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Bakgrund: Styrketräning kan öka muskelstyrka och muskelmassa för såväl otränade 

motionärer som vältränade elitidrottare. Teorierna kring effekterna av olika typer av 

styrketräning baseras i stor del av forskning på otränade individer. Syfte: Syftet med denna 

studie var att undersöka vilken form av styrketräning som ger en frisk, redan vältränad individ 

störst ökning i maximal styrka och/eller muskelmassa. Metod: Studien är en litteraturöversikt 

med granskning och bedömning av studier som avhandlat olika styrketräningsformer på 

vältränade individer med >2 månaders erfarenhet utav styrketräning och som utvärderat 

resultatet i maximal styrka eller muskelmassa. Artiklar söktes i databasen PubMed. 10 artiklar 

inkluderades och skattades enligt PEDro-scale och SBU bevisvärde för att bedöma 

interventionens evidensstyrka. Resultat: Inkluderade studier har samtliga utfört och 

utvärderat unika träningsprogram. Flera av dessa har lett till ökningar i maximal styrka och 

muskelmassa. En stor skiftande variation av variablerna i de utförda träningsprogrammen gör 

att en gemensam nämnare som står bakom ökningar av den maximala styrkan och/eller 

muskelmassan inte går att utläsa. Konklusion: En klar bild av hur styrketräning skall 

utformas för att öka maximal styrka och/eller muskelmassa hos vältränade, saknas. Studier 

som granskats baserar sina bedömningar på, för studierna, unika träningsprogram. 

Gemensamma riktlinjer för utformning av träningsstudier av detta slag behövs för att ge 

möjligheten till att jämföra studierna sinsemellan för att sedan kunna ringa in de 

styrketräningsvariabler som uppvisar en effekt på maximal styrka och/eller muskelmassa hos 

vältränade individer. 

 

 

Nyckelord: atleter, maximal styrka, muskelmassa, styrketräning, vältränade 
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Av alla fysiska aktiviteter, inklusive alla motions- och tävlingsidrotter i Sverige, är det endast 

promenader som har fler utövare än styrketräning. Styrketräning används idag både som 

individuell motionsform, komplement till annan fysisk aktivitet såsom fotboll, hockey m.m. 

och som enskilt tävlingsmoment i form av tyngdlyftning och styrkelyft.¹  

Det är viktigt att man förstår de bakomliggande fysiologiska faktorerna för att man ska kunna 

modifiera och individanpassa träningen på ett säkert och effektivt sätt. Rätt anpassad 

styrketräning kan med fördel bedrivas oavsett ålder och funktionsnivå.2 

Det finns en stor mängd studier som undersökt olika effekter av olika typer av styrketräning. 

Problemet är att de flesta studier som genomförts har använt sig av otränade individer. ¹ En 

tidigare meta-analys har visat på att den optimala träningsbelastningen för att öka maximal 

styrka skiljer sig mellan otränade och tränade.3 

Det finns en mängd allmängiltiga termer och begrepp som man måste känna till då man talar 

om styrketräning. Augustson et al.1 beskriver flertalet av dessa (Tabell 1.1).  

 

Tabell 1.1 Viktiga termer och begrepp 
1, 4

 

1 RM 1 RM (repetitionsmaximum) är ett mått på den 

maximala vikt/belastning som utövaren orkar lyfta en 

gång, men inte två.   

 

Intensitet Belastning som används under en övning. Denna mäts 

ofta som % av 1 RM. 

 

Volym Den sammanlagda, totala belastningen under ett 

träningspass. Räknas ut genom att multip licera antalet 

set med antalet repetitioner och belastningen (kg) som 

används.  

T.ex. ett pass med 5 set x 10 repetit ioner x 10 kg = 

500 kg träningsvolym. 

 

Frek vens  Syftar på hur ofta träningen utförs, t.ex. 3 

träningspass/vecka. 

 

Muskelmassa Den totala tvärsnittarean utav alla fib rer i en muskel 

 

Mager Kropps massa (Lean Body Mass) Fettfri kroppsmassa plus essentiella fetter  

 

Maximal Styrka Betecknas som förmågan att lyfta en tung vikt en 

gång, ett s.k. repetitionsmaximum (1 RM) vid t.ex. 

momenten knäböj, bänkpress och frivändning. 

 

 

En träningsperiod kan utformas med att variablerna intensitet, volym och frekvens hålls 

konstanta genom hela träningsperioden. Vanligt är dock att träningsperioden utformas som en 

periodiserad träning vilket innebär en planerad variation utav träningens utformning, då ofta 
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av variablerna intensitet, volym och frekvens. Vid linjär periodisering stegras intensiteten 

över tid, ofta veckovis, samtidigt som volymen minskar i samma takt. Första veckan kan då 

bestå av 5x10RM för att efter några veckor bestå av 3x2RM.  

Vid vågformad periodisering stegras intensiteten över kortare tidsperioder, ofta flera gånger i 

veckan. Då kan träningsintensiteten på måndag t.ex. vara 70 % 1RM för att på fredag vara 95 

% 1RM.1  

 

Det finns två olika huvudtyper av muskelfibrer, de mer långsamma typ I- fibrerna och de 

snabbare typ II- fibrerna. Typ I- fibrer är de fibrer som är mest uthålliga utav de två och 

används framförallt vid relativt lätt muskelarbete samt vid arbete under lång tid som kräver 

stor uthållighet. Typ II- fibrer kan producera fyra gånger så stor kraft och dessutom göra det 3 

gånger snabbare än Typ I. Typ II- fibrer delas upp i Typ IIA och Typ IIX. Typ IIX är de 

snabbaste och starkaste muskelfibrerna som finns hos människan. De används framförallt vid 

mycket snabba rörelser men tröttas också ut väldigt snabbt. TYP IIA används vid något 

långsammare rörelser och är något mer uthålliga gentemot TYP IIX. Muskulatur som t.ex. 

kräver en stor uthållighet såsom postural bålmuskulatur har en större ande l Typ I- fibrer 

gentemot muskulatur i armar och ben där man istället kan se en högre koncentration utav typ 

II-fibrer, jämförelsevis.1, 5 

 

Faktorer som påverkar muskelstyrka är många, men några av de viktigaste är en muskels 

tvärsnittsarea samt fördelning utav fibertyper.1 Det finns ett starkt samband mellan maximal 

styrka och en muskels fysiologiska tvärsnittsarea.6 Den fysiologiska tvärsnittsarean av en 

muskel mäts vinkelrätt genom muskelfibrernas riktning där tvärsnittet är som bredast. 

Fibertypsfördelningen avgör vilken typ av styrka som kan utvecklas. En sprinter och en 

maratonlöpare har olika uppsättningar muskelfibrer i t.ex. muskeln quadriceps. Jämförelsevis 

kan en maratonlöpares quadriceps bestå av ca 70 % Typ1-fibrer medan en sprinter har 70 % 

Typ2-fibrer i samma muskel. För sprintern möjliggör detta en snabb och stor kraftutveckling 

under en kortare tid medan maratonlöparen kan utveckla en långsam, mindre kraft under en 

längre tid. Det är alltså möjligt att med träning förändra muskelns fibertypsfördelning till att 

bestå av mer Typ1 eller Typ2-fibrer och därmed få en mer specificerad funktion.1 
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Styrketräning kan inom sjukgymnastiken användas i rehabiliterande och förebyggande syfte 

då den uppvisar positiva effekter vid behandlingen utav flera sjukdomstillstånd såsom 

diabetes, fetma, metabolt syndrom, hjärt-kärlsjukdomar, osteoporos, led- och ryggsmärtor 

samt ångest och depression.7 För sjukgymnaster som arbetar med rehabilitering och friskvård 

av idrottsmän kan kunskapen om hur en atlet på bästa sätt ökar i massa och/eller styrka vara 

värdefullt. Detta både vid rehabilitering då en atlet vill bibehålla, eller återgå till, den 

muskelmassa eller styrka som denne tidigare haft, eller vid träning utav atleter som vill öka i 

styrka och/eller massa. I den sjukgymnastiska professionen är det inte heller ovanligt att man 

jobbar med friska, träningsvana, vältränade individer. Det känns då relevant att besitta 

kunskap om hur dessa på bästa sätt ska styrketräna både under själva behandlingstiden och 

senare, då patienterna förhoppningsvis återgått till sin normala funktionsnivå.  

Ett typiskt exempel på någon som styrketränar för att uppnå maximal styrka skulle då vara en 

tyngdlyftare och bland dem som kan tänkas vilja öka i muskelmassa finns kroppsbyggare och 

även atleter som utövar idrotter där man tävlar inom olika viktklasser, t.ex. boxare. Idrottsmän 

som strävar efter en mer uthållig skelettmuskulatur för långvarigt, lågintensivt arbete tränar 

istället på en lägre intensitet, men med en större träningsvolym.1 

 

Således vill vi med denna litteraturstudie undersöka vad det finns för metoder, som stöds av 

evidens, för att öka muskelmassan eller den maximala styrkan hos friska, redan vältränade, 

individer.  
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2. Syfte 
Syftet med denna studie var att undersöka vilken form av styrketräning, med avseende på 

intensitet, volym och frekvens, som ger en frisk, redan vältränad individ; störst ökning i 

maximal styrka och/eller störst ökning i muskelmassa.  

 

2.1 Frågeställningar 

 Vilken form av styrketräning, med avseende på intensitet, volym och frekvens, ger en 

frisk, redan vältränad individ störst ökning i maximal styrka?  

 

 Vilken form av styrketräning, med avseende på intensitet, volym och frekvens, ger en 

frisk, redan vältränad individ störst ökning i muskelmassa? 

 

3. Metod 
 

3.1 Inklusionskriterier 
 

 Vältränade individer (>2 månaders erfarenhet utav styrketräning)  

 vuxna (post-pubertalt) 

 Studerar motståndsträning där man utvärderade styrkeökning och/eller muskelmassa.  

 Svensk/norsk/engelsk text 

 Randomized controlled trials (RCT) 

 Controlled trials (CT)   

 Meta-analyser 

 
 

3.2 Artikelinsamling 
Material för att besvara syftet hämtades genom datorbaserad litteratursökning i databasen 

PubMed. Sökningarna gjordes i fritext samt enligt PubMeds MeSH-termer och med angivna 

”limits” för att hitta så ämnesrelevanta studier som möjligt.8 Sökningarna utfördes t.o.m. den 

7 april 2009. Sökord och sökresultat redovisas i Tabell 3.1. PubMed Limits: Humans, English, 

Swedish, Norweigan, CT, RCT, Meta-analysis. Meta-analyser som hittades användes som en 

källa för att hitta fler ämnesrelevanta artiklar genom att vi granskade deras referenslistor. 
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Även referenslistor på de artiklar som kvarstod efter första urvalet granskades efter ytterligare 

ämnesrelevanta artiklar som kunde besvara syftet med denna litteraturstudie.   

 

Tabell 3.1. Sökord som användes i PubMed. Limits:  Humans, English, Swedish, Norweigan, CT, RCT, Meta- 

                   analysis 

Sökord Antal träffar  

Athletes OR weightlifters OR bodybuilders AND “Resistance training”  50 

Athletes OR weightlifters OR bodybuilders AND “Strength training”  35 

Athletes OR weightlifters OR bodybuilders AND “Maximal strength” 21 

Athletes OR weightlifters OR bodybuilders AND “Muscle strength” 68 

Athletes OR weightlifters OR bodybuilders AND “Muscle development” 2 

Athletes OR weightlifters OR bodybuilders AND “Muscle mass”  21 

Athletes OR weightlifters OR bodybuilders AND “Muscle hyperthrophy” 2 

 

Vår sökning i PubMed gav ursprungligen 197 träffar (Figur 3.1). Då dubbletter sorterats bort 

återstod 151 artiklar. Efter att vi granskat dessa utifrån våra inklusionskriterier och sorterat 

bort de som inte uppfyllde våra krav samt 1 Meta-analys, kvarstod 16 artiklar, 13 RCT och 3 

CT. Till dessa tillkom 2 av PubMed rekommenderade artiklar. Samtliga artiklar granskades 

sedan efter referenser som kunde tänkas vara av värde varpå 21 artiklar valdes ut för vidare 

granskning. Den totala summan artiklar var då 39. Efter att dessa artiklar granskats i sin 

helhet uteslöts 5 för att de ej var CT eller RCT, 15 för att försökspersonerna inte hade 

tillräcklig styrketräningsbakgrund eller för att denna inte redovisades, 3 för att träningsformen 

inte var styrketräning eller för att den inte var specificerad och slutligen uteslöts 6 artiklar för 

att de ej utvärderade maximal styrka eller muskelmassa. Återstod gjorde då 10 artiklar, 8 RCT 

och 2 CT, som vi inkluderade i vår litteraturstudie.  
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197 artiklar 

17 artiklar 

13 RCT, 3 CT, 1 Meta-analys 

19 artiklar granskades efter referenser 

2 av PubMED rekomenderade artiklar 

inkluderades 

Totalt  40 artiklar 

21 referens-artiklar inkluderades  

Meta-analyser (1 st) exkluderades 39 artiklar beställdes och granskades 

10 artiklar. 8 RCT och 2 CT 

inkluderades i lit teraturstudien. 

5 artiklar. Ej RCT eller CT 

 

15 artiklar. Otilllräcklig eller ej 

redovisad styrketräningsbakgrund 

 

3 artiklar. Behandlade ej styrketräning 6 artiklar. Utvärderade ej maximal styrka 

eller muskelmassa  

46 dubbletter exkluderades 

151 artiklar 

134 artiklar exkluderade efter 
granskning av abstrakt utifrån 

inklusionskriterierna 

Figur 3.1. Flödesschema över urvalsprocessen. 



   

11 

 

3.3 Evidensgranskning 

De inkluderade artiklarna fördelades slumpmässigt mellan författarna som kvalitetsgranskade 

och betygsatte dem enligt PEDro scale (Bilaga 1). Samtliga artiklar saknade tidigare PEDro-

bedömning och fanns således inte med i PEDro:s databas. För att kunna göra en 

evidenssammanställning enligt SBU’s riktlinjer överfördes artiklarnas PEDro-poäng först till 

SBU:s tregradiga bevisvärdesskala enligt Juhlin, Smeds-Isaksson & Tano-Nordin9 (Tabell 

3.2). Evidensstyrkan för olika interventioner graderades sedan enligt Britton10 (Tabell 3.3). 

 

Tabell 3.2. Omvärdering av enskilda artiklars PEDro – poäng till bevisvärde enligt SBU  

PEDro Scale Studiers bevis värde enligt SBU. 

8-11 Högt bevisvärde 

4-7 Medelhögt bevisvärde 

0-3 Lågt bevisvärde 

Not. Data i ko lumn 1 är från Juhlin, Smeds-Isaksson & Tano-Nordin.
9
 Data i ko lumn 2 är från ”Faktaruta 1 – 

studiers bevisvärde” av Britton.
10

 

 

 

Tabell 3.3. Gradering av interventioners evidensstyrka 

1: Starkt vetenskapligt 

underlag  

2: Måttligt starkt 

vetenskapligt underlag  

3: Begränsat 

vetenskapligt 

underlag  

4: Otillräckligt 

vetenskapligt 

underlag  

Minst två studier med högt 

bevisvärde eller god 

systematisk översikt  

En studie med högt bevisvärde 

plus minst två med medelhögt 

bevisvärde 

Minst två studier med 

medelhögt bevisvärde 

Annat underlag: 

Vad? 

Not. Britton.
10
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4. Resultat 
 

4.1. Maximal styrka 
McBride , Newton och Triplett-McBride16 visade på att en belastning på ca 80 % av 1RM gav 

störst maximal styrkeutveckling. Detta stämmer väl överens med tidigare forskning1, 21-25. 

Dock fick även kontrollgruppen i denna studie en styrkeökning under interventionstiden 

vilket gör att resultatet bör beaktas. Ytterligare en studie20 bekräftar att en intensitet på ~80 % 

ökade den maximala styrkan signifikant. Båda dessa resultat, med medelhöga bevisvärden 

enligt SBU, är troliga då de ligger vid det intensitetsintervall, 80-85% av 1RM, som 

rekommenderas av tidigare nämnda litteratur1, 21-25  för att öka den maximala muskelstyrkan 

hos vältränade utövare. Överfört till SBU:s normer innebär detta att styrketräning vid ca 80 % 

av 1RM, som intervention för att öka den maximala muskelstyrkan hos vältränade individer, 

har ett begränsat vetenskapligt underlag10. 

Hakkinen et al.12 fann i sin studie att explosiv träning inte hade någon signifikant effekt på 

den maximala styrkan. Resterande studier11,13-15, 17-19 utövade en periodiserad träning med en 

stor variation utav träningsupplägg och variablerna intensitet, volym & frekvens. Det blir 

därmed svårt att dra några slutsatser vilka enskilda variabler som legat bakom de resultat som 

redovisats.
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Tabell 4.1. CT-studier. Bp=bench-press. Bp-t=Bench-press throws. Sq=Squats. J-Sq=Jump-squats. 

 

 

 

Titel  Författare Försökspersoner Träningsmetoder Mätmetoder Träningsperiod 

 

Resultat PEDro/SBU 

Adaptations in 

upper-body maximal 

strength and power 

output resulting from 

long-term resistance 

training in 

experienced strength-

power athletes 

(2006)
11

 

 

Baker, D., G. 

& Newton, R., 

U. 

12 manliga 

rugbyspelare 

  

Elite (E): n=6.  

~21 år. 

>3 års 

styrketränings-

erfarenhet. 

 

Subelite (S E): 

n=6.  

~19 år. 

<3 års 

styrketränings-

erfarenhet. 

 

Bp, Bp-t. 

Linjär periodisering.  

2-4 set x 2-12 rep. 

 

 

 

1RM Bp. 

 

Mager kroppsmassa 

(kg) 

 

 

4 år, 50 veckor/år,  

2 ggr/vecka. 

E: Signifikant ökning av 

mager kroppsmassa (5%) 

efter 2 år. 

 

SE: Sign ifikant ökn ing av 

1RM Bp (23,9%) efter 4 

år. Signifikant ökning av 

mager kroppsmassa (3%) 

efter 4 år. 

 

Vid start var E signifikant 

starkare än S E. Efter 4 år 

fanns inga signifikanta 

skillnader.  

 

5/11 / 

medelhögt 

bevisvärde 

 

The effect of heavy- 

vs. light-load jump 

squats on the 

development of 

strength, power, and 

speed           (2002)
16

 

 

Davie, A., 

McBride, J., 

M., Newton, 

R., U. & 

Trip lett-

McBride, T. 

26 manliga atleter 

(18-30 år).  

2-4 års  erfarenhet 

av styrketräning. 

 

Jump squat 30% 

1RM (JS30): n=9 

 

Jump squat 80% 

1RM(JS80): n=10 

 

Kontrollgrupp 

(C): n=7 

 

JS30: 30% 1RM J-

Sq. ~6,5 rep x 5 set. 

 

JS80: 

80% 1RM  

J-Sq. ~5,5 rep x 4 set. 

 

C: 

Ingen träning. 

1RM Sq. 

 

8 veckor. 

~13 pass totalt. 

JS30: Signifikant 

styrkeökning (8,2%) i 

1RM Sq. 

 

JS80: Signifikant 

styrkeökning (10,5%) i 

1RM Sq.  

 

C: Signifikant 

styrkeökning (6,1%) i 

1RM Sq. 

 

Ingen statistisk signifikant 

skillnad mellan JS30 och 

JS80 grupperna 

5/10 / 

medelhögt 

bevisvärde 
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Tabell 4.2. RCT-studier. Bp=bench-press. Bp-t=Bench-press throws. Sq=Squats. J-Sq=Jump-squats. S=Snatch. C&J=Clean & Jerk. P=Pulls. RD=Romanian deadlift.    

L=Lunges. DJ=Depth jumps. DMB-t=Drop Medicineball throw. 

Titel  Författare Försökspersoner Träningsmetoder Mätmetoder Träningsperiod 

 

Resultat PEDro 

/SBU 

Effects of ballistic 

training on preseason 

preparation of elite 

volleyball players 

(1999)
12

 

Hakkinen, K., 

Kraemer, W., 

J., & Newton, 

R., U. 

 

16 manliga 

Volleyboll-spelare 

(19 år).  

>2 års erfarenhet 

av styrketräning 

 

Behandlingsgrupp

en (B): n=8 

 

Kontroll-gruppen 

(K): n=8 

 

B:  

J-Sq på 30%, 60% 

och 80% av 1RM.  

2 set x 1 rep på 

vardera intensitet 

Totalt 6 set & 6 rep. 

 

K: 

6RM Sq och 

benpress.  

3 set x 6 rep 

 

1RM Sq. 

 

8 veckor. 

2 ggr/v.  

 

Ingen signifikant 

förändring i någon grupp. 

Ingen signifikant skillnad 

mellan grupperna. 

 

6/11 / 

medelhögt 

bevisvärde 

 

Moderate resistance 

training volume 

produces more 

favorable strength 

gains than high or 

low      volumes 

during a short-term 

training cycle 

(2005)
13

 

 

Arellano, R., 

González-

Badillo, 

Juan.J., 

Gorostiaga, 

Esteban.M., & 

Izquierdo, 

Mikel. 

51 manliga 

juniorstyrkelyftare 

(16-18 år).  

>3 års erfarenhet 

av styrketräning. 

 

Low-volume-

group, LVG, n = 

16. 

 

Moderate-volume 

group, MVG, n = 

17. 

 

High-volume 

group, HVG, n = 

18. 

 

 

 

S, C&J, P & Sq. 

 

Gemensamt: Linjär 

periodisering.  

60-80% 1RM x 2-6 

rep. 90-100% 1RM 

x 1-3 rep 

 

LVG: 1923 rep 

totalt. 

 

MVG: 2841 rep 

totalt. 

 

HVG: 3030 rep 

totalt. 

1RM S, C&J, Sq. 

 

10 veckor. 

4-5 ggr/v. 

LVG:  signifikant  

styrkeökning i 

C&J(3.7%) och 

Sq(4.6%). 

 

MVG:  signifikant 

styrkeökning i S(6.1%), 

C&J(3.7%) och 

Sq(4.2%). 

 

HVG: signifikant  

styrkeökning i C&J(3%) 

och Sq(4.8%). 

6/11 / 

medelhögt 

bevisvärde 
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Moderate volume of 

high relative t rain ing 

intensity produces 

greater strength gains 

compared with low 

and high volumes in 

competitive 

weightlifters (2006)
14

 

González-

Badillo, 

Juan.J., 

Gorostiaga, 

Esteban.M., & 

Izquierdo, 

Mikel. 

29 manliga 

styrkekelyftare 

(16-19 år).  

>3 års 

styrketräningserfa

renhet. 

 

Low intensity 

group, LIG (n = 

12) 

 

Moderate 

intensity group, 

MIG, (n = 9)  

 

High intensity 

group, HIG, (n = 

8) 

 

 

S, C&J, P & Sq. 

 

Gemensamt: Linjär 

periodisering.  

60-80% 1RM x 2-6 

rep. 90-100% 1 RM 

x 1-3 rep. Alla 

deltagare utförde 

samma 

träningsvolym 

 

Genomsnittlig 

intensitet: 

 

LIG: 77-78% 1RM. 

 

MIG: 78-79% 1RM. 

 

HIG: 80-81% 1RM. 

 

1RM S, C&J & Sq. 10 veckor. 4-5 

ggr/v. 

LIG: signifikant 

styrkeökning i C&J(3%) 

& Sq(5,3%).  

 

MIG: signifikant 

styrkeökning i 

C&J(10,5%) & 

Sq(9,5%).   

 

HIG: signifikant 

styrkeökning i Sq(6,9%).  

 

Ingen statistisk 

signifikant skillnad 

mellan grupperna. 

 

6/11 / 

medelhögt 

bevisvärde 

The effect of 

continuous repetition 

training and intra-set 

rest training on 

bench press strength 

and power (2004)
15

 

Cronin, J., 

Drinkwater, 

E., Lawton, 

T., Lindsell R. 

& Pyne, D. 

12 manliga 

basketspelare 

(~18 år).  

14 manliga 

fotbollspelare 

(~17 år). 

 

 >6 månaders 

erfarenhet av 

styrketräning. 

 

Testgruppen (T): 

n=13 

 

Kontrollgruppen 

(K): n=13 

 

T: Bp. 8 set x 3 rep, 

113 sek v ila mellan 

set.  

 

K: Bp. 4 set x 6 rep, 

260 sek v ila mellan 

set. 

 

Vågformad 

periodisering 80%-

105% av 6RM för 

båda grupperna. 

 

6RM Bp. 6 veckor.  

3 ggr/v. 

T: signifikant 

styrkeökning i 6RM Bp 

(4.9%).  

 

K: signifikant 

styrkeökning i 6 RM Bp 

(9,7%),  vilken också var 

signifikant större än den i 

T. 

7/11 / 

medelhögt 

bevisvärde 
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The effects of 

combin ing elastic 

and free weight 

resistance on strength 

and power in athletes 

(2008)
17

 

Anderson, C. 

E., Sforzo,  

G. A. & Sigg, 

J. A. 

n = 44. (19-21 år).  

22 kv innor, 22 

män. 

≥4 års erfarenhet 

av styrketräning. 

 

Experimentgrupp 

(E): n = 23 

 

Kontrollgrupp 

(K): n = 21 

 

E: Bp & Sq. Fria 

vikter + elastiskt 

motstånd. 

 

K: Bp & Sq. Fria 

vikter. 

 

Gemensamt: 

Vågformad 

periodisering. 72-

98% 1RM. 3-6 set x 

2-10 rep. 

1RM Bp & Sq. Lean 

body mass (kg). 

7 veckor.  

3 ggr/v. 

E: Signifikant 

styrkeökning i 1RM Bp 

(8%) och i 1RM Sq 

(16%). Signifikant 

ökning av lean body 

mass (1,01%). 

 

K: Signifikant 

styrkeökning i 1RM Bp 

(4%) och i 1RM Sq (6%). 

Signifikant ökning av 

lean body mass (1%). 

 

Styrkeökningen i E var 

signifikant större än den i 

K.  

 

6/11 / 

medelhögt 

bevisvärde 

The effects of 

varying resistance-

training loads on 

intermediate- and 

high-velocity-

specific                    

adaptations (2001)
18

 

Bishop, P., 

Fleisig, G., 

Hunter, G. & 

Jones, K. 

25 manliga 

baseball spelare 

på college-

nivå.(~20 år) 

 

>2 års erfarenhet 

av styrketräning. 

 

Lågmotstånd 

grupp (LM): n= 

13 

 

Högmotståndgrup

p (HM): n=12 

 Sq, Rd & L. 

 

LM: 3 set x 5-15 

rep. Full RoM, 1 set 

x 5-15 rep. Part iell 

RoM. 40-60% 1RM. 

 

HM: 3 set x 3-10 

rep. Full RoM. 1 set 

x 3-10 rep part iell 

RoM. 70-90% 1RM. 

 

Gemensamt: 

Linjär periodisering. 

2 min vila mellan 

set. 

 

 

 

 

1RM Sq. 10 veckor.  

2 ggr/v. 

LM: Signifikant 

styrkeökning (11,5%) 

 

HM: Signifikant 

styrkeökning (16,3%)  

 

 

Styrkeökningen var 

signifikant större i HM 

än i LM.  

7/11 / 

medelhögt 

bevisvärde 
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Train ing leading to 

repetition failure 

enhances bench press 

strength gains in elite 

junior athletes 

(2005)
19

 

Eric.J, 

Drinkwater., 

Patrick.H, 

Hunt., 

Trent.W, 

Lawton., 

Rod.P, 

Lindsell., 

Michael.J, 

McKenna., & 

David.B, 

Pyne. 

Basket-spelare  

(n = 12):  

18 år. 

 

Fotbolls-spelare  

(n = 14):  

17 år. 

 

<4 månaders 

erfarenhet av 

styrketräning 

 

Repetition failure 

(RF): n = 15 

Non failure(NF):  

n = 11. 

 

Bp  

 

RF: 4 set x 6 rep. 

260 sek v ila/set. 

  

NF: 8 set x 3 rep. 

113 sek v ila/set 

 

Gemensamt: Linjär 

periodisering.  

Intensitet: 80-105% 

6RM 

 

6RM Bp. 6 veckor,  

3 ggr/v. 

RF: Signifikant 

styrkeökning (10,5%) 

 

NF: Signifikant 

styrkeökning (5%) 

 

Styrkeökningen var 

signifikant större i RF än 

i NF. 

6/11 / 

medelhögt 

bevisvärde 

Weight and 

plyometric training: 

Effects on eccentric 

and concentric force 

production (1996)
20

 

Giorg i, A., 

Murphy, A. & 

Wilson, G. 

41 manliga 

studenter.  

 

>1 års erfarenhet 

av styrketräning. 

 

Weight (W): n=14 

 

Plyometric (P): 

n=14 

 

Control (C): n=13 

 

W: Sq och Bp på 

8RM-intensitet. 

 

P: DJ och DMB-t. 

 

C: Ingen träning 

 

Gemensamt: 

3-6 set x 6-10 rep. 3-

5 sets v. 5 för att 

förhindra 

överträning. 

 

1RM Sq & Bp  8 veckor.  

2 ggr/v. 

W: signifikant 

styrkeökning av 1 RM Sq 

(21%) & Bp (12%).  

 

P: ingen signifikant 

styrkeökning. 

 

C: ingen signifikant 

styrkeökning 

7/11 / 

medelhögt 

bevisvärde 
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4.2. Muskelmassa 
Enbart två11, 17 av de tio studier som inkluderades utvärderade effekten utav träning på 

muskelmassa, och då i form av mager kroppsmassa, ett mått på den totala fettfri kroppsmassa 

plus essentiella fetter.4 Detta kan inte rakt översättas till en ökning i muskelmassa då även 

vätska inkluderas i måttet.29 Då de bägge studierna avhandlade olika träningsmetoder kan vi ej 

heller dra några konkreta slutsatser då bevisunderlaget är för litet.10 En annan studie16 valde 

att mäta tjockleken på försökspersonerna lår som ett värde på en ökning utav muskelmassa. 

Även här är det inte bara muskelmassan som mäts varför man inte kan utläsa några konkreta 

resultat.  

 

Baker & Newton11 fann att det hos vältränade atleter kunde ske en styrkeökning utan att detta 

reflekterades utav ökad mager kroppsmassa. Detta stämmer väl överens med tidigare studier 

gjorda på styrkelyftare.30 Anderson, Sforzo och Sigg fann i sin studie på styrketräning med 

eller utan elastiskt motstånd ingen signifikant skillnad i ökning av mager kroppsmassa17.  

Studien sträckte sig dock under en så kort tidsperiod att något annat resultat ej var att väntat.
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Tabell 4.1. CT-studier. Bp=bench-press. Bp-t=Bench-press throws. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel  Författare Försökspersoner Träningsmetoder Mätmetoder Träningsperiod 

 

Resultat PEDro/SBU 

Adaptations in 

upper-body maximal 

strength and power 

output resulting from 

long-term resistance 

training in 

experienced strength-

power athletes 

(2006)
11

 

 

Baker, D., G. 

& Newton, R., 

U. 

12 manliga 

rugbyspelare 

  

Elite (E): n=6.  

~21 år. 

>3 års 

styrketränings-

erfarenhet. 

 

Subelite (S E): 

n=6.  

~19 år. 

<3 års 

styrketränings-

erfarenhet. 

 

Bp, Bp-t.  

Linjär periodisering.  

2-4 set x 2-12 rep. 

 

 

 

1RM Bp. 

 

Mager kroppsmassa 

(kg) 

 

 

4 år, 50 veckor/år,  

2 ggr/vecka. 

E: Signifikant ökning av 

mager kroppsmassa (5%) 

efter 2 år. 

 

SE: Sign ifikant ökn ing av 

1RM Bp (23,9%) efter 4 

år. Signifikant ökning av 

mager kroppsmassa (3%) 

efter 4 år. 

 

Vid start var E signifikant 

starkare än S E. Efter 4 år 

fanns inga signifikanta 

skillnader.  

 

5/11 / 

medelhögt 

bevisvärde 
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Tabell 4.2. RCT-studier. Bp=bench-press. Sq=Squats.  

Titel  Författare Försökspersoner Träningsmetoder  Mätmetoder Träningsperiod 

 

Resultat PEDro 

/SBU 

The effects of 

combin ing elastic 

and free weight 

resistance on strength 

and power in athletes 

(2008)
17

 

Anderson, C. 

E., Sforzo,  

G. A. & Sigg, 

J. A. 

n = 44. (19-21 år).  

22 kv innor, 22 

män. 

≥4 års erfarenhet 

av styrketräning. 

 

Experimentgrupp 

(E): n = 23 

 

Kontrollgrupp 

(K): n = 21 

 

E: Bp & Sq. Fria 

vikter + elastiskt 

motstånd. 

 

K: Bp & Sq. Fria 

vikter. 

 

Gemensamt: 

Vågformad 

periodisering. 72-

98% 1RM. 3-6 set x 

2-10 rep. 

1RM Bp & Sq. Lean 

body mass (kg). 

7 veckor.  

3 ggr/v. 

E: Signifikant 

styrkeökning i 1RM Bp 

(8%) och i 1RM Sq 

(16%). Signifikant 

ökning av lean body 

mass (1,01%). 

 

K: Signifikant 

styrkeökning i 1RM Bp 

(4%) och i 1RM Sq (6%). 

Signifikant ökning av 

lean body mass (1%). 

 

Styrkeökningen i E var 

signifikant större än den i 

K.  

 

6/11 / 

medelhögt 

bevisvärde 
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5. Diskussion 
 

5.1. Resultatdiskussion 
 

5.1.1 Maximal styrka 

Att genom en litteraturstudie komma fram till en unik formel för att öka den maximala 

styrkan hos vältränade individer är ett synnerligen utmanande arbete. Samtliga granskade 

studier som inkluderats i denna studie anammar olika variationer av träning där 

träningsprogrammets utformning, t.ex. periodiserat eller ej periodiserat träningsupplägg, ställs 

emot olika kombinationer av volym, intensitet och frekvens. Detta problem är väl känt sedan 

tidigare och att kunna jämställa träningsmetoderna mot de resultat som visas utifrån någon 

slags standard har många metodologiska problem relaterade till sig.1, 22, 23, 26  

Flertalet studier11, 13-15, 17-19 som granskats använder sig utav periodiserad träning som endast 

delvis har vetenskapligt stöd och till största del baseras på beprövad erfarenhet bland tränare 

och utövare.1 Periodiserad träning står för ett varierat träningsupplägg och ger oss därmed 

också adekvata problem att tydligt definiera den utförda träningen i relevanta variabler såsom 

intensitet, volym och frekvens. Att det genomgående, studierna emellan, saknas ett 

gemensamt protokoll för hur träning skall genomföras gör det svårt att kunna dra några säkra 

slutsatser ifrån studierna, trots att de håller en relativt hög vetenskaplig standard enligt SBU’s 

bevisvärde. 

 

Tyngdlyftare, en grupp idrottsmän som tränar enbart för att öka just sin maximala styrka, 

tränar sällan på mindre belastningar än 1-3 RM, med andra ord ca 90-95% av 1RM.1 Trots att 

det borde vara ett välkänt faktum fann vi inga studier som berörde denna typ av styrketräning, 

eller jämförde den med andra former av styrketräning.  

 
Två av de inkluderade studierna15, 19 utvärderade inte den maximala styrkan med hjälp av 

1RM utan använde sig utav 6RM. Augustsson et al.1 beskriver hur man med hjälp utav en 

RM-tabell kan räkna om denna vikt för att ungefärligt bestämma en individs 1RM. Trots detta 

kan vi inte utesluta att en felkälla tillförs vid omberäkningar av detta slag.  

 

Det är känt att atleter kan nyttja prestationshöjande medel, så kallade anabolic androgenic 

steroids (AAS), för att förbättra sina resultat om de bedömer att riskerna för att ertappas inte 
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överväger fördelarna med deras prestationsförbättring.27 Flertalet av de studier vi granskade 

testade inte sina deltagare för anabola steroider, varför vi inte kan utesluta att doping förekom, 

vilket i sin tur kan ha påverkat studiernas resultat avsevärt. Berman, Bhasin, Casaburi, 

Clevenger, Shirazi, Storer och Tricker 28 undersökte i en studie effekterna av att injicera 

testosteron på styrketränande män. Studien visade att gruppen som fick testosteron och 

tränade förbättrade sina resultat, både gällande styrka och fettfri massa, signifikant mer än alla 

andra grupper. En grupp som inte tränade men fick testosteron hade ökningar, både i styrka 

och fettfri massa, som motsvarade eller överträffade resultatet för en grupp som tränade och 

fick placebo.  

 

I merparten av de studier vi granskat11, 13-20  kunde man observera styrkeökningar, trots den 

stora bredden utav träningsmetoder och träningsupplägg. Av detta kan man dra slutsatsen att 

det finns flera effektiva sätt att träna upp muskelstyrkan hos erfarna atleter, men samtidigt har 

vi inte funnit någon metod som skulle vara överlägsen de övriga. Genom att ta till sig de 

resultat som vi kommit fram till i denna studie kan man gå vidare och börja se över upplägget 

av träningsstudier. Vi skulle väldigt gärna se att studier utformades efter någon form av 

standard där man använder sig utav färre variabler för att kunna utläsa mer säkra resultat. Till 

en början kan man tillexempel utforma studier som, utan periodisering och komplicerade 

träningsprogram, jämför ett fåtal övningar som utförs med olika träningsintensitet.   

 

Den sjukgymnastiska professionen kan här visa framfötterna och ta tag i forskningen kring 

styrketräning. Sjukgymnaster använder sig ofta utav just fysisk aktivitet vid behandling utav 

olika tillstånd, och det är viktigt att vi besitter den kunskap som krävs för att bedriva träning 

som är relevant och effektiv. Det är även en god chans för sjukgymnaster att expandera in i 

och utvidga yrkesområden såsom friskvård, prestationsutveckling för elitidrottare och 

liknande.  

 

5.1.2 Muskelmassa 

Sett ur ett sjukgymnastiskt perspektiv är det intressant med studier som utvärderar 

förändringar i muskelmassa  då en ökad muskelmassa kräver mer energi och således 

förbränner mer.31 Patienter som lider av övervikt kan därför eftersträva ökad muskelmassa för 

att minska i storlek och vikt. Det känns även relevant att fler studier inkluderar muskelmassa i 

sina utvärderingsvariabler så man kan fastställa var styrkeökningar kommer ifrån. I dagsläget 
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råder viss förvirring om det är på grund utav en förbättrad neuromuskulär kontakt eller en 

ökad muskelmassa. Kan olika typer av styrketräning förbättra maximal muskelstyrka på olika 

vis, och om så är fallet, hur ska vi som sjukgymnaster utnyttja denna kunskap? 

 

Det finns en särskild grupp atleter med stor erfarenhet och kompetens angående att bygga 

muskelmassa, nämligen kroppsbyggare. Ingen av de studier som inkluderades i vår 

granskning studerade bodybuilders eller deras träningsmetoder. Det är oerhört viktigt att 

framtida forskning tar till vara på all den kunskap som finns utanför det vetenskapliga 

samfundet. 

 

 

5.2. Metoddiskussion 
 

5.2.1. Sökord och val av databas 

Det faktum att bara 60 % av de artiklar som vi inkluderade i studien lokaliserades vid vår 

ursprungliga sökning med de sökord som tidigare angetts (tabell 3.1) innebär att vi kunde ha 

fått ett annat, mer givande, resultat, om andra och/eller fler sökord använts. Här kan 

kompletteringar såsom ”styrka”, ”träning” och ”kraft” vara relevanta. Databasen PubMed 

valdes vid artikelsökningen då den ansågs kunna ge tillgång till flest ämnesrelevanta artiklar. 

Detta då PubMed, förutom tidskrifter inom sjukgymnastik och rehabilitering, innehåller en 

stor mängd medicinska tidskrifter vars ämnesområden ansågs motsvara de som undersökts i 

denna litteraturöversikt bättre. Provsökningar gjordes i Academic search FullTEXT Elite, 

Amed, Cinahl och Cochrane vilket inte visade sig ge några ämnesrelevanta sökresultat varvid 

dessa uteslöts och PubMed utsågs till den databas som kunde bistå arbetet med denna 

litteraturöversikt. 

5.2.2. Inklusionkriterier 

Tidigare meta-analyser och litteratur har inte använt sig utav samma inklussionskriterier som 

denna litteraturstudie. Brister kan ses i urvalet av studier avseende försökspersonernas 

träningsvana och mer detaljerade beskrivningar utav de träningsprogram som utförts.  
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5.2.3. Artikelgranskning 

Författarna till denna litteraturöversikt fördelade de 10 inkludera artiklarna sinsemellan och 

granskade dem på varsitt håll. Uppstod det eventuella tveksamheter då det aktuella PEDro-

betyget skulle ges, gicks artikeln igenom och diskuterades av samtliga författare till denna 

litteraturöversikt tills dessa kom fram till en gemensam bedömning. Författarna medger att 

den utförda PEDro-graderingen kan ha påverkats då alla inkluderade artiklar inte graderades 

utefter gemensamma bedömningar.  

5.2.4. PEDro och SBU som utvärderingsmall 

Att använda PEDros mall och den adaption som SBU utformat för att utvärdera de utvalda 

artiklarnas evidens visade sig ha flertalet nackdelar. Först och främst är PEDro en databas för 

enbart sjukgymnastiska insatser och därför är även deras mall för utvärdering av evidens 

utformad för artiklar som behandlar detta.32 I de studier som vi granskat fanns det ingen 

möjlighet att blinda försökspersonerna, då de själva utförde interventionen, och då det inte 

fanns några terapeuter var det ej heller möjligt för dessa att blindas.  
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6. Konklusion 
 

Trots den bredd utav träningsmetoder och variationer av intensitet, frekvens och volym som 

förekom kunde man i merparten av studierna observera styrkeökningar, varför det är rimligt 

att anta att det finns många olika träningsupplägg som fungerar för vältränade atleter. Vilken 

som är den mest effektiva med avseende på att öka i maximal styrka är dock fortfarande 

oklart. Gällande muskelmassa och/eller mager kroppsmassa är det alldeles för få studier som 

utvärderar detta får att vi ska kunna dra några slutsatser alls.  

Det som vi saknar inom den här typen av forskning är grundläggande riktlinjer för hur en 

träningsstudie bör utformas. Det stora antalet metoder och variationer av intensitet, volym och 

frekvens saknar i alla av studierna starkt vetenskapligt underlag. Sex av de studier som 

granskades hade till syfte att undersöka vilken träning som gav störst ökning utav maximal 

styrka, men ändå varierade typen av träning relativt mycket.  

Här behövs basala studier på stora grupper atleter eller motsvarande där man tar tag i 

grunderna. Samtidigt är det självklart något som är väldigt svårt att genomföra, men varför 

inte börja med att utnyttja den erfarenhet som redan finns och kartlägga hur tyngdlyftare och 

kraftidrottare styrketränar idag. Sedan kan man ur dessa data förhoppningsvis utröna några 

riktlinjer som sedan kan testas mot varandra i väl utformade träningsstudier. Vi efterlyser 

därför studier som gör just detta; tar till vara på den erfarenhet som finns.  

Här kan vi som sjukgymnaster leda forskningen och vår yrkeskår in i nya, spännande 

kunskapsområden. Vår yrkesgrupp besitter den nödvändiga kompetensen, både inom 

fysiologi, träningslära och forskningsmetodik som krävs för att kunna skapa och återge en 

helhetsbild utav hur man bör träna för att uppnå förändringar i muskelmassa och maximal 

styrka som vältränad atlet/motionär.  
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Bilaga 1 

 
PEDro Scale  
 
1. eligibility criteria were specified.  no yes where: 
2. subjects were randomly allocated to groups (in a crossover study, subjects were randomly 
allocated an order in which treatments were received).  no yes where: 
3. allocation was concealed.  no yes where: 
4. the groups were similar at baseline regarding the most important prognostic indicators.  
no yes where: 
5. there was blinding of all subjects.  no yes where: 
6. there was blinding of all therapists who administered the therapy.  no yes where: 
7. there was blinding of all assessors who measured at least one key outcome.  
no yes where: 
8. measures of at least one key outcome were obtained from more than 85% of the subjects 
initially allocated to groups.  no yes where: 
9. all subjects for whom outcome measures were available received the treatment or control 
condition as allocated or, where this was not the case, data for at least one key outcome was 
analysed by “intention to treat”.  no yes where: 
10. the results of between-group statistical comparisons are reported for at least one 
key outcome.  no yes where: 
11. the study provides both point measures and measures of variability for at least one key 
outcome.  no yes where: 
 

 
The PEDro scale is based on the Delphi list developed by Verhagen and colleagues at the 
Department ofEpidemiology, University of Maastricht (Verhagen AP et al (1998). The Delphi list: a 
criteria list for quality assessment of randomised clinical trials for conducting systematic reviews 

developed by Delphi consensus. Journal of Clinical Epidemiology, 51(12):1235-41). The list is based 
on "expert consensus" not, for the most part, on empirical data. Two additional items not on the Delphi 
list (PEDro scale items 8 and 10) have been included in the PEDro scale. As more empirical data 

comes to hand it may become possible to "weight" scale items so that the PEDro score reflects the 
importance of individual scale items. 
 

The purpose of the PEDro scale is to help the users of the PEDro database rapidly identify which of 
the known or suspected randomised clinical trials (ie RCTs or CCTs) archived on the PEDro database 
are likely to be internally valid (c riteria 2-9), and could have sufficient statistical information to make 

their results interpretable (criteria 10-11). An additional criterion (criterion 1) that relates to the external 
validity (or “generalisability” or “applicability” of the trial) has been retained so that the Delphi list is 
complete, but this criterion will not be used to calculate the PEDro score reported on the PEDro web 

site. 
 
The PEDro scale should not be used as a measure of the “validity” of a study’s conclusions. In 

particular, we caution users of the PEDro scale that studies which show significant treatment effects 
and which score highly on the PEDro scale do not necessarily provide evidence that the treatment is 
clinically useful. Additional considerations include whether the treatment effect was big enough to be 

clinically worthwhile, whether the positive effects of the treatment outweigh its negative effects, and 
the cost-effectiveness of the treatment. The scale should not be used to compare the "quality" of trials 
performed in different areas of therapy, primarily because it is not possible to satisfy all scale items in 

some areas of physiotherapy practice. 
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Notes on administration of the PEDro scale: 
 
All criteria  Points are only awarded when a criterion is clearly satisfied. If on a 

literal reading of the trial report it is possible that a criterion was not 
satisfied, a point should not be awarded for that criterion. 

Criterion 1  This criterion is satisfied if the report describes the source of subjects 
and a list of criteria used to determine who was eligible to participate in 
the study. 

Criterion 2  A study is considered to have used random allocation if the report states 
that allocation was random. The precise method of randomisation need 

not be specified. Procedures such as cointossing and dice-rolling should 
be considered random. Quasi-randomisation allocation procedures such 
as allocation by hospital record number or birth date, or alternation, do 

not satisfy this criterion. 
Criterion 3  Concealed allocation means that the person who determined if a subject 

was eligible for inclusion in the trial was unaware, when this decision was 
made, of which group the subject would be allocated to. A point is 
awarded for this criteria, even if it is not stated that allocation was 

concealed, when the report states that allocation was by sealed opaque 
envelopes or that allocation involved contacting the holder of the 

allocation schedule who was “off-site”. 
Criterion 4  At a minimum, in studies of therapeutic interventions, the report must 

describe at least one measure of the severity of the condition being 

treated and at least one (different) key outcome measure at baseline. 
The rater must be satisfied that the groups’ outcomes would not be 
expected to differ, on the basis of baseline differences in prognostic 

variables alone, by a clinically significant amount. This criterion is 
satisfied even if only baseline data of study completers are presented. 

Criteria 4, 7-11 Key outcomes are those outcomes which provide the primary 
measure of the                effectiveness (or lack of effectiveness) of the 
therapy. In most studies, more than one variable is used as an outcome 

measure. 
Criterion 5-7 Blinding means the person in question (subject, therapist or assessor) 

did not know which group the subject had been allocated to. In addition, 
subjects and therapists are only considered to be “blind” if it could be 
expected that they would have been unable to distinguish between the 

treatments applied to different groups. In trials in which key outcomes 
are self-reported (eg, visual analogue scale, pain diary), the assessor is 

considered to be blind if the subject was blind. 
Criterion 8  This criterion is only satisfied if the report explicitly states both the 

number of subjects initially allocated to groups and the number of 

subjects from whom key outcome measures were obtained. In trials in 
which outcomes are measured at several points in time, a key outcome 

must have been measured in more than 85% of subjects at one of those 
points in time. 

Criterion 9  An intention to treat analysis means that, where subjects did not receive 

treatment (or the control condition) as allocated, and where measures of 
outcomes were available, the analysis was performed as if subjects 

received the treatment (or control condition) they were allocated to. This 
criterion is satisfied, even if there is no mention of analysis by intention to 
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treat, if the report explicitly states that all subjects received treatment or 
control conditions as allocated. 

Criterion 10 A between-group statistical comparison involves statistical comparison of 

one group with another. Depending on the design of the study, this may 
involve comparison of two or more treatments, or comparison of 

treatment with a control condition. The analysis may be a simple 
comparison of outcomes measured after the treatment was 
administered, or a comparison of the change in one group with the 

change in another (when a factorial analysis of variance has been used 
to analyse the data, the latter is often reported as a group time 

interaction). The comparison may be in the form hypothesis testing 
(which provides a “p” value, describing the probability that the groups 

differed only by chance) or in the form of an estimate (for example, the 
mean or median difference, or a difference in proportions, or number 
needed to treat, or a relative risk or hazard ratio) and its confidence 

interval.  
Criterion 11 A point measure is a measure of the size of the treatment effect. The 

treatment effect may be described as a difference in group outcomes, or 
as the outcome in (each of) all groups. Measures of variability include 
standard deviations, standard errors, confidence intervals, interquartile 

ranges (or other quantile ranges), and ranges. Point measures and/or 
measures of variability may be provided graphically (for example, SDs 

may be given as error bars in a Figure) as long as it is clear what is 
being graphed (for example, as long as it is clear whether error bars 
represent SDs or SEs). 

Where outcomes are categorical, this criterion is considered to have 
been met if the number of subjects in each category is given for each 
group. 
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Bilaga 2 

 
Beteckning Övning Förklaring/Översättning  

Bp Bench press Bänkpress 

 

Bp-t  Bench press-throws Som bänkpress fast rörelsen avslutas med att FP ”kastar” skivstången 

rakt upp i slutet av rörelsen. (Utförs i Smithmaskin)  

 

C&J Clean & jerk Stöt & ryck 

 

DJ Depth-jumps FP hoppar ner ifrån en höjd. Vid landning försöker FP direkt  hoppa så 

högt som möjligt 

 

DMB-

throw 

Drop medicine ball 

throw 

FP ligger på rygg med armarna utsträckta over huvudet. En 

medicinboll släpps ifrån en lämplig höjd varpå FP fångar den och 

kastar den direkt så högt som möjligt  

 

Full & 

partiell 

ROM 

Full & partiell range of 

motion  

Hela, eller en delar av, en leds rörelsebana. Full ROM i armbågsleden 

är t.e.x. 180°.  

J-Sq  Jump squat Knäböj (med eller utan vikt) som vid uppresning avslutas med ett 

vertikalt hopp 

 

L Lunges Utfallssteg 

 

P Pulls Som ett explosivt marklyft där man avslutar genom att, med raka 

armar, elevera axlarna då man nått upprätt stående 

 

RD Romaninan deadlifts  Marklyft med raka/stela ben 

 

S Snatch Frivändning 

 

Sq Squat  Knäböj 

 

 

 




