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Sammanfattning 
 

Introduktion  

Utifrån tidigare forskning har en modell föreslagits som beskriver att lågintensiv aerob 

uthållighetsträning ska ha mindre negativ påverkan på effekten av styrketräning jämfört med 

högintensiv aerob uthållighetsträning. Detta påstående har funnit visst stöd i litteraturen men 

vidare forskning krävs för att det ska kunna fastställas.  

 

Syfte  

Denna studie syftar till att undersöka ifall det föreligger någon skillnad mellan högintensiv 

aerob intermittent löpträning och lågintensiv aerob kontinuerlig löpträning vad gäller dess 

påverkan på utveckling av benstyrka och muskelstorlek vid samtidig styrketräning. 

 

Metod  

Sex måttligt tränade män (25 (22-26) år) blev slumpvis tilldelade ett av två olika, sex veckor 

långa, träningsprogram. Den ena gruppen (HI, n=3) tränade hypertrofiinriktad styrketräning 

två gånger i veckan samt 2-3 pass med högintensiv aerob intermittent löpning (90-95 % av 

HFmax). Den andra gruppen (LI, n=3) tilldelades samma styrkeprogram men deras 

uthållighetsträning bestod istället av lågintensiv aerob kontinuerlig löpning (75 % av HFmax). 

Mätningar av kroppsvikt, lårmuskelns tvärsnittsarea och 1 RM i benpress utfördes innan och 

efter träningsperioden. De statistiska mått som användes var median och variationsvidd. Vid 

den statistiska analysen användes parade samt oberoende icke-parametriska tester. 

 

Resultat  

Vid jämförelse av de uppmätta värdena visade ingen av grupperna på några signifikanta 

förändringar. När båda gruppernas mätvärden slogs ihop kunde dock signifikanta förändringar 

ses för både lårmuskelns tvärsnittsarea och benstyrka (P < 0,05). Vid jämförelse mellan 

gruppernas procentuella ökningar av tvärsnittsarea och benstyrka visade det sig att LI hade 

uppnått större förbättringar än HI (P = 0,05). 

 

Diskussion  

Resultatet i denna studie indikerar att när fokus i träningen ligger på styrkeökning och 

hypertrofi kan samtidig lågintensiv kontinuerlig aerob uthållighetsträning vara att föredra 

framför högintensiv intermittent aerob uthållighetsträning. 

 

Nyckelord: Muskelhypertrofi, uthållighetsträning, löpning. 
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Introduktion 
 

Vilka anpassningar som sker till följd av träning beror i högsta grad av vilken specifik typ av 

fysisk aktivitet som utförs. Styrketräning representerar en ytterlighet på spektrumet för fysisk 

aktivitet och innebär kortvarig aktivitet med hög eller maximal intensitet. Målet med denna 

typ av träning är vanligtvis att förbättra kapaciteten för att utföra en enda eller relativt få 

repetitioner i övningar med tungt motstånd (Nader, 2006). Förbättrad styrka åstadkoms främst 

genom anpassningar i nervsystemet och genom att muskelfibrerna blir större (hypertrofi) 

(Thomeé, 2008). Det är främst de snabbare muskelfibrerna (Typ II) som blir större vid 

styrketräning. Neurala anpassningar består i huvudsak av förändringar i koordinering och 

lärande av rörelser, vilket skapar bättre rekrytering och aktivering av de inblandade musklerna 

under en viss rörelse (Folland & Williams, 2007). Styrketräning med inriktning mot att 

framkalla neural anpassning sker med väldigt höga belastningar, det vill säga 80-100 % av 1 

RM (one repetition maximum). 1 RM är det högsta motståndet som kan övervinnas vid en 

enda repetition i en viss övning. Vid denna typ av träning utförs väldigt få repetitioner (1-3) 

per set och vilan bör vara åtminstone 3-5 minuter lång mellan seten (Kraemer & Häkkinen, 

2002). Förutom i syfte att utveckla kraft är stor muskelmassa även viktig inom vissa idrotter 

där kroppsvikten exempelvis kan vara en avgörande faktor för vem som vinner en närkamp. 

Av dessa anledningar är ambitionen bland idrottare många gånger hög vad gäller 

styrketräning med inriktning mot hypertrofi. När styrketräningen har som syfte att 

åstadkomma hypertrofi bör intensiteten, antalet repetitioner per set och vilolängden ligga på 

60-80 % av 1 RM (Kraemer & Häkkinen, 2002), 6-15 repetitioner respektive 1-2 minuter 

(Bird et al., 2005). Hos en otränad person orsakas dock styrkeökningar från de båda typerna 

av styrketräning främst genom neural anpassning under de första träningsveckorna.  

 

I den andra änden av spektrumet för fysisk aktivitet hittar vi aerob uthållighetsträning som till 

skillnad mot styrketräning innebär långvarigt arbete (några minuter upp till flera timmar) i 

form av exempelvis löpning och cykling. Den faktor som är viktigast för den aeroba 

prestationsförmågan är aerob effekt (Helgerud et al. 2007), vilket mäts i maximal 

syreupptagningsförmåga (VO2max). För att den aeroba effekten ska öka krävs, i de flesta fall, 

att träningsintensiteten ligger på minst 55-65 % av maximal hjärtfrekvens (HFmax). 

Intervallträning med hög intensitet (90-95 % av HFmax) har dock visat sig vara mer effektiv i 

detta avseende jämfört med kontinuerlig träning på låg intensitet (70 % av HFmax) (Helgerud 

et al., 2007). Detta tillsammans med faktumet att intervallträning är väldigt tidsbesparande har 
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lett till att intervallträning har ökat i popularitet, särskilt inom lagidrotter där denna 

träningstyp rekommenderas (Michalsik & Bangsbo, 2004). 

 

Kombinerad styrke- och uthållighetsträning 

 

Många idrotter ställer stora krav på att utövarens muskulatur ska kunna utveckla stor kraft 

samtidigt som den ska ha god förmåga till att kunna utveckla kraft under en längre tidsperiod. 

Detta medför att både styrke- och uthållighetsträning bedrivs flitigt bland många elitidrottare 

och beroende på tävlingssäsongens utseende så går det inom ett stort antal idrotter, främst 

individuella, att periodisera träningen på ett sätt som i tur och ordning förbättrar de båda olika 

fysiska kvaliteterna. Inom vissa andra idrotter är emellertid tiden mellan tävlingssäsongerna 

så kort att utövarna blir tvungna till att försöka förbättra både styrkan och uthålligheten på 

samma gång. Detta kan bli särskilt problematiskt när uthållighetsträningen är inriktad mot 

förbättring av aerob effekt. För mer än 30 år sedan bekräftade Hickson (1980) det som många 

atleter och tränare redan hade anat, nämligen att resultaten av styrketräning påverkas negativt 

av samtidig aerob uthållighetsträning jämfört med resultaten av endast styrketräning. När det 

gäller aerob effekt förbättrade sig däremot den kombinerade gruppen lika mycket som den 

endast uthållighetstränande gruppen. Denna icke ömsesidiga påverkan har senare slagits fast 

på så sätt att det är konstaterbart att styrketräning generellt inte påverkar träningsinducerad 

förbättring av den aeroba effekten (Docherty & Sporer, 2000).  

 

Den aeroba uthållighetsträningens bromsande effekt på styrkeutvecklingen finner stöd i flera 

studier (Bell et al., 2000; Dolezal & Potteiger, 1998; Dudley & Djamil, 1985; Putman et al., 

2004) men det har även utförts ett antal studier som inte kunnat påvisa denna effekt 

(Glowacki et al., 2004; Hendrickson et al., 2010; McCarthy et al., 2002; Nelson et al, 1990; 

Shaw et al., 2009). Ett fåtal studier har även funnit att den aeroba uthållighetsträningen har 

haft negativ påverkan på den styrketräningsinducerade ökningen av muskelmassa (Bell et al., 

2000; Putman et al., 2004), men även här finns det studier som inte har visat på någon negativ 

effekt (Dolezal & Potteiger, 1998; McCarthy et al., 2002; Shaw et al., 2009). De studier som 

har utförts skiljer sig åt mycket när det gäller designen, särskilt när det gäller 

träningsprotokollen. Många har valt att använda stor variation för belastningen i 

styrketräningen (mellan 3 och 15 repetitioner) och uthållighetsträningen har bestått av 

lågintensiv eller högintensiv aerob träning, alternativt en blandning av de båda. Typen av 

aerobt arbete har varierat mellan gång, löpning, cykling och användande av vissa så kallade 
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”cardiomaskiner”. Även träningsfrekvensen har skiljt sig åt och för de kombinationstränande 

grupperna sträcker den sig mellan dubbelpass tre dagar i veckan till totalt elva pass per vecka. 

Försökspersonernas träningsgrad har varierat mellan otränade till aktiva personer och ibland 

har undersökningsgrupperna skilt sig åt på denna punkt. Tillsammans med vissa andra 

designavvikelser gör ovan nämnda variationer att det blir svårt att jämföra resultaten från 

studierna och det går inte att dra några generella slutsatser.  

 

Det har visat sig att styrkeutvecklingen hämmas om styrka och aerob uthållighet tränas under 

samma dag jämfört med om träningen sker olika dagar (Sale et al. 1990). Det är troligt att det 

är fördelaktigast att placera styrkepasset först när styrka och aerob uthållighet tränas under 

samma dag (Leveritt et al., 1999). Denna skillnad har dock inte bevisats (Collins, 1993). 

Många har försökt förklara störningen mellan styrke- och aerob uthållighetsträning men än så 

länge saknas för mycket kunskap om den fysiologiska responsen av träning för att fenomenet 

ska kunna klarläggas (Hawley, 2009). De förklaringar som florerar grundar sig i den stora 

skillnaden mellan de fysiologiska anpassningar som åstadkoms av de två olika 

träningstyperna. Vid samtidig framkallning av de olika anpassningarna verkar det, vilket 

tidigare nämnts, som att främst de styrkefrämjande anpassningarna slås ut. Nader (2006) har 

skrivit att faktorer som kan ha del i denna interferens mellan styrke- och uthållighetsträning 

är: överträning, tömda glykogendepåer, samt skillnad i proteinsyntes, anpassning hos 

motorenheter (neural komponent) och transformation hos muskelfibrer. Bell et al. (2000) har 

även nämnt förhöjt katabolt tillstånd som förklaring till uthållighetsträningens negativa 

påverkan. 

 

Docherty och Sporer (2000) har utifrån tidigare forskning föreslagit en modell (se Figur 1) 

som dels beskriver att resultatet av styrketräning med inriktning mot hypertrofi påverkas mer 

negativt av samtidig aerob uthållighetsträning än vad resultatet av styrketräning med 

inriktning mot att framkalla neural anpassning gör. Dessutom beskriver modellen att 

lågintensiv aerob uthållighetsträning ska ha mindre negativ påverkan på styrkeutvecklingen 

jämfört med högintensiv aerob uthållighetsträning. Det sistnämnda har de funnit visst stöd för 

men vidare forskning krävs för att det ska kunna fastställas. 



6 
 

 
Figur 1. Dochertys och Sporers (2000) modell för beskrivning av interferensen mellan styrke- 

och uthållighetsträning. 

Syfte 

 

Denna studie syftar till att undersöka ifall det föreligger någon skillnad mellan högintensiv 

aerob intermittent löpträning och lågintensiv aerob kontinuerlig löpträning vad gäller dess 

påverkan på utveckling av benstyrka och muskelvolym vid samtidig styrketräning. 

 

 

Frågeställning 
 

 Är hög eller låg intensitet för aerob uthållighetsträning att föredra när fokus i träningen 

ligger på ökning av styrka och muskelstorlek? 

 

Metod 

 

Urvalsgrupp 

 

Nio manliga, måttligt tränade, försökspersoner (Fp) delades slumpvis in i två träningsgrupper: 

1) Högintensiv aerob intermittent löpträning i kombination med styrketräning (HI)  

2) Lågintensiv aerob kontinuerlig löpträning i kombination med styrketräning (LI)  

Tre Fp kunde inte fullfölja studien, en med anledning av aptitrelaterade svårigheter, en på 

grund av sjukdom samt en till följd av okänd anledning. De sex Fp som genomförde träningen 

och alla tester var jämnt fördelade mellan grupperna. Medel och standardavvikelser (+) i 

ålder, längd, kroppsvikt, samt träningsmängd under halvåret innan studien var 25 (25-26) år; 

178 (176-182) cm; 74,4 (71,7-79,7) kg; 5 (2,5-5,5) timmar/vecka för HI (n=3), respektive 23 
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(22-26) år; 178 (176-184) cm; 76,2 (75,8-85,7) kg; 4 (3,5-5) timmar/vecka för LI (n=3). Varje 

Fp hade sedan tidigare vana vid både styrketräning i gym och vid löpträning. Ingen av Fp 

hade utfört regelbunden hypertrofiinriktad styrketräning för benen under de tre sista 

månaderna innan studien.  

 

Design och mätmetod 

 

Studien hade randomiserad design och upplägget bestod av en sex veckors träningsperiod 

med tester före och efter. Före träningsperioden genomfördes två testtillfällen (T1 och T2) 

som det var minst två vilodagar mellan. Vid T1 testades 8-10 RM i benpress samt HFmax. T2 

börjades med mätning av lårets omkrets och hudveck. Därefter testades 1 RM i benpress. T2 

avslutades med en genomgång av de styrkeövningar som ingick i träningsprogrammet. Detta 

för att kontrollera att Fp kunde utföra övningarna på ett korrekt sätt. Efter träningsperioden 

genomfördes ett testtillfälle (T3) då samma mätningar utfördes som vid T2. Samma dag, 

alternativt dagen efter, som T2 och T3 genomfördes vägning av Fp på en digitalvåg, med tom 

mage och utan kläder. När Fp undergick styrketester och test av HFmax fick dessa verbal 

uppmuntran för att de skulle ta i så mycket som de kunde.  

 

Mätning av 1 RM i benpress 

 

För att mätningen av 1 RM skulle bli så träffsäker som möjligt utfördes först en uppskattning 

av 1RM med hjälp av ett test av 8-10 RM. Testet av 8-10 RM gjordes även för att Fp skulle 

vänja sig vid utrustningen. Alla styrketester genomfördes med hjälp av en lutande 

benpressmaskin, tillverkad av Nordic Gym, med möjlighet att begränsa hur långt viktsläden 

kan röra sig nedåt. Uppvärmningen inför testet av 8-10 RM bestod av 5 minuter på 

motionscykel med lätt motstånd, 10 stående knäböjningar utan extern belastning, samt 10-15 

repetitioner i benpress med lätt motstånd. 

 

Vid ett godkänt lyft hade Fp fötterna ungefär mitt på plattan, axelbrett isär, och rygg/säte hade 

hela tiden kontakt med ryggstödet/sittdynan. Vikten skulle sänkas med kontrollerad hastighet 

ner till 90 graders vinkel i knäled och sedan pressas upp igen tills sträckt läge uppnåddes i 

knäleden. Knävinkeln mättes med hjälp av en goniometer. Utifrån hur lätt det såg ut och 
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kändes för Fp så höjdes belastningen successivt. Om 4 repetitioner utfördes med enkelhet 

avbröts försöket och Fp fick vila 2-3 minuter innan ett nytt försök genomfördes på högre vikt.  

Utifrån resultaten gjordes en uppskattning av 1 RM enligt Brzycki-ekvationen:  

1 RM = belastning/(1,0278-0,0278*antal repetitioner)  

(Nascimento et al., 2007) 

 

Vid mätningen av 1 RM bestod den allmänna uppvärmningen av 5 minuter på en 

motionscykel med lätt motstånd samt 10 stående knäböjningar utan extern belastning. 

Därefter genomfördes den specifika uppvärmningen och testet enligt rekommendationer för 

mätning av 1 RM av Niewiadomski et al. (2008) och Verdijk et al., (2009). Dock utfördes 

ingen statisk stretching under uppvärmningen. Samma inställningar och rörelseutförande 

brukades som vid testet av 8-10 RM. 

 

Mätning av HFmax 

 

Testet genomfördes utomhus efter följande angivelser: 

 

- 10 minuter uppvärmning i lugnt tempo (jogging) 

- Löp sedan på plant underlag i jämt och hårt tempo under 3 minuter 

- Löp därefter uppför en lång (ca 900 m), lätt sluttande backe med bibehållen 

intensitet 

- Genomför en maximal spurt cirka 200 m från backens krön 

 

När Fp hade nått backens krön och stannat angav denne sin nivå av ansträngning med hjälp av 

Borgskalan (6-20). Kriteriet som var tvunget att uppfyllas för att resultatet skulle räknas var 

att skattad ansträngning skulle uppnå ett värde av > 17. Hjärtfrekvensen registrerades under 

hela testet med en pulsklocka och HFmax noterades efter testet med hjälp klockans sparade 

data. Testet utformades så att det skulle likna de förhållanden som skapas vid ett VO2max-test 

på löpband. Denna typ av test kan vara utformad på så sätt att lutningen på löpbandet ökar 

successivt tills utmattning inträffar, helst inom 8-12 minuter från att lutningen börjat öka 

(Withers et al., 2000). Av säkerhets- och praktiska skäl utfördes testet av HFmax utomhus 

istället för på löpband. 
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Mätning av lårmuskelns tvärsnittsarea 

 

Lårmuskelns tvärsnittsarea beräknades med hjälp av lårets omkrets och hudveckets tjocklek 

på framsidan av låret.  Lårets omkrets mättes mitt på låret med hjälp av ett måttband. 

Omkretsen mättes med Fp ståendes med sträckt knä, höftbredd mellan fötterna och avslappnat 

tillstånd. Alla mätningar genomfördes två gånger och enbart på höger ben. Ifall skillnad 

upptäcktes mellan mätningarna noterades medelvärdet av värdena. Om skillnaden mellan 

första och andra mätningen blev 5 mm eller större utfördes ytterligare mätningar. För att 

kunna markera mitten på låret mättes lårets längd mellan patellas proximala kant och spina 

iliaca anterior superior (främre höftkammens kant). Vid mätningen av lårets längd satt 

deltagaren upprätt med 90 graders vinkel i knäleden. Hudvecksmätningen genomfördes med 

kaliper på framsidan av låret i samma höjd som mätningen av omkrets. Utifrån resultaten från 

ovanstående mätningar kunde lårmuskelns tvärsnittsarea beräknas med hjälp av två 

geometriska formler (Tothill & Stewart, 2002):  

 

1. Muskelns och benets omkrets, CL = CT – 𝜋*T, CT är lårets omkrets och T är 

hudveckets tjocklek. 

2. Lårmuskelns tvärsnittsarea, AL = (CL – 2𝜋*T)
2
/4𝜋. 

 

Pilotmätningar 

 

Testledaren hade tidigare genomfört mätningar av 8-10 RM och 1 RM i benpress med ett ben 

samt mätningar av lårets omkrets på några personer. Mätningen av HFmax hade testledaren 

provat att göra på sig själv och denne hade även övat på att utföra kalipermätningar på ett fåtal 

personer.  

 

Träningsprogram 

 

Både HI och LI genomförde hypertrofiinriktad styrketräning efter samma program under den 

6 veckor långa träningsperioden. HI genomförde dock samtidigt högintensiv aerob 

uthållighetsträning i form av löpträning med korta intervaller, medan LI samtidigt 

genomförde lågintensiv aerob uthållighetsträning i form av distanslöpning. Deltagarna skötte 

träningen på egen hand med hjälp av instruktioner och tilldelat program. Fp skulle helst 

genomföra styrke- och uthållighetspassen på olika dagar men de flesta Fp blev tvungna till att 

vid något tillfälle träna två pass under samma dag. Ifall detta skulle hända hade Fp fått 
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instruktioner om att styrkepasset skulle genomföras först och vilan mellan passen skulle vara 

minst 3 tim lång och innefatta en ordentlig måltid. Fp uppmanades till att under 

träningsperioden undvika regelbundet deltagande i fysiskt ansträngande aktiviteter utöver de i 

programmet. Detta bröt alla Fp mot till viss del och de gjorde det i ungefär lika stor 

utsträckning. För att inte räknas som bortfall var Fp tvungna att genomföra minst 26 av de 

totalt 28 träningspassen. 

 

Styrketräningsprogram 
 

Programmet bestod av 2 styrkepass per vecka med viss periodisering av volym och intensitet. 

Styrkepassen skulle genomföras med mer än 2 dygn mellan tillfällena.  

Vid varje tillfälle skulle Fp värma upp på crosstrainer, roddmaskin eller motionscykel i 5-10 

minuter med lugnt tempo så att denne blev ordentligt varm. Varje övning börjades med ett 

uppvärmningsset, 15 repetitioner med lätt motstånd. Vid utförandet av övningarna skulle den 

koncentriska fasen vara snabb, men kontrollerad, och excentriska fasen skulle vara långsam 

(ca 2 sekunder). Vilan mellan set och övning var satt till 90 sekunder. Vid ett pass med 

intensiteten bestämd till 10-12 RM skulle Fp utföra 10-12 repetitioner och sträva efter att ha 

så hög belastning som möjligt. Om Fp exempelvis klarade 12 repetitioner skulle denne känna 

att det inte hade gått att utföra en enda ytterligare repetition. 

 

Tabell 1. Veckovis utseende för styrkepassen 

 v. 1 v. 2 v. 3 v. 4 v. 5 v. 6 
       

Benpress 3 set 

10-12 RM 

3 set  

10-12 RM 

3 set 

10-12 RM 

3 set 

8-10 RM 

3 set 

8-10 RM 

3 set 

8-10 RM 

Benspark 2 set 

10-12 RM 

3 set 

10-12 RM 

3 set 

10-12 RM 

3 set 

8-10 RM 

3 set 

8-10 RM 

3 set 

8-10 RM 

Bencurl 2 set 

10-12 RM 

3 set 

10-12 RM 

3 set 

10-12 RM 

3 set 

8-10 RM 

3 set 

8-10 RM 

3 set 

8-10 RM 

 

Utöver ovan nämnda övningar inkluderade programmet även överkroppsövningarna 

bänkpress, sittande rodd, sit-ups med motstånd och ryggresningar med motstånd. Dessa 

övningar har dock liten betydelse för studien och inkluderades för att skapa symmetri i 

träningen. För fullständigt styrkeprogram se Bilaga 1. 
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Program för uthållighetsträning 
 

Uthållighetspassen skulle genomföras olika dagar. Dessa pass följde ett periodiserat schema 

med stegrad träningsvolym. Under de 2 första veckorna av träningsperioden genomfördes 2 

uthållighetspass per vecka. De 4 sista veckorna i träningsperioden innehöll 3 uthållighetspass 

per vecka. Vid träningspassen använde Fp pulsklocka för att hålla koll på träningsintensiteten.   

 

HI genomförde intervallpass med 4 olika utseenden: 4x3 min - 2 min aktiv vila, 6x2 min - 90 

s aktiv vila, 4x4 min - 3 min aktiv vila, 2x4x2 min - 1 min aktiv vila - 3 min seriepaus. Dessa 

pass började med 10 minuter uppvärmning på 70 % av HFmax och avslutades med 3 minuter 

nedvarvning på samma intensitet. Intensiteten under intervallerna skulle ligga på 90-95% av 

HFmax. Den aktiva vilan skulle ligga på 70 % HFmax  och seriepausen bestod av passiv vila. För 

fullständigt uthållighetsprogram för HI se Bilaga 2. 

 

LI genomförde pass som bestod av distanslöpning med intensitet på 75 % av HFmax. Längden 

på dessa pass var 30-45 minuter i genomsnittslängden var 38,8 minuter. För fullständigt 

uthållighetsprogram för LI se Bilaga 3. 

 

Träningen jämställdes genom att träningspassens genomsnittliga syrekonsumtion var lika stor 

för både HI och LI. Denna jämställning gjordes med hjälp av det förhållande mellan procent 

av HFmax och procent av VO2max som Katch et al. (1978) har fastställt. Enligt detta förhållande 

ligger syrekonsumtionen vid 70, 75 och 92,5 % av HFmax på 52,5, 58,5 respektive 83 % av 

VO2max. Utformningen av uthållighetspassen är i första hand influerad av det upplägg som 

användes i den studie där Helgerud et al. (2007) bland annat jämförde effekten av lågintensiv 

distanslöpning och högintensiv aerob intervallöpning.  

 

Kost 

 

Deltagarna fick instruktioner om att inte göra några större ändringar i sin diet under 

träningsperioden. Styrketräningspassen skulle följas av ett intag av protein (minst 10 g). Detta 

skulle ske så tidigt som möjligt efter avslutat pass.  
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Etik 
 

Varje Fp fick information om procedurerna, om hur deras data behandlas, och gav sitt 

skriftliga medgivande innan något test genomfördes. De blev även informerade om att deras 

deltagande var helt frivilligt och att de när som helst och utan motivering kunde avbryta sitt 

deltagande. Innan Fp deltog i något test fyllde de även i en hälsodeklaration (se Bilaga 4). 

 

Statistiska analyser 
 

Analyser genomfördes med hjälp av programmet SPSS. De statistiska mått som användes var 

median och variationsvidd. Vid jämförelser mellan testresultaten före och efter 

träningsperioden användes parat icke-parametriskt test (Wilcoxons rangsummetest) och vid 

jämförelser mellan HI och LI genomfördes oberoende icke-parametriskt test (Mann-Whitneys 

U-test). Signifikansnivån sattes till P < 0,05.  

Resultat 
 

I Tabell 2 presenteras den data som samlades in vid testerna före och efter träningsperioden. 

Denna visar inga signifikanta skillnader mellan värdena före och efter träning för varken HI 

eller LI. Däremot kunde en signifikant förändring ses för både 1 RM i benpress och 

lårmuskelns tvärsnittsarea när båda gruppernas resultat jämfördes tillsammans. Vid jämförelse 

av gruppernas procentuella ökningar för 1 RM i benpress (se Figur 2) och lårmuskelns 

tvärsnittsarea (se Figur 3) visade det sig att båda parametrarna hade ökat mer för LI än för HI. 

Vid testerna av HFmax uppnådde alla Fp kravet på ansträngningsnivå och deras pulsvärden var 

minst lika höga som deras ålderspredikterade HFmax (220-ålder). 
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Tabell 2. Median och variationsvidd för kroppsvikt, lårmuskelns tvärsnittsarea och styrkemått före 

och efter 6 veckors träning 

  Före träning Efter träning 

 Kroppsvikt (kg)   

  HI 74,4 (71,7-79,7) 74,8 (71,7-81,4) 

  LI 76,2 (75,8-85,7) 77,6 (73,4-86,2) 

  Totalt 76,0 (71,7-85,7) 76,2 (71,7-86,2) 

 Lårmuskelns tvärsnittsarea (cm
2
)   

  HI 112,3 (74,5-120,8) 120,9 (74,5-131,8) 

  LI 83,1 (80,7-143,6) 114,8 (98,7-162,1) 

  Totalt 97,7 (74,5-143,6) 117,9 (74,5-162,1)* 

 1 RM benpress (kg)   

  HI 320 (265-330) 340 (285-360) 

  LI 290 (280-310) 330 (330-360) 

  Totalt 300 (265-330) 335 (285-360)** 

*/** = Signifikant skillnad jämfört med före träning (*P = 0,043, **P = 0,027) 

 

 

  

Diskussion 
 

Resultatdiskussion 
 

Resultatet i denna studie ger stöd till den modell som Docherty et al. (2000) har föreslagit. 

Det verkar som att lågintensiv aerob kontinuerlig uthållighetsträning inte har lika stor negativ 

påverkan ökningen av styrka och muskelstorlek som högintensiv aerob uthållighetsträning. 
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Figur 2. Genomsnittlig procentuell förändring 
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Därför bör tränare och atleter, inom idrotter där krav ligger på bägge kapaciteter, välja det 

upplägg som LI har undergått när de planerar en träningsperiod med styrkeökning och 

hypertrofi som huvudsakliga mål. Trots att träningsperioden var ganska kort (sex veckor) så 

kunde förändringar ses i muskelstorleken. Detta kan förklaras av att Fp inte var otränade och 

därför hade ganska god neurologisk anpassning redan innan deltagandet i studien. Att 

skillnaderna, inom grupperna, mellan resultaten före och efter träningsperioden inte var 

signifikanta beror troligtvis på, åtminstone gällande 1 RM i benpress och lårmuskelns 

tvärsnittsarea, att antalet Fp var så litet. En möjlig förklaring till skillnaden i resultat mellan 

grupperna (se Figur 2 och 3) är att de tidigare nämnda anpassningarna för proteinsyntes, 

motorenheter, transformation hos muskelfibrer, samt överträning och tömda glykogendepåer 

(Nader, 2006) sker i större utsträckning vid högintensiv aerob intermittent uthållighets träning 

än vid lågintensiv aerob kontinuerlig uthållighetsträning och därför blir dess negativa 

påverkan på styrkeökningen större. För att återkoppla till resonemanget av Bell et al. (2000) 

är det även möjligt att det katabola tillstånd som uthållighetsträningen eventuellt skapar blir 

mer påtagligt när uthållighetsträningen är av högintensiv karaktär. Det skulle eventuellt även 

kunna vara så att muskeltillväxten hindras mer av att typ II-fibrerna aktiveras i högre grad när 

uthållighetsträningen sker på högre intensiteter (Seiler & Tonnessen, 2009). 

 

Den av LI utförda uthållighetsträningen är troligtvis inte tillräckligt stimulerande för att 

framkalla förbättringar av den aeroba effekten hos vältränade personer, men fungerar 

antagligen bra för att underhålla denna kapacitet under träningsperioder då ökning av styrka 

och muskelstorlek är i fokus.  

 

Metoddiskussion 
 

Studiens största svaghet var det lilla urvalet som har gjort att resultatens tillförlitlighet tappat 

mycket av sin styrka. Den lilla storleken på stickproven gjorde att normalfördelningen inte 

gick att undersöka. Detta gjorde att valet av statistisk analys föll på icke-parametriska tester 

istället för parametriska tester. Positivt med urvalet var dock att homogeniteten, individuellt 

såväl som gruppvis, var bra. Ålder, träningsgrad etc, var betydligt jämnare än för urvalet i 

vissa tidigare studier inom samma forskningsområde. En annan stor svaghet var att Fp utförde 

träningen på egen hand vilket gör det svårt att veta om varje Fp verkligen pressade sig lika 

mycket. För att minimera denna problematik fick varje Fp så lika och detaljerade instruktioner 
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som möjligt. 1 RM i benpress har använts av tidigare studier för att mäta styrkan i 

underkroppen (Glowacki et al., 2004). Enligt Verdijk et al. (2009) är 1 RM i benpress ett 

validerat mått på styrkan hos knänas extensorer, vilket styrker valet av denna mätmetod. 

Reliabiliteten för detta test stärktes genom att ett standardiserat upplägg följdes. Statisk 

stretching valdes bort från uppvärmningsupplägget med motiveringen att detta kan försämra 

musklernas förmåga till att utveckla stor kraft snabbt (Doi et al., 2010) under testet.  

 

Vid mätning av vävnadsstorlekar in vivo ses magnetisk resonanstomografi (MRT) som ’’gold 

standard’’. Enligt Tothill och Stewart (2002) har dock beräkning av tvärsnittsarean för 

lårmuskeln utifrån lårets omkrets och hudvecksmått visat sig stämma väl överens med 

resultaten från MRT. Särskilt när mätningarna genomförs mitt på låret. Dock verkar den 

antropometriska mätningen ha en tendens till att överskatta muskelns storlek. Att testledaren 

inte hade lång erfarenhet vid testerna kan minska resultatens tillförlitlighet, särskilt för 

resultaten från kalipermätningarna. Upprepade mätningar gav dock väldigt jämna resultat, 

vilket till viss del stärker pålitligheten för resultaten. Mätningen av HFmax och kroppsvikt 

gjordes endast vid ett tillfälle, vilket försämrar tillförlitligheten till viss del då mindre 

förändringar av dessa parametrar kan ske från dag till dag. Att mäta HFmax på detta sätt är 

ändå bättre än att uppskatta HFmax med hjälp av åldern på Fp, vilket exempelvis Glowacki et 

al. (2004) har gjort för att kunna bestämma träningsintensiteten för deltagarna. Ifall Fp i denna 

studie hade tränat efter sin uppskattade HFmax så hade vissa Fp tränat på betydligt lägre 

intensitet än övriga Fp. I träningsupplägget var det inga större variationer i träningsintensiteter 

då det underlättar jämförelser med andra studier. 

 

Vidare forskning 
 

Vidare forskning krävs för att fastställa hur optimala förutsättningar skapas för att öka styrka 

och muskelvolym då aerob uthållighet tränas samtidigt. För att bekräfta resultatet i denna 

studie behöver upplägget upprepas på ett liknande sätt men med större undersökningsgrupper, 

längre träningsperiod samt fler uppmätta parametrar. En parameter som behöver undersökas 

mer är den hormonella responsen då detta skulle kunna ge större förståelse för de 

bakomliggande faktorerna till uthållighetsträningens bromsande effekt på resultaten av 

styrketräning. Fler studier på vältränade är också något som behövs.  
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Slutsats 
 

Resultatet i denna studie pekar på att när fokus i träningen ligger på ökning av styrka och 

muskelstorlek kan samtidig lågintensiv kontinuerlig aerob uthållighetsträning vara att föredra 

framför högintensiv intermittent aerob uthållighetsträning. 
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Bilaga 1 

Styrkeprogram 

 2 pass per vecka. Minst 2 dagar mellan varje styrkepass.   

 Ifall styrka och uthållighet tränas samma dag ska styrkepasset genomföras först. Vilan 

mellan dessa pass ska vara minst 3 tim lång och innefatta en ordentlig måltid. 

 

- Uppvärmning 5-10 min i lugnt tempo tills du blir ordentligt varm (crosstrainer, 

roddmaskin eller motionscykel). 

- Varje övning börjas med ett uppvärmningsset, 15 repetitioner med lätt motstånd. 

- Koncentriska fasen ska vara snabb, men kontrollerad, och excentriska fasen ska vara 

långsam (ca 2 s).  

- 90 s vila mellan set och övning. 

 

Veckovis utseende för styrkepassen 

 v. 1 v. 2 v. 3 v. 4 v. 5 v. 6 
       

Benpress 3 set 

10-12 RM 

3 set  

10-12 RM 

3 set 

10-12 RM 

3 set 

8-10 RM 

3 set 

8-10 RM 

3 set 

8-10 RM 

       

Benspark 2 set 

10-12 RM 

3 set 

10-12 RM 

3 set 

10-12 RM 

3 set 

8-10 RM 

3 set 

8-10 RM 

3 set 

8-10 RM 

       

Bencurl 2 set 

10-12 RM 

3 set 

10-12 RM 

3 set 

10-12 RM 

3 set 

8-10 RM 

3 set 

8-10 RM 

3 set 

8-10 RM 

       

Bänkpress 2 set 

10-12 RM 

2 set 

10-12 RM 

2 set 

10-12 RM 

3 set 

8-10 RM 

3 set 

8-10 RM 

3 set 

8-10 RM 

       

Sittande rodd 2 set 

10-12 RM 

2 set 

10-12 RM 

2 set 

10-12 RM 

3 set 

8-10 RM 

3 set 

8-10 RM 

3 set 

8-10 RM 

       

Sit-ups med 

motstånd 

2 set 

12-15 RM 

2 set 

12-15 RM 

2 set 

12-15 RM 

2 set 

10-12 RM 

2 set 

10-12 RM 

2 set 

10-12 RM 

       

Ryggresningar 

med motstånd 

2 set 

12-15 RM 

2 set 

12-15 RM 

2 set 

12-15 RM 

2 set 

10-12 RM 

2 set 

10-12 RM 

2 set 

10-12 RM 

 

 Träningspassen ska följas av ett intag av protein (minst 10 g). Detta ska ske inom 30 

min efter avslutat pass, helst så tidigt som möjligt.  
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Bilaga 2 

Uthållighetsprogram: Intervaller 

 Uthållighetspassen genomförs olika dagar.  

 Ifall styrka och uthållighet tränas samma dag ska styrkepasset genomföras först. Vilan 

mellan dessa pass ska vara minst 3 tim lång innefatta en ordentlig måltid. 

 

- Uppvärmning:      10 min, 70% av HRmax 

- Intervallintensitet:   90-95% av HRmax  

- Aktiv vila:    70% HRmax  =  Långsam jogging/snabb gång 

- Seriepaus:    Passiv vila 

- Nedvarvning:        3 min, 70% av HRmax 

  

Vecka  

1 Pass 1: 4x3 min - 2 min aktiv vila 

Pass 2: 6x2 min - 90 s aktiv vila 

2 Pass 1: 4x4 min - 3 min aktiv vila 

Pass 2: 2x4x2 min - 1 min aktiv vila - 3 min seriepaus 

3 Pass 1: 4x3 min - 2 min aktiv vila 

Pass 2: 6x2 min - 90 s aktiv vila 

Pass 3: 4x3 min - 2 min aktiv vila 

4 Pass 1: 6x2 min - 90 s aktiv vila 

Pass 2: 4x4 min - 3 min aktiv vila 

Pass 3: 2x4x2 min - 1 min aktiv vila - 3 min seriepaus 

5 Pass 1: 4x4 min - 3 min aktiv vila 

Pass 2: 2x4x2 min - 1 min aktiv vila - 3 min seriepaus 

Pass 3: 4x4 min - 3 min aktiv vila 

6 Pass 1: 2x4x2 min - 1 min aktiv vila - 3 min seriepaus 

Pass 2: 4x4 min - 3 min aktiv vila 

Pass 3: 2x4x2 min - 1 min aktiv vila - 3 min seriepaus 

 

HRmax        70% av HRmax                     90-95% av HRmax 

                     slag/minut                                  slag/minut                             -               slag/minut 
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Bilaga 3 

Uthållighetsprogram: Distanslöpning 

 

 Uthållighetspassen genomförs olika dagar.  

 Ifall styrka och uthållighet tränas samma dag ska styrkepasset genomföras först. Vilan 

mellan dessa pass ska vara minst 3 tim lång och innefatta en ordentlig måltid. 

- Intensitet: 75% av HRmax 
 

Vecka  

1 Pass 1: 30 min 

Pass 2: 35 min 

2 Pass 1: 40 min 

Pass 2: 40 min 

3 Pass 1: 30 min 

Pass 2: 35 min 

Pass 3: 35 min 

4 Pass 1: 35 min 

Pass 2: 40 min 

Pass 3: 40 min 

5 Pass 1: 40 min 

Pass 2: 40 min 

Pass 3: 45 min 

6 Pass 1: 45 min 

Pass 2: 45 min 

Pass 3: 45 min 

 

 

HRmax           75% av HRmax   

                           slag/minut                                     slag/minut 

 


