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Abstrakt

Introduktion: Kombinerad konditions- och styrketräning i olika varianter är vanligt 

förekommande inom idrott på alla nivåer samt rehabilitering. Forskning har hittills visat 

att träningsformen under vissa förhållanden kan ha en hämmande effekt på 

styrkeutveckling jämfört med enbart styrketräning. Syfte: Syftet med studien var att 

undersöka och utreda om kombinerad konditions- och styrketräning har en negativ effekt 

på styrkeutveckling jämfört med enbart styrketräning. Metod: Sökning utfördes i de fem 

databaserna PubMed, Academic Search Elite, AMED, CINAHL och MEDLINE vilket till 

slut resulterade i att 18 artiklar inkluderades i studien. Dessa granskades och poängsattes 

enligt PEDro-skalan som sedan översattes till SBU:s kvalitetsbetyg och evidensmall. 

Resultat: Elva studier fann signifikanta skillnader mellan kombinerad träning och 

styrketräning medan sju stycken inte fann några signifikanta skillnader. Det vetenskapliga 

underlaget för studierna visar på begränsad evidensgrad. Konklusion: Fler studier med 

hög kvalitet behövs för att kunna säkerhetsställa vad för effekter kombinerad träning har 

på styrkeutveckling.

Nyckelord: Concurrent, kombinerad, kondition, styrka, träning.
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Introduktion

Styrketräning och styrkeökning

Styrketräning kan definieras som aktivitet under en kort tidsperiod med hög eller maximal 

ansträngning. Faktorer som förbättrar styrkan är en bättre neuromuskulär inlärning, ökad 

synkronisering vid rekrytering av muskelfibrer, samt att en hypertrofiering av muskelcellerna 

sker (McDonagh & Davies, 1987; Moritani & Devries, 1979; Sale, 1988). Enligt Colliander 

(2002) är det målsättningen med träningen som styr antalet set och repetitioner. Det tycks

dock gå en skiljelinje vid belastning på 50-60% av ett 1 RM vilket motsvarar cirka 15-17 

repetitioner per set. Träning med tyngre vikter medför ökad styrka medan lättare vikter 

medför ökad styrkeuthållighet. Colliander (2002) fortsätter beskriva att när man som otränad 

börjar träna så sker den största ökningen av styrka i form av ett bättre neuromuskulärt 

samspel. Dock så sker förmodligen även en ökning av proteintillverkning i muskelns celler i 

ett tidigt stadium även om man med dagens mätmetoder kan registrera detta med mikroskop 

först efter 6-8 veckor. Det är den ökade proteintillverkningen som bidrar till hypertrofiering 

av muskeln anger Colliander (2002).

Muskelfibertyper

Lännergren, Lundeberg, Ulfendahl och Westerblad (2005) talar om röda och vita muskelfibrer 

som en grov indelning. Det finns en allmän uppfattning om att färgen på muskelfibrerna är det 

som avgör dess egenskaper dvs. att röda fibrer är långsamma medan de vita är snabba. Färgen 

beror dock på halten myoglobin, vilket är ett rött pigment med syrebindande förmåga och har 

inget med fiberns hastighet att göra. Vad som istället är avgörande för hastigheten är 

myosinets egenskaper dvs. hur snabbt ATP kan spjälkas och därmed hur snabbt 

korsbryggorna kan utföra sina årtag enligt Lännergren et al. (2005). Korsbryggecykeln är den 

serie av rörelser som är basen för muskelns kontraktion och fungerar genom att 

proteinhuvuden (myosinhuvuden) i muskelns minsta funktionella beståndsdelar fäster och 

drar i proteinväggar (aktinfilament) vilket gör att muskeln kan förkortas. Energin som driver 

denna cykel fås vid spjälkningen av ATP beskriver Lännergren et al. (2005). Carlsson (2002) 

använder en indelning av muskelfibrer genom att omnämna de långsamma för typ-I fibrer och 

de snabba för typ IIA respektive IIB. Lännergren et al. (2005) menar på att genen för typ IIb 

myosin finns hos människan men den verkar aldrig vara aktiverad. Horton, Brandon, Morris, 

Braun, Yaw. & Sciote (2001) menar dock på att aktiverade typ IIb myosin har påträffats i bl.a. 

käkmuskulaturen. I övriga muskler innehåller de snabbaste cellerna en annan typ av myosin,
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IIx. Enligt Lännergren et al. (2005) har typiska snabba fibrer ett större tvärsnitt än långsamma, 

samt att de innehåller färre mitokondrier och oxidativa enzymer men däremot en större mängd 

glykolytiska enzymer. Dessa fibrer är bra på att bryta ner glykogen till mjölksyra och har en 

hög anaerob kapacitet. 

Konditionsträning

Konditionsträning innefattar generellt sett aktivitet under en längre tidsperiod, från minuter 

upp till flera timmar med en väldigt varierande belastning. Träningen fokuserar oftast på att 

öka kapaciteten att klara av repetitivt högintensivt arbete med låg belastning. 

Aktivitetsformen är vanligtvis löpning, cykling och simning (Booth & Baldwin, 1996; 

Forsberg, Holmberg & Woxnerud 2002; Holloszy & Booth, 1976). De fysiologiska 

mekanismer som påverkar människans förbättring i kondition är många. Kroppen ökar sin 

maximala syreupptagningsförmåga (VO2max) genom förändringar i lungor, hjärta, 

blodomlopp, blodvolym, muskulatur och nervsystem enligt Forsberg et al. (2002). Fluck och 

Hoppler (2003) beskriver att muskelfibercellerna genomgår både kvantitativa och kvalitativa 

förändringar. Efter en träningsperiod på veckor eller månader så kommer muskelfibrerna att 

få ett ökat antal mitokondrier som dessutom blir större i volym. Kapillärtätheten kommer att 

bli högre, och muskelfibrerna övergår till långsamma typ I fibrer (Fluck & Hoppler 2003; 

Zierath & Hawley 2004). Holloszy, Rennie, Hickson, Conlee och Hagberg (1977) anger

dessutom att det blir ett minskat beroende av kolhydratförbränningen när man förbättrat sin 

kondition. Fluck och Hoppeler (2003) beskriver att dessa mekanismer tillsammans bidrar till 

en ökad andningsfunktion, förbättrad cirkulation och muskelkontraktion under frekvent 

uthållighetsträning.

Muskelns energisystem och metabolism

Adenosintrifosfat (ATP) är en kemisk sammansättning som förekommer i samtliga celler och 

lagrar kemisk energi som enligt Lännergren et al. (2005) kan användas vid energikrävande

muskelkontraktioner, utan tillgång till ATP skulle korsbryggorna i muskeln permanent haka 

fast i aktinfilamenten vilket skulle medföra att hela muskeln blir stel. Kreatinfosfat (CrP) är en 

annan energirik förening i muskeln. Mängden CrP i muskeln är dock begränsad och räcker för 

ungefär tio sekunders maximalt arbete anger Lännergren (2005). Detta medför att krav ställs 

på muskelcellens metabolism. Metabolismen kan delas in i glykolysen och den oxidativa 

fosforyleringen. Den senare äger rum i mitokondrierna och efterföljer glykolysen vid god 

tillgång på syre. Lännergren et al. (2005) fortsätter att beskriva glykolysen, som förbrukar 



7

muskelns glykogen och vid en kraftig aktivering kan ATP-behovet och glykolysens hastighet 

överskrida mitokondriernas kapacitet, följden av detta blir att det skapas laktat i muskeln. Vid 

en måttlig aktivering bildas endast lite laktat och glykolysen följs istället av den oxidativa 

fosforyleringen. Slutprodukten vid denna process är enligt Lännergren (2005) koldioxid och 

vatten. 

Kombinationsträning

Carlsson (2001) tar upp att kombinationsformer av styrke- och konditionsträning blir allt mer 

vanligt och viktigt, främst för idrottsutövare i lag eller individuella idrottare. Detta får han 

dessutom medhåll av två litteraturstudier som publicerats under senaste 10 åren (Abernethy, 

Barry, Leveritt & Logan, 1999; Nader, 2006). De tar upp att idrottare inom vissa grenar har 

behov av både snabba och starka muskler, samtidigt som de ska vara uthålliga. Nader (2006) 

beskriver att det rimligtvis bör uppstå problem när individer ska träna de två helt vitt skilda 

träningsformerna med tanke på dess olika fysiologiska och biologiska effekter, om träningen 

ska leda till maximal effekt. De vetenskapliga undersökningarna på området har inte gett ett 

entydigt svar. Flera studier (Craig, Lucas, Pohlman & Stelling, 1991; Dudley & Fleck, 1987;

Hennesy & Watson, 1994; Hickson, 1980; Kraemer, Patton, Gordon, Harman, Deschenes, 

Reynolds, Newton, Triplett & Dziados, 1995) har påvisat att samtidig styrke- och 

konditionsträning har en negativ påverkan på styrka och muskeltillväxt jämfört med om 

endast styrketräning utförs, men att den inte har en negativ påverkan på konditionsförmågan.

Samtidigt har Nelson, Arnall, Loy, Silvester & Conlee (1990) gjorts en motsägande studie

som påvisat att kombinationsträning har en negativ påverkan på konditionsförmåga. Slutligen 

fanns det också studier (Sale, MacDougal, Jacobs & Garner, 1990; Bell, Petersen, Wessel, 

Bagnall & Quinney, 1991; Abernathy & Quigley, 1993; McCarthy, Agre, Graf, Pozniak & 

Vailas, (1995) som fastställt att det inte finns några negativa effekter av kombinerad träning. 

Slutsatsen som Leveritt et al. (1999) samt Nader (2006) gör i sina litteraturöversikter på 

området är att den stora variationen i resultat beror på inkonsekvens i studiernas

metodologiska upplägg t.ex. antalet träningspass och val av övningar, samt en variation av 

deras variabler.

Fysiologiska mekanismer

Det finns ett antal fysiologiska mekanismer som påstås vara orsaken till en minskad 

muskeltillväxt och styrkeökning i kombinerad träning. Studier (Dudley & Djamil, 1985; 

Dudley & Fleck, 1987; Hooper & Mackinnon, 1995) beskriver att det länge spekulerats i att 
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överträning ska vara en faktor, men det har inte hittats någon evidens för detta. En annan tes 

enligt Craig et al. (1991) är att de olika träningsformerna har en antagonistisk påverkan på 

muskelnivå. Till exempel så främjar konditionsträningen skapandet av aerobiska enzymer, 

medan styrketräningen hämmar samma kreation. Denna studie tar upp en kronisk och en akut 

hypotes.

Kronisk hypotes

Den kroniska hypotesen innefattar muskelfibertyp, muskelhypertrofi, endokrina (hormonella) 

omställningar och förändringar i rekrytering av motoriska enheter anger Leveritt et al. (1999) 

och Craig et al. (1991). I de studier som publicerats (Kraemer et al., 1995; Sale et al. 1990; 

Nelson et al., 1990) så har det inte kunnat påvisas någon skillnad i muskelfiberförändring i 

kombinerad träning jämfört med enbart styrketräning. De tar upp att det skulle behövas 

känsligare mätmetoder för att säkerhetsställa detta, då metoderna de använt i studierna inte 

varit optimala. Forskningen gällande muskelhypertrofi är väldigt oklar. De studier som har 

gjorts upp har motsägande resultat (Abernathy & Quigley. 1993; Kraemer et al., 1995; Nelson 

et al., 1990; Sale et al., 1990), men gemensamt är att det blir förändringar i mönstret för hur 

de olika fibertyperna utvecklas i storlek. Detta verkar dock inte ha någon påvisad effekt på 

muskelstyrka. Det har inte heller hittats evidens för att endokrina förändringar ska ha någon 

påverkan vid kombinerad träning i studier utförda av Kraemer et al. (1995) samt Bell et al. 

(2000). Det har ännu inte utförts några studier på av rekryteringen av motoriska enheter vid

kombinerad träning anger Leveritt et al. (1999).

Akut hypotes

I den akuta hypotesen anger Craig et al. (1991) att det nödvändigtvis inte är den kombinerade 

träningen i sig som påverkar styrkeökningen negativt, utan att det är hur man lägger upp 

schemat. Atha (1981) och Craig et al. (1991) beskriver att om man styrketränar med uttröttade 

muskler från ett nyligt utfört konditionspass så resulterar det i att muskeln inte har maximal 

förmåga att utveckla spänning, vilket gör att personen i fråga inte kan träna med samma 

kvalitet. Denna mekanism verkar vara lokal, då styrkenedsättningar påvisades i nedre 

extremiteter men inte i övre efter löpträning anger Craig et al. (1991). Studier visar dessutom 

att det ses stor skillnad i resultat gällande om testpersonerna tränar kombinerad träning under 

samma dag eller på olika dagar, och i vilken ordning som personerna utför de två 

träningsformerna (Nelson et al., 1990; Collins & Snow, 1993; Sale et al., 1990). De beskriver

dock att det inte går att säkerhetsställa att det är den akuta hypotesen som ligger till grund för 
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styrkehämning i kombinerad träning. Bakomliggande mekanismer är enligt MacLaren, 

Gibson, Parry-Billings & Edwards (1989) en ansamling av fosfat, laktat och ammoniak samt 

en minskning av energi i form av ATP, kreatinfosfat och glykogen. Edwards, Jones & Merton 

(1977) beskriver dessutom att orsaken kan vara en minskning av exitation-

kontraktionsförmågan i muskeln.

All sorts träning sker inom det spektra som avgränsas av ytterligheterna styrka och 

uthållighet. Problemet med att kombinera styrke- och konditionsträning är omfattande men av 

väldigt stort intresse för många idrotter och dess utövare. Arbetar man praktiskt med ett 

idrottslag eller en enskild utövare som är i behov av styrka och kondition så finns det värde i

att kunna hitta ett optimalt upplägg för att få en god effekt av styrketräning trots 

uthållighetsträningens eventuella negativa påverkan. Det är dessutom av värde för oss vid 

behandling av övriga patienter som behöver kombinerad träning, då alla parter gynnas av en 

så snabb, kostnadseffektiv och resultateffektiv behandling som möjligt. Att ta reda på om 

kombinerad träning ger sämre styrkeutveckling än enbart styrketräning kan därför anses som 

väsentligt.
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2. Syfte

Syftet med studien var att undersöka och utreda om kombinerad styrke- och konditionsträning 

har en negativ effekt på styrkeutveckling jämfört med enbart styrketräning.

2.1 Frågeställning 

- Ger kombinerad styrke- och konditionsträning en hämmad styrkeutveckling jämfört 

med enbart styrketräning?

3. Metod

3.1 Inklusionskriterier

- Studier som jämfört styrketräning med kombinerad styrke- och konditionsträning

- Studier som använt sig av uppmätt muskelstyrka som huvudvariabel vid resultat.

- Studier utförda på friska människor.

- Artiklar skrivna på svenska, norska, danska eller engelska.

3.2 Exklusionskriterier

- Review-artiklar

- Kvalitativa studier

3.3 Artikelinsamling

Sökning av artiklar genomfördes i databaserna PubMed, Academic Search Elite, AMED, 

CINAHL och MEDLINE. Två olika sökningar utfördes med termerna ”muscle strength, 

physical endurance, training , combined” eller ”muscle strength, physical endurance, training,

concurrent”. Sammanlagt gav sökningarna 1435 träffar och efter granskning av titel och 

abstrakt utifrån våra kriterier kvarstod 41 stycken varav 21 var dubletter. Genom att leta 

relaterade artiklar på databaserna samt i referenser hittades 6 stycken till som inkluderades. 

Efter läsning av hela artiklarna exkluderades 8 stycken. Återstod gjorde då 18 artiklar (se 

figur 1), varav 14 var RCT och 4 CT.
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Figur 1 flödesschema över urvalsprocessen
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3.4 Evidensgranskning

Artiklarnas evidens granskades enligt PEDro-skalan individuellt av båda författarna och sedan 

jämfördes poängbedömningen och om en skillnad förelåg så diskuterades artikeln i fråga tills 

ett gemensamt beslut kunde tas. Samtliga artiklar saknande bedömning av PEDro-skalan

sedan tidigare och fanns således inte med i PEDro-databasen. För att kunna fastställa 

evidensvärden enligt SBU så har PEDro-skalans elvagradiga system omvandlats till SBU:s 

tregradiga skala för studiers bevisvärde enligt Juhlin, Smeds-Isaksson & Tano-Nordin (2006)

(Tabell 1). Litteraturöversikten bedömdes därefter enligt SBU:s (2006) gradering av 

evidensstyrka för slutsatser (Tabell 2).   

Tabell 1. Omvärdering av enskilda artiklars PEDro – poäng till bevisvärde enligt SBU.

Pedroscale Studiers bevisvärde enligt SBU

8-11 Högt bevisvärde

4-7 Medelhögt bevisvärde

0-3 Lågt bevisvärde

Not. Omvärdering enligt Juhlin et al. (2006).

Tabell 2. Gradering av evidensstyrka för slutsatser

Not. Data från SBU (2006)

Evidensstyrka 1 – Starkt vetenskapligt underlag
En slutsats med Evidensstyrka 1 stöds av minst två studier med högt bevisvärde i det samlade vetenskapliga 
underlaget. Om det finns studier som talar emot slutsatsen kan dock evidensstyrkan bli lägre.
Evidensstyrka 2 – Måttligt starkt vetenskapligt underlag
En slutsats med Evidensstyrka 2 stöds av minst en studie med högt bevisvärde och två studier med medelhögt 
bevisvärde i det samlade vetenskapliga underlaget. Om det finns studier msom talar emot slutsatsen kan dock 
evidensstyrkan bli lägre.
Evidensstyrka 3 – Begränsat vetenskapligt underlag
En slutsats med Evidensstyrka 3 stöds av minst två studier med medelhögt bevisvärde i det samlade 
vetenskapliga underlaget. Om det finns studier som talar emot slutsatsen kan dockevidensstyrkan bli lägre
Otillräckligt vetenskapligt underlag
När det saknas studier som uppfyller kraven på bevisvärde, anges det vetenskapliga underlaget som otillräckligt 
för att dra slutsatser.
Motsägande vetenskapligt underlag
När det finns olika studier som har samma bevisvärde men vilkas resultat går isär, anges det vetenskapliga 
underlaget som motsägande och inga slutsatser kan dras.



13

4. Resultat

Av de 18 inkluderade studierna uppvisade 7 stycken ingen skillnad i testvärden mellan 

styrketräningsgruppen samt gruppen som tränar kombinerat (se tabell 3), varav 6 stycken 

uppnådde medelhög evidensnivå samt 1 uppnådde låg evidensnivå enligt PEDro. 

Av de 18 inkluderade studierna uppvisade 11 stycken en skillnad i styrka för 

styrketräningsgruppen jämfört med gruppen som tränade kombinerat där styrkegruppen hade 

ökade värden (se tabell 3), varav 8 uppnådde medelhög evidensnivå samt 3 stycken som fick 

låg evidensnivå enligt PEDro. Detta resultat ger ett begränsat vetenskapligt underlag enligt 

SBU:s gradering av evidensstyrka för slutsatser.

Det var 4 av studierna som visade på på skillnad mellan grupperna i alla utförda test. (Dudley 

& Djamil, 1985; Gergley, 2009; Hickson, 1980; Chtara, Chaouachi, A., Levin, Chaouachi, 

M., Chamari, Amri & Laursen, 2008).  

Vissa av de inkluderade studierna uppvisade statistisk signifikant skillnad i något av de 

utförda testen gällande styrka med ett ökat värde för styrketräningsgruppen. I studien av 

Balabinis, Psarakis, Moukas, Vassiliou & Behrakis (2003) så testades 1-repetionsmaximum 

(1RM) i fyra olika övningar och styrketräningsgruppen uppvisade bäst resultat i två stycken 

och kombinationsgruppen för de två övriga testen, men gruppen som tränade kombinerat 

nådde en högre höjd vid maxhopp. Hunter, Demment & Miller (1987) kunde däremot se en 

signifikant ökning i hopphöjd för styrkegruppen jämfört med gruppen som tränade 

kombinerat, men fann ingen skillnad mellan grupperna i 1RM. Glowacki, Martin, Maurer, 

Baek, Green & Crouse (2004) såg ingen signifikant skillnad i hopphöjd, 1RM eller isometrisk 

maxkraft, men en signifikant skillnad mellan grupperna kunde ses i hoppkraft. I studien av 

Häkkinen, Alen, Kraemer, Gorostiaga, Izquierdo, Rusko, Mikkola, Häkkinen, Valkeinen, 

Kaarakainen, Romu, Erola, Ahtiainen & Paavolainen (2003) så ses inga signifikanta 

skillnader i testresultat förutom en ökad styrkeutveckling under de första 500 ms i 

teströrelsen. Bell, Syrotuik, Martin, Burnham & Quinney (2000) såg signifikant skillnad av 

styrka i knäextension men ej i benpress. I artikeln skriven av Kraemer, Patton, Gordon, 

Harman, Deschenes, Reynolds, Newton, Triplett & Dziados (1994) fann man att 1RM var 

signifikant större i benpress för styrketräningsgruppen jämfört med konditionsgruppen men 

inte för något av de tre andra testerna. Hennesy & Watson (1994) fann statistisk signifikant 

skillnad mellan grupperna i benböj, sprint och hopp men inte i bänkpress.



14

Tabell 3.

Referens Typ av 
studie

Försökspersoner Träningsmetoder Primära 
mätmetoder

Tränings
period

Häm-
mad

Ej 
häm-
mad

Kommentar PEDro

Gravelle et al. (2000). RCT SE = 6

ES = 7

S = 6          (Tidigare 
aktiva)

S = 45 min/3ggr/vecka

E = 45 min/ 3ggr/vecka

SE,ES = SAD, utförs i följd.

1 RM (LP) 11 veckor X Ordningsföljden på 
träning påverkade ej.

4/10

McCarthy et al. (1995). RCT S = 10

E = 10

C = 10

S = 50 min/3ggr/vecka

E = 50 min/ 3ggr/vecka

C = SAD, utförs i följd.

1RM (KB, BP), 
IK (KE), IM 
(KE), VH

10 veckor X 5/10

Leveritt et al. (2003). RCT S = 8

E = 9

C = 8          (Tidigare 
aktiva)

S = 4-8 reps/4 set/3 
ggr/vecka

E = 25 min intervalcykling/3 
ggr/vecka

C = SAD, utförs i följd

1 RM (KB) 
IK(KE), IM 
(KE)

6 veckor X Författarna av 
studien något 
kritiska till att inte 
ha funnit någon 
hämmande inverkan.

4/10

S=Styrketräning, C=Kombinerad träning, E=Konditonsträning, IM=Isometrisk maxkraft, IK=Isokinetisk kraft, BP=Bänkpress, KB=Knäböj, LP=Benpress, VH=Vertikalhopp, 
SAD=Samma Dag, OD=Olika Dagar, HK=Hoppkraft, KE=Knä Extension, Hämmad=Skillnad mellan C och S där C har hämmad styrka, Ej hämmad= Ej skillnad mellan C & S
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Referens Typ av 
studie

Försökspersoner Träningsmetoder Primära 
mätmetoder

Tränings 
period

Häm-
mad

Ej 
häm-
mad

Kommentar PEDro

Izquierdo et al. (2005). RCT S = 11 

E = 10 

C = 10

S = 2ggr/v

E = 2ggr/v

C =  S 1ggr/v + E 1ggr/v

1 RM (KB, BP) 16 veckor X 4/10

Nelson et al. (1990). RCT S = 5

E = 4

C = 5

S = isokinetisk maskin. 
6rep/ 3set/4ggr/v

E = Ergono-meter 30-60 
min. 75-85% MHR. 4ggr/v.

C = S + E, SAD 10 min 
paus.

IK(KE) 20 veckor X 3/10

Sillanpää et al. (1990). RCT S=17

E=15, 

C=18 

Cntrl=12

S = periodiserat/15-20, 10-
12, 6-8 rep/3-4set/ 2ggr/v

E = progressiv intensitet, 30-
90 min cykling 2ggr/v

C = S + E, OD

1 RM (LP), IM 
(BP) 

21 veckor X 5/10

S=Styrketräning, C=Kombinerad träning, E=Konditonsträning, IM=Isometrisk maxkraft, IK=Isokinetisk kraft, BP=Bänkpress, KB=Knäböj, LP=Benpress, VH=Vertikalhopp, 
SAD=Samma Dag, OD=Olika Dagar, HK=Hoppkraft, KE=Knä Extension, Hämmad=Skillnad mellan C och S där C har hämmad styrka, Ej hämmad=Ej skillnad mellan C & S
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Referens Typ av 
studie

Försökspersoner Träningsmetoder Primära 
mätmetoder

Tränings 
period

Häm-
mad

Ej 
häm-
mad

Kommentar PEDro

Volpe  et al. (1993).  RCT S = 8

C = 10

Cntrl = 7 
(Idrottsklass)

S = 3 ggr/v     (V. 0-2) 8-12 
reps/2-3 set/60% av 1 RM.               
(V. 3-9) 4-6 reps/3-4 
set/75% av 1 RM.

C = 3 ggr/v  Löpning 65% 
av förväntad maxpuls. 20-25 
min. + S i följd SAD.

1 RM (LP, KE) 9 veckor . X 6/10

Dudley et al. (1985). RCT S = 6

E = 10

C = 6

S = isokinetisk maskin. 
Rep=30sek. Set=2  3ggr/v

E = Ergono-meter, 
intervaller 5x5 min. 3ggr/v

C = E + S, OD

IK(KE) 7 veckor X S uppvisade större 
kraft i snabba 
hastigheter jämfört 
med C.

3/10

Gergley (2009). CT S = 10

C1 = 10

C2 = 10

S = NE, 3 övn./8-12 rep/3 
set/2ggr/v

C = 65% av förväntad 
maxpuls. 20-40 min. + S, 
OD, 48h återhämtning. 

C1 = cykel 2ggr/v

C2 = gåband. 2ggr/v

1 RM (LP) 9 veckor X S uppvisade bättre 
resultat jämfört med 
C1 och C2.

3/10

S=Styrketräning, C=Kombinerad träning, E=Konditonsträning, IM=Isometrisk maxkraft, IK=Isokinetisk kraft, BP=Bänkpress, KB=Knäböj, LP=Benpress, VH=Vertikalhopp, 
SAD=Samma Dag, OD=Olika Dagar, HK=Hoppkraft, KE=Knä Extension, Hämmad=Skillnad mellan C och S där C har hämmad styrka, Ej hämmad=Ej skillnad mellan C & S
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Referens Typ av 
studie

Försökspersoner Träningsmetoder Primära 
mätmetoder

Tränings 
period

Häm-
mad

Ej 
häm-
mad

Kommentar PEDro

Hennesy et al. (1994). RCT S = 9

E = 12

C = 10

Cntrl = 10

(Tidigare aktiva)

S = 2ggr/v 70% 1RM. 
10rep/3set/1ggr/v

E = 2ggr/v/ 20-60 min/70% 
av maxpuls.     1ggr/v 
fartlek. 1ggr/v/20-
40min/85% av maxpuls.

C = S + E/5ggr/v. SAD, OD.

1RM BP & KB, 
VH, 20 m. 
sprint

8 veckor X Ökad styrka i S 
jämfört med C i  KB, 
VH, 20m. sprint. 
Men S hade även 
större ökning i BP 
om ej signifikant.

4/10

Balabinis et al. (2003). CT S = 7  

E = 7

C = 7 

Cntrl = 5

(Tidigare aktiva)

S = 4 ggr/vecka

E = 4 ggr/vecka

C = SAD, E på morgon och 
7h senare S.

1RM (BP, HS, 
LPD, LP), VH,

7 veckor X S hade bättre värde 
på 1RM – BP & LP 
medan C hade bättre 
värde på 1RM HS, 
LPD & VH

4/10

Hickson  (1980). RCT S=8 

E=8

C=7

S = NE, blandade övningar, 
5-20 rep/3-5set/5ggr/v  

E = i-vall på cykel I 40 min 
& löpning 30-40 min 6ggr/v

C = S + E, SAD

1 RM LP 10 veckor X S uppvisade bättre 
resultat jämfört med 
C efter perioden.

3/10

S=Styrketräning, C=Kombinerad träning, E=Konditonsträning, IM=Isometrisk maxkraft, IK=Isokinetisk kraft, BP=Bänkpress, KB=Knäböj, LP=Benpress, VH=Vertikalhopp, 
SAD=Samma Dag, OD=Olika Dagar, HK=Hoppkraft, KE=Knä Extension, Hämmad=Skillnad mellan C och S där C har hämmad styrka, Ej hämmad=Ej skillnad mellan C & S
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Referens Typ av 
studie

Försökspersoner Träningsmetoder Primära 
mätmetoder

Tränings 
period

Häm-
mad

Ej 
häm-
mad

Kommentar PEDro

Häkkinen et al. (2003). CT S=16, 

C=11

S = 2d/v max.& explosiv 
styrka 

C = S + 2ggr/v (v. 1-7) 30 
min pulsbaserad 
cykel/promenad, (v.8-14) 
1ggr/v 45 min.intervall-
träning 1ggr/v 60 min 
uthållighet. (v. 9-21) 
Stegring av föregående 
periods pass.  OD

Isometrisk 
Maxkraft, , RM, 
endast nedre 
extremiteter

22 veckor X RM/IM- Ingen
signifikant skillnad. 
IM- Signifikant 
ökning för S jämfört 
med C under första 
0,5

4/10

Chtara, et al. (2008). CT S = 9

E = 10

SE = 10

ES = 10

Cntrl = 9

(Tidigare    aktiva)

S = 30 min/2 ggr/vecka. 
Period. Styrkeuthållighet i 
första och exposivitet i 
andra.

E = 2 ggr/vecka löpning i 
intervaller

SE = S + E SAD, 15 min 
vila

ES = E + S SAD, 15 min 
vila

1RM (KB), VH, 
5-J, HK

12 veckor X S uppvisade bättre 
mätvärden på alla 
test efter tränings-
perioden.

5/10

S=Styrketräning, C=Kombinerad träning, E=Konditonsträning, IM=Isometrisk maxkraft, IK=Isokinetisk kraft, BP=Bänkpress, KB=Knäböj, LP=Benpress, VH=Vertikalhopp, 
SAD=Samma Dag, OD=Olika Dagar, HK=Hoppkraft, KE=Knä Extension, Hämmad=Skillnad mellan C och S där C har hämmad styrka, Ej hämmad=Ej skillnad mellan C & S
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Referens Typ av 
studie

Försökspersoner Träningsmetoder Primära 
mätmetoder

Tränings 
period

Häm-
mad

Ej 
häm-
mad

Kommentar PEDro

Glowacki et al. (2004). RCT S = 13

E = 12

C = 16

S = 8 övn /2-3ggr/vecka

E = 20-40 min/ 2-
3ggr/vecka

C = S + E  OD

1RM (BP,LP), 
IK (KE, KF), 
JP, VH

12 veckor X S och C påvisade 
ingen skillnad i 
någon variabel 
förutom JP.

5/10

Hunter  et al. (1987). CT S = 10

C = 8

TES = 9

E (cntrl)=7

S = 7-10, Set=3-4ggr/v

E = 4ggr/v 

C = S + E, blandat SAD & 
OD

1 RM (BP, KB), 
VH

12 veckor X S uppvisar bättre 
resultat jämfört med 
ES men signifikant 
skillnad kan bara 
påvisas i VH.

4/10

Bell et al. (2000). RCT S =11 

E = 11, 

C = 13

Cntrl = 10

(Tidigare    aktiva)

S = Bl. övn. 4-12rep/2-6 set/ 
3ggr/v

E = Ergono-meter 2 ggr/v-
30-42 min, 1ggr/v – intervall 
24-40 min

C = S + E OD.

1 RM (LP, KE) 12 veckor X Större ökning i styrka 
för S jämfört med C  
i  KE men ej LP.

4/10

S=Styrketräning, C=Kombinerad träning, E=Konditonsträning, IM=Isometrisk maxkraft, IK=Isokinetisk kraft, BP=Bänkpress, KB=Knäböj, LP=Benpress, VH=Vertikalhopp, 
SAD=Samma Dag, OD=Olika Dagar, HK=Hoppkraft, KE=Knä Extension, Hämmad=Skillnad mellan C och S där C har hämmad styrka, Ej hämmad=Ej skillnad mellan C & S
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Referens Typ av 
studie

Försökspersoner Träningsmetoder Primära 
mätmetoder

Tränings 
period

Häm-
mad

Ej 
häm-
mad

Kommentar PEDro

Kraemer  et al. (1995). RCT S = 9

E = 8

C = 9

uC = 9

(Militärer)

S = Träning 2ggr/v för 
muskelmassa & 2ggr/v för 
max-styrka.

E= 2ggr/v distansträning & 
2ggr/v intervall

C = E + S. Utförde E på 
morgonen och 5-6h senare 
S. SAD.

uC = E + S dock S bara på 
överkropp.

1RM (BP, LP, 
MP, LE)

12 veckor X Signifikant skillnad 
mellan S och C 
endast i LP.

6/10

S=Styrketräning, C=Kombinerad träning, E=Konditonsträning, IM=Isometrisk maxkraft, IK=Isokinetisk kraft, BP=Bänkpress, KB=Knäböj, LP=Benpress, VH=Vertikalhopp, 
SAD=Samma Dag, OD=Olika Dagar, HK=Hoppkraft, KE=Knä Extension, Hämmad=Skillnad mellan C och S där C har hämmad styrka, Ej hämmad=Ej skillnad mellan C & S
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5. Diskussion

5.1 Resultatdiskussion

Att dra slutsatser utifrån fynden i denna litteraturöversikt är något författarna vill vara 

försiktiga med. Detta till stor del på grund av den stora variation som förekommit i de olika 

studiernas upplägg vad gäller träningsprogram och mätmetoder. Intensitet, duration, antal set, 

repetitioner och pass i veckan har varit olika samtidigt som interventionsgrupperna har haft 

låga deltagarsiffror. Avsaknaden av ett gemensamt träningsprotokoll komplicerar dessutom 

möjligheten att kunna komma fram till en tydlig slutsats.

Denna litteraturöversikt visade att det fanns studier på att kombinerad konditions- och 

styrketräning hade en hämmande effekt på styrka. Samtidigt fanns det studier med 

konklusionen att kombinerad träning inte hade hämmande effekt. Dessa något motsägande 

resultat får stöd i Leveritt et al. (1999) samt i Naders (2006) översikter och försvårar 

möjligheterna att komma fram till en generell slutsats. Enligt SBU:s gradering av 

evidensstyrka skulle det vetenskapliga underlaget för denna litteratursammanställning visa på 

begränsat underlag för en slutsats.

Det mest förekommande testet för styrka var 1RM som användes i 15 av de 18 inkluderade 

studierna. Testet lämpar sig väl genom att vara enkelt att både genomföra av testpersonal och 

utföra av testare enligt Kraemer, Ratamess, Fry & French (2006). Däremot så har vi 

invändningar på testet om man ser till träningsmetoden. De flesta studier har tränat på en 

sådan intensitet att de ska klara ca 6-15 stycken RM, men har alltså testat 1RM. Enligt 

litteratur och forskning så blir vi starkare på det vi tränar (Wernbom, Augustsson, & Thomeé, 

2007; Gjerset, Annerstedt, Svendsen, Enoksen, Weinholt, Vilberg, Major, Olsen, Wulff 

Helge, & Wulff Helge 1997). Således drar vi slutsatsen att det kanske är mer relevant att 

antingen träna med 1-6 repetitioner eller välja att testa 6-15RM. Övriga tester som var 

representerade var bland annat olika former av hopp, Isokinetisk kraft och Isometrisk 

maxstyrka. Det fanns inga tecken på att något utav de specifika testerna skulle ge missvisande 

resultat åt det ena eller andra hållet då både de som påvisat samt ej påvisat signifikanta 

skillnader mellan grupperna varit representerade relativt lika av testerna. 

Enligt den akuta hypotesen, som Leveritt et al. (1999) och Craig et al. (1991) anger som 

möjlig bakomliggande orsak till en hämmande effekt av styrka vid kombinerad träning, bör 
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det rimligtvis vara skillnad i resultat mellan grupper som utfört träningsformerna under 

samma dag respektive olika dagar men något sådant mönster har vi inte kunnat urskilja i 

denna litteraturöversikt. Bland annat så har sex av de sju artiklar som inte hittat någon 

signifikant skillnad mellan grupperna tränat de båda passen under samma dag, och av de elva 

som hittat signifikant skillnad så var det bara fem stycken som tränat under olika dagar. Om 

den akuta hypotesen skulle vara en hämmande faktor för styrkeutveckling så borde de studier 

med träning på olika dagar ha producerat de flesta artiklar som visade på signifikant skillnad 

mellan grupperna. Leveritt et al. (1999) och Craig et al. (1991) tar även upp att 

ordningsföljden av de två olika träningspassen ska ha olika utfall på resultatet av träningen, 

där det pass som utförs sist får en sänkt kvalitet och därav en minskad effekt. I denna 

litteraturstudie undersökte tre artiklar (Gravelle et al., 1999; Gergley, 1999; Chtara et al., 

2008) ordningsföljdens betydelse på kombinerad träning men ingen av dem fann någon 

skillnad i utfall vilket inte stämmer överens med tidigare studier (Nelson et al., 1990; Collins 

& Snow, 1993; Sale et al., 1990).

En överblick på antalet träningspass och antalet träningsdagar visar istället att det finns 

tendenser till att en ökning av antalet pass och dagar leder till större chans för en hämmande 

effekt. De studier som fann en signifikant skillnad mellan grupperna hade tränat ungefär ett 

pass samt en dag i veckan mer än studierna som inte funnit någon skillnad. Om detta bara är 

en tillfällighet eller om det är ett tecken på att fler pass och fler träningsdagar ger en större 

risk för en negativ påverkan på styrka går inte riktigt att konstatera. Variationen i 

träningsuppläggen mellan studierna är allt för stora för att dra några slutsatser. Det vore dock 

intressant att se framtida studier som har likadana träningsprogram men grupper med olika 

antal träningsdagar och träningspass för att se om det finns underlag för att dra en sådan 

slutsats.

Två litteraturöversikter (Nader, 1999; Leveritt et al., 1999) nämner de fysiologiska 

mekanismerna bakom den akuta hypotesen och om den har någon grund så skulle man kunna 

anta att testproceduren kan bli lidande. Utförs flera maximala tester inom en kort tid så finns 

det risk att försökspersonerna inte kan prestera maximalt. Används flera tester fås en bredare 

och ett mer kvantitativt resultat med olika aspekter av begreppet styrka men vi anser att det 

kan ske på bekostnad av kvalitén. 
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Genom att fastställa konkreta metodologiska upplägg som kan användas i framtida studier så 

förminskar man problemen att tolka svaren som uppkommer när allt för många variabler 

skiljer sig studier emellan. Undersökningar på större interventionsgrupper skulle även vara 

givande att se fortsättningsvis.

Vi anser att det är av värde för sjukgymnaster att forskning inom detta område fortsätter så att 

vi i framtiden ska kunna urskilja riktlinjer för kombinerad konditions- och styrketräning. 

Vikten av att kunna kombinera träningsformerna för att få ut det bästa möjliga resultatet är 

väsentligt inom många olika inriktningar inom sjukgymnastiken, oavsett om det gäller 

patienter inom idrott eller övriga patienter. 

5.2 Metoddiskussion

Sökningen gjordes i flera olika databaser. Academic Search Elite producerade de flesta 

träffarna men väldigt få av dessa visade sig relevanta. Det faktum att vi dock gått igenom en 

så stor andel artiklar från databaserna gör att vi upplever det som att området sökts av 

ordentligt. En tredjedel av de inkluderade studierna hittades genom att leta relaterade artiklar 

i databaserna samt i referenser, vilket vi anser vara en ganska hög andel. Vi har kunnat 

konstatera att det använts en stor variation av termer inom detta område och att det inte 

funnits en fastställd nomenklatur förrän på senare år. Detta medför att äldre artiklar har olika 

beteckningar för begreppet kombinerad träning där vi under de senaste åren sett att i stort sett 

alla studier använder termen "concurrent".

Författarnas begränsade erfarenhet i användandet av PEDro-protokollet är en faktor som kan 

ha påverkat det slutliga evidensvärdet, även om vi tror att risken är liten. Det överlag låga 

evidensvärdet som de inkluderade studierna fått beror till viss del på PEDro skalans 

olämplighet vid bedömning av denna typ av studier. Möjligheten till att blinda subjekt och de 

som utför interventionerna är begränsade och någon form av placebobehandling tillämpas inte 

heller. Det är alldeles för problematiskt att dölja interventionerna för subjekt och behandlare.

För att få ett så stort underlag som möjligt så valde vi att inte använda oss av specifika 

exklusionskriterier för studiernas metodologiska upplägg. Det enda kriteriet vi hade för 

försökspersonerna var att de skulle vara friska individer utan sjukdomar eller skador som 

kunde påverka resultatet. Dessutom så ville vi inte exkludera studier som fått dålig gradering 

enligt PEDro, dels för att vi ville få en helhetsbild på allt som var undersökt på området, och 
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dels för att som tidigare nämnt att PEDro kanske inte är det bästa protokollet för att gradera 

studier av denna art. 

5.3 Konklusion 

Avsaknaden av metodologiska riktlinjer för de inkluderade studierna försvårar avsevärt 

möjligheterna för att nå en tydlig konklusion. Slutsatsen är att muskelstyrka kan påverkas 

negativt av en samtidig konditionsträning under vissa förhållanden. Vilka de förhållandena är 

kan i dagsläget inte fastställas utan är endast mål för spekulation.   

Som sjukgymnast anser vi att det är av värde att kunna kombinera träningsformerna på ett så 

effektivt sätt som möjligt. Därför är det av intresse att framtida forskning undersöker detta 

område mer grundligt för att det ska kunna utstakas mer tydliga riktlinjer. 
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Bilaga 1

PEDro scale
1. eligibility criteria were specified no   yes   where:
2. subjects were randomly allocated to groups (in a crossover study, subjects
were randomly allocated an order in which treatments were received) no   yes   where:
3. allocation was concealed no   yes   where:
4. the groups were similar at baseline regarding the most important prognostic
indicators no   yes   where:
5. there was blinding of all subjects no   yes   where:
6. there was blinding of all therapists who administered the therapy no   yes   where:
7. there was blinding of all assessors who measured at least one key outcome no   yes   where:
8. measures of at least one key outcome were obtained from more than 85%
of the subjects initially allocated to groups no   yes   where:
9. all subjects for whom outcome measures were available received the
treatment or control condition as allocated or, where this was not the case,
data for at least one key outcome was analysed by “intention to treat” no   yes   where:
10. the results of between-group statistical comparisons are reported for at least one
key outcome no   yes   where:
11. the study provides both point measures and measures of variability for at
least one key outcome no yes   where:
PEDro scale
The PEDro scale was last amended on 21 June 1999.
This briefly explains why each item has been included in the PEDro scale. More detail on each item is provided 
in the PEDro scale training program.
1. eligibility criteria were specified
Note on administration: This criterion is satisfied if the report describes the source of subjects and a list of 
criteria used to determine who was eligible to participate in the study.
Explanation: This criterion influences external validity, but not the internal or statistical validity of the trial. It 
has been included in the PEDro scale so that all items of the Delphi scale are represented on the PEDro scale. 
This item is not used to calculate the PEDro score.
2. subjects were randomly allocated to groups (in a crossover study, subjects were randomly allocated an order 
in which treatments were received)
Note on administration: A study is considered to have used random allocation if the report states that allocation 
was random. The precise method of randomisation need not be specified. Procedures such as coin-tossing and 
dice-rolling should be considered random. Quasi-randomised allocation procedures such as allocation by 
hospital record number or birth date, or alternation, do not satisfy this criterion.
Explanation: Random allocation ensures that (within the constraints provided by chance) treatment and control 
groups are comparable.
3. allocation was concealed
Note on administration: Concealed allocation means that the person who determined if a subject was eligible for 
inclusion in the trial was unaware, when this decision was made, of which group the subject would be allocated 
to. A point is awarded for this criteria, even if it is not stated that allocation was concealed, when the report 
states that allocation was by sealed opaque envelopes or that allocation involved contacting the holder of the 
allocation schedule who was “off-site”.
Explanation: “Concealment” refers to whether the person who determined if subjects were eligible for inclusion 
in the trial was aware, at the time he or she made this decision, which group the next subject would be allocated 
to. Potentially, if allocation is not concealed, the decision about whether or not to include a person in a trial 
could be influenced by knowledge of whether the subject was to receive treatment or not. This could produce 
systematic biases in otherwise random allocation. There is empirical evidence that concealment predicts effect 
size (concealment is associated with a finding of more modest treatment effects; see Schulz et al (1995) 
JAMA 273:408-412).
4. the groups were similar at baseline regarding the most important prognostic indicators
Note on administration: At a minimum, in studies of therapeutic interventions, the report must describe at least 
one measure of the severity of the condition being treated and at least one (different) key outcome measure at 
baseline. The rater must be satisfied that the groups’ outcomes would not be expected to differ, on the basis of 
baseline differences in prognostic variables alone, by a clinically significant amount. This criterion is satisfied 
even if only baseline data of study completers are presented.



Explanation: This criterion may provide an indication of potential bias arising by chance with random allocation. 
Gross discrepancies between groups may be indicative of inadequate randomisation procedures.
5. there was blinding of all subjects
Note on administration: Blinding means the person in question (subject, therapist or assessor) did not know 
which group the subject had been allocated to. In addition, subjects and therapists are only considered to be 
“blind” if it could be expected that they would have been unable to distinguish between the treatments applied to 
different groups. In trials in which key outcomes are self-reported (eg, visual analogue scale, pain diary), the 
assessor is considered to be blind if the subject was blind.
Explanation: Blinding of subjects involves ensuring that subjects were unable to discriminate whether they had 
or had not received the treatment. When subjects have been blinded, the reader can be satisfied that the apparent 
effect (or lack of effect) of treatment was not due to placebo effects or Hawthorne effects (an experimental 
artifact in which subjects responses are distorted by how they expect the experimenters want them to respond).
6. there was blinding of all therapists who administered the therapy
Note on administration: Blinding means the person in question (subject, therapist or assessor) did not know 
which group the subject had been allocated to. In addition, subjects and therapists are only considered to be 
“blind” if it could be expected that they would have been unable to distinguish between the treatments applied to 
different groups. In trials in which key outcomes are self-reported (eg, visual analogue scale, pain diary), the 
assessor is considered to be blind if the subject was blind.
Explanation: Blinding of therapists involves ensuring that therapists were unable to discriminate whether 
individual subjects had or had not received the treatment. When therapists have been blinded, the reader can be 
satisfied that the apparent effect (or lack of effect) of treatment was not due to the therapists’ enthusiasm or lack 
of enthusiasm for the treatment or control conditions.
7. there was blinding of all assessors who measured at least one key outcome
Note on administration: Blinding means the person in question (subject, therapist or assessor) did not know 
which group the subject had been allocated to. In addition, subjects and therapists are only considered to be 
“blind” if it could be expected that they would have been unable to distinguish between the treatments applied to 
different groups. In trials in which key outcomes are self-reported (eg, visual analogue scale, pain diary), the 
assessor is considered to be blind if the subject was blind.
Explanation: Blinding of assessors involves ensuring that assessors were unable to discriminate whether 
individual subjects had or had not received the treatment. When assessors have been blinded, the reader can be 
satisfied that the apparent effect (or lack of effect) of treatment was not due to the assessors’ biases impinging on 
their measures of outcomes.
8. measures of at least one key outcome were obtained from more than 85% of the subjects initially allocated to 
groups
Note on administration: This criterion is only satisfied if the report explicitly states both the number of subjects 
initially allocated to groups and the number of subjects from whom key outcome measures were obtained. In 
trials in which outcomes are measured at several points in time, a key outcome must have been measured in 
more than 85% of subjects at one of those points in time.
Explanation: It is important that measurement of outcome are made on all subjects who are randomised to 
groups. Subjects who are not followed up may differ systematically from those who are, and this potentially 
introduces bias. The magnitude of the potential bias increases with the proportion of subjects not followed up.
9. all subjects for whom outcome measures were available received the treatment or control condition as 
allocated or, where this was not the case, data for at least one key outcome was analysed by “intention to treat”
Note on administration: An intention to treat analysis means that, where subjects did not receive treatment (or 
the control condition) as allocated, and where measures of outcomes were available, the analysis was performed 
as if subjects received the treatment (or control condition) they were allocated to. This criterion is satisfied, even 
if there is no mention of analysis by intention to treat, if the report explicitly states that all subjects received 
treatment or control conditions as allocated.
Explanation: Almost inevitably there are protocol violations in clinical trials. Protocol violations may involve 
subjects not receiving treatment as planned, or receiving treatment when they should not have. Analysis of data 
according to how subjects were treated (instead of according to how subjects should have been treated) may 
produce biases. It is probably important that, when the data are analysed, analysis is done as if each subject 
received the treatment or control condition as planned. This is usually referred to as “analysis by intention to 
treat”. For a discussion of analysis by intention to treat see Hollis S & Campbell F (1999) BMJ 
319:670-674.
10. the results of between-group statistical comparisons are reported for at least one key outcome
Note on administration: A between-group statistical comparison involves statistical comparison of one group 
with another. Depending on the design of the study, this may involve comparison of two or more treatments, or 
comparison of treatment with a control condition. The analysis may be a simple comparison of outcomes 
measured after the treatment was administered, or a comparison of the change in one group with the change in 



another (when a factorial analysis of variance has been used to analyse the data, the latter is often reported as a 
group x time interaction). The comparison may be in the form of hypothesis testing (which provides a “p” value, 
describing the probability that the groups differed only by chance) or in the form of an estimate (for example, the 
mean or median difference, or a difference in proportions, or number needed to treat, or a relative risk or hazard 
ratio) and its confidence interval.
Explanation: In clinical trials, statistical tests are performed to determine if the difference between groups is 
greater than can plausibly be attributed to chance.
11. the study provides both point measures and measures of variability for at least one key outcome
Note on administration: A point measure is a measure of the size of the treatment effect. The treatment effect 
may be described as a difference in group outcomes, or as the outcome in (each of) all groups. Measures of 
variability include standard deviations, standard errors, confidence intervals, interquartile ranges (or other 
quantile ranges), and ranges. Point measures and/or measures of variability may be provided graphically (for 
example, SADs may be given as error bars in a Figure) as long as it is clear what is being graphed (for example, 
as long as it is clear whether error bars represent sds or SEs). Where outcomes are categorical, this criterion is 
considered to have been met if the number of subjects in each category is given for each group.
Explanation: Clinical trials potentially provide relatively unbiased estimates of the size of treatment effects. The 
best estimate (point estimate) of the treatment effect is the difference between (or ratio of) the outcomes of 
treatment and control groups. A measure of the degree of uncertainty associated with this estimate can only be 
calculated if the study provides measures of variability.
For all criteria
Points are only awarded when a criterion is clearly satisfied. If on a literal reading of the trial report it is 
possible that a criterion was not satisfied, a point should not be awarded for that criterion.
For criteria 4 and 7-11
Key outcomes are those outcomes which provide the primary measure of the effectiveness (or lack of 
effectiveness) of the therapy. In most studies, more than one variable is used as an outcome measure.


