor vikt att använda sig av koder för att försvåra identifiering av deltagarna. I 

analysen, resultatbeskrivningen och diskussionen har koder använts istället för namn och inga 

signalement har dokumenterats. Dessutom har ljudinspelningarna förstörts efter 

transkriberingen av de genomförda intervjuerna. Nyttjandekravet innebär att all data som 

samlats in enbart får användas i forskningsändamål. Information om exempelvis 

personuppgifter får inte säljas, utlånas eller användas för kommersiellt bruk (Vetenskapsrådet, 

2009).  

Genom att följa vetenskapsrådets etikregler har studien genomförts på ett etiskt försvarbart 

sätt. För att uppfylla både informations- och samtyckeskravet har jag redan i inbjudan till 

undersökningen (se bilaga 1) informerat om studiens syfte, om vem jag är samt om att det är 

Karlstads universitet som står bakom studien. Vidare har jag skrivit att deltagaren får välja tid 

och plats för intervjun, att deltagandet är helt frivilligt och att intervjun kan avbrytas utan att 

en förklaring behöver ges. Jag har även förklarat hur intervjuerna skulle gå till, att de skulle 

spelas in och hur lång tid de beräknades ta. Innan intervjun informerades deltagarna muntligt 

om att deras medverkan enbart kunde avbrytas under pågående intervju. Vidare har jag kort 

förklarat att jag skulle koda om sådant som eventuellt kunde göra att personerna skulle kunna 

identifieras i resultatpresentationen och att jag skulle radera inspelningarna efter att jag skrivit 

ut intervjuerna. Dessutom har samtliga anteckningar och inspelningar förvarats på ett sätt så 

att andra individer inte hade tillgång till materialet. Även om studiens ämne inte är särskilt 
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känsligt är det viktigt att följa de etiska reglerna. Vidare underrättades deltagarna om att allt 

material enbart skulle användas i denna studie och alltså inte överlämnas till tredje part.  
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5. Resultat 

Sammanlagt har sex personer intervjuats varav två stycken var kvinnor och resten var män. 

Alla hade minst ett barn i åldern 7 till 13 år.  

Analysen av all data som samlats in har resulterat i fem kategorier och 11 subkategorier. 

Dessa är följande: Allmänt om styrketräning (innebörd och inställning, effekter på kroppen), 

styrketräning för barn (effekter på den fysiska utvecklingen, effekter på den psykiska 

utvecklingen, eget upplägg för träning för barn), RF (uppfattning om och attityd till RF, 

inställning till RF:s rekommendationer om styrketräning för barn), information och kunskap 

(information och kunskap om styrketräning för barn från skolans och idrottens sida, påverkan 

på attityden genom mer information), föräldrars attityd till styrketräning för barn (föräldrars 

åsikter i allmänhet, förändringar av den egna inställningen).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Resultatets fem kategorier samt 11 subkategorier. 

 

5.1 Allmänt om styrketräning 

5.1.1 Innebörd och inställning.  

Analysen av materialet antyder att styrketräning kan ha olika innebörd för olika individer. Det 

anses vara ett väldigt brett begrepp bland samtliga deltagare och för alla innebär styrketräning 

mer än träning med vikter. Linda uttryckte att styrketräning kan vara ”att bygga en altan, träna 
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pilates eller att man går på gym”. Bengt beskrev hur en skogspromenad kan bli till 

styrketräning om man häver sig över stockar, klättrar och springer och gör det upprepade 

gånger. ”Träning med egen kroppsvikt, exempelvis coreträning är också styrketräning.” sade 

Peter. 

Hampus sade: ”Styrketräning är ett brett begrepp och det kan vara vad som helst som gör att 

man blir starkare.” Även Sandra beskriver styrketräning som att: ”bygga upp styrkan i 

musklerna och skelettet”. 

Deltagarna är allmänt positiva till träning och styrketräning. Flera beskriver träning, och 

delvis även styrketräning, som något viktigt i deras liv. Bengt beskriver styrketräning som 

något positivt som gör att ”Man mår bättre i kroppen och skapar balans.” I intervjun med 

Sandra har det framkommit att hon anser att styrketräning är bra och både hon, Hampus, 

Bengt och Linda pratar om att styrketräning stärker kroppen i längden, kan vara 

skadeförebyggande inom olika idrotter samt vara positivt för när man blir äldre. 

 

5.1.2 Effekter på kroppen. 

Alla som har intervjuats tror att styrketräning har positiva effekter på kroppen, men flera har 

uttryckt att träningen måste utföras korrekt och i måttlig mängd.  

Deltagarna har olika syn på hur styrketräning påverkar kroppen. Alla anser att muskelmassan 

och styrkan ökar, men Sandra och Hampus tror även att hormonbalansen påverkas positivt 

och att man bland annat blir gladare. Vidare tror Bengt att hela organismen påverkas av 

styrketräning: ”Styrketräning påverkar på cellnivå, det hjälper till med hållningen, muskulärt, 

det hjälper till med de inre organen och det stöttar kroppen och stärker skelettet.” 

I intervjun med mig beskrev Peter hur han har styrketränat lite med äldsta sonen som haft 

problem med ljumskarna. Han sade att styrketräning förmodligen leder till ”Snabbare 

rehabilitering efter skada. […] och verkar förebyggande.” 

 

5.2 Styrketräning för barn 

5.2.1 Effekter på den fysiska utvecklingen. 

”Styrketräning har positiv effekt. Det påverkar barns balans, den motoriska utvecklingen 

påskyndas, hållningen och motoriken förbättras.” sade Bengt i intervju med mig. Flera av 
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deltagarna har liknande tankar vad gäller styrketräningens effekter på barns fysiska 

utveckling. Det finns en uppfattning om att styrketräning är bra för att flera olika kvaliteter 

tränas i samband med styrketräning såsom balans, koordination och motorik. Dessutom ökar 

barns rörlighet och skelettet stärks. 

Däremot tror inte Peter att styrkan ökar i nämnvärd omfattning och han berättade att han har 

lärt sig att styrketräning först skall påbörjas när barn är 12 år eller äldre eftersom det inte ger 

någon effekt innan dess. Barn kan inte ta till sig styrketräning i tidig ålder utan det är annat 

som sak tränas då. Beroende på barns ålder ska olika träningsformer användas.  

Samtliga deltagare anser att styrketräning kan göra kroppen mer hållfast och minskar 

skaderisken i olika idrotter. Framför allt Linda och Bengt poängterade under respektive 

intervju vikten av helheten och att träning i unga år för med sig fördelar längre fram i form av 

en mer tålig och användbar kropp. 

 

5.2.2 Effekter på den psykiska utvecklingen. 

Under analysen har det framkommit att åsikterna om hur styrketräning påverkar barns 

psykiska utveckling skiljer sig mellan deltagarna. Flera deltagare anser att styrketräningens 

positiva effekter på kroppen leder till ökad psykiskt välmående vilket i sin tur påverkar 

personlighetsutvecklingen positivt. 

”Jag tror en stark kropp ger ett starkt psyke.” sade Linda. Vidare sade Bengt: ”Om man 

styrketränar känner man att man orkar och det stärker psyket. […] Styrketräningen påverkar 

personligheten positivt.” Han pratade även om att självkänslan förbättras med styrketräning 

på grund av upplevelsen av att ha kraft och energi. ”Självkänslan påverkas positivt av allt som 

gör att vi uppfattar oss som starka och dugliga”. 

Det finns även en viss tro om att styrketräning kan öka motivationen inom annan idrott om 

den grenspecifika prestationen ökar på grund av förbättring av de kvaliteter som tränas vid 

styrketräning. Det finns även en uppfattning bland några deltagare om att barn som lyckas bra 

inom idrotten känner sig mer motiverade inom andra områden i livet jämfört med barn som 

inte idrottar. Beror den ökade idrottsprestationen på styrketräning kan det finnas en relation 

mellan styrketräning och motivation. 
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Två av deltagarna har under intervjuerna funderat kring tänkbara negativa effekter med 

styrketräning i tidig ålder. ”Handlar styrketräning enbart om utseendet kan det leda till skev 

kroppsuppfattning och störa utvecklingen av identiteten.” sade Peter. Hampus talade om att 

press från idrottens eller föräldrarnas sida kan vara negativ och eventuellt hämma den 

psykiska utvecklingen. Enligt honom gäller det både vid styrketräning men även inom annan 

idrott. Han påpekade dock att så länge som barn har roligt när de idrottar och det sker på 

barnens villkor är styrketräning förmodligen gynnsamt för barns utveckling, både den fysiska 

och den psykiska.  

 

5.2.3 Eget upplägg för träning för barn. 

Svaren på frågan om hur träning för barn inom åldersspannet 7 till 13 år bör vara upplagd 

enligt deltagarna har varit mycket eniga. ”Träning skall vara lustfylld och kul.”, ”Träning för 

barn ska vara lekfullt och frivilligt.”, ”Träningen skall vara på barnens villkor och de skall ha 

roligt.” och ”Träning ska ske under kontrollerade former.”. 

I samtliga intervjuer har det framkommit att träning för barn ska vara roligt och lustbetonad. 

Det ska vara lekfullt, kul och på barnens villkor. Samtidigt ska det var under kontrollerade 

former och främst Sandra har betonat vikten av att ha välutbildade och pålitliga ledare inom 

idrotten som vet hur barn ska träna på rätt sätt. 

Enligt Linda är att klättra i skogen eller att träna styrka med barn bra redan i tidig ålder men 

det handlar om hur det genomförs. Barnen ska tycka att det är roligt, enligt henne kan inslag 

av tävling ingå men det får inte ta överhand. Bengt svarade: ”Regelbunden träning i vardagen 

med roliga inslag.” Styrketräning kan ske i vardagen. Barnen kan hjälpa till hemma, lyfta 

olika föremål eller hjälpa med trädgårdsarbete.  

Flera av deltagarna använder även adjektiv som mångsidig, utmanade och individuell. Enligt 

Sandra är det viktigt att komponenter som vighet, hopp, spänst, fart och motorik ingår i 

träning för barn. Vidare sade hon att styrketräning borde ses som ett komplement till annan 

idrott och det tycker även flera andra deltagare. Att träningen anpassas till den enskilde 

individen ses också som viktigt av flera deltagare. Att vara stark anses vara en fördel i 

vardagen och inom olika idrotter varpå barn bör styrketräna på något sätt. Sedan är den 

allmänna uppfattningen att mängden styrketräning kan ökas successivt med bättre teknik, 

styrka och stigande ålder.  
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Bengt håller med de övriga deltagarna om att träningen måste vara rolig. ”Träning är bra. Det 

ska vara kul och på barns villkor men får inte bli fanatiskt.” Han sade att barn ska träna för att 

det gör dem glada och nöjda med sig själva, inte för att de upplever ett behov av att de måste 

”pumpa och bygga muskler”.  

 

5.3 Riksidrottsförbundet 

5.3.1 Uppfattning om och attityd till RF. 

Samtliga deltagare svarade att de hört talas om RF någon gång men kunskapen kring RF:s roll 

inom idrottsrörelsen varierade.  

Peter beskrev RF som en auktoritet inom idrottsvärlden och sade: ”De står för kunskap och 

sätter etiska regler.” Lindas uppfattning om RF är att de gör ett bra jobb och verkar för att 

människor ska röra på sig mer.  

RF anses vara en pålitlig organisation inom idrottsrörelsen som strävar efter att motivera 

människor till rörelse, står för kunskap och sätter upp etiska regler. Samtliga deltagare är 

eniga om att RF gör ett bra jobb även om inte alla känner till RF:s olika arbetsområden. 

 

5.3.2 Inställning till RF:s rekommendationer om styrketräning för barn. 

Innan frågan om deltagarnas inställning till RF:s rekommendationer om styrketräning för barn 

ställdes läste jag upp RF:s rekommendationer (se bilaga 2). 

”Jag känner ju igen det. Detta är inga nya rekommendationer. […] Det funkade ungefär lika 

när mina äldsta barn var yngre.” svarade Niclas. Han utvecklade att den handbollsträningen 

som hans dotter deltar i genomförs i linje med RF:s rekommendationer och att han tycker den 

träningen verkar vara bra för barn. Inom handbollen tränas mycket styrka för att minska 

skaderisken. 

Bengt, Hampus och Linda sade också att de tycker att rekommendationerna verkar pålitliga 

och bra. Niclas påpekade att han anser att rekommendationer behövs för att idrotten har 

förändrats. Förr spelades det fotboll spontant eller barn var ute och cyklade. Nu är idrotten 

mer organiserad och vissa barn tränar i stor omfattning och då krävs evidensbaserade råd för 

att träningen skall vara hälsosam. 
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Peter och Sandra reagerade däremot något förvånade över rekommendationerna. Peter sade: 

”Jag är lite förvånad över rekommendationerna men jag antar att de bygger på vetenskap och 

beprövad erfarenhet. Skulle jag leda ett lag i framtiden skulle jag kunna ta till mig dessa.” 

Han berättade att han hade lärt sig inom innebandyn att styrketräning bör påbörjas något 

senare, ungefär från 12 års ålder. Sandra reagerade främst på vad som menas med 

styrketräning och även i vilken omfattning som det ska ske. Hon pratade om huruvida två till 

tre pass styrketräning ska kunna hinnas med varje vecka när vissa barn enbart idrottar en eller 

två gånger i veckan eller när skolgymnastiken blivit begränsad till enbart någon timme i 

veckan. 

 

5.4 Information och kunskap 

5.4.1 Information och kunskap om styrketräning för barn från skolans och 

idrottens sida. 

När det gäller vilken information som föräldrarna fått om styrketräning skiljer sig svaren 

väldigt mycket. Niclas upplever att han har fått mycket och bra information medan Hampus 

inte har fått någon information alls. ”Tränaren inom handbollen har informerat om 

styrketräning. Vi har fått mycket information om varför det är viktigt att styrketräna.” sade 

Niclas. Tränaren har bland annat förklarat hur muskler, leder och skelettet stärks av 

styrketräning och det därmed minskar skaderisken inom handbollen som enligt Niclas kan 

vara en tuff idrott med mycket kroppskontakt. 

I intervjun med Linda framkom det att det inom de innebandy- och fotbollsföreningar som 

hennes son är medlem i har tagits upp vad föräldrar tycker om styrketräning. Ämnet har lyfts 

fram och diskuterats fritt på föräldramöten, däremot har ingen ny kunskap förmedlats.  

 

5.4.2 Påverkan på attityden genom mer information. 

I samtliga intervjuer har det framkommit att mer information om styrketräning skulle vara 

bra. Enligt Sandra ”skulle de som är något tveksamma till styrketräning idag ändra 

uppfattning om de fick mer information.” Deltagarna uttryckte att mer information och 

kunskap förmodligen skulle påverka hur föräldrar ser på styrketräning för barn. Linda 

uttryckte det på följande sätt: ”Det krävs ökad medvetenhet och kunskap bland föräldrar. […] 

Det gäller inte bara styrketräning utan träning i allmänhet.” Flera av deltagarna har tagit upp 
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den växande inaktiviteten bland barn och att riskerna med detta borde medvetandegöras mer 

för att föräldrar aktivt ska kunna agera. Sedan krävs att informationen kommer från en pålitlig 

källa som exempelvis RF och att den blir tillgänglig för alla föräldrar. Inte alla barn är med i 

en idrottsförening och därför anses skolan eller även barnavårdscentralen vara ett ställe där 

denna information och kunskap skulle kunna förmedlas. Dessutom är det viktigt att förmedla 

att styrketräning kan vara väldigt allsidig och varierande, inte enbart lyft av hantlar och 

skivstänger. Utöver det bör informationen innehålla förklaringar om vad som händer i 

kroppen vid aktivitet respektive inaktivitet. 

 

5.5 Föräldrars attityd till styrketräning för barn 

5.5.1 Föräldrars åsikter i allmänhet. 

I denna frågade skiljde sig åsikterna åt. Hampus sade: ”Jag tror att föräldrar är livrädda för 

styrketräning för att de förknippar det med träning i gym och med mycket tunga vikter. […] 

De tänker nog inte på att vi styrketränar med den egna kroppen hela tiden.” Även Bengt har 

sagt att han tror att föräldrars tro om styrketräning är att det är farligt för barn och kan förstöra 

ligament och muskler. Tveksamheten bland föräldrar i allmänhet tros bero på en rädsla och 

okunskap. Dessutom har flera deltagare yttrat att många förmodligen förknippar styrketräning 

med träning med tunga vikter och på ett gym som kan anses vara ett olämpligt ställe för barn 

att vara på. 

”Jag tror att föräldrar är rädda för att deras barn ska sitta framför en datorskärm eller 

mobiltelefon hela dagarna. Jag tror att de är positiva till allt idrottande inklusive 

styrketräning.” sade Niclas. Även Sandra har uppgett att hon tror att många föräldrar är 

positiva till styrketräning. Hon menade dock att det är föräldrar till barn som idrottar mycket 

och där förmodligen hela familjen är tämligen aktiv. Vidare talade hon om medvetenhet och 

kunskap, att de föräldrar som inte känner till farorna med en inaktiv livsstil eller de positiva 

effekterna av träning förmodligen är negativa till olika typer av träning.  

 

5.5.2 Förändringar av den egna inställningen. 

Nästan samtliga deltagare berättar att deras attityd till styrketräning för barn har förändrats 

med tiden. De har blivit mer positiva till att barn aktivt tränar sin styrka. Att deras inställning 

har förändrats beror på att de har informerat sig på egen hand eller upplevt att styrketräning 
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har positiva effekter på både det fysiska och det psykiska välmående. ”Jag har läst om att 

styrketräning har skadeförebyggande effekter. […] I och med att min son haft problem med 

ljumskar som blivit bättre med coreträning har min inställning till styrketräning förbättrats.” 

berättade Peter.  
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6. Diskussion 

6.1 Resultatdiskussion 

Studien syftade till att undersöka föräldrars attityder till styrketräning för prepubertala barn. 

Dessutom var det av intresse att undersöka föräldrars kunskaper och tro om styrketräning och 

deras inställning till RF och förbundets rekommendationer gällande styrketräning för barn. 

Samtliga frågeställningar har kunnat besvaras. 

Första frågeställningen var vilken betydelse begreppet styrketräning har för deltagarna och 

deras inställning till det. Det har framkommit att styrketräning anses vara ett mycket brett 

begrepp för samtliga och att det handlar om mer än att enbart lyfta vikter och därmed bli 

starkare. Styrketräning innebär, utöver träning med vikter och på gym, träning med egen 

kroppsvikt, att klättra över stockar upprepade gånger eller att göra olika saker i vardagen som 

ökar styrkan i musklerna och i skelettet. Inställningen till styrketräning i allmänhet är positiv 

bland deltagarna och flera uppger att styrketräning är viktigt för dem. Precis som forskning 

har visat tror flera deltagare att styrketräning är bra på lång sikt och gör att kroppen håller i 

längden (Lindén, 2006). Vidare finns en uppfattning bland deltagarna om att styrketräning har 

förebyggande effekter inom olika idrotter. Både enligt Wilmore et al. (2008) och Payne et al. 

(1997) finns forskning som har visat att risken för att barn skadar sig i sin idrott minskar med 

styrketräning för att bland annat muskulaturen runt lederna stärks och det kan enligt mig antas 

vara liknande för vuxna. 

Deltagarna verkar ha goda kunskaper om effekterna av styrketräning i allmänhet. Vad exakt 

det beror på har inte kunnat avgöras men antagligen finns ett samband mellan ett allmänt 

intresse för motion och en strävan efter en hälsosam livsstil och ett intresse för att uppnå ökad 

kunskap om ämnet. Flera av deltagarna har informerat sig på egen hand. Det som har lyfts 

fram i intervjuerna är att styrketräning är positivt för kroppen under förutsättning att det utförs 

korrekt och leder då till att muskelmassan och styrkan ökar, att skelettet stärks och även inre 

organ påverkas. Detta går hand i hand med den beskrivning av hur styrketräning påverkar 

kroppen som Statens Folkhälsoinstitut (2008) gett ut. 

Även när det gäller styrketräningens effekter på barns fysiska och psykiska utveckling tror 

deltagarna mestadels att styrketräning är positivt. De visar på relativt goda kunskaper inom 

ämnet. Det har nämnts att motoriken och rörligheten förbättras och att skelettet stärks. Att 

både bentätheten och skelettstorleken påverkas positivt av viktbärande fysisk aktivitet och att 

det är främst under uppväxtåren som mängden maximal benmassa kan ökas har bland annat 
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Lindén visat i sin avhandling (2006). Även litteratur från Statens Folkhälsoinstitut (2008) och 

Wilmore et al. (2008) visar samma resultat. Under genomförandet av ”Bunkefloprojektet” har 

Ericsson (2003) kommit fram till att styrketräning förbättrar barns motorik. Vidare har det 

visats att skolprestationerna förbättras av regelbunden träning med inslag av styrketräning, 

vilket dock inte har nämnts i intervjuerna. En av deltagarna är tveksam gällande styrkeökning 

i samband med styrketräning. Litteraturen visar dock att motsvarande mängd styrketräning 

hos vuxna och barn resulterar i samma relativa styrkeökning men att det hos barn snarare 

beror på neuromuskulär anpassning än på ökning av muskelmassa (Ramsay et al., 1990; 

Tonkonogi & Bellardini, 2012). Huruvida styrkeökningen hos barn är hållbar vid ett uppehåll 

i träningen visar forskningen blandade resultat på (Malina, 2006; Tonkonogi & Bellardini, 

2012).  

När det kommer till styrketräningens effekter på barns psykiska utveckling anser flera 

deltagare att både barns allmänna välmående och deras personlighetsutveckling samt 

självkänsla påverkas positivt. RF (2009) uppger att styrketräning är främjande både för barns 

hälsa och välbefinnande. Vidare pekar studien på en viss tro om att styrketräning ökar barns 

motivation inom idrotten och även inom andra sammanhang. Enligt Thomson (2010) och 

White (2007) är det föräldrars förväntningar och reaktioner vid idrottsutövande samt 

hantering av vinst och förlust i olika idrottssammanhang som påverkar barns motivation. Vad 

som driver barn till att vilja prestera kan påverka hela deras utveckling och hur de blir som 

vuxna. I enighet med Thomson (2010) anser flera av deltagarna att det motivationsklimatet 

som föräldrarna skapar påverkar barnen i många olika sammanhang utöver idrottsutövning 

och att barn som lyckas bra inom idrott, för att de känner sig motiverade, kommer lyckas 

bättre senare i livet. 

RF anses vara en pålitlig organisation samtidigt som flera av deltagarna inte känner till RF:s 

arbetsuppgifter vilket kan vara en nackdel när rekommendationer, råd och information ges ut. 

Antagligen är det mer sannolikt att en individ ställer sig positiv till information från en 

organisation som denne känner till väl än någon som denne enbart hört talas. Om deltagarna i 

studien är representativa för föräldrar med barn i åldrarna 7 till 13 år tyder resultaten på att RF 

bör satsa på att marknadsföra sig mer för att föräldrar ska kunna ta del av den information 

som finns. 

Merparten av deltagarna uppgav att de anser att rekommendationerna verkar pålitliga. De råd 

som RF gett ut angående duration, intensitet och kontinuitet av styrketräning för barn är 
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liknande NSCA:s rekommendationer från år 1985 (Tonkonogi, 2007) och kan ses som 

beprövade och tillämpningsbara. Dessutom poängteras både i RF:s och i NSCA:s råd att 

belastningen och intensiteten inte får utökas innan barnen lärt sig rätt teknik. Just vikten av att 

styrketräningen måste utföras på ett korrekt sätt har nämnts i flera intervjuer. Samtidigt som 

de flesta deltagarna ställde sig positiva till RF:s rekommendationer var två av deltagarna 

något skeptiska. Dessa fynd visar att attityden om styrketräning inte är lika utan att föräldrar 

har skilda åsikter. Exakt vad dessa skillnader beror på har inte kunnat avgöras i studien och 

därmed lämnas utrymme för ytterligare forskning.  

Det uppstod förvåning över att styrketräning rekommenderas från så tidig ålder som 7 år och 

även över att RF (2009) föreslår upp till tre pass i veckan som varar 20 till 40 minuter. Denna 

förvåning kan bero att olika individer definierar begreppet styrketräning på olika sätt eller har 

en specifik föreställning om hur ett styrkepass utförs. Under förutsättning att ett fotbollslag 

enbart tränar två gånger i veckan en timme åt gången och styrketräningen skall vara ren 

styrketräning med hantlar och andra fria vikter skulle det antagligen bli svårt att hinna med 

flera styrkepass i veckan och samtidigt träna fotboll. Om styrketräningen däremot är ett 

komplement till idrotten och görs exempelvis i form av en uppvärmningslek där barnen gör 

exempelvis knäböj, utfallssteg, armhävningar, springer uppför läktaren och balanserar med 

bollen blir styrketräningen mindre tidskrävande, varierande och samtidigt idrottsspecifik.  

 

I vilken ålder styrketräning kan introduceras råder det något delade åsikter om bland 

deltagarna. Detta kan bero på att deras definition på styrketräning skiljer sig något. 

Styrketräning med olika vikter och på gym anses av flera vara lämpligt från 12 år och uppåt 

medan träning där olika koordinations-, balans- och motoriska övningar som samtidigt ökar 

muskelstyrkan tycks vara adekvat redan hos yngre barn. Studien har visat att all träning för 

barn ska vara rolig, varierande, lustfylld och samtidigt utmanande. Det ska ske på barnens 

villkor, vara frivilligt och individanpassad. I enighet med RF (2009) skall styrketräning 

anpassas till barnets mognadsgrad och fysiska förutsättningar och därmed vara individuellt 

anpassad och ske på barnens villkor. Vidare kan styrka tränas med vikter på ett gym men även 

i form av lekar. All träning för barn rekommenderas ha olika inslag såsom styrka, 

koordination, balans och kondition och där går föräldrarnas idéer om träning för barn hand i 

hand med RF:s rekommendationer. 
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Deltagarnas attityd till styrketräning för barn visade sig vara övervägande positiv. Någon har 

uppgett att dennes attityd har förändrats till det positiva med tiden vilket berodde på ökad 

kunskap. Deltagaren hade på egen hand inhämtat information om styrketräningens effekter. 

Medvetenhet och kunskap verkar vara en förutsättning för att föräldrar ska tycka att 

styrketräning är lämplig för barn att utföra. Studien har visat att samtliga deltagare har 

övervägande goda kunskaper gällande ämnet. Deltagarna har uppgett att föräldrar som har en 

negativ attityd till styrketräning antagligen är rädda för att deras barn ska skada sig vilket till 

stor del antas bero på okunskap. Enligt Tonkonogi och Bellardini (2012) är risken för skador 

betydligt högre inom basket och fotboll än vid styrketräning. Vidare minskar styrketräning 

skaderisken i andra idrotter.  

Det har framkommit att deltagarna anser att mer information om styrketräning från idrottens 

och från skolans sida är önskvärd. De flesta hade fått ytterst lite eller ingen information alls 

om styrketräning för barn, varken från idrottens eller skolans håll. Flera föräldrar uppgav att 

styrketräning inte ingår alls i deras barns träning eller i mycket liten omfattning. Olika studier 

har visat att långt ifrån alla barntränare inkluderar styrketräning i barnens träning (Mellby, 

2011) vilket stämmer överens med deltagarnas beskrivningar. Det skilde sig något mellan de 

olika föreningarna där deltagarnas barn är medlemmar i, men samtliga ansåg att mer 

information behövs. Denna information måste förmedla kunskap om vad styrketräning 

innebär, hur den kan utföras på olika sätt för att vara anpassad till barnens individuella 

förutsättningar och framför allt vilka positiva effekter den medför. Studien antyder att 

föräldrar som är tveksamma eller till och med negativa till styrketräning för barn skulle 

förändra sin attityd om de fick mer kunskap. Det anses vara viktigt att informationen som ges 

ut kommer från en pålitlig källa, exempelvis RF, och att den når alla föräldrar. Därför skulle 

det kunna vara lämpligt att skolan eller även barnavårdscentralen (BVC) informerar om 

vikten av fysisk aktivitet och en aktiv livsstil. På grund av forskningsresultat som visar vilka 

positiva effekter som styrketräning har på barns utveckling bör information om styrketräning 

för barn inkluderas (Payne et al., 1997; RF, 2009; Wilmore et al., 2008). Genom att informera 

om detta på BVC kan föräldrar få information redan när deras barn är mycket små och börja 

bilda sig en uppfattning och eventuellt även börja anamma olika aspekter. Eftersom forskning 

har visat att föräldrars livsstil påverkar barns framtida livsstil i hög grad och att motion och 

träning bör introduceras tidigt skulle detta vara en möjlighet att påverka framtida 

generationers livsstil i ett mycket tidigt skede (Wikland, 2012). 
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Resultaten från studien kan ses som en grund för fortsatt forskning om föräldrars attityder till 

fysisk aktivitet, träning och styrketräning. Studien har visat att föräldrarna som intervjuats har 

övervägande goda kunskaper om styrketräning i allmänhet och även om styrketräning för 

barn. Detta kan bero på att samtliga deltagare är positiva till fysisk aktivitet och träning, de 

flesta tränar själva på sin fritid och samtliga har barn som idrottar. För att kunna dra slutsatser 

om huruvida dessa fynd kan överföras till en större population, vilket inte var syftet med 

denna studie, skulle ytterligare forskning krävas som involverar fler föräldrar.  

Vid försök att rekrytera deltagare på Friskis och Svettis har flera personer tackat nej till att 

delta i studien för att de ansåg sig ha otillräckliga kunskaper om styrketräning. Detta skulle 

kunna betyda att föräldrarna som valde att delta gjorde det för att de har goda kunskaper om 

träning och styrketräning och att resultatet hade blivit mycket annorlunda om andra föräldrar 

hade deltagit i studien. 

Min uppfattning är att föräldrar till idrottande barn har en positiv attityd till styrketräning och 

är intresserade av ämnet. Föräldrar vill instinktivt skydda sina barn och ge de goda 

förutsättningar att lyckas i livet. Mer och tydligare information om vad styrketräning är, att 

det är ofarligt vid korrekt utförande, hur det kan minska risker för skador inom andra idrotter 

och på fritiden och att det även minskar risken för frakturer och benskörhet senare i livet 

skulle kunna skapa en positiv anda runt styrketräning för barn (RF, 2009). Fysisk aktivitet i 

allmänhet, men även styrketräning, främjar motoriken och förbättrar koncentrationsförmågan 

och skolprestationer och genom att sprida kunskap om detta skulle allt fler föräldrar kunna bli 

positiva till styrketräning för barn, även i tidig ålder (Ericsson, 2003). Detta skulle kunna 

utgöra en del i arbetet mot en inaktiv livsstil med övervikt och välfärdssjukdomar som många 

vuxna och även barn har i Sverige idag (Lindén, 2006).  

 

6.2 Metoddiskussion 

Genom detta arbete har en ökad förståelse för vilken attityd aktiva föräldrar till idrottande 

barn har till styrketräning för prepubertala barn uppnåtts. Befintlig litteratur och forskning har 

gåtts igenom innan genomförandet av studien för att skapa en inblick i området. 

Litteraturbearbetningen inspirerade till olika frågeställningar och målet med studien var att 

besvara dessa. Efter avslutad dataanalys gjordes en djupare litteraturbearbetning för att sedan 

kunna bilda sig en uppfattning om föräldrars attityd till och kunskaper om styrketräning för 

prepubertala barn. Eftersom syftet med detta arbete var att undersöka attityder och kunskaper 
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ansågs en intervjustudie vara mest lämplig. Denna metod tillåter insamling av mjuk data som 

är beskrivande och leder till ökad förståelse i det aktuella ämnet. Intervjuerna genomfördes 

face-to-face och enskilt. Deltagaren fick intervjuarens odelade uppmärksamhet och möjlighet 

att uttrycka sina tankar om ämnet utan att bli avbruten av andra individer. Ett alternativ till de 

enskilda intervjuerna hade varit intervju i fokusgrupp (Kvale & Brinkmann, 2009). Nackdelen 

med denna metod hade eventuellt varit att deltagarna avbryter varandra eller ifall att någon 

har helt motsatta åsikter än resten av gruppen att den personen inte hade velat delge sin åsikt. 

Ännu ett alternativ hade varit att samla in data med hjälp av enkäter. Denna metod hade 

möjliggjort att undersöka en betydligt större studiepopulation men det hade inte funnits 

utrymme att ställa följdfrågor och på det viset få mer utförliga svar (Hassmén & Hassmén, 

2008). Med detta i åtanke anser jag att datainsamlingsmetoden i studien var ett bra val för att 

samla in den information som krävdes för att efter analys kunna besvara forskningsfrågorna.  

Att rekrytera deltagare till studien visade sig vara svårare än vad som antagits från början. De 

individer som togs kontakt med på Friskis och Svettis var samtliga emot att delta i studien 

trots att jag poängterade att intervjun kunde genomföras när det passade dem och att inga 

förkunskaper krävdes. Vissa sade att de inte hade någon vidare kunskap kring träning och 

ansåg det vara ett problem. Det kan enbart spekuleras om huruvida detta har påverkat studiens 

resultat. De föräldrar som tackade nej till studien eftersom de ansåg sig vara för okunniga 

inom ämnet hade eventuellt kunnat tillföra mycket. Eftersom syftet med studien var att 

undersöka föräldrars, inte experters attityd, hade de individerna passat in i urvalet såvitt att de 

hade barn i rätt ålder. Av den orsaken att jag inte ville övertala individer till att delta i studien, 

då detta eventuellt hade påverkat studiens trovärdighet, tog jag beslutet att rekrytera 

intervjudeltagare på ett annat sätt. En av lärarna vid Karlstads universitet erbjöd att han kunde 

skicka e-postmeddelanden innehållande inbjudan till studien till föräldrar i en fotbollsförening 

vilket medförde att olika föräldrar erbjöd att delta i studien. Genom att redan i inbjudan vara 

tydlig med studiens syfte och genomförande uppfylldes vetenskapsrådets informationskrav 

(Vetenskapsrådet, 2009). För att följa konfidentialitetskravet har samtliga namn 

anonymiserats och ingen annan än deltagaren själv bör kunna utgöra vem som har sagt vad 

under intervjuerna såvida inte deltagarna känner varandra väl. En aspekt som bör kommas 

ihåg vid resultatanalysen är att samtliga föräldrar som rekryterades på det viset har anknytning 

till föreningsdriven idrott. 

De föräldrar som tog kontakt med mig var samtliga föräldrar som är positiva till träning och 

hade barn i rätt åldersgrupp vilket kvalificerade dem till studien. Jag har inte intervjuat 



33 
 

samtliga föräldrar som tog kontakt med mig eftersom jag efter sex intervjuer upplevde att de 

svaren jag hade fått liknade varandra och att en mättnad hade uppnåtts vilket visar att 

tillräckligt många intervjuer har genomförts (Ahrne & Svensson, 2011). Visserligen gjordes 

innehållsanalysen först efter att den sista intervjun hade genomförts och transkriberats men 

eftersom analysprocessen påbörjas redan under intervjun lades märke till att tillräckligt med 

data hade samlats in. På grund av begränsningen i arbetets omfattning har inga fler intervjuer 

genomförts efter att en mättnad hade uppnåtts. Ytterligare några intervjuer hade kunnat göras, 

även ifall de inte hade gett helt ny kunskap, för att sedan ha möjlighet att göra jämförelser 

mellan olika undergrupper (Ahrne & Svensson, 2011).  

För att intervjuprocessen skulle kännas angenäm för respektive deltagare fick de välja både tid 

och plats för intervju. Två av intervjuerna har genomförts i respektive deltagares hem. Enligt 

Ahrne och Svensson (2011) kan det vara känsligt att intervjua personer i deras hemmamiljö 

men det är inte ovanligt om inte intervjun är anknuten till personens arbetsplats. Jag anser inte 

att platserna för respektive intervju har påverkat studiens resultat eftersom ämnet inte kan 

betraktas som känsligt. Vid intervju i någons hem är det viktigt att inte andra 

familjemedlemmar är hemma och stör under intervjun och även att den intervjuades 

hemadress behandlas konfidentiellt. Två intervjuer har genomförts på ett bibliotek. De sista 

två intervjuerna genomfördes på respektive deltagares arbetsplats. Ena intervjun genomfördes 

på ett kontor och den andra i ett konferensrum. Platserna för intervjuerna har fungerat väl och 

samtliga intervjuer har kunnat genomföras utan några nämnvärda störningar. Att den miljö 

som intervjun genomförs i kan väcka olika känslor hos olika personer kan inte undgås och det 

är jag medveten om.  

Intervjuerna har spelats in med min mobiltelefon. De varade i genomsnitt 22 minuter, den 

kortaste intervjun tog 13 minuter och den längsta 35 minuter. Hur lång en intervju bör vara 

har diskuterats i litteraturen och det beror bland annat på hur brett ämnet är som undersöks 

och vilket syfte studien har (Smith & Osborn, 2007). Jag antog innan att intervjuerna skulle ta 

längre tid men upptäckte snabbt att så inte var fallet. Trots det anser jag att jag har fått mycket 

information av deltagarna. Den kortaste intervjun, som enbart tog 13 minuter, var en av de 

mest innehållsrika för att deltagaren var väldigt tydlig i sina svar. Jag hade eventuellt kunnat 

ställa fler följdfrågor för att få ytterligare information av deltagarna men detta kunde ha 

resulterat i att intervjuerna hade känts utdragna. Pilotintervjun som jag gjorde, och sedan även 

använde i analysprocessen, tog 24 minuter varpå jag borde ha ändrat den beräknade 

intervjutiden i inbjudan till studien. Eventuellt har potentiella deltagare avskräckts för att jag 
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hade skrivit att intervjun kan ta mellan 30 och 45 minuter. Innan genomföringen av 

pilotintervju var syftet med denna att testa intervjuguiden för att sedan kunna revidera den. I 

och med att pilotintervju gick mycket väl och jag enbart konstaterade att jag skulle lägga till 

en fråga som deltagaren inspirerade mig till valde jag att ta med pilotintervjun i analysen. 

Enligt Kvale och Brinkman (2009) kan pilotintervjun analyseras såvida den intervjuade ingår 

i målgruppen för studien och inte intervjuguiden ändras på ett sätt som medför att vissa 

frågeområden inte har belysts i pilotintervjun.  

Intervjuguiden bestod efter revideringen av tre frågeområden och sammanlagt 12 frågor 

exklusive följdfrågor. Genom att först låta deltagaren berätta om sig själv fick jag 

bakgrundsinformation som hade kunnat vara av intresse vid analysen samtidigt som det 

skapar en relation mellan intervjuaren och den intervjuade (Smith & Osborn, 2007). Eftersom 

svaren på denna fråga varierade väldigt mycket har inte bakgrundsinformationen kunnat 

användas vid resultatanalysen. Att användning de olika ”prompts” missades kan bero på en 

viss oerfarenhet med att genomföra intervjuer. Innan fråga C4 ställdes sammanfattades RF:s 

rekommendationer om styrketräning för barn. På det viset försäkrade jag mig om att samtliga 

deltagare hade fått samma information gällande RF:s råd inom området.  

Vid undersökning av enskilda individers åsikter kring styrketräning för barn innan puberteten, 

har det med syfte att få ökad förståelse om det aktuella ämnet, utgåtts från ett hermeneutiskt 

perspektiv. Först efter insamlingen av data och en noggrann analys har en tydlig uppfattning 

om föräldrars attityder och kunskaper om styrketräning för barn bildats och arbetssättet i 

studien kan därmed ses vara induktivt. Målet vid ett induktivt arbetssätt är att vara 

förutsättningslöst men detta är omöjligt på det sättet att formuleringen av syftet och relevanta 

forskningsfrågor förutsätter en viss förkunskap hos forskaren (Henricson, 2012). Vidare kan 

inte heller personliga uppfattningar undanröjas. Jag försökte ha detta i åtanke under hela 

arbetet. Vid undersökning av attityder kan det vara en fördel att vänta med teoriformuleringen 

tills efter datainsamlingen och analysen har genomförts eftersom det ofta är svårt att förutspå 

hur individer ställer sig till olika frågor. Visserligen hade ett deduktivt arbetssätt varit möjligt 

men då hade arbetet snarare varit hypotesprövande istället för utforskande vilket inte var 

syftet med studien.  

Huruvida studiens resultat kan generaliseras till andra grupper bör diskuteras. Vid insamling 

av data har utgångspunkten varit ett fenomenologiskt perspektiv. Det betyder att jag antagit 

att deltagarnas beskrivningar och åsikter kring studiens ämne varit korrekta. De personer som 
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intervjuades ingick i rätt målgrupp och kan därför ses som representativa för föräldrar med ett 

idrottsintresse och med barn i respektive ålder. Målet var att intervjua personer som har minst 

ett barn som är mellan 7 och 13 år och deltagarnas barn var från 6 år upp till vuxen ålder. 

Hade samtliga deltagare haft barn i 10 års ålder hade det varit tveksamt hur lämpliga de hade 

varit för en föräldragrupp med barn mellan 7 och 13 år. Det är två kvinnor och fyra män som 

intervjuats och samtidigt som jag i analysprocessen inte tagit hänsyn till könen anser jag att 

det varit bra att jag inte enbart har intervjuat kvinnor eller män eftersom jag då hade undersökt 

mödrars respektive fäders åsikter.  

För att öka trovärdigheten av studiens resultat har samtliga intervjuer transkriberats ordagrant 

och långa meningsenheter har plockats ur texten för att senare kondenseras till kortare 

stycken. Graneheim och Lundman (2003) poängterar vikten av att meningsenheterna bör vara 

tillräckligt långa för att en korrekt analys ska vara möjlig.  

I analysprocessen har en manifest tolkning gjorts vilket innebär att det tydliga budskapet i 

texten har analyserats. Det var föräldrars attityd och till viss del kunskap som varit av intresse 

och inte deras känslor varpå det underliggande budskapet i materialet inte har analyserats 

(Graneheim & Lundman, 2003; Henricsons, 2012). Kvalitativ innehållsanalys är en subjektiv 

analysmetod och resultatet styrs av forskarens förkunskaper och egna åsikter. Visserligen har 

analysen gjorts mycket noggrant och liknande resultatet bör kunna uppnås i intervjuer med en 

annan föräldragrupp med barn i samma åldrar men forskarens bakgrund påverkar alltid 

resultatet vid analysen av så kallad mjuk data.  

 

6.3 Fortsatt forskning 

Som nämnt tidigare inkluderar enbart en del barntränare styrketräning i träningen och det 

skulle vara av vikt att undersöka vad det beror på. Tidigare forskning antyder att många 

tränare inte känner till RF:s rekommendationer och att okunskap gällande styrketräningens 

effekter på bland annat idrottsprestationen kan vara en anledning till detta. Samtidigt skulle 

inspirationsbrist i hur styrketräningen kan läggas upp vara en faktor. Detta är ett område som 

svensk idrottsforskning bör undersöka ytterligare.  

Eftersom studien har visat att inte heller föräldrar tycks ha någon djupare kunskap om RF och 

förbundets rekommendationer skulle anledningen till detta kunna undersökas i framtiden. 

Visserligen har enbart sex deltagare ingått i studien, vilket innebär att resultaten inte kan 
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generaliseras till föräldrar i allmänhet, men en frågeställning skulle kunna vara om denna 

kunskapsbrist beror på ett ointresse hos föräldrar eller på att RF:s budskap förmedlas dåligt. 

Resultat från en sådan undersökning skulle kunna hjälpa RF i sitt hälsofrämjande arbete. 

Med denna studie som utgångspunkt skulle det vara intressant att undersöka huruvida aktiva 

föräldrars attityd skiljer sig jämlikt med de föräldrar som är mestadels fysiskt inaktiva och har 

barn som inte idrottar. Eftersom dataanalysen har visat att kunskap är en viktig faktor för 

vilken inställning föräldrarna har kan det antas att de som inte motionerar regelbundet, för att 

de har sämre kunskap om hur bra all form av rörelse är för kroppen, även är mer negativa till 

styrketräning för barn. Detta antagande lämnar utrymme för vidare forskning.  
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7. Slutsatser 

Studiens resultat antyder att föräldrar som är positiva till fysisk aktivitet även i stor 

omfattning är positiva till styrketräning för barn från tidig ålder. Det har framkommit att 

denna inställning till stor del beror på att dessa föräldrar har goda kunskaper kring 

styrketräningens positiva effekter på barns utveckling. 

Föräldrar som är skeptiska eller negativa till styrketräning för barn antas behöva mer 

information om ämnet för att kunna bilda sig en bättre uppfattning. Studien har även visat att 

en del föräldrar tycker att både skolan och idrotten bör informera mer om vilka effekter som 

olika träningsformer har på barn och hur dessa kan kombineras på ett bra sätt. 

På grund av att deltagargruppen var mycket liten och enbart bestod av föräldrar som har en 

positiv inställning till fysisk aktivitet kan inga konkreta slutsatser dras om huruvida föräldrar i 

allmänhet och föräldrar som har motsatt inställning till motion tycker om ämnet. En 

jämförelse mellan könen eller i attityd beroende på om det gäller styrketräning för flickor eller 

pojkar har inte kunnat genomföras för att studiens omfång varit mycket begränsad. Även 

tränares och idrottslärares inställning har inte kunnat undersökas men det är något som skulle 

kunna behandlas i framtida forskning likaså föräldrars och tränares relation till RF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

8. Referenser 

 

Ahrne, G., & Svensson, P. (2011). Handbok i kvalitativa metoder. Stockholm: Liber AB. 

Ericsson, I. (2003). Motorikens betydelse för barns koncentrationsförmåga. Hämtad 2014-

02-17 från: 

http://dspace.mah.se/bitstream/handle/2043/7975/motorik_sammanfattn.pdf?sequence=1 

Fröberg, A., Ahnesjön, J. & Alricsson, M. (2011). Ledare tveksamma till styrketräning för 

barn. Svensk idrottsforskning, 4/2011, 47-50. 

Graneheim, U.H., & Lundman, B. (2003). Qualitative content analysis in nursing 

research: concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Hämtad 2014-

04-17 från: 

http://www.sciencedirect.com.bibproxy.kau.se:2048/science/article/pii/S02606917030015

15 

Gruntram, L. (u.å.). Deltagare till intervjustudie sökes! Hämtad 2014-03-30 från: 

http://www.imh.liu.se/avd_halsa_samhalle/medarbetare1/filarkiv/1.189119/inbjudangener

ellLisaGuntram100407.pdf 

Gumbs V.L., Segal D., Halligan J.B. & Lower, G. (1982). Bilateral distal radius and ulnar 

fractures in adolescent weight lifters. The American Journal of Sports Medicine, 10(6), 

375-379. 

Hassmén, N., & Hassmén, P. (2008). Idrottsvetenskapliga forskningsmetoder. Stockholm: 

SISU idrottsböcker. 

Henricson, M. (2012). Vetenskaplig teori och metod. Från idé till examination inom 

omvårdnad. Lund: Studentlitteratur AB. 

Karlsson, M., Stenevi-Lundgren, S., Lindén, C., & Gärdsell, P. (2006). Daglig gymnastik 

stärker skelettet.Hämtad 2014-02-15 från: 

http://www.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=5035 

Kopf Axelman, A. (2010). Övervikt vanligare bland pojkar. Hämtad 2014-03-26 från: 

http://www.scb.se/Statistik/LE/LE0001/2010K01/LE00001_2010K01_TI_02_A05TI1001

.pdf 

http://dspace.mah.se/bitstream/handle/2043/7975/motorik_sammanfattn.pdf?sequence=1
http://www.sciencedirect.com.bibproxy.kau.se:2048/science/article/pii/S0260691703001515
http://www.sciencedirect.com.bibproxy.kau.se:2048/science/article/pii/S0260691703001515
http://www.imh.liu.se/avd_halsa_samhalle/medarbetare1/filarkiv/1.189119/inbjudangenerellLisaGuntram100407.pdf
http://www.imh.liu.se/avd_halsa_samhalle/medarbetare1/filarkiv/1.189119/inbjudangenerellLisaGuntram100407.pdf
http://www.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=5035
http://www.scb.se/Statistik/LE/LE0001/2010K01/LE00001_2010K01_TI_02_A05TI1001.pdf
http://www.scb.se/Statistik/LE/LE0001/2010K01/LE00001_2010K01_TI_02_A05TI1001.pdf


39 
 

Kvale, S., & Brinkmann, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: 

Studentlitteratur AB.  

Lindén, C. (2006). Physical activity and its effect on bone in the short- and longterm 

perspective. Hämtad 2014-02-16 från: https://lup.lub.lu.se/search/publication/547525 

Malina, R. M. (2006). Weight training in youth-growth, maturation, and safety: An 

evidence-based review. Clinical journal of sport medicine, 16(6), 478-487.  

Mellby, H. (2011). Strength training for children aged 6-9 years – A survey among sports 

coaches (Master’s thesis). Lund: Idrottsvetenskap, Lunds universitet. Tillgänglig: 

http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=2342688&fileOId=23

42701 

Nationalencyklopedin. Pubertet. Hämtad 2014-02-14 från: http://www.ne.se/lang/pubertet 

Patel, R., & Davidson, B. (1991). Forskningsmetodikens grunder. Att planera, genomföra 

och rapportera en undersökning. Upplaga 4. Lund: Studentlitteratur AB. 

Patriksson, G., & Stråhlman, O. (2006). Young peoples lifestyles and sedentariness. The 

case of Sweden and Denmark: A scientific review. Göteborg: Institutionen för pedagogik 

och didaktik, Göteborgs universitet. 

Payne, V. G., Morrow, J. R., Johnson, L. Jr., & Dalton, S. N. (1997). Resistance training 

in children and youth: A meta-analysis. Hämtad 2014-03-26 från: 

http://ironbark.xtelco.com.au/staff/john/Physical%20Education/Exercise%20and%20Perfo

rmance/Exercise%20Physiol%20Zali/2007/research/resistance%20training%20children.p

df 

Ramsay, J. A., Blimkie, C. J. R., Smith, K., Garner, S., Macdougall, J. D., & Sale, D. G. 

(1990). Strength training effects in prepubescent boys. Hämtad 2014-01- 28 från: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2233199 

Rians C.B., Weltman A., Cahill B.R., Janney C.A., Tippett S.R. & Katch F.I. (1987). 

Strength training for prepubescent males: is it safe? American Journal of Sports Medicine, 

15(5), 483-489. 

Riksidrottsförbundet. (2009). Kunskapsöversikt: Styrketräning för barn och ungdom. 

Hämtad 2014-02-12 från: http://www.rf.se/Undermeny/Forskning/#Barn och ungdom 

https://lup.lub.lu.se/search/publication/547525
http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=2342688&fileOId=2342701
http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=2342688&fileOId=2342701
http://www.ne.se/lang/pubertet
http://ironbark.xtelco.com.au/staff/john/Physical%20Education/Exercise%20and%20Performance/Exercise%20Physiol%20Zali/2007/research/resistance%20training%20children.pdf
http://ironbark.xtelco.com.au/staff/john/Physical%20Education/Exercise%20and%20Performance/Exercise%20Physiol%20Zali/2007/research/resistance%20training%20children.pdf
http://ironbark.xtelco.com.au/staff/john/Physical%20Education/Exercise%20and%20Performance/Exercise%20Physiol%20Zali/2007/research/resistance%20training%20children.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2233199
http://www.rf.se/Undermeny/Forskning/%23Barn%20och%20ungdom


40 
 

Smith, J.A. & Osborn, M. (2003.). Interpretative phenomenological analysis. In: J.A. 

Smith, (ed.). Qualitative psychology, a practical guide to research methods. London: Sage, 

51–80. 

Socialstyrelsen (2009). Folkhälsorapport 2009. Hämtad 2014-03-26 från: 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/8495/2009-126-71.pdf 

Socialstyrelsen. (2011). Skador bland barn i Sverige. Olycksfall, övergrepp och avsiktligt 

självdestruktiv handling. Rapport 2011. Hämtad 2014-02-16 från: 

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2011/2011-2-13 

Statens folkhälsoinstitut. (2008). FYSS 2008. Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och 

sjukdomsbehandling. (Rapport R, nr. 2008:4). Stockholm: Statens folkhälsoinstitut. 

Svantesson, U., Cider, Å., Jonsdottir, I. H., Stener-Victorin, E., & Willén, C., (2007). 

Effekter av fysisk träning vid olika sjukdomstillstånd. Stockholm: SISU Idrottsböcker. 

Svensson, P-G., & Starrin, B. (1996). Kvalitativa studier i teori och praktik.  Lund: 

Studentlitteratur AB. 

Thompson, J. (2010). Så blir du världens bästa idrottsförälder. Hur föräldrar stödjer sina 

barn att bli vinnare i livet genom idrott. Stockholm: SISU idrottsböcker. 

Tonkonogi, M. (2007). Styrketräning för barn – bu eller bä? Hämtad 2014-02-12 från: 

http://www.gih.se/Documents/CIF/Tidningen/2007/1_2007/SVIF%20071%20s38-

43,%20Tonkonogi.pdf 

Tonkonogi, M., & Bellardini, H. (2012). Åldersanpassad fysisk träning för barn och 

ungdom för hälsa, prestation och individuell utveckling. Stockholm: SISU idrottsböcker. 

Trost, J. (2010). Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur AB. 

Vetenskapsrådet. (2009). Forskningsetiska principer- inom humanistiska- 

samhällsvetenskaplig forskning. 17. Hämtad 2014-04-04 från: 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 

White, S. A., (2007). Parent-created motivational climate. In Jowett, S., & Lavallee, D. 

(Eds.)  Social psychology in sport, 131-143. Champaign, IL: Human Kinetics. 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/8495/2009-126-71.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2011/2011-2-13
http://www.gih.se/Documents/CIF/Tidningen/2007/1_2007/SVIF%20071%20s38-43,%20Tonkonogi.pdf
http://www.gih.se/Documents/CIF/Tidningen/2007/1_2007/SVIF%20071%20s38-43,%20Tonkonogi.pdf
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf


41 
 

Wikland, M. (2012). Små barns fysiska aktivitet (1-5 år). Hämtad 2014-05-05 från: 

http://www.folkhalsoguiden.se/upload/Fysisk%20aktivitet/Sm%C3%A5%20barns%20fys

iska%20aktivitet.pdf 

Wilmore, J.H., Costill, D.L., & Kenney, W. L. (2008). Physiology of sport and exercise. 

Champaign, IL: Human Kinetics.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.folkhalsoguiden.se/upload/Fysisk%20aktivitet/Sm%C3%A5%20barns%20fysiska%20aktivitet.pdf
http://www.folkhalsoguiden.se/upload/Fysisk%20aktivitet/Sm%C3%A5%20barns%20fysiska%20aktivitet.pdf


42 
 

9. Bilagor 

9.1 Bilaga 1 

                Deltagare till intervjustudie sökes! 

Vill du vara med i en intervjustudie om föräldrars attityd till styrketräning för 

barn? 

Föreningsdriven barn- och ungdomsidrott är en del av svensk kultur och de flesta ungdomar har 

någon gång under sin uppväxt varit medlemmar i en eller flera idrottsföreningar. Styrketräning kan 

vara en del av idrotten men även en egen specialidrott. I denna studie vill jag ta del av föräldrars 

tankar och idéer om styrketräning innan puberteten. 

 

Om studien 

Jag som genomför studien heter Nadine Huchthausen och jag läser idrottsvetenskap på Karlstads 

universitet. Nu under vårterminen skriver jag mitt examensarbete som handlar om hur föräldrar ser på 

styrketräning för barn. 

Syftet med denna studie är att med befintlig forskning som underlag undersöka föräldrars attityd till att 

prepubertala barn styrketränar inom idrottsrörelsens ramar. I dagsläget finns nästan ingen forskning 

om det. Jag är intresserad av vad du som förälder förknippar med styrketräning för barn och vilken 

inställning du har till det. 

 

Om deltagandet i studien och intervjun 

Som respondent i studien krävs att du har minst ett barn som är mellan 7 och 13 år gammalt. Intervjun 

beräknas ta mellan 30 och 45 minuter. Var och när intervjun genomförs väljer du själv. Om du inte vet 

någon bra plats kan jag ordna det. Du kan när som helst avbryta intervjun utan att behöva motivera 

varför. Intervjun kommer att spelas in med ljudupptagare och därefter skrivs den ned. Sedan kommer 

ljudfilerna att förstöras. Både i utskriften av intervjun och i arbetet kommer ditt namn att bytas ut mot 

en kod och du anonymiseras därmed för läsarna. Vid intresse kan jag skicka länken till det färdiga 

arbetet efter att det har publicerats på universitetets hemsida under sensommaren.  

 

Vill du delta i en intervju, har frågor eller vill få mer information? 

Kontakta då Nadine Huchthausen med e-post nadine.huchthausen@gmail.com,  

eller på telefon 076-82 38 718. 

 

 

Handledare 

Henrik Gustafsson, universitetslektor, docent 

e-post: henrik.gustafsson@kau.se 

telefon: 054-700 16 98  
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9.2 Bilaga 2 

 

Reviderad intervjuguide 

 

A Respondentens bakgrund 

1. Vem är du? 

(familj, barn, ålder på barnen, yrke, träningsbakgrund) 

B Allmänt om styrketräning 

1. Vad innebär styrketräning för dig? 

2. Vad är din inställning till styrketräning? 

3. Hur tror du att styrketräning påverkar kroppen? 

C Styrketräning för barn 

1. Vilka effekter tror du att styrketräning har på barns utveckling? 

(fysiska, psykiska) 

2. Kan du beskriva vilken typ av träning som du anser vara lämplig för barn i åldrarna 7 

till 13 år? 

3. Vilken inställning har du till RF? 

Kort sammanfattning av RF:s rekommendationer 

 Definition av styrka och styrketräning: Styrka definieras som förmågan att med hjälp 

av muskelkontraktion motstå eller övervinna yttre kraft. Styrketräning innebär fysisk 

träning som är speciellt utvecklad för att öka styrkan i skelettmuskulaturen. 

 Styrketräning påbörjas i 7 till 8års ålder beroende på individuell utveckling 

 2-3 pass i veckan som varar 20 till 40 minuter exklusive uppvärmning 

 Ett till två set per muskelgrupp med 12-15 repetitioner för de övre extremiteterna 

respektive 15-20 repetitioner för de nedre extremiteterna 

 Det är främst stora muskelgrupper som ska tränas, träningen skall vara allsidig och 

kombineras med övningar där koordination, kondition och balans utvecklas 

 

4. Vad vet du om RF:s rekommendationer om styrketräning för barn? Pålitlig info/rek? 

5. Vilken typ av träning/idrott utför dina barn?  

(ingår styrketräning?) 

6. Vilken information/kunskap har du fått av tränare/idrottslärare gällande styrketräning 

för barn? 

7. Vilken inställning tror du att föräldrar i allmänhet har till styrketräning för barn? 

8. Har din inställning till styrketräning för barn ändrats med tiden och varför i så fall? 

(Hur tror du att föräldrars attityd till styrketräning för barn skulle påverkas om 

exempelvis skolan skulle informera om styrketräningens effekter på barns utveckling 

och hur träningen kan gå till?) 

 


