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Abstrakt* 
 
I denna översiktsartikel granskades 17 randomiserade kontroll studier som undersökt hur 
excentrisk träning har påverkat hopphöjd, muskelstyrka och effektutveckling hos tränade och 
skadefria individer, med mål att svara på följande två frågeställningar; 1) ”Är excentrisk 
träning ett effektivt sätt att träna för att utveckla hopphöjd, muskelstyrka och effektutveckling 
för tränade och skadefria individer?” 2) ”Om det är det, hur bör denna träning i så fall se 
ut?”. Majoriteten av insamlade studier kunde inte urskilja några signifikanta förändringar till 
följd av excentrisk träning. Endast sex av 17 studier kunde påvisa akuta såväl som kortsiktiga 
signifikanta förbättringar av hopphöjd, muskelstyrka och effektutveckling. Dock ifrågasätts 
relevansen av dessa fynd då effektstorleken inte rapporterats i alla studier samt att 
utformningen av studierna varierat från en studie till en annan. Sammantaget lyckades inte de 
granskade studierna bevisa att excentrisk träning är en effektiv metod för att utveckla 
hopphöjd, muskelstyrka och effektutveckling hos tränade och skadefria individer. 
 
Nyckelord: Excentrisk träning, excentrisk överbelastning, counter movement jump (CMJ), 
drop jump (DJ) & squat jump (SJ). 
 
 
In this review 17 randomized control studies were reviewed that had examined the effects of 
eccentric training regarding jump height, strength and power for trained and non-injured 
individuals. The purpose of the review was to answer the following two questions at issue; 1) 
“Is eccentric training an efficient method to enhance jump height, strength or power for 
trained and non-injured individuals?” 2) “If so, how should that training regime be 
designed?”. Most of the included studies could not distinguish any significant changes 
because of eccentric training. Only six out of 17 studies could show acute as well as short 
term significant improvements in jump height, strength and power. The relevance of these 
findings is questioned since effect size has not been reported in all the included studies. The 
variety between the different interventions in each study also makes it difficult to compare the 
results between one study and another. In conclusion, the reviewed studies failed to show that 
eccentric training is an effective method to enhance jump height, strength and power for 
trained and non-injured individuals.  
 
Keywords: Eccentric training, eccentric overload, counter movement jump (CMJ), drop 
jump (DJ) & squat jump (SJ).  
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Introduktion 
 

Excentrisk kontraktion sker när kraften från den yttre belastningen överträffar den inre kraften 

som musklerna utvecklar, vilket resulterar i en förlängning av muskelfibrerna (Guilhem, 

Cornu, & Guével, 2010; Morrissey, Roskilly, Twycross-Lewis, Isinkaye, Screen, Woledge et 

al., 2011). Excentriska kontraktioner används främst för att bromsa kraft eller för att 

absorbera energi. Den absorberade energin kan lagras som elastisk energi och sedan användas 

i den efterföljande koncentriska kontraktionen (LaStayo, Woolf, Lewek, Snyder-Mackler, 

Reich & Lindstedt, 2003), även känt som ”stretch-shortening cycle” (Malliaropoulos, 

Mendiguchia, Pehlivanidis, Papadopoulou, Valle, Malliaras et al., 2012; Vogt & Hoppeler, 

2014).  Sker inte en påföljande koncentrisk kontraktion efter den excentriska så bromsas 

enbart rörelsen och energin frigörs som värme (Vogt et al., 2014). Excentriska kontraktioner 

kräver mindre metabolisk energi trots att de tolererar att stå emot stora yttre krafter (Lindstedt, 

LaStayo, & Reich, 2001; Guilhem et al., 2010). Ofta kan träning med excentrisk betoning ge 

upphov till påtaglig träningsvärk för otränade personer. Träningsvärk benämns ofta som 

”delyed-onset muscle soreness” (DOMS) och uppstår i samband med träning då lokal 

inflammation i muskeln sker samtidigt som muskelproteiner släpps fritt i blodcirkulationen 

och muskeln bryts ned (Kanda, Sugama, Hayashida, Sakuma, Kawakami, Miura et al., 2013). 

Detta kan komma att påverka följande träningspass, dock så minskar träningsvärken i takt 

med att träningen fortskrider och adaptation i musklerna sker (Kawczynski, Samani, 

Fernández-de-las-Peñas, Chmura, & Madeleine, 2012). Ändå bör personer som inte är vana 

vid denna typ av träning vidta en långsam progression i sin träningsplanering med excentriska 

moment. En persons fysiska status verkar dock inte ha någon betydelse för omfattningen av 

träningsvärk (Skurvydas, Brazaitis, Venckūnas, Kamandulis, Stanislovaitis,& Zuoza, 2011). 

Däremot kan det påverka graden av akut trötthet där atleter inte tycks uppvisa lika stor central 

och perifer trötthet till följd av excentriskt arbete som otränade personer (Skurvydas et al., 

2011).   

 

Excentrisk träning är ett välbevandrat ämne inom litteraturen där flera studier har påvisat 

positiva resultat då excentrisk träning använts i rehabiliterande syfte för både otränade 

personer och atleter (de Jonge, de Vos, Weir, van Schie, Bierma-Zeinstra, Verhaar et al., 

2011; Romero-Rodriguez, Gual, & Tesch, 2011). Korrekt periodisering av träning har stor 

betydelse för att nå framgång inom dagens elitidrott (Vogt et al., 2014) Såväl begränsad 

styrka som rörlighet är omdebatterade faktorer som kan ha en påverkan för såväl prestation 
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eller risk för skada i många idrotter (O’Sullivan, McAuliffe & Deburca, 2012). Det har 

spekulerats om att excentrisk träning har möjlighet att förbättra prestationsfaktorer inom 

idrott, förhindra skador och eventuellt minska smärta för både otränade och tränade personer 

(Clark, Bryant, Culgan & Hartley, 2005; Kingma, de Knikker, Wittink & Takken, 2007; 

Petersen & Hölmich, 2005; Wasielewski & Kotsko, 2007; Young, Cook, Purdam, Kiss & 

Alfredson, 2005). Excentrisk träning har också använts som en skadeförebyggande åtgärd 

med god effekt på att minska antalet akuta hamstrings skador på fotbollsspelare (Petersen, 

Thorborg, Nielsen, Budtz-Jørgensen, & Hölmich, 2011). Även Askling och kollegor visade i 

sin studie på hamstringsskadade friidrottare att övningar med excentriska inslag med fokus på 

att öka muskellängden resulterade i snabbare tid till återgång till tävling jämfört med 

traditionella koncentriska övningar (Askling, Tengvar, Tarassova & Thorstensson, 2014). 

Liknande fynd har även gjorts av Malliaropoulos et al. (2012) som granskade fem 

interventionsstudier på över 1000 atleter där samtliga studier visade på en signifikant 

minskning av akuta hamstringsskador genom överbelastande excentrisk träning.  

 

Flera antydanden har även gjorts där excentrisk träning har förespråkats som en mer effektiv 

metod för att utveckla maxstyrka än koncentrisk träning (Kaminski, Wabbersen & Murphy, 

1998).  Malliaropoulos et al. (2012) menar att excentrisk träning överbelastar muskulaturen i 

högre utsträckning än koncentrisk träning och dessutom har en effekt att öka muskelmassa, 

styrka och explosivitet. Traditionell styrketräning belastar den koncentriska och den 

excentriska fasen lika mycket i absoluta tal, vilket resulterar i en relativt lägre excentrisk 

belastning. Genom att överbelasta den excentriska fasen så kan större ökningar i styrka 

uppnås (Friedmann-Bette, Bauer, Kinscherf, Vorwald, Klute, Bischoff et al., 2010). Gulheim 

et al. (2010) ser också excentrisk träning som en klart effektivare metod att utveckla styrka än 

koncentrisk träning och hävdar också att överbelastande träning motsvarande 100–120% av 1 

RM (Repetition Maximum eller maximal belastning) kan generera större ökningar i styrka än 

träning på lättare belastning. Vissa studier rapporterar om större, ibland mer än dubbelt så 

stora, ökningar i maximalstyrka när excentriska träningsprotokoll jämförts med koncentriska 

hos såväl otränade kvinnor som män (HortobÁgyi, Devita, Money & Barrier, 2001; 

Hortobagyi, Hill, Houmard, Fraser, Lambert & Israel, 1996). Dock var dessa resultat baserade 

på otränade subjekt. Detta innebär inte per automatik att även vältränade individer kan uppnå 

samma effekt, eftersom de svarar annorlunda på träningsstimuli (Vogt et al. 2014). Hos 

vältränade individer så påstås excentrisk träning visa på större förbättringar i hopphöjd 

jämfört med koncentrisk träning (Vogt et al., 2014). Freidman-Bette et al. (2010) bekräftar 
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dessa påståenden med sina fynd i sin studie där traditionell koncentrisk styrketräning jämförts 

mot excentrisk överbelastande träning på en grupp idrottare från olika sporter med explosiva 

inslag. Båda protokollen visade på signifikanta ökningar i både muskelmassa och maxstyrka, 

dock visade bara gruppen med överbelastad excentrisk träning på en signifikant ökning i 

hopphöjd. I en annan studie av Sheppard, Hobson, Barker, Taylor, Chapman, McGuigan et al. 

(2008) jämfördes hopphöjden mellan två grupper av volleybollspelare som antingen tränat 

hopp med excentrisk betoning eller med enbart kroppsvikt. I den grupp som tränat hopp med 

excentrisk betoning så noterades signifikanta ökningar i hopphöjd på cirka 11%, medan 

gruppen som tränat med kroppsvikt endast uppvisade icke signifikanta ökningar på cirka 2% 

(Sheppard et al., 2008). Båda dessa studier ger sken av att excentrisk träning i viss mån har en 

positiv inverkan på hopphöjd. 

 

Sammantaget så ger tidigare forskning en bild av att excentrisk träning kan vara en gynnsam 

metod att använda för att utveckla explosiva förmågor och muskelstyrka men även i 

rehabiliterande syfte hos både otränade och tränade subjekt. Många studier och 

översiktsartiklar rapporterar om fynd för både tränade och otränade subjekt såväl som 

skadefria och rehabiliterande individer. Hitintills har ingen översiktsartikel påträffats som 

enskilt undersökt effekterna av excentrisk träning för en grupp tränade individer i en icke-

rehabiliterande miljö. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna översiktsartikel är därför att sammanställa befintliga studier som undersökt 

effekten av excentrisk träning på hopphöjd, effekt- och styrkeutveckling på tränade personer. 

Frågeställningar: 1) ”Är excentrisk träning ett effektivt sätt att träna för att utveckla hopphöjd, 

muskelstyrka och effektutveckling för tränade och skadefria individer?” 2) ”Om det är det, 

hur bör denna träning i så fall se ut?”.  
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Metod 
 

2.1 Procedur 

Inledningsvis inhämtades en handfull översiktsartiklar för en överblick inom fältet och för att 

i nästa steg avgränsa ämnet som skulle undersökas i denna översiktsartikel. De inhämtade 

översiktsartiklarnas referenslistor granskades och därefter sållades ytterligare artiklar ut som 

senare användes som grund till introduktionen. Därefter gjordes en andra sökning, där de 

insamlade studierna utgjorde grunden för innehållet i resultatet i denna översiktsartikel. I 

samtliga litteratursökningar användes US National Library of Medicine National Institutes of 

Health (Pubmed) databas. Den första sökningen gjordes med hjälp av följande sökord: 

”Eccentric AND Training AND Sports OR Athletes”. Efter ytterligare bedömning i samråd 

med handledare så sattes sedan en ny söksträng ihop och nya exklusions- och 

inklusionskriterier bestämdes för att kunna användas vid inhämtning och utsortering av 

studier och artiklar till denna översiktsartikel.  Den nya söksträngen såg ut på följande sätt: 

“Eccentric AND training AND athletes AND sport NOT Review NOT cross-sectional”. 

Randomiserade studier där icke-rehabiliterande deltagare som varit inom spannet 16–50 år 

gamla och haft en tidigare träningsbakgrund, definierat som aktivt eller tidigare regelbundet 

utövande av styrketräning eller idrott, inkluderades i urvalet av studier. Både studier som 

undersökt effekten av isolerad excentrisk träning såväl som kombinerad excentrisk träning 

med andra träningsformer har inkluderats. I de fall där det ej framgått vilken status av 

välmående deltagarna haft i studien så har de inkluderats så länge deltagarna inte uttryckligen 

haft tidigare eller pågående besvär, smärta, eller andra symptom. Dessutom skulle de 

inkluderade studierna undersökt minst ett av följande sex områden: hopphöjd, 

effektutveckling, vridmoment, muskelstyrka, muskelmassa eller rörelseomfång (range of 

motion). De studier som undersökt excentrisk träning på deltagare i rehabiliterande tillstånd 

har exkluderats. Sökningen filtrerades till humana studier och forskning som publicerats inom 

de senaste tio åren. Genomgång av titel och abstrakt av insamlade studier utfördes för att 

kunna kategorisera de inkluderade studierna som ett sista moment i urvalsprocessen (se Tabell 

1). 
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Tabell 1. Bilden illustrerar kategorisering och urval och av de första tio granskade studierna.

 
Rödfärg indikerar antingen ”Nej”, ”N/A” eller att studien ej inkluderats. Grön färg indikerar ”Ja” eller att studien 
att inkluderats. N/A= Not Applicable och har angetts då studien icke kunnat svara ”Ja” eller ”Nej” i ovannämnt 
påstående. I de studier där det direkt framkommit att excentrisk träning inte har undersökts så har dessa direkt 
exkluderats.  
 

2.2 Etisk reflektion  

Enbart tidigare publicerade data har använts som grund till detta arbete, vilket skiljer sig från 

en empirisk studie som måste ta deltagarna i beaktning i samband med studien. Därav 

bedömdes i denna översiktsartikel att de etiska riskerna var av relativt lägre grad jämfört med 

en empirisk studie. De etiska riskerna som har varit förenade med detta arbete är till exempel 

inkorrekt återgivning av information från insamlade studier, urvalsmetod för inkluderade 

studier, plagiat från andra verk samt egna förväntningar eller förhoppningar. För att minska 

risken för publikationsbias samt att underlätta urvalsprocessen så fastställdes förutbestämda 

inklusions- och exklusionskriterier som noggrant följts i urvalet av studier. Oberoende av 

positiva eller negativa resultat från insamlade studier så har dessa återgetts med en strävan att 

inte undanhålla någon information eller försköna resultaten. Även referenshantering och 

citeringar har varit viktigt att utföra på rätt sätt, därför togs etiska principer och riktlinjer från 

Helsingforsdeklarationen (2013) i beaktande under hela utformningen av studien. Studien har 

godkänts och beviljats av etikgruppen på Idrottsmedicinska Enheten vid Umeå Universitet 

2018, se bifogad blankett (bilaga 1).  
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Resultat 
 
Originalsökningen genererade 187 artiklar som sedan filtrerades ned till 97 studier vars titlar 

och abstrakt granskades vilket slutligen resulterade i 17 stycken som ingick i denna 

översiktsartikel. Av dessa 17 studier så har sex stycken undersökt de ”akuta” effekterna, 

uppmätta direkt i samband med eller upp till 48 timmar efter excentrisk träning. Av dessa sex 

studier har tre stycken granskat hopphöjd, ytterligare tre stycken undersökt effektutveckling 

och en mätt muskelstyrka. En av dessa sex studier har undersökt både hopphöjd och 

effektutveckling. De resterande elva studierna har undersökt effekterna av kortsiktig 

excentrisk träning som varat från två veckor upp till tolv veckor. I fem av artiklarna 

granskades hopphöjd, i två studerades förändring av effektutveckling och i ytterligare fem har 

muskelstyrka undersökts. Åtta av elva av dessa studier har även undersökt förändringar hos 

andra faktorer än hopphöjd, effektutveckling och muskelstyrka (se figur 1 och tabell 2). 

 

 
Figur 1. Schematisk bild av urval av studier.  
 
Tabell 2. Sammanställning av de 17 inkluderade studierna.  

 
 



8 
 

 
Figur 2. Summering av studiedesign för de granskade studierna. I de rutor markerade med ”-” saknas detaljerad 
information.  
 

 
Figur 3. Sammanställning av signifikanta ökningar eller försämringar för hopphöjd, muskelstyrka eller 
effektutveckling bland granskade studier. Rutor markerade med ”---” har inte påvisat några signifikanta 
förändringar. 
 
3.1.Akuta effekter av excentrisk träning 
3.1.1Hopphöjd  

Bridgeman, McGuigan, Gill & Dulson (2017) visade i sin studie att excentriska överbelastade 

negativa hopp ”drop jumps” (DJ) resulterade i en akut signifikant (p< 0.001, ES= 0.47) 

ökning av hopphöjd, på ungefär 2.5 cm. Studien undersökte DJ under fyra olika förhållanden; 

utan extra belastning eller med extra belastning motsvarande 10%, 20% eller 30% av 

kroppsvikten, och dess effekt på efterföljande ”counter movement jumps” (CMJ). Bridgeman 

et al. (2017) fann att CMJ ökade som mest vid DJ utförda med en belastning av 20% extra 

kroppsvikt. Dessutom var CMJ signifikant större 2 och 6 minuter (p< 0.001, ES= 0.64 

respektive p< 0.05, ES=0.17) efter DJ jämfört efter 12 minuter efter DJ. Författarna förklarar 

ökningen i CMJ genom ett ökat anspänningstillstånd i musklerna (post-activation 

potentiation) samt en fördelaktig rekrytering av typ II-muskelfibrer till följd av föregående 
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DJ. En annan studie undersökte excentriskt överbelastade knäböj men lyckades inte uppvisa 

signifikanta förbättringar jämfört med baslinjemätningar (Bogdanis, Tsoukos, Veligekas, 

Tsolakis & Terzis, 2014). Studien granskade tre olika knäböjsprotokoll med olika 

muskelaktiveringar (excentrisk, koncentrisk eller isometrisk) och dess akuta effekter på 

efterföljande CMJ i 21 minuter efter träningen. De bästa värdena för samtliga grupper inföll 

inom 2-10 minuter efter träning. Isometriska-gruppen var den enda gruppen som visade på 

signifikanta förbättringar av CMJ, på cirka 3%. Höga repetitioner (8-9 repetitioner) av 

excentriska eller koncentriska kontraktioner tycktes snarare försämra än förbättra den 

explosiva förmågan på sub maximal belastning motsvarande 70% till 90% av 1 RM enligt 

Bogdanis et al (2014). I linje med dessa fynd så rapporterar Raeder, Wiewelhove, Westphal-

Martinez, Fernandez-Fernandez, de Paula Simola & Kellmann et al.  (2016) att man uppmätt 

akuta signifikanta försämringar (p<0.01) av hopphöjd till följd av excentriskt överbelastande 

träning då man undersökt effekten av fem olika varianter av knäböjsprotokoll; klassisk 

styrketräning med flera set, drop set, excentrisk överbelastning, knäböj i flywheel-maskin och 

squat jumps (SJ). Samtliga fem protokoll visade på akuta signifikanta försämringar av både 

CMJ och ”multiple rebound jump” (MRJ) mellan 0.5–48 timmar efter träningen, dock visade 

det excentriska protokollet de största procentuella försämringarna för både CMJ och MRJ. 

Hoppförmågan var särskilt nedsatt i upp till 48 timmar efter excentriskt överbelastande 

träning, därför rekommenderar inte Raeder och kollegor (2016) mer än två excentriska pass 

per vecka under försäsongsträning. Antagandena samstämmer med andra rekommendationer, 

där de Paula Simola et al. (2015) menar att mer än 48 timmars vila är nödvändigt för 

musklernas återhämtning.  

 

3.1.2 Effektutveckling  

Martinez-Aranda & Fernandez-Gonzalo (2017) undersökte hur olika inställningar på en 

träningsmaskin med svänghjulsfunktion ”flywheel” påverkade akuta muskulära effekter. De 

fann att effektutvecklingen sjönk i takt med att motståndet i maskinen ökade samtidigt som 

arbetet blev större. Reducering i effektutveckling var större för män än kvinnor. Störst kraft 

genererades i takt med att motståndet på maskinen ökade. Författarna föreslog att atleter som 

söker explosiva adaptationer på muskulaturen bör jobba med lägre motstånd för att uppnå en 

högre kontraktionshastighet och effektutveckling. (Martinez-Aranda & Fernandez-Gonzalo, 

2017). I en studie fann Bridgeman et al, att 20% extra belastade DJ hade en signifikant 

(p<0.05, ES= 0.17) effekt på maximal effektutveckling. Andra fynd visade att excentrisk 

överbelastande knäböj också hade lett till en signifikant ökning av effektutveckling och fart i 
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efterföljande koncentriskt moment då den excentriska belastningen var supra maximal (högre 

än 1RM) (Munger, Archer, Leyva, Wong, Coburn, Costa et al., 2017). Högre excentrisk 

belastning (120% av 1 RM) gav en signifikant större (p< 0.05) maximal effektutveckling 

jämfört med excentrisk belastning motsvarande 105% av 1RM. Belastning på 120% av 1 RM 

genererade en signifikant större effektutveckling än den vid 105%. (Munger et al, 2017). 

 

3.1.3 Muskelstyrka 

Rader et al (2016) hävdade att excentrisk träning visade störst procentuell försämring av 

maximalt frivillig isometrisk kontraktion i jämförelse med fyra andra knäböjsprotokoll, dock 

visades inga signifikanta förändringar jämfört med baslinjemätningarna.  

 

3.2 Kortsiktiga effekter av excentrisk träning 

3.2.1 Hopphöjd 

Gonzalo-Skok, Tous-Fajardo, Valero-Campo, Berzosa, Bataller, Arjol-Serrano et al. hävdade 

i sin studie från 2017 att excentrisk träning resulterade i en ökning av både vertikalt och 

horisontalt hopp, trots att fynden inte var signifikanta. I studien jämfördes två excentriska 

träningsprotokoll mot varandra, där ena protokollet tillämpade bilaterala knäböj i vertikalled 

och det andra inkluderade unilaterala övningar i varierande kraftriktningar. Författarna drog 

slutsatsen att båda protokollen framkallade förbättringar (dock ej signifikanta) av flera 

funktionella prestationsfaktorer, som till exempel hopphöjd. Däremot argumenterades det att 

kraftriktningen i de tillämpade övningarna spelade roll för vilka specifika adaptationer som 

uppstod. (Gonzalo-Skok et al. 2017). Andra metoder har involverat motoriserad excentrisk 

träning i kombination med excentriskt överbelastande CMJ och har visat på signifikanta 

(p<0.05) ökningar i hopphöjd. Supra maximala excentriska belastningar (mosvarande 120-

140% av bilateralt 1 RM i knäböj) i kombination med excentrisk belastande CMJ 

(motsvarande 20-60% av 1 bilateralt RM i knäböj, med ytterligare 20-40% belastning i 

excentriska fasen av lyftet) resulterade i ökningar i både SJ och DJ på omkring 6% jämfört 

med baslinjemätningarna (Helland, Hole, Iversen, Olsson, Seynnes, Solberg et al., 2017). 

Forskarnas konklusion var att motoriserad excentrisk träning var tidseffektiv men enbart 

påvisade liknande eller möjligtvis något bättre resultat för att utveckla hopphöjd samt 

sprintförmåga jämfört med träning med fria vikter. En annan studie har visat att 

kontraktionstiden under excentrisk belastning har en inverkan på utvecklingen av hopphöjd 

(Mike, Cole, Herrera, VanDusseldorp, Kravitz & Kerksick, 2017). I studien undersöktes tre 

submaximala protokoll med olika kontraktionstider (två sekunder, fyra sekunder eller sex 
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sekunder) för den excentriska fasen i ett knäböj. Bara gruppen med två sekunder i 

kontraktionstid visade en signifikant ökning (p=0.02) i hopphöjd (Mike et al, 2017). 

Alternativa metoder som excentrisk träning på cykel kombinerat med klassisk styrketräning 

påstod sig utveckla hopphöjden i CMJ upp till 6.5% hos alpina skidåkare, dock inga 

signifikanta ökningar (Gross, Lüthy, Kroell, Müller, Hoppeler, & Vogt, 2010). Inte heller 

kombinerad excentrisk och koncentrisk träning av vadmuskulaturen genererade några 

signifikanta skillnader för hopphöjden i enbens hopp för män och kvinnor (Morrissey et al., 

2011). Kölling, Wiewelhove, Raeder, Endler, Ferrauti, Meyer et al. (2016) påträffade 

signifikanta försämringar (p<0.01) av hopphöjd när de undersökte hur sömnmönster 

förändrades i två olika träningsprotokoll under intensiv träning i sex dagar i följd.  

 

3.2.2 Effektutveckling 

Mike et al. (2017) uppvisade signifikanta ökningar (p<0.005) i maximal- och 

medeleffektutveckling under fyra veckors submaximal excentrisk överbelastning med 

varierande kontraktionsduration. Ökningar gjordes i samtliga grupper; två, fyra och sex 

sekunder. (Mike et al. 2017). I en annan studie jämförde Cook, Beaven & Kilduff (2013) fyra 

styrkeprotokoll som varade i block om tre veckor under en period på totalt tolv veckor. 

Protokollen bestod antingen av A) klassisk styrketräning B) klassisk styrketräning med 

snabbhetsträning över maximal hastighet C) excentrisk träning eller D) excentrisk träning 

med snabbhetsträning över maximal hastighet. Författarna hävdade att en väsentlig ökning av 

effektutveckling gjordes i samtliga protokoll men att störst ökning noterades till följd av 

excentrisk träning med snabbhetsträning trots att inga signifikanta resultat kunde påvisas 

(Cook et al., 2013). Dessutom uppvisades signifikanta (p< 0.05) förbättringar i maximal 

effektutveckling i CMJ med och utan extra belastning efter en intervention med motoriserad 

excentrisk träning (Helland et al, 2017). 

 

3.2.3 Muskelstyrka 

En studie påvisade signifikanta ökningar (p<0.001) av maximalstyrka i knäböj efter fyra 

veckors sub maximal excentrisk träning, med motsvarande belastningar på 80-85% av 1 RM 

med varierande kontraktions duration; två sekunder, fyra sekunder, sex sekunder (Mike et al., 

2017).  Även supra maximalt excentriskt överbelastade knäböj visade på signifikanta (p<0.05) 

ökningar i maxstyrka för knäböj (Helland et al., 2017). Cook et al. (2013) noterade inte några 

signifikanta ökningar i maxstyrka för varken knäböj eller bänkpress vid excentrisk 

överbelastande träning på supra maximal nivå. Kölling et al. (2016) fann signifikanta 
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försämringar (p=0.005) i bänkpress, men inte i knäböj efter intensiv excentrisk träning i sex 

dagar. Excentrisk träning på cykel gav inte upphov till några signifikanta förändringar i 

isometrisk maxstyrka (Gross et al., 2010). Utöver detta fann två studier indirekta ökningar i 

muskulärstyrka i hamstrings då de visade att excentrisk träning mellan fyra till sex veckor 

resulterat i ökat maximalt vridmoment (Naclerio, Faigenbaum, Larumbe, Goss-Sampson, 

Perez-Bilbao, Jimenez et al., 2013; Naclerio, Larumbe-Zabala, Monajati & Goss-Sampson, 

2015). Naclerio et al. (2015) jämförde två olika träningsprotokoll mot en kontrollgrupp, där 

det ena protokollet till större del bestod av excentriska övningar och det andra till större del 

använde sig unilaterala övningar. Båda protokollen visade signifikanta ökningar i vridmoment 

vid olika knävinklar. Det excentriska protokollet gav upphov till signifikanta ökningar av 

maximalt vridmoment vid 35 och 45 graders knävinkel (p<0.05, ES= 0.67 respektive p<0.01, 

ES= 0.96) medan det unilaterala protokollet visade signifikanta ökningar vid 60, 80 och 90 

grader (p<0.01, ES = 1.16, 1.21, 1.38). Signifikant förbättring av maximalt vridmoment har 

även påträffats vid högre knävinklar. Naclerio et al. (2013) påträffade en signifikant ökning av 

maximalt vridmoment 80 graders knävinkel (p=0.001, ES= 0.94) då excentriskträning 

utfördes under fyra veckor.  

 

3.2.4 Övrigt 

Utöver en effekt på hopphöjd, effektutveckling och maxstyrka så har excentrisk träning även 

potential att: öka muskelmassa (Helland et al., 2017; Gross et al., 2010), förbättra sprint tiden 

(Cook et al., 2017), förbättra reaktionstid i tibialis anterior och peroneus longus (Keles, Sekir, 

Gur & Akova, 2014), öka styvheten i hälsenan (Morrissey et al., 2011) och att öka optimal 

muskellängd (Brughelli, Mendiguchia, Nosaka, Idoate, Los Arcos, & Cronin, 2010). I tillägg 

så har durationslängden vid excentrisk kontraktion betydelse för snabbheten. Under fyra 

veckors sub maximal excentrisk träning så visade gruppen med sex sekunders kontraktions 

duration en signifikant försämring i topphastighet i SJ (Mike et al., 2017).  

 
  



13 
 

Diskussion  
 
4.1.Akuta effekter av excentrisk träning 

4.1.1 Hopphöjd  

Av de tre studierna som undersökt hur hopphöjden påverkats till följd av excentrisk träning så 

speglar de olika resultat. En studie rapporterar om signifikanta förbättringar av hopphöjd till 

följd av excentriskt överbelastade DJ motsvarande 20% extra av kroppsvikten (Bridgeman et 

al., 2017) . Den andra studien hittade inga signifikanta förbättringar av hopphöjd till följd av 

excentriskt betonade knäböj på submaximal belastning (Bogdanis et al., 2014), medan den 

tredje rapporterar om signifikanta försämringar efter excentriskt överbelastade knäböj på 

supra maximal belastning (Raeder et al., 2016).  

4.1.2 Effektutveckling 

Av de tre studierna som undersökt effektutveckling så fann den första inga egentliga fynd mer 

än att ett högre motstånd i flywheel-maskinerna signifikant minskade effektutvecklingen 

(Martinez-Aranda et al., 2017). Den andra studien rapporterade en signifikant ökning av 

maximal effektutveckling i CMJ efter överbelastade (20% kroppsvikt) DJ. Den tredje visade 

också en signifikant ökning av maximal effektutveckling i efterföljande koncentrisk del i ett 

excentriskt överbelastat knäböj på supra maximal belastning. Där högre supra maximal 

belastning visat sig generera en signifikant högre maximal effektutveckling. (Munger et al., 

2017) 

4.1.3 Muskelstyrka 

Den studien som undersökte muskelstyrka noterade inga signifikanta förändringar i maximalt 

frivillig isometrisk kontraktion till följd av excentriskt överbelastade knäböj (supra maximal 

belastning) (Raeder et al., 2016).  

 

4.2 Kortsiktiga effekter av excentrisk träning 

4.2.1 Hopphöjd 

Den första studien som undersökt excentrisk träning via en flywheel-maskin använde sig av 

två olika excentriska protokoll med olika kraftriktningar, inget av protokollen resulterade i 

signifikanta förändringar i hopphöjd (Gonzalo-Skok et al., 2017). Motoriserad excentrisk 

träning i knäböj på supra maximal belastning tillsammans med excentrisk belastade CMJ 

visade på signifikanta ökningar i hopphöjd (Helland et al., 2017). Resultaten innehöll dock en 

stor standardavvikelse vilket ifrågasätter om resultaten visat på en faktisk ökning eller inte. En 

signifikant ökning i hopphöjd noterades till följd av excentrisk träning med kortare 
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kontraktionstid (Mike et al., 2017). Excentrisk träning på cykel genererade inga signifikanta 

ökningar i hopphöjd (Gross et al., 2010), vilket inte heller Morrissey, Roskilly, Twycross-

Lewis , Isinkaye, Screen, Woledge et al.  (2011) kunnat visa i sin studie med kombinerad 

excentrisk och koncentrisk träning av vadmuskulaturen. Signifikanta försämringar noterades 

även till följd av sex dagars kontinuerlig excentrisk träning vilket inte är ett oväntat resultat 

med en hög träningsbelastning under kort tid (Kölling et al., 2016). 

 

4.2.2 Effektutveckling 

Mike et al. (2017) uppvisade signifikanta ökningar i maximal och medeleffektutveckling i 

samtliga excentriska protokoll oberoende av kontraktionsduration. Även Helland et al. (2017) 

fann signifikanta ökningar i effektutveckling i sin studie med motoriserad excentrisk träning. 

Cook et al. (2017) uppvisade inga signifikanta ökningar av effektutveckling varken i klassiskt 

koncentriskt eller excentriskt styrketränings protokoll.  

 

4.2.3 Muskelstyrka 

Två studier påvisade signifikanta ökningar av maximalstyrka i knäböj efter fyra veckors sub 

maximal excentrisk träning (Mike et al., 2017) och åtta veckors supra maximal excentrisk 

träning (Helland et al., 2017). Cook et al. (2013) fann inga signifikanta ökningar i maxstyrka i 

knäböj efter excentrisk träning på supra maximal belastning i tre veckor. Excentrisk träning 

på cykel resulterade inte heller i några signifikanta förändringar i maximal isometrisk styrka 

(Gross et al, 2010). Bara Kölling et al. (2016) fann signifikanta försämringar i maxstyrka i 

bänkpress efter excentrisk betonad träning. Dessutom rapporterade två studier om indirekta 

ökningar i muskelstyrka där excentrisk träning hade resulterat i signifikanta ökningar av 

maximalt vridmoment för hamstrings (Nacelrio et al. 2015; Naclerio et al. 2013), vilket även 

unilateral träning har lyckats uppvisa. 

 

4.3 Summering 

En reflektion efter att ha granskat samtliga artiklar är att flera studier rapporterar om icke-

signifikanta ökningar eller förändringar. Vid första anblick ges uppfattningen av att 

förändringar har skett, trots att det inte har det, vilket ger utrymme för misstolkningar för ett 

otränat öga. Sammantaget ger de granskade publikationerna ett svagt intryck av att kunna 

bevisa signifikanta förbättringar i hopphöjd, effektutveckling och muskulärstyrka till följd av 

excentrisk träning, då endast sex av de totalt 17 studierna rapporterade om signifikanta 
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förbättringar (se figur 3). Majoriteten av studierna kunde inte urskilja några förändringar i 

hopphöjd, effektutveckling eller muskelstyrka till följd av excentrisk träning.  

 

Utförandet av träningsupplägget har skiljt sig åt i de flesta fall, där den ena studien inte har 

varit den andra lik. Det ger en naturlig förklaring till spridda resultat. Allt från längden på 

studierna, typ av excentrisk träning, grad av belastning (sub- eller supramaximalnivå), tränade 

och undersökta muskelgrupper, kön på deltagarna, isolerad kontra kombinerad excentrisk 

träning, mätmetoder samt andra faktorer har varierat. Hur forskarna valt att tolka begreppet 

”excentrisk träning” har skiljt sig mycket från en studie till en annan. Stundtals går det att 

ifrågasätta om den undersökta träningsinterventionen faktiskt använt sig av ren excentrisk 

träning. Exempelvis då Mike et al. (2017) funnit signifikanta ökningar i hopphöjd vid sub 

maximala knäböj så var den koncentriska fasen likställd med den excentriska både i 

kontraktionstid och belastning, vilket snarare bör klassas som traditionell styrketräning än 

excentrisk träning. Stor försiktighet bör tillämpas vid tolkning av dessa resultat, trots 

rapporteringar om signifikanta resultat i de granskade studierna. I vissa fall så är 

standardavvikelsen stor, vilket innebär det är svårt att avgöra om resultaten har speglat en 

faktisk förbättring av hopphöjd, effektutveckling eller muskelstyrka eller inte. Dessutom är 

effektstorleken viktig att ta hänsyn till. Vissa studier (Kölling et al., 2016; Mike et al., 2017; 

Munger et al., 2017; Raeder et al., 2016) har helt utelämnat rapportering om effektstorleken 

vilket gör det svårt att få ett grepp om resultaten har någon relevans. I några fall (Bridgeman 

et al., 2017; Mike et al., 2017) har effektstorleken varit relativt låg, vilket ger en indikation på 

att den förbättring som upptäckts har haft en liten betydelse i sammanhanget (Sullivan & 

Feinn, 2012). Signifikanta fynd behöver nödvändigtvis inte motivera ett val av en viss 

intervention över en annan. Många av fynden i de granskade studierna har liten anknytning till 

den ursprungliga frågeställningen, till exempel rapporterade Kölling et al. (2016) om 

signifikanta försämringar i hopphöjd till följd av sex dagars excentriskträning utan uppehåll. 

Även om resultaten varit signifikanta så talar fynden mer om vilken effekt nedträning har än 

just vilken effekt excentrisk träning har. Det är rimligt att sex dagars intensiv träning 

resulterar i en försämring av prestationsfaktorer som till exempel hopphöjd, oberoende av 

träningsintervention. Detta bekräftas av den andra gruppen i studien som under samma period 

körde högintensiv intervallträning som också uppvisade en signifikant försämring av 

hopphöjd. Även fynden hos Naclerio et al. (2015) har tveksam relevans då effekten av den 

excentriska träningen inte skiljer sig mer från den unilaterala träningsformen än att 

adaptationerna i maximalt vridmoment har skett i olika knävinklar. Bland de fynd som gjorts 
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så framhävs inte heller om resultaten även går att applicera på kvinnor, då de allra flesta 

inkluderade studierna undersökt effekter hos manliga individer. Av de sex studier som 

rapporterat signifikanta förbättringar vid excentrisk träning så är det enbart Helland et al. 

(2017) som undersökt effekten hos både män och kvinnor, där kvinnorna endast utgjorde 

ungefär 25% av deltagarantalet. Resultaten i denna studie har presenterats på gruppnivå och 

har inte gjort skillnad på män och kvinnor, vilket med högsta sannolikhet har påverkat 

resultaten då män och kvinnor inte svarar likadant på styrketräning (Hansen & Kjaer, 2014). 

Helland et al. (2017) benämner inte heller om periodiseringen av den åtta veckor långa 

träningsperioden i förhållande till de kvinnliga deltagarnas menstruationscykel kan ha haft 

betydelse för utslaget av resultaten, vilket Wikström-Frisén, Boraxbekk & Henriksson-Larsén 

(2017) menar att det har. Vad gäller träning och periodisering bland kvinnor så bör merparten 

av styrketräningen planeras in under de första två veckorna i menstruationscykeln för att 

utveckla större andel fettfri massa (Wikström-Frisén et al., 2017).  

 

4.3.1 Metodologisk och etisk reflektion 

Den valda metoden i detta arbete har haft en begränsning sedan start. Genom att enbart utföra 

sökningar i endast en databas så avgränsades antalet artiklar avsevärt. En större sökning i flera 

databaser hade troligen gett upphov till fler artiklar som möjligtvis hade kunnat ge en mer 

sammanställd bild inom fältet. Detta val av sökmetod gjordes medvetet med tanke på 

tidsaspekten för arbetet med denna översiktsartikel. Initialt utfördes en bredare sökning av 

publicerade verk på en databas för att undvika att insamlingen av studier skulle bli för liten. 

Utöver hopphöjd, effektutveckling och muskelstyrka inkluderades även studier som granskat 

andra effekter till följd av excentrisk träning; vridmoment, muskelmassa och rörelseomfång. 

Under arbetets gång upptäcktes dock att omfånget av effekter (hopphöjd, effektutveckling, 

vridmoment, muskelstyrka, muskelmassa och rörelseomfång) var för stort för att hantera, 

därav valdes tre stycken ut att fokusera mer på i denna översiktsartikel (hopphöjd, 

muskelstyrka och effektutveckling).  

 

Att skriva arbetet på egen hand har kunnat utgöra en större risk för publikationsbias eftersom 

skribenten på egen hand bekräftat att det som rapporterats varit sanningsenligt. Både 

inklusions- och exklusionskriterier samt avstämningar med handledare har fungerat som 

åtgärder för att förhindra publikationsbias eller icke-sanningsenlig rapportering av 

information. En önskan om att hitta konkreta och praktiska fynd har funnits men tros inte ha 

påverkat återgivandet av resultaten. 
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4.3.2 Slutsats 

Den samlade evidensen ger inte ett tillräckligt sammanhängande eller starkt intryck för att 

kunna säga att excentrisk träning är en effektiv metod för att utveckla hopphöjd, muskelstyrka 

eller effektutveckling hos tränade och skadefria individer. Vid praktisk tillämpning av 

excentriska inslag i en träningsplanering uppmanas kortare kontraktionstid för explosiva 

adaptationer och dessutom bör en långsam progression av de excentriska momenten 

eftersträvas då denna typ av träning kan ge upphov till påtaglig träningsvärk. Framtida 

översiktsartiklar inom området uppmanas att sträva mot en större sökning i fler databaser och 

en än mer detaljerad beskrivning av fältet och granskade verk. Utöver detta vore det även 

intressant om framtida studier undersökte effekten av excentrisk träning hos tränade och 

skadefria kvinnor.  
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