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Abstrakt 

Bakgrund: Styrketräning är en vanlig motion- och rehabiliteringsform som exempelvis höjer 

den anaeroba uthålligheten, bidrar till hypertrofi i muskelcellerna och ökar muskelstyrkan. 

Fysioterapeuter instruerar, ordinerar och leder styrketräning för olika patientgrupper i alla 

åldrar. Det har blivit en viktig del i dagens rehabilitering. Patienter har olika förutsättningar 

till att styrketräna med låg- respektive hög belastning beroende på skada eller sjukdom. Syfte: 

Syftet med litteraturöversikten var att undersöka hur belastningen vid styrketräning påverkar 

muskelstyrka och muskelhypertrofi. Metod: En artikelsökning genomfördes i databaserna: 

PubMED, Web of Science, Cochrane Library, SportDiscus och Scopus. Relevanta ämnesord 

för respektive databas tillämpades. Enbart studier som jämförde låg belastning (<60% 1RM) 

kontra hög belastning (>60% 1RM) på utfallsmåtten styrka och hypertrofi blev inkluderade i 

resultatet. Resultat: Totalt blev 9 artiklar inkluderade i litteraturstudien. Artiklarna visade att 

muskelstyrkan ökar oavsett om träningen sker med hög eller låg belastning. Träning med hög 

belastning ger en större ökning av muskelstyrkan än träning med låg belastning. Både träning 

med hög och låg belastning gav upphov till hypertrofi. Ingen utom en av studierna kunde 

redovisa signifikanta skillnader i hypertrofi utifrån belastning. Konklusion Att träna 

styrketräning med målsättningen att öka i styrka och/eller hypertrofi går att göra genom både 

hög- och låg belastning. Hög belastning har större effekt på muskelstyrka och är fördelaktigt i 

jämförelse med låg belastning.  

 

Nyckelord: Belastning, muskelhypertrofi, muskelstyrka, styrketräning 
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1. Bakgrund 

Inom rehabiliteringsmedicinen har konditionsträning ur ett historiskt perspektiv varit gyllene 

standard för fysioterapeuter och läkare att ordinera till mängder av olika patientgrupper. De 

senaste åren har träning i form av styrketräning blivit en allt mer vanlig rehabilitering- och 

motionsform. Effekterna av konditionsträning och styrketräning skiljer sig åt och resulterar i 

olika hälsofrämjande fördelar (1). Styrketräning leder bland annat till ökad skelettmuskulatur, 

bentäthet styrka, kraft och metabol funktion (2). Styrketräning är numera en viktig komponent 

för träning och rehabilitering (3). Styrketräningens hälsofrämjande effekter kan på ett riskfritt 

tillvägagångssätt erhållas av majoriteten av alla friska människor (4). Riktlinjer för 

styrketräning som behandlingsintervention har sedan utvecklats utifrån fyra olika 

huvudsakliga populationssegment; friska vuxna som är fysiskt inaktiva eller aktiva (5), barn 

och ungdomar (6), äldre människor (7) och personer med eller utan kardiovaskulära 

sjukdomar (8). Styrketräningens hälsosamma effekter kan appliceras på såväl en äldre 

befolkning som en ung sådan. Det är en träningsform som även kan användas i kombination 

med fysisk aktivitet och pulshöjande konditionsträning för att minska risken för förtidsdöd, 

hjärt- och kärlsjukdomar, fetma, diabetes m.m. Evidensen bakom styrketräningens 

hälsofrämjande effekter är hög (9). Hur styrketräningen ska utföras och vilken belastning som 

bör användas är omdiskuterat. Det finns en allmän uppfattning att det behövs lyftas tungt för 

att utveckla styrka och hypertrofi. På senare år har det framkommit forskning som tyder på att 

det inte behövs och att det är en uppfattning som stjälper mer än hjälper vid t.ex. rehabilitering 

(10,11).  

 

Förhoppningen och den förväntade betydelsen med denna litteraturöversikt är att bidra till en 

ökad förståelse om hur belastning påverkar styrketräningens resultat. Det är intressant att 

undersöka ifall låga belastningar kan resultera i liknande resultat som vid höga belastningar. 

Att belysa en del av den kunskapsgrund som ligger bakom den styrketräning som 

fysioterapeuter motiverar patienter till att utföra.  

 

1.1 Hypertrofi 

När man har proteinsyntes (process i cellen som tillverkar protein) i musklerna som 

överskrider proteinnedbryningen ökar muskelmassan och det kallas för hypertrofi. Det innebär 

att musklerna ökar i volym och att muskelfibrernas tvärsnittsarea ökar. Det är flera faktorer 

och mekanismer som påverkar proteinsyntesen och proteinnedbrytningen (12). Vid 

muskelkontraktioner aktiveras flera olika cellsignaler. Främst aktiveras ett protein vid namn 
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kinase B (Akt) som i sin tur aktiverar ett annat protein vid namn mammalian target of 

rapamycin (mTOR) och dessa två protein stimulerar proteinsyntesen genom celltillväxt och 

celldelning. Genom muskelkontraktioner vid t.ex. styrketräning, aktiveras Akt och mTOR 

som leder till ökad proteinsyntes, minskad proteinnedbrytning och därmed leder till hypertrofi 

(13). 

 

Kunskapen om de bakomliggande mekanismerna till hypertrofi har under de två senaste 

årtionden förbättras avsevärt (14), men all kunskap är långt ifrån kartlagd och t.ex. är 

relationen mellan träningsbelastning och hypertrofi komplex med många olika faktorer som 

påverkar (3). De huvudsakliga faktorerna för hypertrofi är mekaniska faktorer som 

muskelspänning och muskelnedbrytning samt cirkulatoriska faktorer som metabolisk stress 

och blodtillförsel (15). Mekanisk deformering av muskler, att de kontraheras eller sträcks ut 

(stretch) är essentiellt för muskeltillväxt. Att mekaniskt överbelasta under längre tid leder till 

hypertrofi samtidigt som avsaknaden av mekanisk spänning leder till atrofi (16). Vid 

styrketräning utsätts musklerna för en metabol stress genom mekaniskt arbete utan tillräcklig 

syre- och blodtillförsel. Det ökar proteinsyntesen, muskelfiberrekryteringen, hormonella svar 

och muskelcellssvullnad som alla är faktorer kopplade till hypertrofi (17). Vid styrketräning 

är det troligt att det är den mekaniska spänningen i samverkan med den metabola stressen som 

är de två viktigaste faktorerna för hypertrofi (15). Mätning av muskelhypertrofi görs genom 

mätning av muskelfibrernas tvärsnittsarea och sker vanligtvis genom scanningsmetodik i form 

av magnetresonanstomografi, datortomografi och ultraljud (18).  

  

1.2 Styrketräning  

Definitionen av styrketräning kan ses som en aktivitet som sker under en kort tidsperiod med 

en hög eller nära maximal belastning. Styrketräning höjer den anaeroba uthålligheten, bidrar 

till hypertrofi i muskelcellerna och ökar muskelstyrkan. Faktorer som förbättrar styrkan är hur 

väl muskelfibrer synkroniseras och rekryteras vid belastning, neuromuskulär inlärning och att 

det sker en hypertrofiering av muskelcellerna (19). Styrketräning tillämpas för ett specifikt 

syfte utifrån komponenterna av muskulär förmåga som är muskelstyrka, explosivitet, 

hypertrofi och uthållighet eller i en kombination av dem. Utifrån vilken av komponenterna 

som man vill utveckla kan man anpassa styrketräningen på olika tillvägagångssätt. Beroende 

på målsättning bör utövaren anpassa volymen och intensiteten. Det gör man genom att 

anpassa antalet repetitioner, antal set och frekvens av styrketräningen. För att uppnå bäst 
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effekt av styrketräningen bör den även vara progressivt överbelastande, regelbunden och 

specificerad för att ge önskad god effekt (20). Muskler kan producera kraft vid koncentriskt, 

excentriskt och isometriskt/statiskt arbete. Vid koncentriskt muskelarbete förkortas musklerna 

och i det excentriska läget förlängs dem. Vid isometriskt arbete producerar musklerna kraft 

utan att förändras i längd (19). För att mäta muskelstyrka är ett repetitionsmax (1RM) det 

standardtest som används i majoriteten av de studier som ej utförs i en laboratoriemiljö, som 

t.ex. i en gymlokal (21). Ett annat vanligt test för att mäta styrka är att mäta musklernas 

”maximal voluntary contraction” (MVC), maximala frivilliga kontraktion, med hjälp av en 

dynamometer (22).  

 

Studier har visat den totala volymen som lyfts under ett styrketräningspass är en viktig 

variabel för de muskulära adoptionerna som sker efter utförd träning som påverkar styrka och 

hypertrofi. Det finns ett dos-respons-förhållande mellan antalet set och total vikt som blivit 

lyft under passet. I studier som jämfört träningsprotokoll med flertalet set jämfört med 

enskilda set utfört på samma övning, har man funnit större ökningar hos dem som tränat med 

flera set för hypertrofi (23) och styrka (24). I en studie fann man att dos-respons-förhållandet 

kunde skilja sig upp till 8 set per övning (25). I litteraturen benämns det som volymmatchning 

eller volymlikvärdig styrketräning (19,26). En vanlig kritik gentemot äldre 

styrketräningsstudier är att det är väldigt få som i sina studier har utfört studien på ett sådant 

sätt att båda testgrupperna har lyft lika mycket i total vikt, eller att det har varit en variabel 

som kan ha påverkat resultatet som ej har tagits upp i diskussionen.    

 

1.3 Belastning allmänt 

I litteraturen benämns följande rekommendationer och riktlinjer för belastning utifrån 

styrketräningens målsättning (5,20,27): 

 

● För att öka maximalt i styrka krävs det en tung belastning, ca 85–100% 1RM  

● För att öka muskelhypertrofi krävs det en medelhög belastning, ca 70–85% 1RM  

● För att utveckla och öka musklernas explosivitet, ca 30–60% 1 RM  

● För att förbättrad muskeluthållighet bör belastningen vara, 0–60% av 1RM 

 

Styrketräning kan således utföras på många olika sätt och indelningen benämns i litteraturen 

som ”Strength-Endurance Continuum”. Det är en indelning som görs för att beskriva när 

styrketräning går till uthållighetsträning genom att sänka intensiteten och höja mängden 
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repetitioner (28).  

 

1.4 Hög och låg belastning  

Förhållandet mellan maximal styrka och uthållighet varierar beroende på val av övningar och 

mellan olika individer (29). Vid hög belastning, 85–100% av 1 RM tvingas nervsystemet att 

arbeta nära maximal muskelaktivering för att man ska orka med den tunga belastningen. 

Nervsystemet stimuleras och anpassningar som sker vid tung styrketräning medför att 

förmågan till att aktivera den befintliga muskelmassan ökar. Det är en orsak till varför ökning 

av styrka sker vid tung belastning och företeelsen benämns som neural anpassning eller 

neuromuskulär anpassning (30,31). Denna mekanism kan vara en av anledningarna till varför 

individer kan öka i styrka utan att öka i muskelmassa. Effekten på styrkan med hjälp av den 

neurala anpassningen är som störst de första tre till fem veckorna när en otränad individ börjar 

styrketräna (32). Teorier som är sammankopplade med den neurala anpassningen vid 

styrketräning är agonist-antagonistmusklernas minskade samaktivering, samt synkronisering 

och rekrytering av motorenheter (33). Det är en anledning till varför redan tränade individer 

reagerar annorlunda på styrketräning i jämförelse med otränade individer (26).  

 

Riktlinjerna för belastning är baserade på teorin att det finns ett dos-respons-förhållande 

mellan volym och muskeltillväxt där hög belastning leder till ökad styrka och hypertrofi (34). 

Om man utgår från de nuvarande riktlinjerna för belastning vid styrketräning är 

rekommendationerna att det i regel behövs belastningar högre än 70% av 1 RM för att 

utveckla styrka och hypertrofi. Att 1 - 5RM är bäst lämpat för styrka och 6 - 12RM för 

hypertrofi. (3,5,16,19,20,28). Dessa rekommendationer grundar sig bland annat på teorin om 

att höga belastningar är nödvändiga för att rekrytera högsta möjliga antalet motorenheter som 

sedan ansvarar för muskulära anpassningar i form av styrka och hypertrofi (35). Man har 

funnit undantag från denna teori vid t.ex. ocklusionsträning (blodflödesrestriktionsträning) 

med låg belastning. Genom att strypa och begränsa blodtillförseln till den arbetade 

muskulaturen och skapa ischemi har man kunnat öka i styrka och muskelvolym med låga 

belastningar (36-38). Trots att styrketräning med hög belastning kan vara fördelaktigt för att 

öka i styrka och hypertrofi kan ocklusionsträning utföras av en population som på grund utav 

skada eller sjukdom ej kan styrketräna med hög belastning för att öka i styrka och hypertrofi 

(39). Dessutom har vissa studier visat att man genom att styrketräna med låg belastning till 

tillfällig muskulär uttröttning (failure) har kunnat rekrytera lika många motorenheter som vid 

högt belastande styrketräning. (40,41). Då det finns flera undantag från teorierna som 
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riktlinjerna grundar sig på är ämnet styrketräningsbelastning i relation till hypertrofi och 

styrka omdebatterat. (10,35). 

 

1.5 Fysioterapeutisk betydelse 

För att säkerhetsställa en evidensbaserad vård behöver fysioterapeuter veta skillnaden på 

effekt av olika behandlingsinterventioner. Fysioterapeuter ska i sitt yrkesutövande kunna 

prioritera vilka behandlingsmetoder som är bäst lämpade att använda av utifrån patientens 

individuella förutsättningar (42). Fysioterapeuter instruerar, ordinerar och leder styrketräning 

för olika patientgrupper i alla åldrar. Patienter kommer ha olika förutsättningar till att 

styrketräna med låg eller hög belastning beroende på skada eller sjukdom. Beroende på 

styrketräningens målsättning bör fysioterapeuter veta på vilket sätt belastning påverkar utfallet 

av träningen. En viktig del i rehabilitering och skadeförebyggande träning är att träna upp 

förlorad styrka, öka i muskelvolym och stärka skelett, brosk, senor ligament. Det blir således 

kliniskt relevant att undersöka vilken betydelse styrketräningsbelastning har för effekt på 

utfallsmåtten muskelstyrka och muskelhypertrofi.  

 

2. Syfte  

Syftet med litteraturöversikten var att undersöka hur belastningen vid styrketräning påverkar 

muskelstyrka och muskelhypertrofi.  
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3. Metod  

3.1 Procedur 

En litteratursammanställning har utförts och artiklar har hämtats från följande databaser; 

PubMED, Web of Science, Cochrane Library, SportDiscus och Scopus. I inkluderade artiklar 

har referenslistorna granskats i form av en sekundär sökning för att eventuellt inkludera fler 

artiklar i resultatet. De artiklar som ej har varit tillgängliga i fulltext i de olika databaserna har 

genom Luleås tekniska universitets universitetsbibliotek erhållits genom att använda Google 

Scholar.  

 

PICO-modellen (Tabell 1) har använts för att avgränsa frågeställningen. PICO står för 

Population, Intervention, Comparison, Outcome. Det är ett instrument som används för att 

specificera sökningen samt underlätta formuleringen av inklusions- och exklusionskriterier 

(43). Utifrån PICO-modellens avgränsningar har studiernas population definierats, vilken 

intervention som studierna har använt sig utav och klarlagt studiernas användande av 

kontrollgrupp och utfallsmått. Utöver PICO-modellen har även kompletterande inklusions- 

och exklusionskriterier utformats, se tabell 2.  

 

Tabell 1: Studiens PICO frågor.  

Population  Intervention  Controll  Outcome  

Vuxna 19-44 år. Styrketräning  Med 

kontrollgrupp 

muskelhypertrofi, 

styrka/repetitionsmax 

 

Tabell 2. Inklusions- och exklusionskriterier för urval av artiklar. 

Inklusionskriterier Exklusionskriterier 

Peer-reviewed Review-artiklar 

Skrivna på engelska eller svenska Studier på en population med en specifik 

skada eller sjukdom 

Studier som jämför låg belastning (<60% 

1RM) kontra hög belastning (>60% 1RM) 

Ocklusionsträning som intervention 

 

3.2 Artikelsökning 

Flera provsökningar gjordes i databaserna PubMed och SportDirect för att få en uppfattning 

om forskningsområdets omfattning. Genom att läsa relevant litteratur inom området har 
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adekvata fritextord och nyckeltermer identifierats (44). Lämpliga sökord utformades sedan 

med hjälp av Karolinska Institutets meSH-databas (45) där svenska söktermer har blivit 

översatta till engelska och termernas indexering blev läst. De relevanta sökorden som blev 

identifierade genom provsökningarna, läsningen av relevant litteratur och de översatta mesh-

termerna inklyusive indexeringen var: resistance training, exercise therapy, physical therapy, 

physiotherapy, strength training, high repetition, low repetition, high load, low load, loading, 

hypertrophy, muscular adaptation, muscle thickness, muscle cross sectional area, adaptive 

response, muscle fibers, strength-endurance continuum, healthy adults. För att se vilken 

kombination av sökord som användes samt hur sökningen gick till, se tabell 3. 

Sökorden”NOT blood flow restriction” och ”NOT elderly” användes i de databaser där den 

initiala sökningen resulterade i för många antal träffar.  

 

Sökningarna genomfördes mellan 12/4–2019 och 17/4–2019, se tabell 3.  

Vid varje primär databassökning i vardera databas, se tabell 3, lästes initialt artiklarnas titlar. 

Därefter lästes abstrakten på de artiklar som eventuellt matchade litteraturstudiens 

inklusionskriterier. Därefter lästes de relevanta artiklarna i fulltext och därefter blev de 

inkluderade eller exkluderade i litteraturstudien. En sekundär sökning utfördes genom att 

granska de inkluderade artiklarnas referenslistor. Totalt återfanns 193 artiklar, 21 ansågs 

eventuellt vara relevanta, varav 5 blev inkluderade i resultatet efter artiklarna blivit lästa i 

fulltext. 4 artiklar tillkom i den sekundära sökningen efter granskandet av de inkluderade 

artiklarnas referenslistor. Totalt blev 9 artiklar inkluderade i denna litteraturstudies resultat.  

 

Tabell 3. Resultat av sökning i databaser. 

Databas 

Datum sökning 

Sökord Avgränsningar Träffar Inkluderade 

efter titel eller 

abstrakt 

Inkluderade 

PubMed/MEDLINE 

2019-04-12 

"resistance training" AND 

"high load" AND "low 

load" 

Clinical trial, 19-

44 years 

17 5 2 

Web of Science 

2019-04-15 

(resistance training AND 

muscle strength AND high 

load AND low load AND 

healthy adults NOT blood 

flow restriction) 

Clinical trial, 

English 

34 2 0 

Cochrane Library 

2019-04-15 

hypertrophy AND strength 

AND (skeletal muscle OR 

resistance training OR 

cross-sectional area OR 

growth OR training 

intensity OR training load 

Clinical trial 69 5 1 
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OR high load OR low load 

OR muscle fibers OR 

loading OR muscle 

thickness) AND healthy 

adults 

 

SportDiscus 

2019-04-16 

hypertrophy AND strength 

AND (skeletal muscle OR 

resistance training OR 

cross-sectional area OR 

growth OR training 

intensity OR training load 

OR high load OR low load 

OR muscle fibers OR 

loading OR muscle 

thickness) NOT blood 

flow restriction training 

NOT elderly 

Randomized 

clinical trial, 

English 

67 3 0 

Scopus 

2019-04-17 

hypertrophy AND strength 

AND (skeletal muscle OR 

resistance training OR 

cross-sectional area OR 

growth OR training 

intensity OR training load 

OR high load OR low load 

OR muscle fibers OR 

loading OR muscle 

thickness) 

Article 43 6 2 

Totalt:   193 21 5 

 

3.3 Kvalitetsgranskning 

För kvalitetsgranskning av artiklar har PEDro-skalan används som verktyg för att undersöka 

kvalitén för de vetenskapliga studierna. Genom användandet av PEDro-skalan sker 

granskning av studiens metodologiska delar. Det är skala på elva olika kriterier som man kan 

fylla i ja eller nej på beroende på hur studien är utformad. Den första kriteriet är ej 

poänggivande och totalt kan en studie få tio poäng. Skalan används för att poängsätta studien 

och används som ett verktyg för validiteten av studien och dess slutsats. Det fungerar som en 

kvalitetskontroll för hur väl studien är utförd. 0-3 poäng bedöms som dålig kvalitet, 4-5 som 

bra kvalitet och 6-10 som hög kvalitet (46,47).  

 

Alla 9 artiklar som inkluderats i denna litteraturstudie har först genomgått en sökning i 

PEDro-databas (46), varav 0 artiklar återfanns, därefter har författaren själv kvalitetsgranskat 

artiklarna och betygsatt dem, se bilaga 1.  
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4. Resultat 

I denna litteraturöversikt har resultatet från nio studier sammanställts med tre olika designer: 

sju RCT-studier (48-53), två interventionsstudier utan randomisering (54,55) och en 

experimentell interventionsstudie med ” within-subjects design” (56). Interventionstiden har 

skiljt sig från fyra veckor till 13v. Av de nio inkluderade artiklarna ingick totalt 188 individer, 

varav 170 var otränade vid interventionsstart. En studie studerade redan vältränade individer 

(52). I tre studier har försökspersonerna styrketränat enbart övre extremiteter (48,49,54), tre 

studier på nedre extremiteter (50,51,55) och tre studier har studerat styrketräning utförd på 

båda extremiteterna (52,53,56). Två av dessa nio studier har balanserat upp den totala 

träningsvolymen utförd under styrketräningspassen oavsett gruppernas höga belastning eller 

låga belastning (48,56). Samtliga studier lät deltagarna träna varje set till failure. Alla studier 

har undersökt och jämfört effekterna av hög och låg styrketräningsbelastning på utfallsmåtten 

styrka och hypertrofi utifrån olika utgångspunkter och syften. (48-56). En sammanställning av 

de nio artiklarna presenteras i tabell 4.  

 

Studiernas metodologiska kvalitet utifrån PEDro-skalan varierade mellan 5 till 7 med ett 

medelvärde på 5,5. Det har bedömts som bra kvalitet. Se bilaga 1 för PEDro-bedömning.  

 

4.1 Påverkan på muskelstyrka 

Träning med hög belastning ökade styrkan signifikant jämfört med baseline i åtta studier (48-

51,53-55). När resultaten jämfördes med gruppen som tränat med låg belastning fann man en 

signifikant skillnad för hög belastning i fem studier (48,50,52,54,56). Den studie som ej fann 

en signifikant ökning av styrka jämfört med baseline var Schoenfields et al. (52) som 

studerade redan tränade personer. 

 

I sex studier fann man träning med låg belastning ökade styrkan signifikant jämfört med 

baseline, (50,51,53-56). När låg belastning jämfördes med hög belastning fann man att 

effekten av träning med hög belastning var signifikant större för samtliga nio studier (48-56).  

 

4.2 Påverkan på muskelhypertrofi 

Träning med hög belastning gav signifikanta ökningar i hypertrofi jämfört med baseline i sju 

av studierna (48,51-56). Lasevicius et al. (57) fann en signifikant ökning av hypertrofi hos den 

grupp/extremitet som tränade med högst belastning (80% av 1 RM) jämfört med 
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lågbelastningsgruppen (20% av 1RM) (56). Resterande 8 studier fann ej någon statistisk 

signifikant skillnad för hypertrofi vid analysen mellan grupperna (48-55). 

 

Träning med låg belastning gav signifikanta ökningar i hypertrofi jämfört med baseline, i sex 

studier (48,52-56). Ingen av de nio studierna kunde påvisa en signifikant ökning av hypertrofi 

i jämförelse med hög belastning (48-56). 
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Tabell 4. Sammanställning av de inkluderade artiklarna.  

Studie Deltagare Försöksgrupper 

[Set x Reps] 

Interventionstid,  

pass per vecka 

Styrketräningsövning

ar 

Utfallsmått för 

hypertrofi/styrka 

Resultat Pedro 

Fink et al. (2016)  

(48) 

Unga otränade 

män (n=20) 

Hög belastning  
3 x 8RM 

 

 
Låg belastning  

3 x 20RM 

8v, 3x/v Skivstångscurl, 
preachercurl,  

hammercurl,  

bänkpress smalt grepp,  
french press,  

hantelextension 

MRI  
 

MVC 

Signifikant ökning av CSA i båda grupperna 
jämfört med baseline utan signifikant skillnad 

mellan grupperna.  

 
Signifikant ökning av muskelstyrka hos 

högbelastningsgrupp vs lågbelastningsgrupp. 

7/10 

Jenkins et al. (2015) 

(49) 

Unga otränade 

män (n=15) 

Hög belastning  
3 x 80% 1RM 

 

Låg belastning  
3 x 30% 1 RM 

 

4v, 3x/v Hantelcurl Ultraljud 
EMG 

MMG 

 
1 RM hantelcurl 

MVIC 

Signifikant ökning av styrka för 
högbelastningsggrupp jämfört med baseline. 

 

Ingen signifikant skillnad mellan grupperna för 

varken hypertrofi eller styrka.  

5/10 

Lasevicius et al. (2018) 

(56) 

Unga otränade 

män (n=30) 

Hög belastning  
1–3 x 80% 1RM unilateralt 

 

Hög belastning 
1–3 x 60% 1RM unilateralt 

 

Låg belastning 
1–3 x 40% 1RM unilateralt 

 

Alla 3 grupper utförde 
unilat. armflektion och 

benpress 3x20% 1RM på 

motsatt arm/ben innan 

intervention.  

12v, 2x/v Unilat. armflektion, 

unilat. benpress 

CSA 
 

1RM unilat. 

armflektion 
1RM unilat 

benpress. 

Signifikant ökning av hypertrofi och styrka i alla 
grupper jämfört med baseline.  

 

Signifikant ökning av hypertrofi för 80% 1RM-
grupp unilateralt jämfört med motsatt arm/ben 

som tränat med 20% 1 RM. 

 
Signifikant ökning av styrka i armflektion för 

80% 1 RM-grupp jämfört med alla andra grupper.  

 
Signifikant ökning av styrka i benpress för båda 

högbelastningsgrupperna vs 

lågbelasntingsgrupperna.  

 

7/10 

Mitchell et al. (2012) 

(50) 

Unga otränade 

män (n=18) 

Hög belastning  

3 x 80%RM 
 

Hög belastning  

1 x 80% 1RM 
 

Låg belastning  

3 x 30% 1RM 

10v, 3x/v Unilat. knäextension. MRI 

Biopsi 
 

1RM knäextension.  

MVC 

Signifikanta ökningar i styrka för alla grupper 

efter avslutad jämfört med baseline.  
 

Signifikant ökning av 1 RM muskelstyrka för 

högbelastningsgrupp vs lågbelastningsgrupp.  

5/10 
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Ogasawara et al. (2013) 

(54) 

Unga otränade 

män (n=9) 

Hög belastning  

3 x 75% 1RM 
 

Låg belastning 

4 x 30% 1RM 

 

6v, 3x/v 

 

 

  

Bänkpress 

 

MRI 

 

1RM bänkpress 

MVC 

Signifikanta ökningar av hypertrofi och styrka för 

båda grupperna jämfört med baseline. Ingen 
signifikant skillnad mellan grupperna för 

hypertrofi.  

 
Signifikant ökning av muskelstyrka hos 

högbelastningsgrupp vs lågbelastningsgrupp.  

5/10 

Popov et al. (2006)  

(55) 

Unga otränade 

män (n=18) 

Hög belastning  

3 och 7 x 80% MVC 

 

 
Låg belastning  

1 och 4 x 50% MVC 

8v, 3x/v Benpress MRI  

 

MVC 

Signifikanta ökningar i CSA och styrka för alla 

grupper utan signifikanta skillnader mellan 

grupperna.  

5/10 

Schoenfield et al. (2015) 

(52) 

Unga tränade män 

(n=18) 

Hög belastning  
3 x 8-12RM 

 

Låg belastning 

3 x 25-35RM 

8v, 3x/v Bänkpress, 
militärpress, 

latsdrag,  

sittande rodd, 
knäböj, benpress, 

knäextension  

Ultraljud 
 

1RM bänkpress 

1RM knäböj 

Signifikanta ökningar av hypertrofi för båda 
grupperna jämfört med baseline utan signifikanta 

skillnader mellan grupperna. 

 
Signifikant ökning av 1RM knäböj för 

högbelastningsgrupp vs lågbelastningsgrupp.   

5/10 

Tanimoto et al. (2008) 

(51) 

Unga otränade 

män (n=36) 

Hög belastning 
3 x 80% 1RM 

 

Låg belastning  
3 x 55–60% 1RM 

 

Icke tränade kontrollgrupp 

13v, 2x/v Hantelpress, 
latsdrag, 

crunches, 

ryggextension, 

knäböj 

Ultraljud 
DEXA 

 

1RM knäböj 
1RM latsdrag 

1RM crunches 

1RM ryggextension 

Signifikant ökning av hypertrofi och 
muskelstyrka för båda grupperna jämfört med 

baseline. Ingen signifikant skillnad mellan 

grupperna.  

5/10 

Tanimoto och Ishii 

(2006) 

(53) 

Unga otränade 

män (n=24) 

Hög belastning  

3 x 80% 1RM 
 

Låg belastning, långsamma 

lyft 
3 x 50% 1RM 

 

Låg belastning  

3 x 50% 1RM 

12v, 3x/v Knäextension MRI 

 
1RM 

MVC 

Signifikant ökning av hypertrofi (CSA) och 

MVC-styrka enbart hos högbelastningsgrupp 
jämfört med baseline.  

 

Signifikant ökning av 1RM styrka i alla grupper 
jämfört med baseline utan signifikant skillnad 

mellan grupperna.  

 

 

6/10 

* CSA = Cross-sectional area, DEXA = bentätsmätning (Dual-energy X-ray absorptiometry), EMG = elektromyografi, MRI = magnetisk resonansbildning, MVC = maximal frivillig kontraktion, MVIC = maximal 

frivillig isometrisk kontraktion, MMG = mekanomyografi,  
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5. Diskussion 

5.1 Metoddiskussion 

För att kunna besvara litteraturstudiens syfte och frågeställningar utformades inklusions- och 

exklusionskriterier. Initialt var det tänkt att enbart inkludera RCT-studier i resultatet då det 

hade stärkt evidensen för litteraturöversiktens resultat. Vid provsökningar i de olika 

vetenskapliga databaserna hade författaren svårigheter med att hitta en acceptabel mängd 

relevanta artiklar för att kunna besvara studiens syfte och frågeställning. Då togs beslutet att 

även inkludera andra studiedesigner än RCT. Det kan ses som en nackdel då det senaste 70-

åren har varit gyllene standard med RCT-studier då det minskar risken för personlig bias och 

leder till mer reliabel forskning (58). Det kan också ses som en fördel då de artiklar som 

annars ej hade blivit inkluderade nu blev det. Majoriteten av artiklarna som inkluderats i 

litteraturöversikt har blivit publicerade efter de årtalen som riktlinjerna för styrketräning har 

utformats (5,7,8,59). Det betyder att ny kunskap har tillkommit sedan dess och att 

kunskapsutvecklingen fortsätter att ske inom styrketräningsfältet. Det har denna 

litteraturöversikt tagit till vara på och representerat studier som tillkommit efter de nuvarande 

riktlinjerna.   

 

Artikelsökningen utfördes i fem vetenskapliga databaser. Att den första primära sökningen i 

Pubmed enbart resulterade i 17 träffar kan ses som en nackdel då det är ett begränsat antal 

studier att välja ifrån. Det är möjligt att fler relevanta studier på ämnet hade kunnat påträffas 

med andra sökord och kombinationer av dessa. De andra sökningarna i resterande databaser 

var bredare och då Pubmed finns inkluderad inuti Scopus databas finns det en stor möjlighet 

till att de studier som ej återfanns vid första sökningen då återfanns i Scopus. 

Artikelsökningen hade kunnat ske i fler databaser som inte är huvudsakligen medicinska 

eftersom litteraturstudien valde att besvara syfte och frågeställningar utifrån studier gjorda på 

en frisk vuxenpopulation utan någon sjukdom eller skada. Något som tyder på att sökningen 

var begränsad och hade kunnat ske i fler databaser var att nästan lika många studier blev 

resultatet av den sekundära sökning som av den primära sökningen.  

 

Det har ej funnits någon officiell PEDro-bedömning av någon av de inkluderade artiklarna i 

PEDros-databas för författaren att kontrollera kvalitetsbedömningen av artiklarna. Det finns 

nackdelar med att använda sig av PEDro-skalan vid studier som använder styrketräning som 

intervention. Kriterierna ”blind subjects” och ”blind therapists” är väldigt svårt att uppnå vid 
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träningsledda övervakade interventionsstudier (60). Det leder till att studierna får lägre poäng 

på PEDro-bedömningen och därav får bedöms av att vara av lägre kvalitet. Det kan vara 

missvisande då studierna utöver de kriterierna kan varit av mycket god kvalitet.  

 

Litteraturöversikten är skriven av en författare och det är svårt att utesluta en viss personlig 

bias eftersom samma person har bedömt relevansen av artiklarna, utformat inklusions- och 

exklusionskriterier, utfört kvalitetsbedömningar samt läst och granskat samtliga artiklar. Alla 

artiklar som ingår i litteraturstudien har redovisats på ett objektivt och opartiskt 

tillvägagångssätt. Samtliga inkluderade artiklar har blivit lästa av författaren till denna 

litteraturstudie. Att författaren valde att enbart inkludera studier utförda på en frisk population 

för att sedan generalisera och utforma slutsatser utifrån resultatet applicerat på det 

fysioterapeutiska området kan ifrågasättas ifall det är görbart och logiskt.  

 

5.2 Resultatdiskussion  

Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka vilken effekt styrketräningsbelastning hade 

på hypertrofi och styrka. Studierna som inkluderats i litteraturstudien har varierat i 

studiedesign, träningsupplägg, interventionstid och antalet studiedeltagare. Alla studier har 

utformats utifrån enskilda problemformuleringar och specifika syften. Att dra för stora 

slutsatser och generalisera fynden utifrån ett begränsat antal studier (9st) är något författaren 

till litteraturstudien vill vara försiktig med. Avsaknaden av ett gemensamt träningsprotokoll 

saknas och gör det komplicerat att komma fram till en tydlig slutsats. Fisher et al. (10) 

problematiserar detta i en opinionsartikel från 2016 och hävdar att forskningen som finns att 

tillgå angående styrketräningsbelastning är tvetydig och att det är många olika faktorer som 

påverkar studiernas resultat.  

 

I en systematisk översiktsartikel från 2017 av Schoenfeld et al. (61), fann man att hög 

belastning var fördelaktigt för att öka 1RM styrka i jämförelse med låg belastning. Man fann 

att ökning av hypertrofi var snarlik oavsett vilken belastning testpersonerna hade tränat med. 

Det ligger i linje med det resultat denna litteraturstudie har kommit fram till. I denna 

litteraturstudie fick sex av nio studier signifikanta ökningar av hypertrofi hos 

lågbelastningsgrupperna (48,52-56), och sju av nio studier fick signifikanta ökningar av 

hypertrofi hos högbelastningsgrupperna (48,51-56). Ingen av studierna förutom en (56) fann 

en signifikant skillnad i hypertrofi efter att träningen skett med hög eller låg belastning. Det 

kan bero på att den experimentella designen den studie använde sig utav där testpersonerna 
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fick träna både med låg och hög belastning på vardera extremitet. Schoenfeld et al. (61) 

betonar att hypertrofi går att öka med mängder av olika belastningar och att det finns en stor 

antydan till att det är fördelaktigt att träna varje set till failure för att säkerhetsställa att de 

hypertrofiella adaptionerna sker oberoende belastning. Varje studie i denna litteraturöversikt 

har tränat till tillfällig muskeluttröttning vilket också kan ha varit en av anledningarna till 

varför det inte var några anmärkningsbara skillnader mellan hög och låg belastning (48-56). 

 

De nuvarande styrketräningsriktlinjerna för otränade eller vältränade vuxna och vilken 

belastning man bör använda sig utav för styrka och/eller hypertrofi (5) har fått motstå kritik 

(11,62). Även Lasevicius et al. (56) från 2018, som är den senast publicerade artikeln som är 

inkluderat i resultatet ifrågasätter dessa riktlinjer som föreslår att det behövs hög belastning i 

form av >60% 1RM för att främja hypertrofi och styrka. Det eftersom man i deras studie fann 

att alla grupper oavsett belastning ökade tvärsnittsarean i armbågsflektorerna och vastus 

lateralis samt ökade i 1RM för armflektion och benpress. Alla grupper var volymmatchade 

vilket innebar att varje testperson lyfte lika mycket total vikt oavsett kontrollgrupp. De drar 

slutsatsen att den totala volymen som man lyfter är viktig när det kommer till hypertrofi och 

styrka. I en studie av Klemp et al. (63) som också undersökt volymmatchad styrketräning vid 

en mängd olika repetitionsantal, kom fram till likadana slutsatser som Lasevicius et al. (56) 

och beskrev det som att volymmatchning hade en signifikant betydelse för utfallsmåtten 

styrka och hypertrofi. Majoriteten av studierna i resultatet har ej matchat den totala volymen 

mellan grupperna (49-55), vilket kan ha påverkat resultaten i studierna på ett eller annat sätt.  

 

Åtta av nio fick signifikanta ökningar av styrka jämfört med baseline hos 

högbelastningsgrupperna (48-51,53-55) vilket vid första anblick tyder på att det är fördelaktigt 

att lyfta tungt ifall målsättningen är att öka i styrka. Samtidigt fick sex studier också 

signifikanta ökningar av styrka hos lågbelastningsgrupperna jämfört med baseline (50,51,53-

56), vilket tyder på att det spelar mindre roll ifall man tränar med hög belastning eller låg 

belastning för styrkeökning. Resultaten pekar åt liknande håll men vid analysen mellan 

grupperna var det som mest fördelaktigt att lyfta med hög belastning för att öka i styrka. Vad 

det innebär är ifall man måste välja mellan de två belastningarna för att öka i styrka är det som 

mest fördelatkigt att träna med hög belastning men att man fortfarande kan förvänta sig att 

öka i styrka även med låg belastning. I en metanalys från 2016 av Schoenfeld et al. (64) 

kommer man fram till liknande slutsats att det finns evidens för att träningsbelastning <60% 

av 1 RM kan leda till hållbara styrkeökningar och hypertrofi men att trenden då lutade mot att 
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hög belastning är mer fördelaktigt. De nämner även att en av begränsningarna av 

styrketräningsstudier är de korta interventionstiderna. Vilket också stämmer in på denna 

litteraturstudie där kortaste interventionstiden var 4v och längsta 13v. Schoenfeld et al. (64) 

menar att det definitivt är tillräcklig lång tid för att få ökningar av styrka och hypertrofi men 

det återstår att se vid framtida forskning med längre interventionstider ifall det har en stor 

påverkan eller inte.  

 

Majoriteten av studier på styrketräningsbelastning sker på otränade individer, vilket bekräftas 

i denna litteraturstudie, och det är väl etablerat att otränade individer responderar annorlunda 

på styrketräning jämfört med redan tränade individer (65). Det är även studien av 

Schoenfields et al. (52) som är den enskilda studien i resultatet som enbart studerat redan 

vältränade individer och som ej fann någon signifikant ökning av styrka jämfört med baseline. 

De fann en signifikant ökning av styrka hos högbelastningsgruppen jämfört med 

lågbelastningsgruppen vid mätning av 1 RM i knäböj men eftersom styrketräningens påverkan 

på vältränade och otränade individer skiljer sig så pass mycket går det att ifrågasätta ifall 

resultatet från den studien betyder så mycket i jämförelse med de andra studierna. För 

nybörjare som initialt ska vänja sig med styrketräning och öka i styrka handlar det främst om 

neurala anpassningar i form av att effektivt aktivera och koordinera sina muskler anpassat till 

den externa belastningen (66). Det kan vara en av förklaringarna till varför man signifikant 

ökade i styrka i åtta av studiernas högbelastningsgrupper och i sex av lågbelastningsgrupperna 

jämfört med baseline.  

 

Det finns många andra faktorer som kan ha påverkat de enskilda studiernas resultat. I Fink et 

al. (48) studie skiljde sig vilan mellan seten, 30 sek för lågbelastningsgruppen och 3 min för 

högbelastningsgruppen. I studien utförd av Popov et al. (55) fick lågbelastningsgruppen lyfta i 

ett vanligt tempo samtidigt som högbelastningsgruppen tränade med paus i den isometriska 

delen av lyften. Detsamma gäller studien utförd av Tanimotoo och Ishii. (53) där tempot i 

utförandet av styrkeövningarna skiljde sig mellan de två träningsgrupperna. I Lasevicius et al. 

(56) tränade varje individ med låg belastning på vardera ben/arm och medel eller hög 

belastning på motsatt ben/arm. Vad dessa skillnader och enskilda faktorer har för påverkan på 

hypertrofi- och styrka har författaren till denna litteraturstudie ej kunnat finna svar på.  
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6. Klinisk reflektion 

Det är möjligt att uppnå goda ökningar av styrka och hypertrofi även med låga belastningar. 

Det har positiva konsekvenser, ifall man applicerar resultatet i denna litteraturstudie på en 

population som av någon anledning ej kan träna med höga belastningar. T.ex. kan patienter 

med muskuloskeletala diagnoser som förhindrar dem från att lyfta tunga vikter fortfarande 

öka i styrka och hypertrofi genom att använda lägre vikter och därmed låga belastningar. Med 

denna vetskap om belastning kan styrketräning i hemmiljö utan tunga viktredskap uppmuntras 

och motiveras för patienter som ej har tillgång till ett gym och tunga vikter. Det är fortfarande 

gynnsamt att styrketräna med låga belastningar och det leder till positiva muskulära 

adaptioner. Det finns även anledning till att kritiskt granska de nuvarande riktlinjerna för 

styrketräning för friska vuxna och rekommendationerna för belastning. Som fysioterapeut 

kommer man även behandla patienter som är i slutskedet av t.ex. en sjukdom eller skada och 

som vid uppföljning längre fram kommer att betraktas som frisk. Det kan då vara viktigt att ha 

med i beräkningarna att man ej måste styrketräna med höga belastningar för att uppnå styrka 

och hypertrofi, om det är en målsättning med träningen. Det kan även ha betydelse för 

träningsresultatet att uppmuntra patienterna till att styrketräna till eller nära temporär 

muskulär uttröttning.  

 

7. Konklusion  

Att träna styrketräning med målsättningen att öka i styrka och/eller hypertrofi går att göra 

genom både hög- och låg belastning. Hög belastning har större effekt på muskelstyrka i 

jämförelse med låg belastning.  
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