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Abstrakt
Introduktion
Styrketräning är en träningsform som normalt inte är kopplad till uthållighetsträning,
där träningen traditionellt skett med långa träningspass och låg intensitet.
Tidigare forskning visar på, att anpassningar i styrka men inte uthållighet kan äventyras
när styrka och uthållighet tränas samtidigt, jämfört med separat styrketräning. Dock
finns det andra studier som visar på, att det inte har någon betydelse om styrke- och
uthållighetsträning utförs parallellt. Det finns en överdriven oro för kombinationen
styrketräning och uthållighetsträning. Många som vill öka sin muskelmassa och styrka
undviker uthållighetsträning och uthållighetsidrottare har dragit sig för att bedriva
styrketräning. Ett antal studier visar, att tung och explosiv styrketräning har en
positiv inverkan på prestationen i uthållighetsidrotter.
Dock är det fortfarande en vanlig synpunkt, att idrottare bör undvika
uthållighetsträning om målet är att bygga muskler, styrka och explosivitet.

Syfte
Ger kombinationsträning större maximal dynamisk styrka (1 RM) hos män jämfört med
enbart styrketräning?

Metod
En systematisk litteratursökning genomfördes i PubMed för framtagning av relevanta
artiklar och därefter utfördes en kvalitetsbedömning på inkluderade artiklar.

Resultat
Totalt inkluderades 26 artiklar för granskning. Efter slutlig granskning var 13
kontrollerade, 12 icke randomiserade (CCT) artiklar och 1 randomiserad (RCT) artikel
med sammanlagt 342 försökspersoner kvalificerade att användas. En metaanalys
genomfördes för att bestämma den genomsnittliga effektstorleken mellan grupperna.

Resultat från metaanalysen gav ett genomsnittligt Standardized Mean Difference, SMD,
(Estimate) till 0,183 vid konfidensintervallet 95 % för SMD till (- 0,023 respektive
0,388) för de 13 inkluderade studierna. P-värdet var 0,082 och standard error var 0,105.
Heterogeniteten, som visar hur stor variabilitet det finns mellan studierna, visade på I^2
= 2,955 %.

Slutsats
Resultaten visar, att kombinationsträning går utmärkt att använda i de flesta fall
och att oron för uthållighetsträningens negativa effekter på muskeltillväxt och
styrka många gånger är överdriven. Vidare indikerar resultaten också, att
interferenseffekter av uthållighetsträning är en faktor av, huruvida den utvalda
uthållighetsträningen är modal, frekvent samt vilken varaktighet den har.

Sökord
Neuromuscular; Adaptation(s); Concurrent; Strength; Endurance; Training

Tack
Ett stort tack till min handledare Patrick Bergman för professionell vägledning,
värdefulla råd och support under arbetet.
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Bilaga 1.

Sammanställning av relevansbedömning med utgångspunkt från SBU:s
relevansbedömningsmall.

Bilaga 2.

Sammanställning över kvalitetsgranskning enligt SBU

Bilaga 3.

Resultatsammanfattning i deskriptiv form för de tretton inkluderade
studierna

Bilaga 4.

SBU:s relevansbedömningsmall.

Bilaga 5.

SBU:s mall för kvalitetsgranskning

Förkortningar:
- CCT:

Controlled Clinical Trial (utan randomisering)

- CNS:

Centrala nervsystemet

- EMG:

Elektromyografi

- EI:

Ekointensitet

- GIH:

Gymnastik och Idrottshögskolan

- I:

Interventionsgrupp

- K:

Kontrollgrupp

- ME:

Muskelenhet

-MS:

Muskelstyrka

- VO2MAX: Maximal syreupptagning
- PRISMA: Transparent reporting of systematic reviews and metaanalyses
- RCT:

Randomiserad control trial (Randomiserad kontroll studie)

- RFD:

Rate of force development (snabb kraftutveckling)

- RFEI:

Rektomi Femoris (höftböjare) Ekointensitet

- RM:

Repeat Maximum

- 1 RM:

One Repetition Maximum

- SBU:

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering

- SD:

Standarddeviation/standardavvikelse

- SEM:

Standard error of the mean (Std.error)

- SMD:

Standardized mean difference, standardiserad medelskillnad

- vVO2MAX Velocity at maximal oxygen uptake. Hastighet vid maximalt syreupptag

1 Inledning
Styrketräning och uthållighetsträning är kända för att resultera i olika neuromuskulära
anpassningar. Medan styrketräning resulterar i stora vinster i maximal styrka och
muskelhypertrofi menar Häkkinen, Kraemer, Newton & Alen (2001) att uthållighetsträning
endast leder till mindre förändringar i styrkeprestanda, men ger vinster i uthållighetsprestanda
variabler, såsom maximal syreförbrukning och maximal aerob effekt (Grandys et al 2009;
Murias, Kowalchuk & Paterson 2010; Vila-Chã, Falla & Farina 2010). Tidigare forskning tyder
på, att anpassningar i styrka men inte uthållighet kan äventyras när styrka och uthållighet tränas
samtidigt, jämfört med separat styrketräning (Häkkinen et al 2003). Denna företeelse, med en
kombinerad styrke- och uthållighetsträning, har observerats både med träning på olika dagar
Häkkinen et al (2003) eller under samma dag (Kraemer et al 1995).
Det finns andra studier som visar på, att det inte har någon betydelse om styrke- och
uthållighetsträning utförs parallellt. Man har heller inte sett någon minskning av uthålligheten,
när man tillför styrketräningen. Tillämpning av styrketräning samtidigt med träning i tidigare
etablerade sporter, dokumenterades ursprungligen av Hickson (1980), när etablerade idrottare
började träna styrka med en anmärkningsvärd stor volym och hög frekvens samtidigt med
uthållighets träning. Som ett resultat av ett ansträngande träningsprogram, observerades en
minskning i styrka först efter 5 - 6 veckors kombinerad träning (Hickson 1980).
Samma företeelse har också tydligt observerats hos vältränade personer, som tränar uthållighet,
både vad gäller maximal och explosiv styrka (Rønnestad, Hansen & Rastad 2012). Omvänt
uppstod, när den totala träningsvolymen minskades, både vid ett träningstillfälle och över tid.
Det resulterade i, att man med det upplägget på träningen, kunde se en ökning i både maximal
styrka, maximal frivillig neural aktivering och muskelhypertrofi hos de tränade musklerna
(Häkkinen et al 2003; McCarthy, Pozniak & Agre 2002). Om man lägger en tidsbesparande och
rationaliserad aspekt på att kombinera styrke- och uthållighetsträning i samma träningspass
uppstår frågan, vilka träningsvolymer som är lämpliga att kombinera.
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Med tanke på, att den första av träningar kan resultera i en kvarvarande trötthet, vilket kan
påverka den andra, kan man misstänka att det ackumulativt håller tillbaka de gynnsamma
anpassningarna under en längre träningsperiod (Cadore et al. 2012; Sale, MacDougall, Jacobs &
Garner 1990; Sale, Jacobs, MacDougall & Garner 1990).
En trötthetsinducerad och akut anpassning i nervsystemet, efter en uthållighetsträning, kan
innefatta
- en minskad output från en viss muskelgrupp och därmed, enligt van Dieën, van der Burg,
Raaijmakers & Touissant (1998), en förändrad muskelrekrytering
- en minskad kraftutveckling (Bentley, Smith, Davie & Zhoh 2000; Lepers, Millet & Maffiuletti
2001)
- en minskad neural signalering till musklerna, vilket orsakar en minskad effektivitet hos
musklernas kontraktila mekanismer (Paavolainen, Nummela, Rusko & Häkkinen 1999).
Walker, Ahtiainen & Häkkinen (2010) menar att större belastningar vid styrketräning leder till
en omedelbar minskning i neuromuskulär prestanda och på liknande sätt har man noterat akuta
minskningar av maximal kraft efter uthållighets träning (Schumann et al 2013; Taipale &
Häkkinen 2013).
Enligt Aprò, Wang, Pontén, Blomstrand & Sahlin; de Souza et al (2013) har intresset tidigare
varit inriktad på molekylära anpassningar, som en förklaring till möjliga svårigheter vid
optimering av prestanda vid parallell träning av styrka och uthållighet medan man inte
fullständigt har undersökt problemet med neurala anpassningar och skillnader vid parallell
träning. Resultat från äldre populationer pekar på en prioritering till förmån för styrketräning,
som därmed går före uthållighet, när det gäller träningsinducerade, neuromuskulära anpassningar
(Cadore et al 2012; Cadore et al 2010). Det har inte framkommit, att man har genomfört någon
långsiktig jämförelse mellan enbart styrkerträning och en kombinerad styrke- och
uthållighetsträning och därmed undersöka möjliga skillnader eller begränsningar i
neuromuskulär anpassning och muskeltillväxt.
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1.1 Styrketräning

Det är allmänt accepterat, att neurala faktorer spelar en viktig roll när det gäller muskelstyrka.
Neurala anpassningar lägger grunden för praktiska tillämpningar inom både idrottsmedicin och
rehabilitering. En ökning av muskelstyrka utan en märkbar hypertrofi, är det första i raden av
bevis för en neural inblandning i en förvärvad muskelstyrka. Användningen av
elektromyografiteknik (EMG) visar, att den ökade styrkan i den tidiga fasen av ett
träningsprogram, är förknippad med en ökning av amplituden av EMG aktivitet. Detta har tolkats
som en ökning av neurala enheter, som visar omfattningen av neurala, efferenta signaler från
centrala nervsystemet (CNS) till de aktiva muskelfibrerna.
Dock är EMG aktivitet ett globalt mått på muskelaktivitet. Underliggande förändringar i EMG
aktivitet ligger i motorenhetens fyringsmönster, vilket mäts med tråd- eller nålelektroder.

Synkronisering av motorenheter är en annan möjlig mekanism för att öka muskelstyrkan, men det
har ännu inte klart redovisats (Gabriel, Kamen & Frost 2006).
Litteratur som behandlar träningsfysiologi och träningslära presenterar en mängd teorier och idéer
om olika typer av träningsprinciper och metoder samt vilken fysiologisk effekt de har på kroppen
och vad det leder till. Forskning visar, att det finns ett tydligt samband mellan neurologisk
koordination i muskeln och muskels hypertrofi (Kennedy, Wilmore & Costill 2015). En vuxen
person, som börjar träna styrketräning, upplever under den första tiden en snabb ökning av styrka
och detta beror till stor del av den neuromuskulära anpassningen och koordinationen samt
inkoppling av flera muskelenheter (ME). Det vill säga en nerv med tillhörande muskelfibrer som
nerven innerverar (Tonkonogi 2009). Det ha också visat sig, att det är olika ME för varje
belastning som kopplas in vid fysiskt arbete. Alltså är det samma ME som kopplas in vid en
exempelvis lätt belastning och ökar belastningen kopplas ytterligare en ME in.
Detta betyder, att tränar man med lätt belastning, tränar man enbart de celler i muskeln som ingår
vid den första inkopplingen av ME. För att träna hela muskeln och aktivera samtliga ME, krävs
träning med tyngre belastning. (Wirhed 2005). Maximalstyrka (funktionell muskelstyrka) är
styrketräning med mycket hög belastning (1-5 RM), vilket är kopplat till maximal aktivering i
nervsystemet och begränsningen i prestation innebär trötthet och bristande aktiveringsmönster i
nervsystemet snarare än trötthet i muskeln.
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Tröttheten beror bland annat på obalanser i natrium-kalium som sköter spänningspotentialen
över nervcellsväggen. Detta stör aktiveringen av nervcellerna, vilket i sin tur leder till att
musklerna inte kan aktiveras lika effektivt. Denna trötthet kommer tidigare än tröttheten ute i
själva muskelcellen och mjölksyra ansamlas därför inte vid träning av maximal styrka.
Kroppens nervsystem blir efter regelbunden träning i detta belastningsområde bättre på att
rekrytera tillgängliga muskelceller. Detta kallas neural anpassning. Träning med denna höga
belastning leder således till en ökad styrka utan att muskelvolymen behöver påverkas nämnvärt
(Bergqvist 2018).
Studier har just visat på en optimal styrkeökning med 5-6 RM (Kraemer & Ratamess 2004;
Peterson, Rhea & Alvar 2004), men också att det för nybörjare kan vara tillräckligt med 1 RM.
För nybörjare är den initiala styrkeökningen under de första 6-8 veckorna främst ett resultat av
neural anpassning, med en viss ökning i muskelvolym.

1.2 Kombinationsträning

Det finns en oro för kombinationen styrketräning och uthållighetsträning. Många som vill öka sin
muskelmassa och styrka undviker uthållighetsträning.
En vanlig åsikt är, att man inte bör kombinera styrke- och uthållighetsträning, vilket saknar
stöd i den senaste forskningen (Psilander, Petré & Löving 2015). Många söker svar på, vad
den optimala kombinationen är mellan styrke- och uthållighetsträning. Det finns många
artiklar publicerade, vilka försöker att visa forskningsläget kring kombinationsträning och
då främst uthållighetsträningens effekter på hypertrofi (muskeltillväxt), styrka och
explosivitet. Flertalet studier visar, att utveckling av hypertrofi inte påverkas negativt av
uthållighetsträning (Mikkola, Rusko, Izquierdo, Gorostiaga & Häkkinen 2012; Häkkinen et al
2003; Chtara et al 2008; Lundberg, Fernandez-Gonzalo, Gustafsson & Tesch 2013; Bell,
Petersen, Wessel, Bagnall, Quinney 1991; McCarthy et al 2002; de Souza et al 2013). I en

publicerad studie undersöktes effekterna av en kombinerad styrke- och löpträning (de Souza et al
2013). Resultatet visade, att de försökspersoner, som kombinerade styrke- och löpträning, hade
en likvärdig ökning i hypertrofi som de, vilka enbart tränade styrketräning.
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Uthållighetsidrottare har dragit sig för att bedriva styrketräning medan sprint- och
styrkeidrottare har undvikit uthållighetsträning, då man har ansett att dessa inte är
kompatibla. En av anledningarna till uthållighetsidrottarens rädsla för styrketräning är att
träningsformen ökar musklernas tvärsnittsarea (Wernbom, Augustsson & Thomeé (2007).
Det skulle kunna minska såväl kapillär- som mitokondrietätheten, vilka är två ytterst
viktiga faktorer för prestation i uthållighetsidrotter (Psilander, Frank, Flockhart & Sahlin
2015; Sale et al. 1990). Forskningen har dock visat, att det inte sker någon utarmning av
mitokondrier vid kombinationsträning (Psilander et al 2015; Sale et al. 1990).
Det har blivit allt vanligare att idrottare, vilka tränar uthållighet, också styrketränar
(Psilander et al 2015). Ett antal studier visar, att tung och explosiv styrketräning har en
positiv inverkan på prestationen i uthållighetsidrotter (Aagaard et al. 2011; Paavolainen,
Häkkinen, Hämäläinen, Nummela & Rusko 1999).
Enligt en studie som genomförts på Gymnastik och Idrottshögskolan (GIH) tycks
uthållighetsträningens längd och intensitet vara av liten betydelse för utvecklingen av maximal
styrka (Petré & Löfving 2014).
När det gäller effekten och utvecklingen av styrka, har inte heller uthållighetsträningen någon
negativ inverkan. Detta förutsatt att uthållighetspassen inte överstiger tre pass i veckan (Mikkola,
Rusko, Izquierdo, Gorostiaga & Häkkinen 2012; Häkkinen et al 2003; de Souza et al 2013;
McCarthy, Pozniak & Agre 2002; Bell, Petersen, Wessel, Bagnall, Quinney 1991).
I de fall träningsfrekvensen är högre, fyra till sex träningspass i veckan, visar dock forskningen
att uthållighetsträning kan ha en negativ inverkan på styrkeutvecklingen. Framför allt om
träningsperioden är lång (Kraemer et al 1995; Hickson 1980).
När det gäller effekten på explosiviten visar forskningen tydligt, att den är en variabel som
ofta påverkas negativt av uthållighetsträning (Mikkola, Rusko, Izquierdo, Gorostiaga &
Häkkinen 2012; Häkkinen et al 2003; Chtara et al 2008; Dudley & Djamil 1985). En fråga som
har diskuterats är ordningsföljden, när det gäller styrke- och uthållighetspassen. Det finns
studier som visar att en kombinerad styrke- och uthållighetsträning, som utförs under ett
och samma pass, kan hindra styrkeutveckligen, jämfört med om träningen är uppdelad på
olika pass och dagar (Sale et al. 1990).
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Samtidigt finns det nyare studier som visar att styrkan inte påverkas negativt för den som tränar
styrka och uthållighet under samma pass (Eklund et al 2015).
Ordningsföljden av styrke- och uthållighetsträningen inom samma pass verkar inte ha någon
betydelse för utvecklingen av styrka och hypertrofi (Chtara et al 2008; Eklund et al 2015; Davitt,
Pellegrino, Schanzer, Tjionas & Arent 2014). Däremot finns det indikationer på, att
explosiviteten hämmas mer om uthållighetsträningen genomförs direkt före styrketräningen
jämfört med omvänd ordning (Eklund et al 2015; Bell, Petersen, Quinney & Wenger 1988).

1.3 Problem och Syfte
1.3.1

Problem

Uppsatsen tar upp problemet med, huruvida en kombinationsträning ger en större maximal
dynamisk styrka (1 RM) hos män jämfört med enbart styrketräning?
Träningsprincipen har under lång tid undersökts och resulterat i en mängd artiklar. Något klart
svar kan inte urskiljas från resultaten, då en hel rad faktorer påverkar ett adekvat svar. Detta
motiverar till att göra en metasyntes av publicerade forskningsresultat och skapa en
sammanfattande bild av fenomenet och ge ett svar på frågeställningen.
Dokumentet följer checklistan PRISMA – Transparent reporting of systematic reviews and
metaanalyses (2009), som visa hur systematiska litteraturstudier och meta-analyser ska
rapporteras.
1.3.2

Syfte

Syftet är att genom undersökningen besvara frågan:
Ger kombinationsträning större maximal dynamisk styrka (1 RM) hos män jämfört med enbart
styrketräning?

2 Metod
Dokumentet innefattar systematiska litteraturstudier med efterföljande metaanalys. En
systematisk litteraturstudie innebär en formulerad fråga, vilken besvaras systematiskt genom att
analysera relevant forskning.
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En metaanalys är den bästa analysmetoden vid systematiska litteraturstudier, då man ökar
tillförlitligheten i resultaten och förklarar skillnader i resultat på ett mer objektivt sätt utifrån
statistiska metoder och kriterier (Hesser & Andersson 2015).
Endast engelskspråkiga artiklar, som publicerats i tidskrifter, har inkluderats. För att kunna
besvara syftet med metaanalysen tillämpades per definition en kvantitativ forskningsmetod.
Genom att kombinera resultat från flera studier, kan en metaanalys minimera risken för falska
och negativa resultat, minska typ-II-fel och öka power samt ge mer tillförlitliga resultat, vilket i
sin förlängning innebär att korrekta rekommendationer kan utnyttjas (Hesser & Andersson
2015). Det sista steget i utvärderingen är en relevansbedömning av hur starka de samlade
vetenskapliga artiklarna är, vilket genomfördes enligt en mall (Bilaga 4), som är framtagen av
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU). SBU är en myndighet, som bland
annat gör oberoende utvärderingar av metoder genom att systematiskt och kritiskt granska den
vetenskapliga litteraturen på olika områden (SBU 2017).

2.1 Litteratursökning

Den detaljerade litteratursökningen, för att hitta relevanta artiklar, utfördes med en målsättning
enligt akronymen PICO.
P – (population) deltagarna är vuxna män (≥ 18 år) i grupper med varierande fysisk status i respektive
studier. Inga deltagare har tidigare utfört systematisk styrketräning.
I – (intervention) interventionen är att undersöka om samtidig styrke- och uthållighetsträning ger negativa
effekter på muskelhypertrofi hos män jämfört med enbart styrketräning, vilket ska ha utvärderats i en
kontrollerad prövning
C – (control) kontrollgrupperna redovisas i respektive undersökning och är uttagna för den aktuella
prövningen vid samtida träning
O – (outcome) det primära utfallet/resultatet ger svar på frågeställningen
Det fortsatta arbetet bestod av en systematisk litteraturgenomgång samt en objektiv kartläggning av redan
publicerade studier för att undersöka effekten av samtidig träning och därmed få svar
på, om samtidig styrke- och uthållighetsträning ger effekt på maximal dynamisk styrka (1 RM) hos män
jämfört med enbart styrketräning.
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Litteratursökningar genomfördes under tiden 2018-09-01 - - 2018-10-30 i databasen PubMed. Separata
och kombinationer av sökorden Neuromuscular; Adaptation(s); Concurrent; Strength; Endurance;
Training användes och sökningar genomfördes i kombination med Booleska sökoperationer, där
operatorn AND samt att ämnesorden kombinerades med texten ” Similar articles”, används för att utöka
sökningen. Sökningen i databasen PubMed genererade 26 artiklar (Se Tabell 1 och Figur 1).
Under arbetets gång utfördes en fortsatt sökning efter relevant material där främst abstract samt övrigt
adekvat innehåll studerades i artiklar

Tabell 1. Sökning i databas

Söknr

Källa
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Söktermer

Antal träffar

PubMed
PubMed
PubMed
PubMed
PubMed
PubMed
1 AND 2
7 AND 3
8 AND 4

neuromuscular
adaptions
concurrent
strength
endurance
training
neuromuscular AND adaptions
neuromuscular AND adaptions AND concurrent
neuromuscular AND adaptions AND concurrent AND
endurance
10 9 AND 5
neuromuscular AND adaptions AND concurrent AND
strength AND endurance
11 10 AND 6
neuromuscular AND adaptions AND concurrent AND
strength AND training
Identifierade genom "similar articles" från databassökningar
"Bakåt" och "framåt" sökningar i studier och översikter

82934
52454
103142
281672
35253
1499845
911
34
30
22
22
3
1
Summa: 26
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2.2 Urval
2.2.1

Inklusions- och exklusionskriterier

Tabell 2. Inklusions- och exklusionskriterier.

Inklusionskriterier
* Artiklar på engelska
* Gruppdeltagare vuxna män ≥ 18 år
* Utsedd kontrollgrupp
* Fria fulltext artiklar
* Tidsperioden för publiceringen av artiklar
Exklusionskriterier
* Kvinnliga gruppdeltagare
* Artiklar vilka är relaterade till neuromuskulär adaption
* Primärdata saknas

Urvalet av relevanta artiklar genomfördes enligt kriterierna, vilka framgår av Tabell 2.
Inklusionskriterierna är baserade på huruvida forskaren och dennes studie i fråga har undersökt
ett relevant fenomen Hesser & Andersson (2015) samt typen av studiedesign.
Artiklarna, vilka svarade mot syftet och frågeställningen, var 26 stycken. Genom att studera
artiklarna ytterligare togs 9 stycken artiklar bort, vars abstrakt eller innehåll inte svarade mot
inklusions- eller exklusionskriterierna, vilket medförde att 17 stycken artiklar gick till slutlig
granskning.
Vid den slutliga granskningen inför inkludering i metaanalysen, exkluderades 4 artiklar.
En utsträckt tidsperiod (år 2003 – 2016) när det gäller publiceringen av artiklarna, har också varit
en viktig inklusionskriterie. Med ett bredare tidspann får man en indikator på effekter, som visar
forskningens problem med att få svar på aktuella träningsprinciper, vilket inte minst detta
dokument visar.
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2.2.2

Relevansbedömning

Vid genomgången av artiklarna skedde bedömningen av studiernas relevans för frågan.
Det vill säga hur väl uppfylls de uppställda inklusionskriterierna (Willman, Bahtsevani, Nilsson
& Sandström 2016).
Bedömningen av artiklarna, vilket sker enligt 12 punkter, korresponderar med SBU:s mall
(Bilaga 4) för bedömning av innehållet (SBU 2018).
Genom denna process kan man bedöma material, vad gäller vetenskaplig tillförlitlighet.
Endast studier som bedöms vara relevant för frågan går vidare till kvalitetsgranskning.
Bedömningen utförs i två steg, där man i första steget bedömer artiklarnas titlar och abstrakt
(artikelsammanfattning) och i andra steget granskas artiklarnas fulltext. Studier som i detta steg
inte bedöms vara relevanta exkluderas samt antalet och orsak dokumenteras (Se Figur 1).
Protokoll och sammanställning (Bilaga 1).
2.2.3

Kvalitetsgranskning

Artiklarna, vilka består av kontrollerade försök, är experimentella (interventions) studier, där
man på ett planerat sätt ingriper i ett naturligt skeende för att studera effekten mellan en eller
flera grupper med specifik träning och en nollgrupp (Ejlertsson 2012). De enskilda artiklarnas
resultat sammanställs till ett svar på frågeställningen med hjälp av en metaanalys.
I den här studien användes en kvalitetsgranskning enligt SBU checklista (Bilaga 5) bestående av
27 frågor. Detta instrument valdes då det ger en omfattande och specifik information för
interventionsteknik och är skapad med ändamålet att användas för systematiska recensioner.
Resultatet framgår av Bilaga 2.
https://www.sbu.se/globalassets/ebm/metodbok/mall_observationsstudier.pdf.
2.2.4 Kodning
Det finns två övergripande anledningar till varför kodning utgör en väsentlig del av en välgjord
systematisk översikt.
Hesser och Andersson (2015) säger, att det är oftare en regel än undantag att fynden/effekten
varierar mellan studierna, vilka är inkluderade i översikten. Detta medför vikten av att fastställa
de bakomliggande faktorerna, vilka kan förklara denna variation. Hesser och Andersson (2015)
säger vidare, för att kunna göra en sådan analys är kodningen av de enskilda studierna viktig.
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De övergripande områdena är valda med hänsyn till frågeställningen och den information som
ges. En noggrann kodning av studierna har också ett deskriptivt värde (Bilaga 3). Dels beskriver
det populationen som man önskar dra slutsatser om, dels hjälper det till att identifiera luckor
inom forskningsområdet (Hesser & Andersson 2015).
Frågeställningen avgör som regel metoden och även vilken information man väljer att ta fram,
men varje studie bör ha följande beskrivande information:
* Fullständig referens, inklusive typ av publikation och årtal.
* Typ av försökspersoner, deras kön, ålder och andra relevanta demografiska aspekter.
* Hur urvalet av deltagarna har rekryterats.
* Studiens design och de metoder som använts för insamling av data.
* Vilka beroendemått som använts
* Studiekvalitet

2.3 Etik

Forskning styrs av en mängd regler och föreskrifter, inte minst när det gäller forskning där
människor inkluderas, vilket alltid medför en viss risk. Detta innebär att alla forskare har ett eget
ansvar för, att den forskning som de bedriver, är av god kvalitet och moraliskt acceptabel. Etiska
övervägande bör göras beträffande urval och presentation av resultat vid systematiska
litteraturstudier. Enligt Forsberg och Wengström (2016) skall alla artiklar, som väljs till en
litteraturstudie, ha fått tillstånd av en etisk kommitté eller ha genomgått etiska överväganden.
I denna litteraturstudie har endast etiskt granskade artiklar använts. Oavsett om artiklarna
stämmer överens med författarens förväntningar eller inte så skall de redovisas i resultatet
(Forsberg & Wengström 2016). När artiklarna analyseras är det, enligt Friberg (2017), centralt
med ett kritiskt förhållningssätt och en bedömning av studiernas kvalitet.
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2.4 Metaanalys
En metaanalys är

”en statistisk metod som utnyttjar resultaten från ett varierande antal
sinsemellan helt oberoende studier”
Där med följer, att en metaanalys kan göras om det finns flera kvantitativa studier inom ett
område och görs för att belysa en särskild fråga (Forsberg & Wengström 2016). Den
genomsnittliga effekten uttrycks genom att de numeriska resultaten från varje enskild studie vägs
samman och resultatet kan redovisas i en grafisk bild där varje studies konfidensintervall
redovisas (Forsberg & Wengström 2016).
Metaanalys innebär att man räknar fram en sammanvägd effektstorlek från flera enskilda
studieresultat för att skatta en ”sann” effekt. (Forsberg & Wengström 2016; SBU 2017). Alla
enskilda resultat har dock normalt inte samma tyngd i sammanvägningen. Intuitivt kan man
tycka att små studier borde väga mindre än stora studier vid sammanvägningen.
Den relativa tyngd som varje resultat har beror normalt sett på antalet individer i studien; ju fler
individer, desto tyngre blir resultatet i sammanvägningen.
Egentligen är det stickprovsfördelningens spridning (standardfelet) som avgör, ju mindre
spridning desto större tyngd. Denna spridning minskar om antalet individer ökar (SBU 2017).
Ett vanligt sätt att åskådliggöra metaanalysen är en så kallad forest plot. Ploten innehåller bland
annat skattade effektstorlekar för varje studie, en sammanvägd effektstorlek samt
konfidensintervall för såväl de enskilda effekterna som för den sammanvägda effekten.
Man brukar använda ordet ”risk” även om det rör sig om positiva händelser (SBU 2017).
I litteraturstudier beräknades data från studieresultaten med hjälp av programmet Open MetaAnalyst, som används för att utföra meta-analyser av binära, kontinuerliga eller diagnostiska
data, med hjälp av olika fasta- och slumpmässiga effekter.
I denna studie användes kontinuerligdata, som fördes in i därför avsedd tabell. Aktuell data
omfattade antalet försökspersoner, medelvärdet och SD
(standarddeviationen/standardavvikelsen) för intervention gruppen samt antalet försökspersoner,
medelvärdet och SD för kontrollgruppen.
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Programmet Open Meta- Analyst räknade sedan ut SDM, samt nedre- och övre gränsen av
konfidensintervall (95 %), heterogenitet och tyngden för varje studie, där resultatet sedan
visualiseras i en Forest plot (B. Brown school of public health).
När SMD = 0 innebär det, att interventions- och kontrollgruppen har motsvarande effekter. En
lägre poäng på resultatmåttet, SMD < 0, indikerar att interventionen är effektivare än
kontrollgruppen. Vid SMD > 0 indikeras i vilken grad interventionen är mindre effektiv än
kontrollgruppen.
2.4.1

Effektstorlek

Den mest använda formen av effektstorlek är den standardiserade skillnaden mellan två grupper.
Effektstorlek speglar storleken och riktningen av behandlingseffekten (Hesser & Andersson
2015; Israel & Richter 2011; Andersson 2003). För varje enskild studie beräknades effektstorlek
med hjälp av Cohens d (d) enligt nedanstående formel.
Genom att ta medelvärdet för interventionsgruppen (b) subtraherat med medelvärdet för
kontrollgruppen (k) och dividerat med den poolad standardavvikelsen (SDk + SDb) / 2
(Andersson 2003).
(1)

d = Mb – Mk / SDpoolad

där Mb och Mk är medelvärden för behandling respektive kontrollgrupp och
SDpoolad är den poolade standardavvikelsen för gruppen.
Den ursprungliga effektstorleken, Cohens d, utgår från standardavvikelsen i populationen б
(sigma). I de flesta fall har vi inte tillgång till б, vilket innebär att vi behöver uppskatta den med
hjälp av sticksprovestimat (Hesser & Andersson 2015, s. 65). I praktiken är det den poolade
standardavvikelsen som användes.
(2)

SDpoolad = (SDk + SDb) / 2

SMD (standardiserad medelskillnad), som räknas ut av programmet Open Meta- Analyst,
används som en sammanfattande statistik i metaanalys när alla studierna bedömer samma
utfallsvariabel, men mäter det på olika sätt, exempelvis olika frågeformulär/skalor.
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Det är därmed nödvändigt att standardisera resultaten av studierna i en enhetlig skala innan de
kan kombineras (Israel & Richter 2011).
SMD mäter effekten när studien rapporterar effekt i form av kontinuerlig mätning. När SMD=0
innebär det att interventionsgruppen och kontrollgruppen har motsvarande effekter. När en
förbättring associeras med en lägre poäng på resultatmåttet, indikerar SMD < 0 till att
interventionen är effektivare än kontrollgruppen och där SMD > 0 anger i vilken grad
interventionen är mindre effektiv än kontrollgruppen.
2.4.2

Heterogenitet

Heterogenitet är en term som används för att beskriva variationer mellan studier och det finns ett
antal olika former för att presentera detta (Israel & Richter 2011). Cochran Q (Q) och I2 är
exempel på två statistiska metoder för att analysera heterogenitet Cochran Q är den vanligast
förekommande testen av heterogenitet, baserad på så kallad Q-statistik. Testet bygger på en
beräkning av ett testvärde (Q), som representerar graden av heterogenitet och testar
nollhypotesen: att effektstorlekarna är homogena, vilket sker enligt formel (1) (Hesser &
Andersson 2015).
Formel för signifikanttest av heterogenitet.
Q = ∑ (wi (ESi – ES) 2

(3)

Wi är vikten för studie i
ESi är effektstorleken från studie i
ES är den genomsnittliga effektstorleken
Metoden I2 ger en uppskattning av hur stor andel av den totala variationen som kan förklaras av
variationerna mellan studierna.
Riktlinjer för vad som kan anses vara liten, moderat och stor har beskrivits i litteraturen, men bör
tolkas med en viss försiktighet då storheten är tämligen nytt. Förslag finns att I2 = 25 %, 50 %
och 75 % respektive ska vara riktlinje för liten, moderat respektive stor heterogenitet (Hesser &
Andersson 2015).
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3 Resultat
Litteratursökningen genererade totalt 1499845 träffar, där 22 artiklar slutligen valdes ut efter
sökning med separata och kombinationer av sökord, samt fyra artiklar från deras referenslistor.
Därmed granskades totalt 26 fulltextartiklar. Efter att artiklarna genomgått ytterligare
bedömning, exkluderades 9 artiklar. Sjutton fulltexterartiklar bedömdes för inkludering. Av de
17 artiklarna exkluderades 4 stycken med särskilda skäl.
Två artiklar hade betalkrav på fulltextversionen, en artikel saknade en kontrollgrupp och en
artikel var ett studieprotokoll till en av de sex artiklarna som ingick i studien. Ett flödesschema
för fullständigt artikelurval visas i Figur 1.
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PubMed
n =1499845

Exkluderade

Sökning genom
titel och abstract
n = 26

Inkluderade

Ingår för vidare
granskning
n = 17

Dubbletter n = 0
Test kvinnor n = 1
Deltagare under 18 år n = 1
Primärdata saknas n = 7

Exkluderade

Betalkrav på fulltext n = 2
Saknade kontrollgrupp n = 1
Studieprotokoll till en av de
artiklar som ingår n = 1

För fulltext
granskning

Inkluderade

Nej

Kontakta
författare

Studier direkt
inkluderade
n = 13

13 studier inkluderade för
metaanalys

Figur 1. Flödesschema för urvalsprocessen för inkluderade artiklar.

Studierna bestod av 12 CCT-studier samt 1 RCT-studie, vilka alla var godkända av en etisk
kommitté. Studierna inkluderade totalt 342 försökspersoner, vilka alla var män i åldrarna 20-73
år, där två studier omfattade äldre och en studie åldrande män.
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Försökspersonerna delades in i interventions – och kontrollgrupper med ett varierande antal
personer och man noterade en baslinje och därefter uppföljning. Utöver dessa grupper finns
ytterligare grupper, vilka inte var relevanta vad gäller utfallsmåttet. Den totala längden på
interventionen varierade från 5 till 28 veckor i de olika studierna. Interventions- och
kontrollgrupperna genomförde, med 3 undantag där utfallsmåttet var styrka, träningsmoment för
att höja maximal dynamisk styrka (1 RM).’Interventions- och kontrollgrupperna genomgick
olika träningsprogram, för att fastställa utfallsmåttet.
Syftet med studien var att undersöka om kombinationsträning var att föredra jämfört med bara
styrketräning för att öka 1 RM. Forskningen och rekommendationer ger inget entydigt svar, när
det gäller uthållighetsträning i kombinationen med styrketräning som en metod, att öka den
maximala dynamiska styrkan (1 RM), jämfört med enbart styrketräning.
Relevansbedömning utfördes med SBUs relevansbedömningsmall (Bilaga 4) och alla studier
bedömdes som relevanta (Bilaga 1). Huvudfynden samt kvalitetbedömning redovisas i Tabell 3.
Kvalitetsbedömningen är baserad på SBU:s 27 kriterier för CCT. Sammanfattning av artiklarnas
resultat finns under Bilaga 2 samt en deskriptiv sammanfattning av interventionerna under
Bilaga 3.
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Tabell 3. Resultattabell. I = Interventionsgrupp; K = Kontrollgrupp;

Författare
Studie
Försökspersoner.
Häkkinen
Män. Ålder: I = 37
et al,
(5) år, K = 38 (5) år
(2003)
CCT

Antal
deltagare.
Baslinje/
Uppföljning
I = nn/16, K =
nn/11;
n = 5 bortfall
totalt

Interventionsgrupp
Styrketräning 2
dagar i veckan.
Styrketräningen
omfattade både
maximala och
explosiva
komponenter.

Kontrollgrupp
Styrke- och
uthållighetsträning
2+2 dagar i veckan.
Styrketräningen
omfattade både
maximala och
explosiva
komponenter.

Utfallsmått
Maximal
dynamisk
styrka 1 RM

Uppföljningstid
21 veckor

Huvudfynd. ( I ) =
Interventionsgrupp. ( K ) =
Kvalitetsbedömning.
Kontrollgrupp
Inga förändringar i styrka noterades
Hög kvalité
under kontrollperiodens första veckor.
Efter 21 veckor ökade 1 RM hos (I)
med 21 % (p < 0,001). Före 184 ± 29
kg. Efter 228 ± 29 kg. (K) med 22 % (p
< 0,001). Före 171 ± 17 kg. Efter 209 ±
24 kg.

Taipale et
al, (2013)
CCT

Män. Ålder: I =
35,5 ± 6,1 år, K =
31,3 ± 8,9 år

I = 11/11, K =
9/9

Styrketräning en till
två gånger i veckan
genomfördes
samtidigt med
uthållighetsträning,
tre till fyra gånger i
veckan.

Styrketräning en till
två gånger i veckan
genomfördes
samtidigt med
uthållighetsträning,
tre till fyra gånger i
veckan.

Maximal
dynamisk
styrka 1 RM

8 veckor

Efter de fyra första veckorna ökade
maximal styrka signifikant i ( I ) och (
K ) men jämnades ut under de sista
veckorna.(I): Före 188 ± 30 kg. Efter
193 ± 30 kg. (K): Före 199 ± 20 kg.
Efter 206 ± 13 kg.

Taipale et
al, (2010)
CCT

Män. Ålder: I =
35,5 ± 5,8 år, K =
33,7 ± 8,2 år

I = 11/11, K =
7/7

Sex veckors
förberedande
styrketräning. 8
veckors
styrketräning.
Därefter 14 veckors
reducerad
styrketräning.

Sex veckors
förberedande
styrketräning. 8
veckors
styrketräning.
Därefter 14 veckors
reducerad
styrketräning.

Maximal
dynamisk
styrka 1 RM

Totalt 28 veckor

1 RM hade ökat hos ( I ) (p < 0,05)
Hög kvalité
men inte hos ( K ) efter den
förberedande styrketräningen. Under
styrketräningen veckorna 0-4
observerades en signifikant vinst hos (I)
(p < 0,01). Efter reducerad träning
minskade 1 RM hos (I) (p < 0,05). (I):
Före 188 ± 9kg. Efter 195 ± 8 kg. (K):
Före 179 ± 11 kg. Efter 180 ± 10 kg.

Mikkola et
al, (2012)
CCT

Tidigare tränade
I = nn/16, K =
män. Ålder: I = 38
nn/11;
± 6 år, K = 37 ± 5 år n = 6 bortfall
totalt

Under 21 veckor
tränade deltagarna
styrka 2 gånger i
veckan.

Under en period på
21 veckor tränade
deltagarna styrka 2 +
2 gånger i veckan.

Maximal
styrka

21 veckor

( I ) ökade signifikant 1 RM med 21 ± 8 Hög kvalité
%. Före 189 ± 27 kg. Efter 228 ± 29 kg
(p < 0, 001). ( K ) ökade 1 RM med 22
± 8 %. Före 171 ± 17 kg. Efter 208 ± 24
kg (p < 0,001).

Gruppen genomgick
en 12 veckors
samtidig
uthållighetsträning
samt en
kraftliknande

Gruppen genomgick Maximal
en 12 veckors
dynamisk
samtidig
styrka 1 RM
uthållighetsträning
samt en kraftliknande
styrketräning och

12 veckor

Signifikanta ökningar i maximal styrka
( I ) = + 14,2 ± 6,0 % (p < 0,05) . Före
26,3 ± 6,3 kg. Efter 29,9 ± 6,5 kg. ( K )
= 18,0 ± 11,3 % (p < 0,05). Före 27,0 ±
6,5 kg. Efter 31, 4 ± 6,2 kg.

Wilhelm et Äldre män, vilka
al, (2014)
inte deltagit i
CCT
träningsprogram de
senaste 6
månaderna. Ålder: I
= 67,1 ± 6,1 år, K =

I = 15/12, K =
15/11
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Hög kvalité

Moderat kvalité

63,2 ± 3,3 år!

I = 31/30, K =
33/31

styrketräning och
varje övning
startade med styrka.
Mätningarna
inkluderade knä
extension med
maximum 1 RM.

varje övning startade
med uthållighet.
Mätningarna
inkluderade knä
extension med
maximum 1 RM.

Syfte att undersöka
effekter av 21veckors
styrketräning, 2+2
gånger i veckan.
Man mätte
Dynamiskt 1 RM.

Syfte att undersöka
effekter av 21veckors styrke- och
uthållighetsträning,
2+2 gånger i veckan.
Man mätte
Dynamiskt 1 RM.

Maximal
dynamisk
styrka 1 RM

21 veckor

Signifikanta ökningar observerades i
dynamiskt maximalt 1 RM. ( I ) = 21 %
(p < 0,001). Före 162 ± 25 kg. Efter
197 ± 26 kg. ( K ) = 22 % (p < 0,001).
Före 160 ± 25 kg. Efter 195 ± 25 kg.

Hög kvalité

Låg kvalité

Holviala et
al, (2012)
CCT

Åldrande män.
Ålder: I = 56,5,1 ±
7,6 år, K = 56,9 ±
7,5 år!

Rönnerstad
et al,
(2012)
CCT

Män. Vältränade
I = 9/7, K =
cyklister, men ingen 12/11
erfarenhet av
styrketräning.
Ålder: I = 26 ± 2 år,
K = 27 ± 2 år

Gruppen utförde
samma
styrketräning som
kontrollgruppen,
men utan någon
extra
uthållighetsträning.

Gruppen utförde en
stor volym
uthållighetsträning 2
gånger i veckan samt
en tung
styrketräning.

Maximal
dynamisk
styrka 1 RM

12 veckor

( I ) ökade Före 170 ± 3 kg. Efter 225
± 3 kg (p < 0,05). ( K ) ökat i 1 RMstyrka (p < 0,05). De relativa
förbättringarna var större i ( I ) jämfört
med ( K ) (p < 0,05).

Chtara et
al, (2008)
CCT

Män. Fysiskt
tränade studenter.
Ålder: I = 21,4 ±
1,3 år, K = 21,4 ±
1,3 år

I = nn/9, K =
nn/10; Okänt
antal vid start

Två
sammankomster per
vecka.
Cirkelträning.
(veckorna 1-6) och
explosiv styrka och
kraft (veckorna 712).

Två sammankomster
per vecka.
Cirkelträning före
uthållighetsträning.
(veckorna 1-6) och
explosiv styrka och
kraft (veckorna 712).

Max styrka

12 veckor

1 RM ökade signifikant (p < 0,01) för [ Hög kvalité
( I ) + 17,0 %] och [ ( K ) + 12,2 %]. ( I
) förbättrades mer än ( K ) i 1 RM (p <
0,01). ( I ) Före 109 ± 4 kg. Efter 128 ±
3 kg. ( K) Före 109 ± 4 kg. Efter 125 ±
5 kg.

Lundberg
et al,
(2013)
CCT

Män. Ålder: I = 25
I = 10/10, K =
± 4 år, K = 25 ± 4 år 10/10

Deltagarna utförde
under 5 veckors
styrketräning endast
på ett ben.

Deltagarna utförde
en ensidig knätensor
träning; en aeroboch styrketräning.
Aerob träning
slutfördes 6 timmar
före styrketräningen.

Max styrka

5 veckor

Toppkraftökningen var jämförbar
mellan ( I ) 24 % och ( K ) 29 % (p <
0,05). ( I ) Före 276 ± 49 kg. Efter 307
± 73 kg. ( K ) Före 287 ± 53 kg. Efter
312 ± 86 kg.

Mikkola et
al, (2011)
CCT

Män. Ålder: I = 36
I = 11/11, K =
± 6 år, K = 34 ± 9 år 6/6

Sex veckors
förberedande
träning. Därefter en
8 veckors
motionsutbildning.

Efter 6 veckors
förberedande träning
genomgick gruppen
en 8 veckors
motionsutbildning.

Maximal
dynamisk
styrka 1 RM

6 + 8 veckor

Maximal styrka förbättrades hos ( I ) (p Moderat kvalité
< 0,034); ES = 0,38. Före 188 ± 15 kg.
Efter 193 ± 10. ( K ) Före 175 ± 10 kg.
Efter 174 ± 8 kg.
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Låg kvalité

Före och efter
träningsperioden
gjordes en
bedömning på 1
RM.

Före och efter
träningsperioden
gjordes en
bedömning på 1 RM.

Schuman
et al,
(2016)
CCT

Män. Ålder: I = 33 I = 14/14, K = Bara
Kombinationen
Maximal
± 7 år, K = 33 ± 7 år 13/13
uthållighetsträning 4 uthållighets- och
dynamisk
- 6 gånger i veckan. styrketräning.
styrka 1 RM
Uthållighetsträningen
4 - 6 gånger i veckan.
Gruppen utförde
alltid maximal och
explosiv
styrketräning med
varierande tider efter
uthållighet (35 - 45
min, 65 - 85 % HR
max.)

24 veckor

Maximal dynamisk benstyrka förblev
statistiskt oförändrad för ( K ) . Före
164 ± 21 kg. Efter 164 ± 21 kg. ( I )
hade minskat - 5 ± 5 % (p < 0,014 .
Före 148 ± 25 kg. Efter 141 ± 23 kg.
Mellan grupperna var (p), vid vecka 12
och 24, (p < 0,014) respektive (p <
0,011).

Moderat kvalité

Eklund et
al, (2015)
CCT

Män. Ålder: I =
29,4 ± 4,4 år, K =
29,2 ± 6,0 år

I = nn/18, K =
nn/21; n = 14
bortfall totalt

Styrketräning före
uthållighetsträning,
2 - 3 dagar i veckan.

Samtidigt genomföra
en kombinerad
styrke- och
uthållighetsträning. 4
- 6 dagar i veckan.

Maximal
dynamisk
styrka 1 RM

24 veckor

( I ) och ( K ) ökade signifikant sitt
dynamiska maximum för 1 RM. ( I ) =
17 ± 12 % (p < 0,001), ES = 1,03; Före
!43 ± 23 kg. Efter 167 ± 27 kg. ( K ) =
13 ± 7 % (p < 0,001), ES = 0,775. Före
142 ± 23 kg. Efter 161 ± 26 kg.

Hög kvalité

Cadore et
al, (2013)
RCT

Äldre män. Ålder: I
= 64,7 ± 3,7 år, K =
64,7 ± 4,8 år

I = 13/13, K =
13/13

Gruppen tränade
styrka före
uthållighetsträning
under 12 veckor, 3
gånger i veckan och
de utförde båda
typerna av träning i
samma träningspass.
Över och
underkroppen
tränades för ett
maximalt 1 RM.

Deltagarna tränade
styrka efter
uthållighetsträning
under 12 veckor, 3
gånger i veckan och
de utförde båda
typerna av träning i
samma träningspass.
Över och
underkroppen
tränades för ett
maximalt 1 RM.

Maximal
dynamisk
styrka 1 RM

24 veckor

( I ) och ( K ) ökade 1 RM för både
över- och underkropp. 1 RM ökningen
för underkroppen var högre hos ( I )
35,1 ± 12,8 % (p < 0,01). jämfört med (
K ) 21,9 ± 10,6 %. (p < 0,01).
Överkropp. ( I ): Före 27,0 ± 2,2 kg.
Efter 32,3 ± 3,7. ( K): Före 26,2 ± 4,2
kg. Efter 29,1 ± 29,1 ± 4,4.
Underkropp. ( I ): Före 68,1 ± 8,8 kg.
Efter 91,5 ± 12,7. (K) Före 72,7 ± 11,8
kg. Efter 88,3 ± 14,9.

Hög kvalité
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3.1 Kvalitativ analys
Den kvalitativa analysen räknas till den traditionella översikten och uppfyller inte kraven för en
metaanalys. Frågeställningen är vanligtvis bred och sökstrategin är sällan specificerad.
Selektionen av studier består av ett selektivt urval och inga tydliga kriterier. Syntesen är
vanligtvis av kvalitativ karaktär och slutsatsen varierar (Hesser & Andersson 2015).

3.2 Metaanalys beräkningar.

Resultat från metaanalysen gav ett genomsnittligt SMD, (Estimate) till 0,183 vid
konfidensintervallet 95 % för SMD till (- 0,023 respektive 0,388) för de 13 inkluderade
studierna. Effektstorleken varierade mellan -0,212 (Schuman et al 2016) till 2,132 (Rönnerstad et
al, 2012). P-värdet var 0,082 och standard error var 0,105. Heterogeniteten, som visar hur stor
variabilitet det finns mellan studierna, visade på I^2 = 2,955. Studiernas enskilda SMD-,
konfidensintervalls- och weightsvärden samt en översikt av metaanalysen framgår av Figur 2.

Figur 2. Forest plot En grafisk presentation av tretton Controlled Clinical Trial (CCT) studiers genomsnittliga SMD
(estimate)= 0,183 och ett konfidensintervall (95 %) för SMD till (-0,023 respektive 0,388). När SMD = 0 innebär
det, att interventions- och kontrollgruppen har motsvarande effekter. En lägre poäng på resultatmåttet, SMD < 0,
indikerar att interventionen är effektivare än kontrollgruppen. Vid SMD > 0 indikeras i vilken grad interventionen är
mindre effektiv än kontrollgruppen.
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3.3 Deskriptiv information
Resultaten i deskriptiv form redovisas i Bilaga 3. Sammanställningen av artiklarna visar om
kombinationsträning ger större maximal dynamisk styrka (1 RM) hos män jämfört med enbart
styrketräning.

4 Diskussion
Resultatet visar, när det gäller effekter vid samtidig träning av styrka och uthållighet, att det inte
finns någon entydig väg hur träningen bör utföras. Viss forskning tyder på, att anpassningar i
styrka men inte uthållighet kan äventyras när styrka och uthållighet tränas samtidigt, jämfört med
separat styrketräning. Denna företeelse har observerats både med träning på olika dagar eller
under samma dag.
Andra studier visar, att det inte har någon betydelse om styrke- och uthållighetsträning utförs
parallellt. Man har heller inte sett någon minskning av uthålligheten, när man tillför
styrketräningen. Metaanalysen gav inga signifikanta skillnader mellan grupperna (p=0,082). Den
totala effekten blev; SMD 0,183 och heterogenitet I^2 = 2,96 %.
Slutsatserna som forskarna har lagt fram har varierat under åren, men ingen forskning har visat
ett definitit ställningstagande till, om samtidig träning kan äventyra hypertoni.
En studie Petré & Löfving (2014) visar att varken försöksgruppens 4 – 20 minuters högintensiva
aeroba träning i intervaller eller kontrollgruppens 40 – 80 minuters aeroba medelintensiva och
kontinuerliga träning, hindrade en bra utveckling av maximal styrka. En träningsperiod på sex
veckor, med en frekvens på tre träningspass i veckan, utvecklade båda grupperna sin maximala
styrka påtagligt.
En studie gjord av McCarthy et al (2002) visar, att ingen avgörande negativ effekt påverkade
styrkeutvecklingen, då uthållighetsträningen bedrivs med låg frekvens och liten volym
motsvarande tre träningspass i veckan.
Den numera klassiska studien av Hickson (1980) visade, att det inte fanns någon negativ
inverkan på styrkeutvecklingen med en kombinerad styrke- och uthållighetsträning efter de
första sju veckorna.
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Efter åtta veckor observerades en stagnation i styrkeutvecklingen och från och med den nionde
veckan noterades en viss regression, medan gruppen som styrketränade fortsatte att utveckla sin
maximala styrka.
Periodens längd för kombinationsträning (styrka och uthållighet) tycks där vid att ha en
avgörande betydelse, om en hög frekvens upprätthålls i träningen.
Det är fyrtio år mellan Hickson’s artikel och litteraturstudierna till denna uppsats.
Frågställningarna och svaren är av samma karaktär, vilket påvisar en stagnation i forskningen då
forskarna fortfarande inte kan leverera ett adekvat svar.
Hickson (1980) beskriver i sin artikel, en kombinationsträning på elva träningspass (fem pass
styrka) i veckan, att jämföra med styrkegruppens fem pass med styrketräning.
Artiklarna Schuman et al (2016), Eklund et al (2015) och Cadore et al (2013) beskriver en
längd på en kombinerad träning upp till 24 veckor. Ingen stagnation eller regression är
noterad, trots den betydande längden på träningen. Detta tyder på att grupperna, vilka
tränade styrka och uthållighet, tränade med för låg frekvens, för korta pass och/eller
förhållandet mellan antalet styrke- och aeroba pass. Således är träningsvolymen, som
tillämpats i studierna, betydligt lägre än i Hickson’s undersökning, varför det vore av ett
stort intresse att i framtiden studera om en regression skulle inträffa om träningsperioden
förlängs.
Dokumentet har förhoppningsvis visat effekterna av olika kombinationer mellan styrke- och
uthållighetsträning. Som framgår av de utvalda artiklarna, har de olika författarna använt sig av
olika principer och ingångsdata för att undersöka effekterna.
Samma författare återkommer frekvent vid sökningar och man refererar i artiklarna till i stort sett
samma forskare. Framför allt kan man se artiklar med finska forskarteam, där man bara skiftat
första namnet. Med de högst diffusa och varierande slutsatser, som forskarteamen har kommit
fram till, kan man konstatera att forskarna måste samordna förutsättningarna. Det vill säga att
samma variabler ska gälla för teamen, vilket krävs för en jämförelse av resultaten.
Det som har framkommit klart under arbetet är, att studier bör ha ett utförande med variabler
som har en standardiserad benämning. Dessutom bör studierna, för att ha en kvalité, innehålla
följande:
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*

Ett klart angivet syfte

*

En eller flera interventions grupper och en kontrollgrupp, där grupperna består av så jämt
antal försökspersoner som möjligt.

*

Ett större antal försökspersoner för minska spridningen.

*

Ange exakt ålder på försökspersonerna och inte ett åldersintervall.

*

Standardiserade benämningar på variablerna som undersöks i studien för en lättare
jämförelse mellan olika studier.

*

En lång interventionstid för större kontroll på utfallet.

*

Att alltid i resultatet ange pre- och posttest värden i tabell och/eller tydlig grafik.

Ett stort problem var, vilket delvis var begränsade, svårigheten att göra en bra jämförelse och en
analysering av resultaten från de olika artiklarna på grund av olika benämningar på samma
variabel. Trots att per definition samma adekvata söktermer användes för alla artiklar. Det
understryker behovet av, att man använder samma beteckningar på variablerna. Ytterligare
begränsning var, att några artiklar hade få försökspersoner och/eller en stor variation av antalet
mellan interventions- och kontrollgruppen.
Styrkan med uppsatsen är, att ett stort antal artiklar ingår i undersökningen och styrkan understryks
ytterligare då datan har tagits fram genom meta-analys.

5 Slutsats
Generellt är det en vanlig uppfattning, att idrottare bör undvika uthållighetsträning om målet är
att bygga muskler, styrka och explosivitet. Dokumentet har förhoppningsvis visat, att
kombinationsträning fungerar utmärkt att tillämpa för de flesta utövare och att oron för
uthållighetsträningens negativa effekter på hypertrofi och styrka många gånger är överdriven och
ska nedvärderas.
Dessutom blir idrottaren mer inspirerad att träna samt att en varierad träning förmodligen
förebygger belastningsskador.
Resultaten indikerar också, att interferenseffekter av uthållighetsträning är en faktor av, huruvida
den utvalda uthållighetsträningen är modal, frekvent samt vilken varaktighet den har.
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Bilaga 1.
Relevansbedömning.
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Bilaga 2.
Kvalitetsgranskning av studierna.
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Bilaga 3.
Sammanfattning i deskriptiv form.

Artikel 1. Häkkinen et al (2003).
Data stöder inte begreppet, som visar interferenseffektens universella karaktär för
styrkeutveckling och muskelhypertrofi, när styrketräning utförs samtidigt som
uthållighetsträning och när träningsvolymen minskas genom en längre tidsperiod och med låg
träningsfrekvens. Resultaten tyder emellertid på, att även den lågfrekventa styrke- och
uthållighetsträningen leder till störningar i den explosiva styrkeutvecklingen, delvis förmedlad av
begränsningarna av snabb frivillig neural aktivering av de tränade musklerna.
Artikel 2. Taipale et al (2013).
Studien genomfördes på en blandad maximal och explosiv styrketräning. Maximal
styrketräning och explosionsstyrketräning samtidigt som uthållighetsträning under 8 veckor
och var "effektivare" under denna period än cirkelträning för att öka och bibehålla maximal
styrka och explosiv kraft. Förbättringar i styrka och kraft verkar vara mycket individuella. Det
gör, att den mer varierade blandningen av maximal och explosiv styrketräning på ett sätt, som
uppfyller individuella behov, kan vara effektivare än maximal eller explosiv styrketräning i
kombination med enbart uthållighetsträning.
Artikel 3. Taipale et al (2010).
Resultaten från studien visar att både maximal och explosiv styrketräning, som utföres samtidigt
med uthållighetsträning, är effektivare för att förbättra styrka, kraft och muskelaktivering hos
motionslöpare, jämfört med samtidig cirkel- och uthållighetsträning.
Man drar slutsatsen att maximal eller explosiv styrketräning, som utförs samtidigt som
uthållighetsträning, är effektivare för att förbättra styrka och neuromuskulär prestanda för att
förbättra hastigheten vid max syreupptagning (vVO2MAX) och löpekonomi (RE) hos
motionslöpare jämfört med cirkel- och uthållighetsträning.

Artikel 4. Mikkola et al (2012).
Resultatet stöder inte, med den nuvarande måttliga träningsvolymen, hypotesen för en varaktig
styrka vid den måttliga träningsvolymen som en följd av samtidig träning, eftersom både
maximal styrka och muskelmassa ökade på liknande sätt.
Däremot tyder den här studien på, att en måttlig intensitet och träningsvolym kan leda till
synergistiska effekter av kombinerad styrka och uthållighet, vilket främjar positiv uthållighet och
neuromuskulära vinster hos tidigare tränade män. Resultaten visade också, att det kan inträffa
störningar vid en snabb kraftökning när träningen utfördes samtidigt, även om en explosiv
träning också inkluderades som en del av det existerande programmet för styrketräning. Det
verkar som att en tillräcklig frekvens, för att optimera både styrka och uthållighetsökning hos
tidigare stillasittande individer, är att träna 2 gånger i veckan i både styrka och uthållighet, med
gradvis ökande volym och intensitet och åtminstone under en 21-veckors tidsperiod. Ytterligare
undersökningar bör genomföras för att fastställa huruvida muskelstyrkan och
uthållighetstrenderna äventyras, om en given tröskelvolym överträffas eller minskas drastiskt,
speciellt när både styrka och aerob uthållighet måste förbättras samtidigt.
Artikel 5. Wilhelm et al (2014).
Resultaten visar att samtidig uthållighet och kraftliknande styrketräningsprogram, med
aktiviteter två gånger i veckan, är positiva strategier för att generera neuromuskulära och
funktionella anpassningar hos åldrande män, oberoende av träningsföljden.
Dessa anpassningar kan delvis förklaras av förbättringar i muskelaktiviteten hos underkroppen
och morfologiska förändringar. Även om en ökad muskelmassa har rapporterats efter flera
samtida träningsstudier, visar denna studie också, att 12 veckor av samtidig träning är tillräcklig
för att minska Rektomi Femoris Ekointensitet (RFEI), vilket kan vara av betydelse för ökad
skelettmuskelfunktion i denna population. Högre nivåer av ekointensitet (EI) på ultraljud är
förknippade med lägre nivåer av muskelstyrka (MS) och ökad svaghet hos äldre. Ur ett praktiskt
perspektiv tyder dessa data på, att styrka och uthållighetssekvens är en låg relevansvariabel, som
påverkar muskulära anpassningar, när samtidig träning med måttlig frekvens utförs av äldre
individer.

Artikel 6. Holvila et al (2012).
Efter en 21 veckors träningsperiod framgår det tydligt, att äldre män visar tränings inducerade,
specifika ökningar av styrkenivåerna hos tränade muskler både i styrke (ST–gruppen) och i
kombinationen styrke och uthållighet (SET-gruppen) samt högre syreupptagning i både ET och
SET.
Utöver detta kan styrke och kombinerad träning hos åldrande män leda till, inte bara stora ökar
i maximal hållfasthet hos bensträckarna och bålens muskler utan några störningseffekter, utan
också förbättring av deras gånghastighet med belastning. Dessutom visade resultaten stora
förbättringar i den dynamiska balanskapaciteten och dess blygsamma förhållande med
maximal och explosiv dynamisk hållfasthet och bensträckningen i ST- och SET-grupperna.
Artikel 7. Rönnestad et al (2012).
Sammanfattningen visar, att nuvarande data tillför ökade kunskaper vad gäller tidigare
upptäckter av minskade tillämpningar styrketräning, när en relativt hög volym
uthållighetsträning kombineras med styrketräning. Så vitt vi vet är det här den första
kontrollerade studien som tyder på att effekten av styrketräning på muskelhypertrofi, 1RMstyrka, höjdhoppsprestation och top-RFD är reducerade hos vältränade uthållighetsutövare
under en period av samtidig uthållighetsträning.
Artikel 8. Chtara et al (2008).
Studien visade, att ett 12-veckors lågfrekvent styrketräningsprogram, resulterade i signifikanta
förbättringar i muskelstyrka, explosionsstyrka samt kraft och hållfasthet. Därför är program för
cirkelträning och som använder individuella intensiteter för att säkerställa maximal ansträngning
under en kort period, fördelaktiga träningsstrategier för att förbättra den totala styrkan. Styrkan,
explosiviteten samt kraften ökade ytterligare, men inte i samma utsträckning, när träningen
kombinerades med högintensiv uthållighetsträning.
Tidigare forskning har fastslagit, att lågfrekvent uthållighetsträning inte äventyrar
styrkeförbättringar och det finns därför en möjlighet, att högintensiv intervallträning sannolikt
kommer att vara kontraproduktiv mot styrka och kraftanpassningar, när samtidig träning utförs.

Slutligen resulterade ordningsföljden för styrka och uthållighetsträning inte några signifikanta
skillnader mellan dessa två villkor. Resultatet tyder på, att det inte finns någon fördel att utföra
antingen styrka eller uthållighetsträning före den andra när båda typerna av träning utförs i en
enda session. Om utvecklingen av styrka och kraft är prioriterad i programmet, är samtidig
träning inte att rekommendera i en enda session.
Artikel 9. Lundberg et al (2013).
Resultatet visade, att en samtidig aerob- och styrketräning (AE + RE) gav en kraftigt ökad
muskelstyrka och kraft.
Trots att denna effekt verkar framkallas bara av RE-stimulansen, åtföljdes kombinationen (AE +
RE) av en mer betydande muskelhypertrofi, som inte resulterade till en större förbättring av
muskelfunktionen. AE kan utföras före RE utan att kompromissa med det slutliga resultatet.
Artikel 10. Mikkola et al (2011).
Den samtida styrketräningen (tung och explosiv) och uthållighetsträningen, förbättrade både
uthållighet och neuromuskulär prestanda. Förbättringarna i träningen för uthållighet, uppnåddes
utan märkbara förbättringar i löpekonomi eller O2MAX. I de tunga och explosiva styrketräningsgrupperna, verkade de neuromuskulära och/eller anaeroba förbättringarna ha en positiv
effekt på maximal uthållighet. Det tyder på, att neuromuskulära och anaeroba faktorer ger ett
visst bidrag till uthållighet hos motionslöpare. Resultaten visar också, att förbättringar i
submaximal uthållighetskarakteristik påverkade maximal uthållighet i alla grupper, särskilt i
gruppen styrke/uthållighet.
Slutsatsen indikerar, att träningen för uthållighetslöpare bör innehålla tung styrketräning i
programmet för att förbättra deras neuromuskulära och anaeroba egenskaper, vilket kan förbättra
verklig uthållighet med en förbättrad sprintförmåga i slutet av en tävling.
Dock kan alla varianter av styrketräning, som används tillsammans med uthållighetsträning i den
här studien, vara effektiva för att förbättra uthållighet hos motionslöpare, som inte har någon
systematisk lång erfarenhet av styrketräning.

Artikel 11. Schuman et al (2016).
Studien visade att styrketräning, som genomförts omedelbart efter uthållighetsträning, kan
upprätthålla maximal styrka och i viss utsträckning också öka en liten kroppsmassa. Eventuellt
sker en kompromiss hos motionslöpare, vad gäller neurala anpassningar, som representeras av
elektromyografi och frivillig aktivering. Möjligen som ett resultat av några förbättringar i den
neuromuskulära funktionen. Erhållen data kan tyda på, att styrketräning ska separeras genom en
längre tid för återhämtning, när de utförs efter uthållighetsträningen. Effekterna av styrketräning,
som utförs omedelbart innan uthållighetsträning, bör ingå i framtida utredningar.
Artikel 12. Eklund et al (2015).
Resultatet visar, att valet av en kombinerad träning inte kan vara av stor betydelse, när det gäller
vinster i styrka och uthållighet eller muskelhypertrofi hos tidigare tränade personer. En anledning
kan vara att antingen; en längre träningsperiod än de aktuella 24 veckorna eller en högre
träningsvolym och/eller frekvens kan leda till mer allvarliga neurala störningar eller
begränsningar i träningssekvensen E + S. Huruvida detta också skulle återspeglas i
kompromisser behöver undersökas ytterligare.
Artikel 13. Cadore et al (2013).
Resultatet ger utökade kunskaper om tidigare fynd relaterade till störningseffekten observerad
vid samtidig träning hos äldre.
Ändå är det viktigt att påpeka för äldre, att den samtidiga träningssekvensen för intrasessionen
inte hade någon inverkan för ökning av muskelmassan.
Träningssekvensen påverkar styrkeanpassningen, vilket observeras som en större styrka, när
styrketräning utfördes före uthållighetsträning.
Dessa skillnader kan vara relaterade till de olika stegen av träningsbelastning som uppnåtts
mellan grupper, särskilt under den senare träningsfasen.
Storleken av en neural anpassning kan antydas som en möjlig fysiologisk förklaring till dessa
olika styrkanalanpassningar, eftersom den neuromuskulära ekonomin förbättrats i större
utsträckning i gruppen som utförde styrketräning före uthållighetsträning, medan ingen skillnad
observerades mellan grupperna vad gäller maximala neuromuskulära vinster.

I praktiken, för att optimera styrkan hos äldre, bör den samtidiga träningen omfatta styrketräning
före uthållighetsträning. Inga skillnader observerades mellan grupperna vad gäller maximala
neuromuskulära vinster.

Bilaga 4.
SBU mall för relevansbedömning.

Bilaga 5.
Mall för bedömning av kvalité.

https://www.sbu.se/globalassets/ebm/metodbok/mall_observationsstudier.pdf.

