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Förord 
 

Jag vill börja med att tacka de personer som hjälpt mig att genomföra föreliggande studie. 

Först vill jag tacka min handledare Emma Haglund som varit till stor hjälp under processens 

gång. Vidare vill jag också tacka Simon Ottosson på Svenska Badmintonförbundet som 

delgav mig de mejladresser som behövdes för utskick av enkäten. Slutligen vill jag också 

tacka alla respondenter som gjort det möjligt att genomföra aktuell studie. 
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Sammanfattning 
 

Bakgrund: Styrketräning för barn har varit ett kontroversiellt ämne de senaste decennierna 

och har flitigt diskuterats i Sverige. Positiva och negativa effekter har vägts mot varandra men 

då forskningen visar på flertalet positiva effekter rekommenderas styrketräning av bland annat 

Riksidrottsförbundet. Trots denna rekommendation är styrketräning för barn fortfarande 

debatterat eftersom det tidigare ansågs skadligt.  

Syfte: Syftet med studien var att undersöka badmintonledares inställningar till styrketräning 

för barn.  

Metod: En Internetbaserad undersökning genomfördes och enkät skickades ut via mejl till 208 

föreningar och distrikt där 60 svarade. Enkäten bestod av 19 frågor. 

Resultat: Resultaten visade att 22 (38 %) instämmer helt till att styrketräning har positiva 

effekter och att den egna kroppen som belastning är att föredra vid styrkträning då 51 (87 %) 

instämmer helt. Resultaten visade även att det fanns en osäkerhet kring barn och 

styrketräning. 

Slutsats: En majoritet av badmintonledarna anser att styrketräning för barn är positivt och att 

styrketräningen bör genomföras med den egna kroppen som belastning. Användandet av 

maskiner och skivstänger som metod är främmande hos badmintonledarna och det krävs 

därför mer kunskap så att styrketräning för barn genomförs på ett säkert och korrekt sätt.  

 

Nyckelord: Styrketräning, badminton, fysisk träning, barn. 

Abstract 
Badminton coaches opinions towards strength training for children 

 

Background: The last decade’s strength training for children has been a controversial subject 

in Sweden which has been frequently discussed. Both positive and negative effects have been 

argued even if several positive effects by strength training have been shown in research and 

are recommended by the Swedish Sport Federation. To perform strength training for children 

is still debated since it earlier was considered to be harmful.  

Aim: The aim with this study was to examine badminton coaches’ views of strength training 

for children.  

Method: An internet based survey was conducted and a questionnaire sent out by e-mail to 

208 associations and districts of which 60 responded. The questionnaire consisted of 19 

questions. 

Result: The result showed that 22 (38 %) strongly agree to the positive effects of strength 

training and 51 (87 %) preferred strength training with the own body. The results also showed 

that there was an uncertainty about strength training for children. 

Conclusion: A majority of badminton coaches considered the strength training to be positive 

for children and should be performed with one´s own body as a weight while machines and 

barbells as a method were unfamiliar. More knowledge is required for the coaches so strength 

training could be conducted in a safe and correct way.     

     

 

Key words: Strength training, badminton, physical training, children.  
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Bakgrund  
 

Idrotten utvecklas ständigt och den senaste forskningen ligger ofta till grund för nya rapporter 

och rekommendationer. Trots att rekommendationerna ändras fortlöpande är det inte alltid de 

omsätts i praktiken eller integreras i de verksamheter de är avsedda för. Utbildning av 

idrottsledarna ges oftast inom specialidrottsförbunden och därefter förväntas idrottsledarna 

använda den nya kunskapen (Högberg 2008). Flera studier har visat att Riksidrottsförbundet 

(RF) rekommendationer från 2009 om styrketräning för barn inte slagit igenom och att få 

idrottsledare tagit till sig av kunskapsöversikten och dess innehåll (Fröberg 2011; Mellby 

2011).  

Badminton 
 

Badminton är världens snabbaste racketsport med hastigheter uppmätta på 332 km/h och är en 

olympisk gren sedan 1992. Badminton spelas antingen i form av singel, dubbel eller 

mixeddubbel och utövas av såväl vuxna som barn. I Sverige är badminton en populär 

motionsidrott med 300 000 utövare (SBF 2011). Svenska Badmintonförbundet (SBF) har idag 

28 000 medlemmar i 236 föreningar (SBF 2012a). De flesta barn som spelar badminton är i 

åldern 10-16 (SBF 2012b).   

 

Badminton har liknande fysiologiska drag som många sprintgrenar; korta sträckor, hög 

intensitet som följs av vila vilket ställer krav på styrka, kraft, flexibilitet, rörelsehastighet och 

smidighet (Hughes & Cosgrove 2007). 

 

Vid badmintonspel är förutsättningarna bättre om utövaren har en god fysisk funktion då en 

bristande fysisk förmåga kan leda till skador (Ömosegård 1990). De vanligaste skadorna hos 

vuxna sker i nedre extremiteten där avslitning av hälsenan och skador i fotleden är mest 

förekommande (Fahlström, Björnstig & Lorentzon 1998). Vid en studie som gjorde under OS 

1992 fann man att badmintonspelare hade en obalans mellan fram och baksida lår samt vid 

skulderpartiet (Ömosegård 1990). Vid en stor undersökning av skadefrekvensen hos 

badmintonspelare i Malaysia rapporterades cirka 60 % av skadorna hos spelare under 20 år 

och att dessa skador ofta involverade knäna (Shariff, George & Ramlan 2009). Med hjälp av 

rätt träning såsom styrketräning anses skador i nedre extremiteten förebyggas (Zecher & 

Leach 1995). 

Styrketräning 
 

För att utföra en komplex rörelse krävs ett samspel av olika funktioner så som balans, kraft, 

rörlighet och stabilitet. Styrka är förmågan att med hjälp av muskelkontraktion motstå eller 

övervinna yttre kraft vilket kan bidra till en bättre effektivitet i rörelserna (Engqvist 2010). I 

den här studien används följande definition på styrketräning; ”fysisk träning som är särskilt 

designad för att öka styrkan” (Tonkonogi 2009).  

 

Före puberteten har barn störst möjlighet att lära sig nya rörelser. Att påbörja inlärning av 

styrketräning anses därför viktigt eftersom tillräcklig styrka underlättar vid inlärning av rätt 

teknik. Det har också visat sig att en felaktig teknik kan vara svår att rätta till senare i livet 

(Bellardini & Tonkonogi 2012). Dessutom bidrar en felaktig teknik till ökad skaderisk 

(Engqvist 2010). Bara i Sverige skadar sig 60 000 barn genom sin idrott varje år 

(Socialstyrelsen 2011).  Styrketräning för barn i Sverige har varit ett kontroversiellt ämne de 

senaste decennierna där positiva och negativa effekter vägts mot varandra (Tonkonogi 2009). 
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Eftersom forskningen kring styrketräning för barn visar på flertalet positiva effekter 

rekommenderas det av bland annat Riksidrottsförbundet (RF2 2009b; Faigenbaum et al. 2009; 

Behm et al 2008; American Academy of Pediatrics 2008).  

Positiva effekter  
En meta-analys som sammanställt 28 studier visar att barn kan bli starkare av styrketräning 

där styrkeökningarna sker med 13-30 % (Falk & Tenenbaum 1996). Hos barn sker en 

neuromuskulär anpassning (Faigenbaum et al. 2009) vilket innebär ett bättre samarbete 

mellan nervsystemet och muskulaturen (Meyer et al 2009). Redan efter sex veckor med 

neuromuskulär träning har en ökning i styrka hos tävlingsspelare i tennis påvisats (Barber-

Westin, Hermeto & Noves 2010).  Regelbunden styrketräning för barn ger förutom ökad 

styrka möjlighet till ökad benmineralisering, förbättring av motoriska färdigheter och 

inlärning, ökad idrottsprestationen, förebyggande av skador, samt förberedande för de unga 

idrottarna på kraven som ställs vid sportspecifik träning och tävling (Faigenbaum 2000). I en 

studie gjord på 7 åringar konstaterades det att styrkeökningen inte är permanent utan 

försvinner efter några veckor (Faigenbaum et al. 1996).  Barn som får positiva hälso och 

träningsvanor när de är unga har också en mindre risk att utveckla hjärt och kärlsjukdomar 

senare i livet (Faigenbaum et al. 2009).   

 

Ökad benmineralisering 

Benskörhet skapar stora kostnader för samhället och någon effektiv behandling finns idag inte 

(Tonkonogi 2009). Studier visar att tiden före puberteten verkar vara den bästa perioden för 

att förbättra hållfastheten i skelettet genom ökad benmineraliseringen (Bass 2000). Om 

riktlinjerna för styrketräning följs, i kombination med andra goda levnadsvanor t.ex. avseende 

kost, kan detta bidra till att stärka skelettet och öka benmineralisering hos barn (Faigenbaum 

et al. 2009). 
 

Förbättring av motorisk inlärning 

En förutsättning för att lära sig rätt teknik är tillräcklig styrka, där en bristande styrka anses 

hindra teknikinlärningen och bidra till skador (Peterson & Erikson 1986). Faigenbaum och 

medarbetare fann att styrketräning förbättrade de motoriska färdigheterna t.ex. att hoppa och 

springa. Förbättringarna var som störst i den typen av styrketräning som utförts (Faigenbaum 

et al. 2009).  

 

Förebyggande av skador 

Många barn skadar sig varje år genom sin idrott (Socialstyrelsen 2011) och en god styrka 

anses viktig för att förebygga dessa skador (Tonkonogi 2009).  Det är vanligare att tjejer 

skadar sig vilket delvis kan bero på att killar har högre muskelstyrka (Tonkonogi 2009). 

Styrketräning tillsammans med träning i hoppteknik har visat sig minska knäskador hos tjejer 

(Faigenbaum et al. 2009). Skador i idrott kan leda till att barn slutar med sin idrott och bidra 

till ökad risk för artros senare i livet (Faigenbaum et al. 2009). I en meta-analys framkom att 

det oavsett val av träningsmetod är av vikt att träningen pågår under hela säsongen för att 

skador ska kunna förebyggas (Abernethy & Bleakly 2007).   

 

Övervikt 

Styrketräning har visat sig påverka bukomfång, fettmassa och body mass index hos 

överviktiga barn (Tonkonogi 2009). Forskare har också funnit associationer mellan 

styrketräning och en ökad grad av fysisk aktivitet hos barn där effekterna med ökad 

spontanaktivitet kan bidra till att motverka övervikt (Eiholzer et al. 2010).    
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Negativa effekter 
Tillväxtzonen 

Tillväxtzonen är ett mjukt område på skelettet där längdtillväxten sker. Har tillväxtzonerna 

skadat sig går det inte att reparera vilket kan bidra till att individen blir kortare till växten 

(Peterson & Erikson 1986). Skador på dessa områden har i tidigare studier från 1970-1980 

talet visat sig kunna påverka längdtillväxten. Dessa skador framkom delvis på grund av 

felaktig teknik och för hög belastning (Faigenbaum et al. 2009; Ryan & Salciccioli 1976) och 

under senare år har flera studier visat att styrketräning inte ger några negativa effekter på 

tillväxten (Faigenbaum et al. 2009; Malina 2006). Skaderisken vid styrketräning hos barn är 

inte högre än hos vuxna. En studie visade att barn hade lägre risk för stukningar och 

bristningar än vuxna. De flesta skador hos barn skedde på grund av olyckor och hade kunnat 

förebyggas med ökad övervakning (Meyer 2009). Skaderisken vid styrketräning anses 

minimal i jämförelse med andra idrotter, exempelvis fotboll (Hamill 1994) som är den idrott i 

vilken flest skadar sig (Socialstyrelsen 2011).  

Rekommendationer kring styrketräning för barn i Sverige 
Vid en konferens på Bosön 1984 gavs föredrag om styrketräning för barn där ståndpunkterna 

senare fastställdes i en rapport som gavs ut av Idrottens Forskningsråd. Här i poängterades ett 

antal risker med styrketräning och att eventuella skador kunde ge bestående men och det 

intogs ett försiktigt ställningstagande kring barn och styrketräning (Peterson & Erikson 1986). 

Inte förrän 2009 ändrades förhållningssättet kring barn och styrketräning. Då presenterades 

nya rekommendationer av RF som i uppdrag gett professor Michail Tonkonogi att ta reda på 

den senaste forskningen samt att undersöka eventuella negativa och positiva effekter 

styrketräning kan ha på barn. Dessa innefattar rekommendationer baserade på vetenskaplig 

bas (bilaga 1). Riksidrottsförbundets riktlinjer kring hur idrott ska bedrivas för barn 

sammanfattas i idéprogrammet ”Idrotten Vill”. I denna betonas vikten av att idrott ska vara 

allsidig, lekfull och bedrivas av kompetenta idrottsledare (RF 2009a). De lyfter fram att 

idrottsledare för barn i idrott ska, förutom sin specialkompetens besitta grundläggande 

kunskap om hur barn utvecklas fysiskt, psykiskt och socialt då barns utveckling sker 

individuellt (RF 2009a). Styrketräning anses ha en självklar plats i en optimal och allsidig 

fysisk träning som främjar barnets utveckling (Tonkonogi 2009).  

 

Det finns ett fåtal liknande uppsatser som också studerat om idrottsledare känner till vilka 

rekommendationer det finns kring barn och styrketräning. I en studie framkom det att en 

tredjedel av idrottsledare i Skåne använder styrketräning på barn i 6-9 års-åldern och att 

idrottsledare i bollidrotter använder styrketräning minst frekvent. Resultaten visade även att 

de idrottsledarna med utbildning kring styrketräning för barn samt idrottsledare med mer 

erfarenhet använder styrketräning oftare i jämförelse med andra idrottsledare (Mellby 2011). I 

en annan masteruppsats bland fotbollsledare hittades liknande resultat när det gäller 

erfarenhet. Det visade sig också att idrottsledarna inte hade kännedom om de senaste 

rekommendationerna vad gäller styrketräning och barn (Fröberg 2011). Kunskap avseende 

badmintonledarnas uppfattning av styrketräning och dess effekter saknas idag. En ökad 

kunskap kan bidra med relevant information till Svenska Badmintonförbundet när de 

aktualiserar sina utbildningar för badmintonledare.  

Syfte 
 

Syftet med studien var att undersöka om badmintonledare känner till styrketräningens effekter 

för barn samt att undersöka vad badmintonledare har för uppfattningar kring hur styrketräning 

för barn kan bedrivas.   
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Material och metod 
 

Undersökningen baserades på en kvantitativ forskningsstrategi vilket innebar att en mängd 

data samlades in där svaren ställdes mot befintliga teorier (Bryman 2002). 

Urval 
Inklusionskriteriet för den här studien var badmintonledare för barn i Sverige. The United 

Nations Children´s Fund (UNICEF) definierar att ett barn är varje människa under 18 år 

(UNICEF 2009) och i den här studien används deras definition. Genom kontakt med Svenska 

Badmintonförbundet bidrog förbundet med mejladresser till föreningar och distrikt i hela 

Sverige, totalt 222 stycken då statistiskt representativt urval eftersträvades (Trost 2007). 

Svenska Badmintonförbundet har idag 236 föreningar och 19 specialdistriktsförbund (SBF 

2012a) och på grund av saknade adresser föll 33 föreningar och distrikt bort automatiskt. Data 

samlades in med hjälp av e-enkät via google drive. Detta är en gratis tjänst som tillåter lagring 

av filer på ett säkert sätt.  

Enkät 
Enkäten bestod totalt av 19 frågor varav de första sju var bakgrundsfrågor om respondenten. 

Därefter ställdes 12 frågor om styrketräning för barn utifrån RF: s kunskapsöversikt från 

2009. Endast fasta svarsalternativ kunde väljas i flertalet frågor där de fasta svarsalternativen 

var instämmer helt, instämmer delvis, instämmer inte alls och vet ej. I en fråga fanns det 

möjlighet att välja flera alternativ. Sista frågan var en öppen fråga med plats för att lämna 

kommentarer och synpunkter (figur 1).  

 

Innan enkäten skickades ut genomfördes en pilotstudie bland en grupp badmintontränare där 

fyra svarade. Detta gjordes för att korrigera eventuella brister i enkäten och resulterade inte 

till några förändringar. Enkäten skickades ut i mitten på mars 2013. Med utskick till 

föreningar och distrikt följde en länk till enkäten samt information om studien. Fjorton 

föreningar och distrikt föll bort då mejlet kom tillbaka med felmeddelande om mejladressen. 

Efter två veckor skickades en påminnelse ut. Enkäten fanns tillgänglig i tre veckor och 

stängdes för svar i början av april. Via e-enkätens plattform samlades alla svar in i Excel. Alla 

respondenter svarade på samtliga frågor förutom en som enbart svarade på en fråga varför 

denna exkluderades. För att redovisa resultatet användes deskriptiv statistik.   
 

1-7. Bakgrundsfrågor 

8. Styrketräning för barn har positiva effekter 

9. Styrketräning för barn har negativa effekter 

10. Styrketräning för barn förbättrar den motoriska utvecklingen 

11. Styrketräning för barn är skadeförebyggande 

12. Styrketräning för barn ger starkare skelett 

13. Styrketräning för barn kan utföras med den egna kroppen som 

belastning 

14. Styrketräning för barn kan utföras med gummiband och medicinbollar 

15. Styrketräning för barn kan utföras med maskiner 

16. Styrketräning för barn kan utföras med skivstänger 

17. Vid vilken ålder anser du att barn kan börja styrketräna 

18. Om du idag genomför styrketräning för barn, hur ser det ut i praktiken 

19. Övriga kommentarer 

 

Figur 1 Enkätens frågor 
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Forskningsetik 
Etiska problem kan uppstå vid forskningens tre olika faser: utformning av syfte, inhämtande 

av data och vid användandet av forskning (Halvorsen 1992). Aktuell studie följer de etiska 

regler och riktlinjer som finns vid forskning (Codex 2013). Av den orsaken var det frivilligt 

att delta i studien och samtycke till medverkan gavs då enkäten var ifylld. Respondenterna 

försäkrades om att resultaten skulle sammanställas i avidentifierad form så att inga svar kunde 

kopplas till någon enskild individ (bilaga 2). Respondenterna har informerats om att de när 

som helst har möjlighet att avbryta sitt deltagande i studien utan att ange orsak 

(Vetenskapsrådet 2012).  

Resultat 

Respondenterna 
Totalt svarade 59 (29 %) badmintonledare av 208 på enkäten varav 45 (76 %) män och 14 (24 

%) kvinnor. Respondenterna var födda mellan 1942-1997. Medelåldern var 43 år (SD +/- 16). 

Sextiofem procent (n=38) rapporterar att de varit tränare för barn i mer än sex år. Fem 

respondenter (9 %) tränade barn som är yngre än sju år, 16 (27 %) tränade barn i åldern 7-10 

år, 21(35 %) tränade barn i åldern 10-14 år och 17 (29 %) tränade barn i åldern 14-18 år. Alla 

19 distrikt av Badmintonsverige var geografiskt representerade.  

Frågeställning 
Respondenternas svar om styrketräningens positiva och negativa effekter redovisas i tabell 1. 

Tabell 1. Uppfattningar kring styrketräningens effekter  

 Instämmer helt 

 

Instämmer 

delvis 

Instämmer inte 

alls 

Vet ej 

 

 % N % N % N % N 

Positiva effekter 38   22 59  35 2   1 2   1 

Negativa effekter  0   0 41   24 54   32 5   3 

 

N=antal. 

Totalt 28 (47 %) instämmer helt i att styrketräning kan förbättra den motoriska utvecklingen 

och ytterligare 23 (39 %) instämmer delvis (figur 2) och 32 (54 %) anser även att 

styrketräning kan fungera skadeförebyggande (figur 3). Sammanlagt 21 tränare (35 %) anser 

att styrketräning även ger starkare skelett (figur 4).  

 

 Motoriska utvecklingen 

Instämmer helt, 47 % 

Instämmer delvis, 39 % 

Instämmer inte alls, 5 % 

Vet ej, 10 % 
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Figur 2 Styrketräning för barn förbättrar den motoriska utvecklingen. 

 

Figur 3 Styrketräning för barn har skadeförebyggande effekter. 

 

Figur 4 Styrketräning för barn ger starkare skelett. 

 

Dessutom instämmer 51 (87 %) helt att den egna kroppen kan användas vid styrketräning 

(figur 5). Vid användande av medicinbollar och gummiband instämmer 29 (49 %) helt att 

detta kan användas för styrketräning. Sex (11 %) instämmer helt i användandet av maskiner 

och åtta (14 %) instämmer helt i användandet av skivstänger för barn.  

 

Figur 5 Styrketräning för barn kan utföras med den egna kroppen som belastning. 

  

Skadeförebyggande 

Instämmer helt, 54 % 

Instämmer delvis, 38 % 

Instämmer inte alls, 3 % 

Vet ej, 5 % 

Starkare skelett 

Instämmer helt, 35 % 

Instämmer delvis, 30 % 

Instämmer inte alls, 10 % 

Vet ej, 25 % 

Egna kroppen 

Instämmer helt, 87 % 

Instämmer delvis, 11 % 

Instämmer inte alls, 0 % 

Vet ej, 2 % 
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Diskussion 
 

I aktuell studie framkom att en majoritet av badmintonledarna anser att styrketräning har 

positiva effekter och att den egna kroppen som belastning är bästa metoden för att styrketräna. 

En övervägande del anser utifrån de kommentarer respondenterna gett att styrketräning inte 

ska bedrivas med maskiner och skivstänger då det anses vara skadligt när barn växer. Fynden 

i denna studie ger information som stöder behovet av utbildning inom området styrketräning 

hos badmintonledare. 

Resultatdiskussion 
 

Även om en övervägandel del anser att styrketräning är positivt anses det vara beroende på i 

vilken form styrketräningen bedrivs. En övervägande del anser att styrketräning inte ska 

bedrivas med maskiner och skivstänger vilket kan kopplas till att denna typ av belastning 

tidigare ansågs hämma längdtillväxten och kunde skada tillväxtzonerna (Peterson & Erikson 

1986; Ryan & Salciccioli 1976). Hälften rapporterar att styrketräning inte har negativa 

effekter. Övervägande delen av svaren visar också att respondenterna instämmer till att 

styrketräning är skadeförebyggande, kan förbättra den motoriska utvecklingen och att det ger 

starkare skelett. Detta kan tolkas som att badmintonledare känner till styrketräningens effekter 

för barn. Under övriga kommentarer framkommer ståndpunkter kring att styrketräning inte är 

lämpligt för barn. Några exempel på detta är: 

”Det finns övningar med skivstång som inte är lämpliga för barn som fortfarande växer.” 

 ”För att köra med maskiner och skivstänger bör man så gott som ha vuxit klart enligt min 

mening.” 

”Enklare övningar typ höga upphopp, utfall med egen kropp som vikt samt "höga knän" 

stående på tjock mjuk matta är ju en form av styrketräning kombinerat med konditionsträning. 

Denna är enligt mig OK för yngre barn men absolut inte att använda vikter.” 

 

Att styrketräning för barn rapporteras förekomma i viss utsträckning är positivt, även om inte 

metoden den utförs på är den som föreslås i de rekommendationer som finns (Faigenbaum et 

al. 1996). Ingen av respondenterna nämner under övriga kommentarer att de tränar 

styrketräning tillsammans med hoppteknik som visat sig vara skadeförebyggande när det 

gäller knäskador (Faigenbaum et al. 2009) utan den ter sig istället vara relativt oplanerad 

utifrån de kommentarer som ges. De vanligaste skadorna i badminton är i nedre extremititeten 

(Fahlström, Björnstig & Lorentzon 1998) och framförallt i knäna hos unga spelare (Shariff, 

George & Ramlan 2009). Detta verkar inte heller finnas i åtanke hos de idrottsledare som 

utför styrketräning. Några exempel på detta var: 

”Jag styrketränar barn endast med spelrörelser på banan eller med hjälp av racket. Viktigast 

tycker jag det är att stärka fötter och armar/handleder/underarm. Bålen/ryggen tränar jag i slag 

rörelseövningar på banan, det är roligast :-)”.  

”Jag jobbar med badminton, och vi tränar endast styrka i fotleder och underarm på hårt 

satsande barn under 14 år”. 

”Jag kör styrka med kroppen som vikt och balansbräda och hopprep” 

 

Enligt Idrotten Vill ska idrotten bedrivas av skickliga idrottsledare (RF 2009a). I tidigare 

uppsatser har det påvisats att användandet och kunskapen om styrketräning ökar ju mer 

kunskap idrottsledaren har (Fröberg 2011; Mellby 2011). Eftersom det i aktuell studie finns 

flera idrottsledare som ej känner till rekommendationerna finns behov av en ökad 

kunskapsspridning. Idag anses styrketräning ha en självklar plats i en allsidig träning och 

denna träning kan bedrivas på olika sätt. Syftet med styrketräning är att ge ”fysisk träning 
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som är särskilt designad för att öka styrkan” (Tonkonogi 2009). Överlag behövs ökad kunskap 

hos idrottsledare vilket både aktuell studie och tidigare liknande studier visat. En förhoppning 

från egen sida är att de ledare som jobbar med barn inom idrott bör ha utbildning för området. 

Barn är inte små vuxna och ska inte tränas därefter utan det krävs kunskap för att ge barnen 

möjligheten att utvecklas utifrån sina förutsättningar. Eventuellt kan också de idrottsskador 

som uppkommer idag hos barn bli färre. Endast ett fåtal var positiva till användandet av 

maskiner och skivstänger. Att så få instämmer helt kan härledas till att de nya 

rekommendationerna från 2009 inte slagit igenom (RF 2009 b) och att styrketräning tidigare 

ansågs kunna skada tillväxtzonerna (Peterson & Erikson 1986) vilket fortfarande verkar djupt 

grundat hos idrottsledarna. Utbildning kring vikten av allsidig och specifik styrketräning hos 

badmintonledarna skulle kunna vara en möjlig lösning för att bättre förankra de nya 

rekommendationerna i föreningarna. Möjligen kan den senaste tidens debatterade ämne tidig 

talang och elitsatsning (Sveriges Radio 2013; TV4 2013) också bidra till att idrottsledare vill 

öka sin kunskap mer generellt när det gäller barn och idrott. Då jag själv fördjupat mig i 

ämnet barn och idrott samt nyligen blivit utbildad inom åldersanpassad fysisk träning för barn 

kommer jag få möjligheten att sprida kunskapen vidare till idrottsledare.  

Metoddiskussion  
 

För att säkerställa resultaten kan en bortfallsanalys göras för att kontrollera om urvalet är 

representativt för populationen (Halvorsen 1992, Trost 2007). I aktuell studie fanns en 

svårighet att garantera resultatets tillförlitlighet. En bortfallsanalys var ej möjlig att utföras då 

det saknades tillräcklig information om kontaktuppgifter för de respondenter som ej svarat. 

Inklusionskriteriet för den här studien var badmintonledare för barn i Sverige. Dessa valdes ut 

via de mejladresser som SBF bidrog med. Eftersom det inte finns några siffror på hur många 

som är badmintontränare idag, vilken ålder de har och hur det är fördelat på könen är det svårt 

att säga om svaren i studien kan ses som representativa för hela populationen (Trost 2007). 

RF saknar också i dagsläget siffror på antal idrottsledare som finns i hela landet men arbetar 

med att utveckla ett system för att få statistik på detta. Enligt statistiken från RF är 65 % män 

och 35 % kvinnor. Dessa andelar innefattar både tränare, idrottsledare, styrelseledamot eller 

personer med liknande uppdrag i idrottsförening (RF 2011). I badmintonförbundet är endast 

en av sju förbundskaptener kvinnor för ungdomslandslagen vilket skulle kunna tala för att 

badmintonförbundet har färre kvinnor än män som idrottsledare. I aktuell studie var endast en 

av fyra en kvinna. Resultaten bör tolkas med viss försiktighet men könsskillnaden bland 

respondenterna har troligtvis endast marginellt påverkat.  

 

Datainsamling till studien gjordes med enkät. Enkäter är både billigare och snabbare att 

administrera än intervjuer (Ejlertsson 2005) och därför valdes enkät som metod. Att intervjua 

personer skulle varit tidskrävande men å andra sidan kunde en kvalitativ approach tillfört en 

fördjupad kunskap kring frågeställningen. Svarsfrekvensen blir ofta låg vid webbenkäter 

jämfört med vid postala enkäter där ett problem kan vara att e-postadressen är felaktig eller 

gammal (Trost 2007). För att hindra en låg svarsfrekvens skickades en påminnelse ut efter två 

veckor. Vidare utformades enkäten med fasta svarsalternativ för att underlätta 

sammanställningen, vilket både har för och nackdelar (Trost 2007). Som ett fast 

svarsalternativ fanns t.ex. ”Vet ej” vilket kan leda till att respondenten inte tvingas ta 

ställning. Andra anser dock att alternativet vet ej ska vara med (Trost 2007). Icke fasta 

svarsalternativ är tidsödande och svaren blir mycket spridda. En öppen fråga i slutet av 

enkäten anses däremot tillföra viktig information (Trost 2007).  
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Styrkor och svagheter 
 

Studien är en första i sitt slag inom badminton som är direkt till nytta vid upplägg av 

utbildning och som fyller en kunskapslucka där det tidigare inte finns några studier alls. 

 

Resultatet bör tolkas med viss försiktighet eftersom svarsfrekvensen för aktuell studie var låg 

vilket kan ha medfört ett icke representativt urval. Att använda en metod där datainsamlingen 

sker med enkät är också en begränsning då en osäkerhet finns kring om respondenterna svarar 

ärligt (Trost 2007). Att inhämta mejladresser från SBF ansågs vara en lämplig metod i aktuell 

studie för att enkelt distribuera enkäten till många badmintonledare utan några omkostnader. 

Möjligen kunde annan datainsamlingsmetod lett till ett mer representativt urval och kan 

övervägas vid liknande studieupplägg. Det hade även varit bättre att använda ett 

frågeformulär som redan varit testat för validitet och reliabilitet. Denna möjlighet fanns dock 

inte då inga liknande studier inom badminton gjorts och de enkäter som använts tidigare inom 

andra uppsatser ej ansågs lämpliga för aktuell studie då de ej var inriktade mot badminton.  

Framtida forskning 
 

Det saknas delvis förståelse om hur styrketräning kan och bör bedrivas för barn. För framtida 

forskning inom området hade det behövts kunskap kring badmintonledarnas uppfattningar om 

de utbildningar som idag genomförs av SBF och vad som eventuellt saknas innehållsmässigt. 

Även att bättre implementera de senaste rekommendationerna och den senaste forskningen till 

idrottsledarna och därefter utvärdera resultaten hade varit av intresse. Att i framtiden både 

använda sig av enkät och intervju skulle kunna vara att föredra då metoderna kan komplettera 

varandra. Genom intervju har forskaren bättre möjlighet att ställa följdfrågor och därigenom 

få fördjupade kunskaper om respondenternas uppfattningar (Halvorsen 1992). 

Slutsats 
 

Resultaten visade att övervägande delen av badmintonledarna ansåg att styrketräning har 

positiva effekter och att den egna kroppen som belastning är bästa metoden för att styrketräna. 

Men trots att flertalet var positiva uttrycktes viss betänklighet avseende styrketräning och att 

det kunde vara skadligt i vissa perioder hos barnet. Styrketräning med maskiner och 

skivstänger ansågs som en felaktig metod vilket tyder på ett behov av ökad kunskap hos 

många badmintonledare. Att se över innehållet och uppdatera de utbildningar SBF bedriver 

skulle kunna bidra till att öka kunskapen hos badmintonledarna. Vidare skulle information 

och kampanjarbete i syfte att sprida rekommendationerna behövas så att badmintonledarna 

känner sig trygga med den träning de bedriver för barnen. Genom att ta del av ny forskning 

startar en utvecklingsprocess och ny kunskap kan vara en ingång till att våga prova nya saker 

(Högberg 2008), i detta fall att planera och genomföra styrketräning för barn på ett varierat 

sätt.  
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Bilaga 1 
 

Rekommendationer från RF:s kunskapsöversikt 



Det har på senare tid framkommit vetenskapliga belägg för att styrkebetonade övningar kan 

medföra en rad positiva effekter hos barn. Vetenskapliga undersökningar har visat att 

styrketräning kan ha skadeförebyggande effekter samt stimulera uppbyggnad av skelett. Ökad 

styrka underlättar även motorisk inlärning och skapar därmed bättre förutsättningar för en 

allsidig, lustbetonad träning inriktad på förvärvande av en bred rörelsearsenal vilket bör vara 

det främsta målet med fysisk träning av barn. Ökad prestationsförmåga är av underordnad 

betydelse jämfört med ökad hälsa och välbefinnande, vilket bör vara de primära målen för 

styrketräning för barn och ungdomar.  

 

Styrketräning som bedrivs på ett korrekt sätt är en trygg och säker träningsform som inte 

medför några negativa effekter för barnets utveckling och hälsa och kan betraktas som en 

naturlig och organisk del i en balanserad och allsidig fysisk träning av unga. 

 

Träningsbelastning ska anpassas till barnets förutsättningar och mognadsgrad. För stor 

träningsbelastning som överskrider kroppens anpassningsförmåga kan vara förödande såväl 

för en vuxen idrottare som för ett barn. Styrketräningsprogram för barn bör utformas så att det 

gynnar den naturliga tillväxt- och mognadsprocessen. Det bör understrykas att begreppet 

"styrketräning för barn" inte bör begränsas till träning med vikter på ett gym, även om den 

typen av styrketräning inte behöver exkluderas. Styrketräning för barn kan med fördel 

bedrivas i lekform då leken är en naturlig del av barns beteende. 

 

Styrketräning för barn kan och bör bedrivas på ett sätt som främjar barnens lärande om och 

förståelse för den egna kroppen, dess byggnad och funktion. 

 

Styrketräning bör vara tillgänglig för alla individer på lika villkor. Såväl pojkar som flickor 

och barn med funktionshinder ska kunna bedriva styrketräning som är anpassad till deras 

individuella förutsättningar och som främjar deras hälso- och prestationsutveckling. 

 

Praktiska rekommendationer: 

1. Tiden för att påbörja systematisk styrketräning bör vara beroende av varje enskilt barns 

individuella 

utvecklingsnivå, men 7-8 års ålder kan ses som ett riktmärke. 

2. De ledare och tränare som bedriver styrketräning för barn och ungdomar bör vara väl 

förtrogna med styrketräningen som träningsform. 

3. Träningen ska genomföras i lämplig träningsmiljö. 

4. Man ska säkerställa ett adekvat närings- och vätskeintag i samband med 

styrketräningsprogram. 

5. Initialt ska 1-3 styrketräningspass/ vecka tillämpas. Ett träningspass bör lämpligen vara 20-

40 min lång. 

6. Varje styrketräningspass ska inledas med en 10-15 min uppvärmning som innefattar 

dynamiska övningar för olika muskelgrupper. 

7. Man bör starta med 8-12 övningar för olika muskelgrupper. Initialt 1-2 set med moderat 

belastning och 12-15 repetitioner för övre extremiteter och 15-20 repetitioner för nedre 

extremiteter. Såväl antal set som belastning kan ökas med ökad erfarenhet av styrketräning. 

Successivt ska träningsprogrammet kompletteras med övningar inriktade på utveckling av 
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muskelns effektutveckling (power). För ungdomar fr o m tolv års ålder är det fördelaktigt att 

inkludera en större andel styrke-övningar av plyometrisk karaktär i träningsprogrammet. 

8. Fokus ska ligga på ett korrekt tekniskt utförande av övningarna. Det är lämpligt att 

styrkeövningar först utförs utan belastning för att lära sig korrekt teknik. När barnet behärskar 

tekniken ska belastning appliceras. 

9. Styrketräning för barn och ungdomar bör främst vara inriktad på de stora muskelgrupperna 

och övningar med fullständigt rörelseomfång. Särskilt uppmärksamhet ska ägnas de 

muskelgrupper som inte alltid får tillräcklig belastning vid övriga aktiviteter och som är 

viktiga ur hälsosynvinkel (främre bukväggen, sneda bukmuskler, baksidan av låret, övre 

extremiteter hos flickor). 

10. Styrkepasset bör avslutas med en nedvarvning bestående av lågintensiva övningar och 

statiska töjningsövningar. 

11. Man ska sträva efter allsidighet och variation i användning av styrketräningsövningar. 

12. Styrketräningsprogrammets innehåll bör varieras och kombineras med övningar för 

utveckling av koordination, balans och kondition. 

 

Barn- och ungdomsåren är en period i livet när den växande människans kropp är mycket 

mottaglig för träningsstimuli. Under denna tid lägger man grunden för sin framtida fysik, sin 

hälsa och sina motionsvanor. Det är därför av yttersta vikt att barn och ungdomar tränar 

optimalt. Styrketräningen har en given plats i en optimal, allsidig fysisk träning som på bästa 

sätt främjar barns utveckling. 

 

  



18 

 

Bilaga 2 
 

Försättsbrev 

 

Hej!  

Som student vid Högskolan i Halmstad skriver jag en C-uppsats inom biomedicin inriktning 

fysisk träning och gör nu en studie i ämnet kring barn och styrketräning.  

Syftet med studien är att ta reda på om den nya forskning som finns kring styrketräning för 

barn och ungdomar har nått ut till de som tränar dessa i badminton. Kunskapen kan i 

framtiden bidra till att utveckla svenska badminton för barn och ungdomar.  

Studien är kvantitativ vilket innebär att många kommer besvara enkäten. Resultaten kommer 

att analyseras och därefter redovisas i en uppsats.  

Vi uppskattar om du tar dig tid att svara på enkäten men ditt deltagande i studien är helt 

frivilligt. 

Samtycke till medverkan sker i och med att enkäten är ifylld. Resultaten kommer 

sammanställas i avidentifierad form, vilket innebär att dina svar inte kan kopplas till dig som 

enskild person. Uppsatsen kommer att finnas tillgänglig för allmänheten i databasen DiVA.  

Kontakta mig gärna om du har frågor, Manils10@student.hh.se   

 

Tack på förhand för din medverkan! 

 

/Maria Nilsson 

Emma Haglund, handledare 

Högskolan Halmstad 
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