Kombinationsträningseffekter på
fysiologiska egenskaper relevanta för
handbollsprestation på elitnivå.
En experimentell interventionsstudie på
manliga elithandbollsspelare under
tävlingssäsong.
Jonas Blomhage
GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN
Självständigt arbete avancerad nivå 154:2013
Mastersprogrammet i idrottsvetenskap 2012-2014
Handledare: Mikael Mattsson
Examinator: Karin Söderlund

In-season concurrent training effects on
physiological capacities relevant for elite
handball performance.
-An experimental study on elite male handball
players.

Jonas Blomhage

The Swedish School of Sport and Health Science
Msc Sport Science Thesis 2013:154 Advanced Level
Supervisor: Mikael Mattsson
Examiner: Karin Söderlund

Förord
Vill börja med att tacka tränarna för deras öppenhet och hjälp vid utförandet av studien samt
givetvis deltagarna för deras engagemang och insatser. Er positiva inställning till studien och
vilja till att prova och utveckla ”nya” metoder/kunskap var mycket inspirerande.
Jag vill speciellt tacka min handledare Mikael Mattsson för all hjälp och stöd i utvecklingen
av studien och i arbetet med uppsatsen. Det har varit mycket intressant, givande och lärorikt.
Stort tack även till er andra som hjälpt mig på vägen; Daniele Cardinale med tester, metoder
och utveckling av studien, Bosöns laboratorium med testerna, Daniel Jansson som bollplank
med idéer och diskussioner. Ingemar Linnéll för du delat med dig av din kunskap kring
handbollens krav.
Sist men inte minst vill jag tacka min familj och mina vänner för ert stöd och tålamod när jag
tidvis varit frånvarande både fysiskt och mentalt under arbetet med studien.

Abstract
Aim: The aim of this study was to investigate the effects of compact complex strength
training (CCT) combined with interval training, either with short shuttle sprints (~6 s) in a
repeated sprint exercise (RSE) or with longer all-out sprints (30 s) also involving change of
direction in a high intensity interval training (HIIT), on handball related, in-season, physical
performance in male elite players.
MethodFor 12 weeks, in-season, 15 elite handball players performed, in addition to their
normal handball training, either RSE (n = 8) sessions consisting of 10 repetitions of shuttle
sprints (2x15m), start every 60 s and with passive recovery or HIIT (n = 7) consisting of 5
repetitions of 30-s all-out sprints with change of direction. Both groups also did CCT
consisting of 3 sets of 3 exercises (3 x squat 90% of 1RM, 6 x jump squat 50% of the
bodyweight and 6 x drop jump from 30 cm).. Pre- and posttests included jump squat (JS)
(RFD (Ns/kg)), jump for distance test (5JT) (m), 30m sprint (5m (s), 20-30m (m/s)), repeated
shuttle sprint ability test (RSSA) (RSA Best, Worst, Tot (s), FI (%), Sdec (%)), 1 RM squat
(concentric) (kg/kg bodyweight), Yo-Yo intermittent recovery test (YYIRT 1) (m) and
maximum oxygen test (VO2max) (l O2/min, ml·kg-0.75·min-1).
Results: Both groups significantly (p<0.01) improved their maximum strength in squat, the
RSE-group (8.8 %) more so than HIIT (7.4 %). In contrast the HIIT-group showed greater
improvements in rate of force development (RFD) (63.5%) than RSE (56.3%) (p< 0.05).
VO2max was significantly increased with similar gains in both groups (~2%). In the test for
specific endurance, YYIRD1, the RSE-group’s improvement was 9.4 % compared with
HIIT’s 5.8%. Both RSE (-5.7 %) and HIIT (-2%) groups showed decrements in acceleration
(5 m sprint time). The results in the RSSA show decrements in all components in the RSEgroup. HIIT’s significantly improved the ability to resist fatigue Sdec (29.1%) (p <0.09).
Conclusion: CCT appear to be an effective in-season training method for gaining strength
and RFD, but may not positively affect acceleration. HIIT may be a more effective interval
training method (than RSE) for maintaining or improving components linking to RSA for
elite male handball players during competition (match) season. Concurrent training of CCT
and HIIT shows no interference in the development of strength, running speed, jump, RFD,
VO2max or specific handball endurance.
Keywords: Team sport, Repeated sprint ability, Rate of force development.

Sammanfattning
Syfte och frågeställningar: Syftet med denna studie var att undersöka de fysiologiska
effekterna av kombinationsträning, innefattande styrketräning, contrast complex training
(CCT) kombinerat med intervallträning i form av upprepade kortare sprintar (ca 6 s) (RSE)
eller längre (30 s) högintensiva intervaller (HIIT) hos handbollsspelare i herrelit, under
tävlingssäsong.
Metod: Under 12 veckor, i tävlingssäsong, genomförde 15 elithandbollsherrar, utöver sin
vanliga handbollsträning antingen RSE (n=8) bestående av 10 repetitioner av shuttle sprintar
(2 x 15 m) med start varje minut och med passiv vila eller HIIT (n=7) bestående av 5 reps av
30-s all-out sprintar med riktningsförändringar. Båda grupperna genomförde ocksåCCT
bestående av 3 set med 3 övningar (3 x knäböj 90 % av 1RM, 6 x jump squat med 50 % av
kroppsvikten, 6 x dropp jump från 30 cm Pre- och posttesterna inkluderade jump squat (JS)
(RFD (Ns/kg)), 5 jump for distance test (5JT) (m), 30m sprint (5m (s), 20-30m (m/s), repeated
shuttle sprint ability test (RSSA) (RSA Bäst, Sämst, Tot (s) samt beräknat trötthetindexFI (%), Sdec
(%)), 1 RM knäböj (koncentrisk) (kg/kg kroppsvikt), Yo-Yo intermittent recovery test
(YYIRT 1)(m) and maximal syreupptagningstest (VO2max) (l O2/min, ml·kg-0.75·min-1).
Resultat: Båda grupperna ökade signifikant maxstyrkan i knäböj, RSE gruppen (8,8 %) mer
än HITT (7,4 %) (p<0.01). I motsats visade HIIT gruppen större förbättringar i rate of force
development (RFD) (63,3 %) än RSE (56,3 %) (p<0,05). VO2max ökade signifikant och
likartat i båda grupperna (~2%). I testet för specifik uthållighet (YYIRD 1), var förbättringen i
RSE gruppen 9,4 % jämfört med HIIT-gruppens 5,8 %. Både RSE (-5,7 %) och HIIT (-2 %)
visade försämringar i acceleration (5 m sprint). Resultaten vid RSSA visade försämringar i
alla komponenter i RSE gruppen. HITT gruppen förbättrade signifikantförmågan att motstå
trötthet, Sdec vid RSA (39,1%) (p <0,09).
Slutsats: CCT verkar vara en effektiv träningsmetod för att öka maximal styrka och RFD
under tävlingssäsong men att den kanske inte positivt påverkar acceleration. HIIT kan vara en
mer effektiv intervallträningsmetod (än RSE) för att bibehålla eller förbättra komponenter
kopplade till RSA för elithandbollsherrar, under tävlingssäsong. Kombinationsträning med
handboll, CCT och HIIT verkar inte innebära något motsatsförhållande för samtidig
utveckling av maxstyrka, RFD, maximal löphastighet, hopp, VO2max eller specifik uthållighet.
Sökord: intermittent idrott, Repeated sprint ability, Rate of force development.
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Definitioner och förkortningar

Agility
Förmågan att effektivt ändra kroppsposition vilken kräver en integration av isolerade
rörelseförmågor och färdigheter kopplade till balans, koordination, snabbhet och styrka.

Anaerobic power
Anaerob effekt. Högsta möjliga hastighet att återskapa ATP med anaeroba processer (t ex
glykolysen)

Anaerobic turnover
Snabbt ökade anaeroba krav så som ökad tempo och intensitet under match.

Compact complex training (CCT)
Vid complex träning kombineras styrketräning med hög belastning med plyometrisk träning i
samma pass (Ebben, 2002). Contrast träning består av träning med höga och låga belastningar
under samma träningspass. CCT kan exempelvis bestå av en tung styrkeövning följt av en
plyometrisk övning med lättare vikt.

Cross sectional area (CSA)
Tvärsnittsarea på en muskel

Decrement score (Sdec)
Kvantifierar trötthet vid RSA genom att jämföra prestationen med en ideal prestation (det vill
säga att samtliga sprintar är lika snabba som den snabbaste) som visas i ekvationerna nedan.
Beräknas i procent av idealprestationen.
”Fast throw of” Är en ny regel från 2000 vilken innebär att domaren startar spelet efter mål
så snart en attackerande spelare är har boll i position på mittlinjen oberoende av om
försvarandes lags positioner på planen.

Fatigue index (FI)
Trötthets index vid RSA. Beräkning av tidsskillnaden (time drop Trop) mellan bästa och
sämsta sprint i förhållande till den bästa tiden.

High intensity interval training (HIIT)
Hög intensiv intervall träning kan definieras som arbets- och vilointervaller från 15 sekunder
till 4 minuter med ett arbete/vila ratio (W: R ratio) 1:1–1:4; intensitet 90-100% av maximal
syreupptagning (VO2max); hjärtfrekvens (HF) 90 % av max;

Locomotiv (trötthet)
Innebär rörelser och i detta fall muskeltrötthet vilket leder till minskad förmåga att utföra
rörelser.

Local muscle endurance (LME)
Lokal muskeluthållighet

Maximal aerob power (MAP)
Innebär maximala aeroba kapaciteten/power dvs. den maximala mängd energi kroppen kan
producera kopplat till oxidativ metabolism och mäts vanligen i maximal
syreupptagningsförmåga (VO2max)

Maximal voluntery contraction (MVC)
Den maximala styrkan en muskel viljemässigt kan utveckla koncentriskt.

Motor unit activation (MUA)
Rekryteringen av och koordinationen mellan motoriska enheter

Overreaching
Ett begrepp som används för beskriva när kroppen på grund av träningsbelastning och/eller
lite vila brutits ned och hamnat i obalans (men kan resultera i kompensation vid bra
träningsplanering).

Postaktiverings potentiation (PAP)
Innebär förenklat ett fenomen vid vilken muskelkontraktioners prestationskaraktär akut
förändras som resultat av tidigare kontraktil aktivitet.

Repeated sprint ability (RSA)
Förmågan att upprepat producera maximal eller nära maximalinsatser (exempelvis sprint),
med korta återhämtningsperioder (med passiv vila eller aktivitet med låg till moderat
intensitet) över längre en lägre tidsperiod 1-4 timmar

Repeated sprint exercise (RSE)
Träning av upprepade sprintar. Karaktäriseras av sprintar med kort duration (<10 sekunder)
med korta återhämtningsperioder (<60 sekunder) vilket ger en prestationsminskning med tid
och antal intervaller (till exempel sprintar)

Repeated shuttle sprint ability (RSSA)
Upprepade sprintar med 180° vändningar

Rate of force development (RFD)
Hastighet vid kraftutveckling vilken kan kopplas till bl.a. accelerationsförmåga

Power
Effekt. I detta arbete kopplat till hastighet vid olika fysiologiska processer så som
kraftutveckling (muskulär power) eller energi (anaerob och aerob power)

Repetition failure
Repetitioner utförda till utmattning, då det inte går att utföra en repetition till

1 repetition maximum (1RM)
Innebär den maximala belastning (i kg) med vilken deltagaren kan genomföra (endast) en
fullständig repetition av vald övning. (3 RM den belastning vilken man kan genomföra 3 men
inte 4 repetitioner av vald övning osv.)

1 Introduktion
Handboll är en av de snabbaste lagidrotterna och karaktäriseras av maximala aktiviteter under
kortare durationer tillsammans med accelerationer och inbromsningar (decelerationer) vilket
gör att spelet är av intermittent natur (Bangsbo 1994). Detta tillsammans med en stor mängd
upprepade, högintensiva moment, så som sprint, hopp och skott, gör modern handboll till en
fysiskt krävande intermittent lagidrott med högra krav på olika styrkekvalitéer, aerob och
anaerob kapacitet. Det krävs med andra ord en hög nivå av fysisk kapacitet för att en
elithandbollspelare skall kunna utnyttja sin tekniska och taktiska förmåga genom en hel match
(Michalsik, Aagaard & Madsen 2013).
Elitserien för herrar innefattar 32 matcher och sträcker sig från september till mars (24
veckor) med endast ett längre uppehåll på ca tre veckor vid jul. Det innebär i snitt 1,3
seriematcher per vecka. Utöver detta kan ytterligare matcher tillkomma i och med cupspel och
eventuellt landslagsspel för laget respektive spelare. Vidare förlängs säsongen för de flesta
lagen i och med antingen slutspel eller kvalserier. Sammantaget innebär det att
tävlingssäsongen är sju till åtta månader med ett fåtal längre perioder av vila samt relativt
många matcher vilket gör att en optimering av träning för att bibehålla (eller öka) den fysiska
förmågan under säsong är mycket viktigt både för framgång och för långsiktig utveckling.
För att förbättra handbollsprestationen måste elitspelare utöver specifik handbollsträning
ytterligare träna styrka, snabbhet och uthållighet (Jensen, Jacobsen, Hetland & Tveit 1997).
Få studier har undersökt träningseffekter hos elitaktiva eller mycket vältränade idrottare
där det krävs höga samtidiga nivåer av styrka samt anaeroba och aerob kapacitet för att
framgångsrikt prestera (Wilson, Marin, Rhea, Wilson, Loenneke & Anderson 2012). Lite är
känt om bästa sättet att öka sportspecifik prestation inom handboll vilket gör att det finns
behov av fler och nya experimentella studier med interventionella program för att öka
kunskap och hitta nya effektiva träningsmetoder för bland annat agility, power och styrka
kopplat till handbollens krav (Ziv & Lidor 2009). Ett problem vid utveckling av program är
risken för interferens mellan olika komponenter av fysisk form uppstår då styrka, sprint,
uthållighet, sportspecifika faktorer och tävlingar genomförs simultant/kombinerat (Jensen et
al.1997; Häkkinen & Sinnemäki 1991). Vidare har handbollen under det senaste decenniet
utvecklats och träningsmängden ökat markant, liksom intensiteten i spelet. Baserat på dessa
förändringar av spelet är det speciellt relevant att försöka identifiera optimala träningsmetoder
för dagens elitspelare (Michalsik, Aagaard & Madsen 2011a, b; Michalsik, Aagaard &
Madsen 2013).
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Syftet med denna studie är att praktiskt tillämpa befintlig kunskap för att försöka berika den
idrottsspecifika kunskapen inom elithandboll och träning för att bibehålla (eller öka)
prestation under säsong. Mer specifikt, ben styrka och kraftutveckling, kondition och specifik
uthållighet samt sprint och förmågan till upprepad sprint, repeated sprint ability (RSA). Även
om det medför en del svagheter och begränsningar att göra undersökningar ute på den
naturliga idrottsarenan är det viktigt att genomföra studier i relevant kontext för att tillämpa
och utveckla existerande kunskap.

1.2 Bakgrund
Denna studie involverar endast utespelare:
Kantspelare, vanligen 2 st.(en på respektive sida) vilkas uppgifter vanligen är avslut (ofta
kontringar) och deltar till viss del passningsspelet vid anfall samt bryta passningar och
genombrottsförsök i det defensiva spelet.
Linjespelare även kallade sexmeters spelare eller mittsexor. 1-2 spelare vilkas uppgift är att
på linjen skapa lägen för avslut genom närkamp med motståndare, dels genom att skapa
luckor och dels genom att skapa lägen för inspel och avslut på linjen. Rollen i försvar är att
förhindra det samma.
Niometersspelare, 1-3 spelare är oftast spelfördelare (mittnia) och de som skapa avslut
(höger/vänster nia) genom skott från distans eller genombrott och skott från linjen alternativt
passa kant eller linje. Vid försvar har de till uppgift att bryta passningar, blocka skott mm.

Inledningsvis presenteras en genomgång av befintlig forskning inom områdena 1)
handbollens krav, 2) kombinationsträning samt 3) förmågan till upprepade sprintar (RSA) för
att sedan titta närmare på befintliga studier med träningsmetoder relevanta för denna
interventionsstudie.

1.2.1 Handbollens krav
Handboll är en ansträngande kontaktsport med delar som löpning, hopp, sprint, kast, finter,
blockeringar och knuffar/kamp (Gorostiaga, Grandos, Ibánez, Gonzalez-Badillo & Izquierdo
2006). Det ställs med andra ord höga och flera, samtidiga, olika fysiska krav på spelarna.
Komplexiteten ökar även då dessa krav varierar mellan olika spelarpositioner. Vidare så är ett
lags slutliga spel, resultat och framgång beroende av individuella och kollektiva färdigheter
som används i matchsituationer samt komponenter som taktik och strategi (Sporis, Veleta,
Veleta & Milanovic 2010). Detta kan vara en anledning till att de fysiologiska kraven i
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handboll är relativt dåligt beskrivna. Den tillgängliga litteraturen är dessutom ofullständig och
innehåller motstridiga resultat samt mätmetodiska begränsningar (Povoas, Soares & Rebelo
2011, Póvoas, Seabra, Ascensão, Magalhães, Soares & Rebelo, 2012). Nedan följer en
sammanfattning av befintlig kunskap kring kraven på fysiska kapaciteterna inom herrelit
handboll.

Energikrav
Det har genomförts ett antal studier med tid-rörelse analyser av handbollsmatcher där
frekvensen av olika rörelser och förflyttningar samt intensiteten i dessa undersökts och
analyserats. Resultaten går i samma riktning men med lite olika siffror (där olika mät- och
analysmetoder kan vara en av orsakerna).

Med tanke på den effektiva speltiden 32-53 min (Luig, Manchado, Lopez, Pers et al.
2008; Michalsik, Aagaard & Madsen 2013) och det höga antalet högintensiva löpningar och
rörelser så aktiveras den aeroba metabolismen i hög grad. Aktuella studier visar att den
genomsnittliga totala löpsträckan under match är ca 3000 - 4400 m för utespelare (Luig et al.
2008; Povoas et al. 2012) Majoriteten av speltiden var lågintensiv men högintensiva moment
och aktioner var ofta nödvändiga (Povoas et al. 2012, Sporis et al 2010, Luig et al. 2008).
Antalet attacker per match är ca 55 men varierar och har redovisats upp till 80 i den tyska
ligan, vidare är tiden mellan växlingarna mellan de offensiva och defensiva faserna är ~22 till
~36 sekunder (Karcher & Buchheit 2014). Det är praktiskt svårt att mäta VO2 under match
men denna typ av mätning har genomförts under ”small side” matcher utan kontakter 2 x 3,75
min vilka visa att medel då var 93,9% av VO2max (Buchheit, Lepretre, Behaegel et al 2009 a).
Mätningar av Michalsik et al (2013) visar att medelvärdet på VO2 under match var ca 71 % av
VO2max.
Vanligen registreras det aeroba arbetet genom hjärtfrekvens (HF) vilket kan ge
beräknade värden på VO2. Studier har visat att maximala HF under match kan ligga upp mot
96 % av max (Povoas, Ascensao, Magalhaes et al. 2014). Sporis et al (2010) mätningar av HF
under match visade att endast 2 % av speltiden var med maximal ansträngning men även att
endast 5 % var med låg ansträngning vilket författaren menar tyder på att de aeroba
energiprocesserna är dominerande inom handboll. Detta får även stöd av Povoas et al. (2012)
som visade att antalet högintensiva förflyttningar och rörelser var höga under match samt
perioderna av stillastående eller gång endast var korta, 6-7 sekunder och tiden då HF < 60 %
endast var 7 % och HF > 80 % var hela 53 % under match. Andra menar att elithandboll ställer
3

moderata till höga krav på spelarnas aeroba energiproduktion men att det inte verkar vara
någon huvudsaklig faktor för prestationen (Michalsik, Aagaard & Madsen 2011a).
Även om summan av högintensiv löpning var låg, 1,8-3 % av den totala speltiden
(TST), vid olika tid-rörelse studier (Michalsik, Aagaard & Madsen 2013, Povoas Soares &
Rebelo 2011; Povoas et al. 2012; Luig 2008) betyder inte det att den inte är viktig i modern
herrelithandboll. Potentiellt är denna förmåga mycket betydande för matchresultatet
(Michalsik, Aagaard & Madsen 2013) då de avgörande momenten inom handbollen sker i
höga hastigheter och med explosiva rörelser (Linnéll 2013). Vidare är det inte bara cykliska
rörelser (gå, löpa, sprint) som är avgörande utan även acykliska som skott, hopp, passningar,
kroppstacklingar, dribblingar och fall. Dessa genomförs i regel även de med hög intensitet
och representerar en betydande del av spelarnas arbete under match (Sibila, Vuleta & Pori
2004). Matchspel innefattar även ett stort antal högintensiva rörelser såsom acceleration och
deceleration, ofta kombinerade med riktningsförändringar, som kan kopplas till repeated
sprint ability (RSA), förmågan till upprepade sprintar (Spencer, Bishop, Dawson & Goodman
2005). Antalet högintensiva aktioner under match kan uppgå till 130-140 för linje och 9
metersspelare. Under ca 17 % av matchtiden är återhämtning mellan dessa högintensiva
moment mindre än 30 sekunder (Kracher & Buchheit 2014). Tiden mellan förändringarna i
intensitet och antalet intensiva rörelser och förflyttningar tyder på hög anaerob
energiomsättning under kritiska perioder av matcher (Povoas et al. 2012). Förmågan till
arbete vid hög intensitet (tillsammans med muskelstyrka) är möjligen den mest viktiga faktorn
som skiljer de bästa lagen från de något sämre (Michalsik, Aagaard & Madsen 2013).
Troligen är det så att de anaeroba energikraven ökat med förändringarna av spelet inom
elithandbollen. Analyser av VM, OS och EM turneringarna 2004 -2010 visar att herrhandboll
spelas allt mer dynamiskt och snabbt både vid anfall och vid försvar, speciellt av europeiska
lag (Bilge 2012). I och med regelförändringar 2000, med obegränsade antal byten och ”fast
throw of”, har intensiteten i spelet ökat viket resulterat i att fler topplag riktat mer
uppmärksamhet mot strategier för snabbare spel (Sevim & Bilge 2007) då det innebär att de
flesta förflyttningarna mellan spelfaserna sker genom sprint eller snabb löpning (Povoas et al.
2012). Även Linnéll (2013) menar att spelat har utvecklats till att bli allt snabbare och denna
utveckling lär enligt honom fortsätta. Vid jämförelse mellan (danskt) seriespel (Michalsik,
Aagaard & Madsen 2013) och mästerskapsspel (Luig et al 2008; Tanaka & Swensen2002) är
den totala speltiden (TST) klart lägre och antalet högintensiva löpningarna högre vid
mästerskap än vid seriespel. Även om definitionerna var olika i studierna tyder detta ändå på
att kort TST under viktiga turneringar och/eller matcher kan göra att spelarna kan bibehålla en
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mycket hög intensitet och snitthastighet konstant under hela turneringen/matchen på grund av
multipla viloperioder. Detta skulle kunna tyda på att den anaeroba kapaciteten har större
betydelse vid spel på internationell nivå.
Beroende på definition och analysmetoder (då mätningar av hög intensitet endast
baserats på medelhastighet) är anaeroba kravet högst troligt högre än de presenterade i
tidigare studier (Michalsik, Aagaard & Madsen 2013). Mätningar (inom fotboll) baserade på
accelerationer även i låga hastigheter, där konceptet ”hög intensitet” baserats på den verkliga
metabola energiomsättning, visade 2-3 ggr större effektutveckling (power output) än analys
endast baseras på löphastighet (Ognanach, Poser, Bernardini, Rinaldo & di Prampero 2010)
Handboll är fysiskt mycket krävande med större anaeroba krav än många andra lagidrotter
(Chelly, Hermassi, Aouadi et al. 2011).
De höga fysiska kraven speglas även i analyser vilka har visat att det finns skillnader av
intensitet mellan olika tidsperioder under matcher, mellan försvar och anfallsspel samt
beroende på spelarposition (Michalsik, Aagaard & Madsen 2013). Förenklat blir spelarna
tröttare och utför mindre högintensiva rörelser i andra halvlek, främst i försvarsspelet (Pavoas
et al. 2012; Chelly et al. 2011; Michalsik, Aagaard & Madsen 2012). Vidare springer
linjespelare kortast distansen på planen men har ändå en relativt hög intensitet pga. högt antal
kroppskontakter de ger och tar emot vid kamper vid linjen. Kantspelare genomför mer
högintensiva sprintar, tar emot och ger mindre kontakter och visar de lägsta fysiska kraven.
Niometers spelarnas aktivitet ligger mellan dessa två andra men de passar och skjuter
betydligt mer (Karcher & Buchheit 2014).

Styrka och kraftutveckling
Det finns argument för att muskulär styrka och effekt/power samt hastigheten vid vilken kraft
utvecklas, ”rate of force development” (RFD) är de viktigaste faktorerna för prestation på
elitnivå i handboll (Marques & Gonzalez-Badillo 2006, Gorostiaga, Granados, Ibanez, and
Izquierdo 2005, Gorostiaga et al. 2006, Povoas, Soares & Rebelo 2011). Orsaken till detta är
att handboll innehåller så många moment kopplade till snabba, explosiva rörelser och power.
Maximal styrka är viktig vid moment med kroppskontakt som tacklingar, blockeringar,
spärrar där det krävs styrka vid kampen om att inta optimal position i anfall respektive
försvar. Även om det inte ännu har dokumenterats så är det troligt att det storaantalet moment
med kroppskontakt i spelet (37-120) kan vara viktig påverkan på den uppkomna
neuromuskulära tröttheten under och efter match (Karcher & Buchheit 2014).
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RFD har särskilt stor betydelse för snabba rörelser såsom sprint, riktningsförändringar,
skott och sidoförflyttningar vilka alla involverar korta kontraktionstider (Aagaard, Simonsen,
Andersen, el al. 2002, Aagaard 2003). Dock kan RFD även vara viktig vid moment med
längre muskulära kontraktionstider så som hopp då RFD påverkar impulser i början av den
kontaktiva fasen och därmed vara en del i kraftutvecklingen. Vertikala hopp är frekventa både
i försvar (block, returer och stulna bollar) och anfall (passar, returer och skott). De mest
frekventa rörelserna med höga krav var stopp och snabba kraftfulla förändringar av riktning,
båda mer frekventa i försvarsspel (Povoas, Soares & Rebelo 2011), vilket talar för att RFD är
en viktig komponent i handboll. Likaså förmågan att kontinuerligt växla tempo och accelerera
genom hela matchen (Michalsik, Aagaard & Madsen 2011a).
Förmågan att skjuta med hög hastighet är också viktigt för framgång liksom att
dynamisk styrka troligen är en viktig faktor vid skotthastighet (Gorostiaga, Izquierdo,
Rueesta, Iribarren, Gonzales-Badillo & Ibanez 2004; Gorostiaga et al. 2005, 2006).
Utvecklingen av hög skotthastighet är beroende av styrka i både under- och överkropp
(Chelly et al. 2011)
De kapaciteter som beskrivits ovan kan kopplas till neuromuskulära faktorer och är
viktiga för prestationen hos elithandbollsspelare (Gorostiaga et al.2004). Även kroppsvikt
kopplat till muskelmassa kan vara en viktig del för hög prestationsförmåga då det är en faktor
som påverkar styrkan samt en faktor som kan påverka vid närkamper. Större och starkare
spelare men med bibehållen snabbhet och explosivitet är en viktig del som skiljer spelarna på
nationell och internationell nivå (Linnéll 2013).

Förändringar under säsong
Endast en studie, Gorostiaga et al. (2006), har undersökt förändringar av fysisk förmåga under
en hel säsong hos elitaktiva herrhandbollspelare. Resultaten under säsongen visade ökning av
den fettfria kroppsmassan, ökning av den maximala koncentriska styrkan i överkroppen samt
ökad skotthastighet. Det syntes ingen förändring i sprintförmåga, uthållighet eller power
(över/underkropp). Trots att avsevärd tid lagts på utveckling av uthållighet och styrketräning
av de lägre extremiteterna uteblev den förväntade utvecklingen av ben styrka och
sprinthastighet. Muskeleffekt, power, i halv squat, hopp och sprintförmåga var alla
oförändrade under hela säsongen. Under säsong är det vanligt att lagets strategi snarare är att
bibehålla än förbättra styrka, power samt andra färdigheter (Marques 2010).
Effekten av ackumulerad speltid och antal matcher på träningsstatus under en hel
säsong inte ännu undersökts. Men vi kan spekulera att dessa variabler har en signifikant
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inverkan (på matchprestation, fitnessnivå eller skadefrekvens) likt de inom Australiens fotboll
eller rugby (Johnston RD, Gibson NV, Twist C, et al 2013).
Dessa väcker frågor om hur träningen bör utformas och förbättras för ökad fysisk
kapacitet och prestation inom elitlagsporter.

1.2.2 Kombinationsträning, KT
Handboll har, som beskrivits ovan, komplexa krav på både aerob och anaerob kapacitet samt
olika kapaciteter kopplade till styrka (RFD, maximalstyrka, explosivitet). Då olika
träningsformer ger olika träningseffekter och adaptationer neuromuskulärt, metaboliskt och
molekylärt kan det medföra svårighet att utvecklas samtidigt. Vår förståelse av mekanismerna
som styr effekterna av kombinationsträning är klart begränsade. Studier av samtidig träning
av kondition och styrka, kallat kombinationsträning (KT), har visat varierande resultat där
flera faktorer identifierats vilka kan ha inflytande på resultatet; bland annat studiens upplägg
(träningsbelastning, volym, intensitet, duration, frekvens ordningsföljd, träningsmetod) samt
deltagarnas ålder, kön och träningsstatus (Leveritt, Abernethy, Barry and Logan 1999;
Docherty & Sporer 2000; Coffey, Jemiolo, Edge et al. 2009a; Coffey, Pilegaard, Granham et
al. 2009b).
För att utveckla ett optimalt träningsprogram för att möta handbollens krav under
tävlingssäsong, och därmed kombinera olika modeller av träning, är det viktigt att utgå från
den kunskap som finns inom området KT. Den traditionella uppfattningen är att styrka och
kondition inte kan utvecklas samtidigt, då adaptationerna i muskelfibrerna metaboliskt och
morfologiskt (uppbyggnadsmässigt) är olika och konkurrerar med varandra (Hawley 2009,
Leveritt et al. 1999).
Resultaten i reveiwartiklar (Garcia- Pallarés & Izquerdo 2011; Leveritt et al. 1999;
Docherty & Sporer 2000) och metaanalyser (Wilson et al. 2012) av studier på KT visar att
majoriteten av forskning att samtidig träning av styrka och kondition inte påverkar
utvecklingen av kondition negativt. Detta kan även gälla vältränade och elittränande
uthållighetsidrottare (Saunders, Pyne, Telford & Hawley 2004; Aagaard & Andersen, 2010;
Aagaard, Andersen, Bennekou et al. 2011; Hoff, Gran & Helgerud 2002; Mikkola, Rusko,
Nummela, et al. 2007 a,b; Mikkola Vesterinen, Taipale at al. 2011; Rönnestad, Hansen &
Raastad 2010; Balabinis, Psarakis, Moukas et al. 2003). Vidare att KT till och med kan öka
konditionen hos uthållighetsidrottare (Hortobagyi, Katch & Lachance 1991; Hickson 1980;
Aagaar & Andersen 2010). Orsaker till detta kan vara en ökad koordination och
muskelrekrytering (Aagaard & Andersen 2010), förbättrad teknik (Fry, Kreamer & Deschense
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1991) och därmed reducerad relativ intensitet vid varje löpsteg (Yamamoto, Lopez, Klau et al.
2008).
Maxstyrka och hypertrofi verkar däremot påverkas i olika grad negativt vid KT. Vidare
verkar power vara mer känsligt och påverkas mest negativt i jämförelse med om styrka och
kondition tränas separat. Mycket få studier har fokuserat på att undersöka effekten hos elit
idrottare. Utav dessa har de flesta funnit interferens effekter när styrka och kondition har
tränats kombinerat (Wilson et al 2012). Flera olika förklaringar till detta diskuteras kring
denna potentiella konflikt. En av de mest populära teorierna är ”den kroniska och akuta
interferens hypotesen” (eng. chronic and acute interference hypothesis) (Coffey & Hawley
2007; Coffey et al. 2009b; Hickson 1980; Nader 2006). För att undvika eller minimera de
negativa effekterna (samt öka de positiva) vid KT är det viktigt att förstå de bakomliggande
faktorerna för detta fenomen.

Interferens fenomenet under kombinationsträning
Leveritt et al. (1999) föreslog två huvudorsaker för denna interferens fenomen, den kroniska
och den akuta hypotesen.
Den kroniska hypotesen föreslår att den (skelett)muskulära vävnaden inte samtidigt kan
anpassa sig metaboliskt och strukturellt, främst pga. skillnader i typer och fiber storlek av
vävnaden när styrketräning utförs isolerat eller kombinerat med konditionsträning (Leveritt et
al. 1999). Mer uppmärksamhet har under senare tid riktats mot genetiska och molekylära
mekanismer kopplade till adaptationerna vid styrketräning och konditionsträning (Coffey et
al, 2009a). Det är fortfarande inte enhälligt accepterat hur cellulära signalvägarna kopplade
till mitokondriens biogenes skapar och/eller interferens med proteinsyntesprocessen som
resultat av KT (Leveritt et al1999, Nader 2006, Coffey& Hawley 2007, Hawley 2009).
Mer specifikt är det inkompatibiliteten av två separata enzymer i muskelfibrerna; mTORC1
som är kopplat till styrketräning och hjälper till vid hypertrofin och styrkeförbättringar samt
AMPK som är kopplade till konditionsträning och ökar mitokondriemassan och förbättrar
oxidationen av fett. AMPK verkar ha en hämmande inverkan på mTORC1.
Sammanfattningsvis är interferensfaktorn proteinsyntes, som i sig är nödvändig för att
reparera och bygga upp muskler efter styrketräning medan konditionsträning reducerar
proteinsyntes (Nader 2006).
Den akuta hypotesen syftar på kvarvarande trötthet producerad av konditionsträning
reducerar muskelns förmåga att generera kraft. Styrketräning vid kvarvarande trötthet kan
påverka kvalitén av träningen negativt vilket kan leda till minskning av styrkeutvecklingen
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under en träningscykel (Leveritt et al. 1999). Vid KT indikerar undersökningar att
signalvägarna via PI3K-AKT mTOR försämras/förändras när styrketräning är utförd efter att
glykogendepåer minskat genom konditionsträning (Hawley 2009). Även om styrketräning
ökar myofibrilla proteinsyntesen upptill 72 h efter intensiv träning (Creer, Gallagher, Slivka,
Jemiolo et al. 2005), kan moderat intensiv konditionsträning genast hämma faktorer som
ansvarar för ökandet i proteinsyntesen och denna inhibition fortsätter under hela aktiviteten.

Konditionsträningsmodeller har definitivt inflytande på interferens. Interferens är
primärt specifik för olika kroppsdelar då minskningar upptäcktes i underkropps men inte
överkroppsövningar. Detta talar för att det främst är vid konditionsträning med underkropp
interferens uppstår.

Kombinationsträningsstrategier för att minimera interferens
Beroende på de höga kraven för muskelstyrka och aerob kapacitet i många idrotter verkar det
nödvändigt att identifiera optimala kombinationer för träningsvariabler för att undvika eller
minimera de potentiellt negativa effekterna av KT. Några av dessa variabler är
träningsintensitet, ordningsföljd, kontraktionstyp, tränande kroppsdel, repetitioner,
periodisering och volym/frekvens. Trots att experimentella studier finns saknas det praktisk
information som hjälper tränare att designa effektiva träningsplaneringar för att optimera
prestationen för exempelvis handboll.
Träningsintensitet
De fysiologiska adaptionerna vid träning skiljer sig inte endast mellan konditionsträning och
styrketräning utan även beroende på intensitet vid träning av dessa. Maximala aeroba
kapaciteten/power (MAP) innebär den maximala mängd energi kroppen kan producera
kopplat till oxidativ metabolism och mäts vanligen i maximal syreupptagningsförmåga
(VO2max) uttryckt i liter syre per minut. MAP är beroende av kapacitet i centrala
(cirkulationssystemet) och perifera delar (muskelfibrerna).
Maximal styrka (maximal voluntary contraction, MVC) är beroende av muskelns
tvärsnittsarea (cross sectional area, CSA) och neuromuskulära systemet och rekryteringen av
och koordinationen mellan motoriska enheter (motor unit activation, MUA).
MVC mäts i vanligen genom 1 repetition maximum (1RM), vilket innebär den maximala
belastning (i kg) med vilken deltagaren kan genomföra en fullständig repetition av vald
övning. Förenklat, sker träning för maxstyrka med högbelastning/intensitet (1-6 RM > 85 %
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1RM) och lägre volym vilket ger förändringar i det neuromuskulära systemet och det är
framför allt typ II fibrerna som aktiveras. Vidare ger träning med lägre belastningar (8-13 RM
70-85% 1RM) och hög volym ökningar av proteinsyntesen i musklerna och därmed en ökad
tvärsnittsyta. Men adaptationerna kan även påverkas beroende på träningsmetod (då
exempelvis kontraktionshastighet eller vila kan påverka).
Detta tyder på att den potentiella interferenseffekten är störst då träningsmetoderna av
kondition och styrka vid KT är kopplade till lokala adaptationer i muskelcellerna och därmed
konkurrerar. Så som träning för hypertrofi i kombination med högintensiv intervallträning.
Docherity och Sporer (2000) har utvecklat en kombinationsträningsmodell:

Figur 1: Docherty & Sporer´s (2000) KT modell, AT = anaerob tröskel eller uthållighets träning med lägre intensitet;
LME = lokal muskel uthållighets träning; MAP = maximal aerob power; SPTmax = maximal styrke- och power
träning; VO2max = maximal syreupptagning; ↑ indikerar ökningar.

Modellen är användbar för att identifiera träningsmodeller som optimerar träningen och
minimerar potentiella interferenseffekter. (Docherity & Sporer 2000)
Fler studiers träningsupplägg med traditionell träning av styrka i zonen 6-12 RM eller låga
belastningar och/eller volymer har visat att detta kan hämma utvecklingen av power/effekt
och explosivitet. (Häkkinen, Alen, Kreamer et al 2003; Helgerud, Engen, Wisloff & Hoff
2011). Docherity och Sporers (2000) modell skulle kunna visa på en av orsakerna till denna
negativa effekt. Det kan även spekuleras att minskningen i power är ett resultat från skillnader
i hastigheter eller rate of force development RFD (Häkkinen et al. 2003). Andra studier
diskuterar, i motsats till modellen, att lågintensiv aerob typ av träning hämmar utvecklingen
av styrka, power och sprinthastighet (Gorostiaga et al, 2006). Dock tränades styrka i zonen
50-80% 1RM. Det finns dock studier där hög volym med tung belastning och/eller explosiv
styrketräning används tillsammans med konditionsträning som resulterar i ökning av power
och prestation utan minskning av maximal syreupptagningsförmåga (Saunders et al. 2004;
Rhea, Oliverson, Marshall et al. 2008; Garcia-Pallares & Izquierdo, 2011; Aagaard et al,
2011). Balabinis et al. (2003) fann att kort högintensiv sprintträning inte resulterade i
minskningar i styrka eller power och signifikant ökade VO2max hos basketspelare på
collegenivå. Rhea et al. (2008) fann att träning av kort sprint resulterade i större ökningar av
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power än vid träning vid låg intensitet och lång duration hos spelare i nationell college
baseboll. Kombinationen mellan korttids högintensiv sprint med styrketräning kan vara bra
(Wilson et al. 2012). Även om traditionell konditionsträning kan minska muskelmassan
jämfört med endast styrketräning, verkar högintensiv konditionsträning inte ha denna effekt.
Vidare så indikerar Wilsons et al. (2012) analys även att KT minskar kroppsfett i högre
utsträckning vid högintensiv konditionsträning. Minskningen av kroppsfett ökar med
intensiteten i konditionsträning. Största minskningarna sker vid moderat högintensiv och
mycket högintensiv träning.
Ordningsföljd vid KT
Flera studier har belyst vikten av ordningen och timingen av konditions- och
styrketräningspass för att minimera möjlig interferenseffekt (Leverritt et al. 1999; Sale,
MacDougall, Jacobs & garner 1990a). Kvarvarande trötthet från tidigare aeroba träningspass
kan orsaka reducering av kvalitét vid påföljande styrketräningspass genom att äventyra
förmågan hos det neuromuskulära systemet att utveckla kraft snabbt och/eller reducera den
absoluta volymen av träningen (Sale MacDougall, Jacobs & garner 1990b). Hos vältränade
kan styrkeprestationen fortsatt vara signifikant försämrad i minst 8 h efter avslutad
konditionsträning.
Antalet repetitioner med given belastning och periodisering
Träning till repetition failure (till utmattning) bör undvikas då det ökar tiden för återhämtning.
Optimal kombination av KT är även beroende på vilken träningsperiod träningen avser.
Träningen i uppbyggnadsperioden skiljer sig från den under tävlingsperioden osv. Detta gäller
även volymen och frekvensen av de olika modellerna som tränas.

1.2.3 Förmåga till upprepad sprint – Repeated sprint ability (RSA)
Definitionen av upprepad sprint träning (RSA) varierar men definieras ofta som förmågan att
upprepat producera maximal eller nära maximalinsatser (exempelvis sprint), med korta
återhämtningsperioder (med passiv vila eller aktivitet med låg till moderat intensitet) över en
längre tidsperiod 1-4 timmar (Bishop, Spencer, Duffield & Lawrence 2001; Spencer et al.
2005; Girard, Bishop & Mendez-Villanueva 2011). Sprint definieras i detta arbete som kort
arbete, generellt < än 10 sekunder, där maximal effekt (power, hastighet) kan upprätthållas
under hela momentet. Litteraturen tar även upp olika typer av träning kopplat till RSA som
också bör definieras:
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Repeated sprint exercise (RSE) karaktäriseras av sprintar med kort duration (<10
sekunder) med korta återhämtningsperioder (<60 sekunder) vilket ger en
prestationsminskning med tid och antal intervaller (till exempel sprintar) (Bishop & Claudius
2005, Girard, Bishop & Mendez-Villanueva 2011).
High intensity intervall training (HIIT) kan definieras som arbets- och vilointervaller
från 15 sekunder till 4 minuter med ett arbete/vila ratio (W:R ratio) 1:1–1:4; intensitet 90100% av maximal syreupptagning (VO2max); hjärtfrekvens (HF) 90% av max; (Laursen &
Jenkins 2002).
Dessa skillnader i återhämtning gör att de faktorer som bidrar till trötthet kan skilja sig
mellan de två typerna av träning. Trötthet kopplat till RSA eller RSE definieras som
minskning av hastighet under löpning i denna studie. För att beräkna förmågan att motstå
trötthet under RSE använder forskare främst två termer ”Fatigue index” (FI) och decrement
score (Sdec). FI är en beräkning av tidsskillnaden (time drop Trop) mellan bästa och sämsta
sprint i förhållande till den bästa tiden. Sdec kvantifierar trötthet genom att jämföra
prestationen med en ideal prestation (det vill säga att samtliga sprintar är lika snabba som den
snabbaste) som visas i ekvationerna nedan. Beräknas i procent av idealprestationen.
Glaister, Howatson, Pattison & McInnes (2008) visade att Sdec var det mest valida och
pålitliga (reliabla) metoden för att mäta trötthet vid test av RSA.

Relevans
Som nämnts ovan är troligen RSA en betydande fysisk komponent inom handboll då trötthet
kan kopplas till denna förmåga (Krustrup, Zebris, Jansen and Mohr 2010) och därmed är det
relevant att koppla detta till ett interventionsprogram. Tid-rörelse analyser visar att sprint
förekommer frekvent under match och att de minskar i slutet av första och i delar av andra
halvlek vilket talar för trötthet hos spelarna (Michalsik, Aagaard & Madsen 2013; Povoas et
al. 2012; Lugig 2008). Studier i andra idrotter har visat att det sker en klar minskning av RSA
vid trötthet (Mohr, Krustrup, Nielsen et al. 2004; Krustrup, Mohr, Steensberg et al. 2006)
vidare att det är en faktor som är förbättrad vid jämförelse mellan professionella- och
amatörfotbollsspelare (Mohr, Krustrup & Bangsbo 2003; Aziz, Mukherjee, Chia et al. 2007).
Därför är det av vikt att hitta interventioner (träningsmetoder) designade för att fördröja denna
trötthet och öka förmågan till RSA och öka prestationen vid match (Girard, Bishop MendezVillanueva 2011, Spencer et al. 2005, Buchheit 2012). Trots ett ökat intresse kring RSA så
har lite forskning bedrivits om de bästa träningsmetoderna för öka denna komponent (Bishop,
Edge, Mendez-Villanueva, Thomas & Schneiker 2009) vilket gör att det fortfarande inte finns
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någon klar förklaring till mekanismerna som begränsar RSA (Girard, Bishop & MendezVillanueva 2011) eller de fysiologiska variablerna som främst ansvarar för förbättring av RSA
(Turner & Stewart 2013). Från ett fysiologiskt perspektiv är RSA en komplex kvalitet som
kan påverkas av en rad faktorer. Exempel på faktorer är begränsningar av energiförsörjning
(till exempel återbildandet av PCr, aerob och anaerob glykolys) och metabolisk ackumulation
(oorganiskt fosfat, H+). Ökade bevis talar även för att minskad förmåga till full aktiverande
av muskelkontraktion kan begränsa RS prestationen (Mendez-Villanueva & Bishop 2011).
Träningsinterventioner som minskar inflytandet av dessa begränsande faktorer bör öka RSA.

Energikrav
Kreatinfosfat (PCr) är den första direkta reserven för refosforylering av ATP och är därför
särskilt viktig vid RSE. Sprint ger snabbt stora minskningar av PCr, nivåerna i musklerna
(Karatzaferi, de Haan, Van Mechelen et al. 2001; Bogdanis, Nevill, Boobis et al. 1995) och
det tar relativt lång tid att återställa nivåerna (> 5min) (Bogdanis et al.1995; Tollin & Wenger
2001). Då återhämtningen vid RSE ofta är <60 s kan inte PCr, helt återhämta sig vilket
påverkar efterföljande sprintar och troligen inverkar på RSA negativt. Detta medför att
förmågan att reproducera denna kan vara en viktig del för förmågan att upprepat prestera
sprintar (Bogdanis et al. 1995, Bogdanis, Nevill, Boobis et al 1996, Glaister 2005).
Då intramuskulär PCr, snabbt minskar blir konsekvensen att anaerob glykolys, det andra
steget i återbildandet av ATP, blir en viktig källa (40 %) för återskapa ATP under en
singelsprint (6s) (Aagaard 2003). Men under följande sprintar minskar denna källa
drastiskt.(Gaitanos, Williams, Boobis et al. 1993). Eventuella orsaker till detta kan var den
progressiva förändringen i den metaboliska miljön som ger en reduktion av ATP återkomst
via detta system. Detta genom att en ökad glykolysaktivering leder till en ökad koncentration
av laktat och vätejoner (H+). Det argumenteras att detta kan påverka sprintförmågan via
hämmande effekter på de kontraktila mekanismerna och/eller genom hämmandet av ATP
återbildning genom glykolys genom minskningar både i muskelns buffertkapacitet och
förändringar av blodets pH. (Bishop, Laurence & Spencer 2003; Bishop, Edge & Goodman
2004b; Bishop & Edge 2006). På muskelnivå ses minskad förmåga till kraftutveckling genom
minskat antal aktionspotentialer och långsammare impulsfrekvens (Pilegaard, Jensen,
Sjøgaard 2000; Fuglevand, Zackowski, Huey et al. 1993). Det är därför oklart om en ökning
av den anaeroba glykolysen skulle leda till en förbättrad RSA. Även om det finns vissa
svårigheter och oberoende motstridiga effekter vid olika RSA tester tyder det på att ökad
anaerobt bidrag troligen förbättrar både initial och medelhastigheten vid upprepade sprintar
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och därmed RSA. Noterbart är att glykogenladdning är en strategi som är viktig för att
minimera prestationsminskningar i många lagidrotter.
Den aeroba (oxidativa) metabolismen bidrar med <10% av energin redan vid en
singelsprint, men då de upprepas ökar den progressivt (Gaitanos et al. 1993; Spencer,
Fitzsimons, Dawson et al. 2006) och kan bidra upp till 40 % av den totala
energiförbrukningen RSE (Girard, Bishop & Mendez-Villanueva 2011). Den aeroba
kapaciteten vid RSE kan begränsas av VO2max och därmed påverka och ge ett större aerobt
bidrag under de senare sprintarna och potentiellt minimera tröttheten. Tidigare studier har
visat att de oxidativa metaboliska signalvägarna är essentiella för PCr, resyntes vid
återhämtning från högintensiv träning (Haseler, Hogan & Richardson 1999). Det tyder på att
individer med hög VO2max och/eller laktattröskel snabbare kan återskapa PCr,. Detta får stöd
av flera studier som visar samband mellan kondition och lägre trötthet och förbättrad RSA
(Bishop & Edge 2006; Edge, Bishop, Hill-Hass, Dawson et al. 2006a; Rampinini, Sassi,
Morelli et al. 2009; Bishop & Spencer 2004a; Brown, Huges & Tong 2007; Dawson,
Fitzsimons & Ward 1993; Gibson, Currie, Johnston, & Hill 2013; Dupont, McCall, Prieur et
al. 2010) men inte alla (Bishop, Lawrence & Spencer 2003; Gaul, Docherty & Wolski 1997;
Aziz et al. 2007; Castagna, Manzi, Ottavio et al. 2007; Lane, Wegner & Blair 1997;
McMahon & Wenger 1998; Wadley & Le Rossignol 1998; Aziz, Chia and Teh 2000) och
kan bero på träningsstatus. Deltagarna i dessa studier var aktiva samt RSA genomfördes på
cykel. Turner och Stewart (2013) diskuterar i sin sammanfattningsartikel att även om VO2
upptaget kan öka med antalet sprintar så är tillgången till ATP genom det aeroba systemet
signifikant mindre än det som krävs vid sprintar (Gaitanos et al. 1993). Även om det kan
motverka uppbyggnad av biprodukter vid trötthet så kan det inte klara att bibehålla power
output (till exempel sprintprestation). Konsekvensen är att större kvantiteter av PCr, vid
starten av varje sprint skulle reducera kraven på anaerob glykolys och förändra ATP turnover.
Glaister (2005) drar slutsatsen att nyckelrollen i de det aeroba systemet under RS är att
återställa homeostas under vila och därmed förbättra RSA. Det finns motstridiga fynd
gällande denna relation, som till stor del verkar bero på hur och vad som testats kopplat till
RSA.
VO2max har ej rapporterats kopplats till RSA när sprint kortare än 40 meter (ca 6
sekunder) har använts (Da Silva, Guglielmo & Bishop 2010). De flesta studier använder
VO2max som den viktigaste indikatorn på aerob kapacitet, men då VO2max till stor del bestäms
av centrala faktorer kan RSA kanske starkare korrelera med perifera faktorer (Spencer et al.
2005). Da Silva, Guglielmo och Bishop (2010) fann att hasigheten av blodlaktatackumulation
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(vOBLA) bättre korrelerade med RSA-prestation vilket tyder på detta, och vidare att
tröskelträning kan vara bra metod för att öka RSA. Flera studier har visat att RSA inte starkt
korrelerar enbart till varken aerob kapacitet eller anaerob power (Bishop, Lawrence &
Spencer 2003, Wadley & Le Rossignol 1998, Meckel, Gottlieb & Eliakim 2009). Bishop och
Spencer (2004a) visade att andra faktorer än aerob fitness enskilt kan vara betydande för RSA
och att VO2max inte ensamt kan förutsäga RSA. Två studier (Gibson et al. 2013, Thebault,
Le´ger & Passelergue 2011) har visat korrelation mellan aerob fitness och RSA, båda använde
Yo-Yo test som är mer likt RSA. Dessa resultat skulle kunna tala för att RSA är en specifik
kvalité eller mer relaterad till andra parametrar så som neurala faktorer eller kombinationer
mellan flera olika faktorer.

Neurala faktorer - Muskelaktivering
Sprint kräver betydande nivåer av neural aktivering (Ross, Leveritt & Riek 2001). Av flera
potentiella neurala mekanismers påverkan på RSA (speciellt minskning av sprinthastighet) är
förmågan till volontär fullständigtaktivering av de arbetande musklerna och bibehållandet av
muskelrekryteringen och snabbaktivering över sprintrepetitioner, avgörande för att effektivt
motstå trötthet (Racinais, Bishop, Denis et al. 2007; Mendez-Villanueva, Hamer & Bishop
2007, 2008; Matsuura, Arimitsu, Kimura et al. 2007). Med andra ord en faktor som begränsar
prestationen vid RSE.
När tröttheten är låg (<10% FI) visar forskning på en stadig nivå av neuronal aktivitet under
RSE (Mendez-Villanueva, Hamer & Bishop 2008, Racinais et al. 2007; Smith & Billaut 2010;
Falgairette, Billaut, Giacomoni et al. 2004, Billaut & Smith 2009; Stolen, Chamari, Castaga et
al. 2005).
När trötthetsnivån ökar och är betydande (>10 % FI) minskar styrkan (amplituden) av EMG
signalerna och de arbetande musklernas mekaniska prestation minskar. Denna minskning ökar
med antalet sprint repetitioner och kan vara en faktor till trötthet vid RSE, åtminstone vid
cykling (Mendez-Villanueva, Hamer & Bishop 2008, Racinais et al. 2007, Falgairette et al.
2004). Andra faktorer kan vara muskelkoordination mellan antagonister, och/eller
rekryteringsstrategier av motoriska enheter, muskelrekryteringsstrategier. Ytterligare en
neural faktor som kan bidra till trötthet under RSE är modifikation av
muskelrekryteringsstrategier. Billaut, Basset och Falgairette (2005) har rapporterat en
tidsökning mellan knäextentorer och flexorer vid de sista sprintarna vid RSE. Detta tyder på
förändringar i intermuskulär koordination som kan bidra till minskad effektutveckling under
RSE (Billaut, Basset & Falgairette 2005).
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1.2.4 Sammanfattning av bakgrund och inriktning för praktisk tillämpning
vid intervention
Data visar att modern handboll periodvis spelas i hög fart och att förmågan att arbeta upprepat
vid hög intensitet är mycket viktig (Michalsik, Aagaard & Madsen 2013). De höga kraven på
intermittent uthållighet gör att återhämtningstiden mellan de högintensiva perioderna
antagligen inte är tillräckliga för full återhämtning av prestationsförmågan (Povoas et al.
2012). Det är möjligt att den nedsatta fysiska kapaciteten hos spelarna, speciellt Repeated
sprint ability (RSA), bör betecknas som en bidragande faktor för sänkt matchintensitet
(Povoas et al. 2012). Förmågan att kontinuerligt ändra fart, riktning och accelerera genom
hela matchen är troligen mycket viktig för prestationen på elitnivå. På grund av höga krav på
exempelvis accelerationskapacitet, explosivitet, snabba och hårda skott och ett högt antal
styrkekrävande fysiska konfrontationer (knuffar, fasthållningar) verkar det högst relevant att
ha fokus på styrketräning och anaeroba träningsaspekter. Povoas, Soares & Rebelo 2011; Ziv
& Lidor 2009). Rannou, Prioux, Zouhal et al. (2001) stödjer detta då de indikerar att anaerob
metabolism är ett viktigt element i handboll. Även om handbollsträning i sig kan påverka
många av dessa faktorer måste elitaktiva träna ytterligare handbollspecifik fysträning för att få
tillräcklig utveckling av högintensiv intermittent aerob kapacitet, hastighet, agility, styrka och
power (Buchheit, Millet, Parisy et al. 2008; Marques & Gonzalez-Badillo 2006). En
kombination av snabbhet och explosiv styrketräning krävs för att öka sprinthastighet och
hopphöjd (Chelly, Fathloun, Cherif, et al. 2009) och doser av högintensiv löpning/sprint
behövs för utvecklingen av maximal anaerob power och explosivitetskapacitet (Buchheit,
Leptetere, Behaegel et al. 2009 a, Buchheit et al. 2008).
Då handboll innefattar dessa olika fysiska komponenter är det därför nödvändigt att
kombinerat träna alla dessa kvalitéer under en säsong för att bibehålla alternativt utveckla
dessa för en bevarad hög prestationsförmåga genom hela tävlingssäsongen. Detta medför att
ett antal faktorer bör beaktas vid utformningen av interventionen:


Att minimera interferenseffekten så att styrke- och konditionsträning inte konkurrerar.



Att begränsa kombinationsträningen då kraven är stora på maximal styrka, men även
power och RFD.



Att träningsmetoderna för konditionsträningen bör likna de för idrotten, vilket i detta
fall är högintensiva.



Att inrikta konditionsträningen mot mycket högintensiv för att minimera minskningar
av eventuell hypertrofi, styrka och power.
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Att styrketräningen inriktas mot effekter på det neuromuskulära systemet. Denna
träning har kortare återhämtningstid och tömmer inte glykogendepåerna i samma
utsträckning som annan typ av styrketräning gör.



Att träningen är tidseffektiv och anpassad till ordinarie handbollsträning och
matchprogram.

I ljuset av detta har jag valt att närmare undersöka befintlig forskning kring:
1. Högintensiv intervallträning med riktningsförändringar kopplat till aerob och anaerob
kapacitet för att bibehålla (öka) kondition, specifik uthållighet och RSA (genom
bibehållen/förbättrad återhämtning mellan sprintar).
2. Styrketräning och sprintträning med riktningsförändringar (RSE) kopplat till
adaptationer i det neuromuskulära systemet för att bibehålla (öka) styrka, RFD och
sprint samt RSA (genom bibehållen/förbättrad initial sprintförmåga).
3. Effekterna av kombinerad träning av ovanstående träningsmetoder.
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2. Tidigare forskning
Det verkar som om mest uppmärksamhet gällande forskningen av KT har riktats mot möjliga
aeroba vinster genom KT än om eventuella anaeroba och neuromuskulära vinster som skulle
kunna uppstå vid samma träningsform (Cardinale 2013). Endast ett fåtal studier har använt
explosivitet och högintensiv konditionsträning som metod. Denna typ av träning kan leda till
förbättrad neuromuskulär förmåga (som beskrivits ovan) vilket kan resultera i en ökad MVC
och RFD (Del Balso & Cafarelli 2007). Detta tyder på att relativt höga volymer och/eller
intensitet av styrketräning kan vara nödvändig för öka neuromuskulär adaptation vid KTupplägg (Aagaard et al. 2011). Vidare är RSA en betydande faktor för prestation i handboll
och är beroende av en mängd olika faktorer som kan kopplas till aerob, anaerob och
neuromuskulär kapacitet (se figur 2) vilka bör kunna påverkas positivt genom träning och
därför bör undersökas närmare.

RSA

INITIAL
SPRINTFÖRMÅGA

Steg frekvens

Steg längd

ATP
försörjning

Styrka

Power

ÅTERHÄMTNING
MELLAN SPRINTAR

Rörlighet

Neuronal
koordination

PCr
resyntes

Aerob
fitness

Muskel
buffering

Elastisk styrka

Figur 2: Bishop, Girard & Mendez-Villanueva´s (2011) summering av faktorer som påverkar RSA . ATP = adenosine
trifosfat; PCr = kreatin-fosfat

2.1 RSE vs HIIT
Att öka den initiala sprinthastigheten eller förmågan att bibehålla en konstant hastighet genom
upprepade sprintar är de två idag huvudsakliga metoderna som diskuteras för ökning av RSA.
Den mesta befintliga forskning inom RSA har fokuserats på minskning av trötthetseffekten
och därmed kopplade till de metaboliska faktorerna (Girard, Bishop & Mendez-Villanueva &
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Buchheit 2011). Trotts tron på att specifik RSE kommer öka RSA mer än vanligt
förekommande träningsmetoder (till exempel intervallträning) finns det få studier som jämfört
de två formerna av träning, vilket gör det svårt att dra några slutsatser om eventuella fördelar
med RSE (Impellizzeri, Rampinini, Castagna et al. 2008). Däremot är det intressant att
jämföra effekterna på fysiologiska kapaciteter kopplade till handbollsprestation vid träning av
RSE och HIIT.

2.1.1 HIIT
Flera studier av lagidrotter, främst fotboll, har visat att HIIT är en effektiv träningsstrategi för
att utveckla den aeroba kapaciteten utan att få negativa effekter på styrka, power eller
sprintprestation (Helgerud et al. 2011; Impellizzeri, Marcora, Castagna et al. 2006). Denna
typ av träning ökar den centrala kapaciteten med en ökad VO2 kinetik och VO2max (Krustrup,
Hellsten & Bangsbo 2004). Intervallträning har visats förbättra neural adaption och en
förbättrad förmåga att bibehålla PCr i muskulaturen under arbete (Burgomaster, Howarth,
Phillips et al. 2008) samt stimulera förbättringar i muskelns oxidativa kapacitet (Burgomaster
et al. 2008; Gibala, Little, Van Essen et al. 2006), ger ett ökat muskelglykogeninnehåll,
liksom ökad buffertkapacitet i muskeln (Gibala et al. 2006). Alla dessa är faktorer som
troligen positivt påverkar bibehållandet av högintensivt arbete (Gibala & McGee 2008). Detta
gör att större mängd aerob energi kan utvinnas viket kan göra att idrottare kan bibehålla
intensivt arbete under längre duration och återhämta sig fortare mellan högintensiva faser i
spelet (Iaia, Rampinini and Bangsbo 2009; Billaut & Bishop 2009a; Spencer et al. 2005) och
är därmed relevant för handbollsprestation.

2.1.2 RSE
Under denna typ av träning ökar aktiviteten av visa anaeroba enzymer, vilket leder till högre
hastighet av anaerob energianvändning och ökar antalet proteintranportörer i
muskelmembranet som är involverad i pH reglering och muskel kapilläisering, och i vissa fall
förändringar i buffringskapacitet (Edge, Hill-Hass, Goodman et al. 2006b; Dawson,
Fitzsimons, Green et al. 1998). Prestationer vid korta maximala eller nära maximalarbeten
kan leda till högre VO2max och ökad aerob enzymaktivitet hos aktiva och tränade vid cykling
(Burgomaster, Hughes, Heigenhauser et al. 2005, Burgomaster, Heigenhauser & Gibala 2005,
Gibala et al. 2006).
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2.1.3 Studier HIIT vs RSE
Endast ett fåtal studier har genomförts där effekterna av HIIT vs RSE jämförts kopplat till RSA och VO2max.
Deltagare

Studie

Resultat (Förändringar i%)

Tränings status/Kön/Ålder/Idrott
31 Män, vuxna tränade tennis

Fernandez, Zimek,
Wiewelhove, &
Ferrauti (2012)

RSE: 3 x (10 x 5s (22m), tennisspecifik med
riktningsförändringar 15s vila)
HIIT: 3 x (3 x 90s (70 % HF) tennisspecifik med
riktningsförändringar 3min aktiv vila )
14 M Ungdom, Vältränade Handboll

Buchheit, MendezVillauneva, Quol,
et al. (2010 a)
Ferrari-Bravo,
Impellizzeri,
Rampinini et al.
(2008)

Träningsprogram
6v 3ggr/v (48h mellan passen) specifik tennis träning mellan
seten

VO2 max

Specifik
uthållighet

RSABest

RSAmean

4,9

14,5

3,8

6

28,9

NS

SDec

4v 2grr/v

n=7

RSE: 3–4 x ([4–6 x accelerations/sprints (<5 s): 30s]: 3min vila
mellan seten)

NR

2,7

22

35

n=7

HIIT: 3–5 x (30 s all-out shuttle sprints: 4min vila)

NR

0,7

0,8

39

42 M Ungdom tränade fotboll

4v 3-4 ggr/v

n=21

RSE: 3 x ([6 x 40m sprint: 20s vila mellan reps]: 4min vila
mellan set)

n=21

5

12,5

NR

2,1

NR

HIIT: 4 x (4 min 95 % HRmax: 3min aktiv vila 75 % HRmax)

6,6

28,1

NR

0,3 NS

NR

n=7

RSE: 5–8 x (5 x 25 - 35m sprints: 21 s vila)

5,1

1,3

1,6

12 NS

n=7

HIIT: 5–8 x (2 min (110 % VO2max) med 2min vila mellan set)

5,2

0,5 NS

0,6 NS

26

14 män .moderat tränade, lagidrott
Schneiker &
Bishop 2008

Buchheit et al.
(2008)
Mohr, Krustrup,
Nielsen et al
(2007)

15 Män, ungdom, tränade, Handboll

9v 2ggr/v

n=9

RSE: 2 x (5–6 x 30–40m shuttle sprints (14–23 s) med 2min vila

NR

0,3 NS

1 NS
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n=8

HIIT: 9–24 x (15–20s (105–115% VO2max) med 2min vila

NR

1,4

1,5

44

NR
NR

4
0,7 NS

4,3
2,4

13 NS
54

13 M vuxna norm aktiva, ---n=6
n=7

8v, 3-5 ggr/v
RSE: 15 x 6 s sprint med1 min aktiv vila (jogg)
HIIT: 8 x 30s (130 % max) med 90 s vila
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2.1.4 Studier på RSE och HIIT
HIIT med längre intervaller (4x4 minuter) kan markant öka VO2max, med 5,8 – 10 % på 5-12
veckor (Edge, Bishop & Goodman 2005, Helgerud, Rodas, Kemi & Hoff 2001, Impellizzeri
et al. 2006). Även kortare intervaller har rapporterats öka VO2max. Användandet av 30
sekunders sprintintervallträning har blivit föreslagen som innovativ och tidseffektiv modell
(Burgomaster et al.2008, Gibala et al. 2006) för att få en snabb ökning av kapacitet i muskulär
energimetabolism (Gibala & McGee 2008). Studier visar samband mellan PCr, re syntes och
återhämtning av prestation under både upprepade 30 sekunders all-out intervaller (Bogdanis
et al. 1996, 1995) och upprepade 6 sekunders sprintar (Mendez-Vallanueva, Edge, Suriano et
al. 2012. Dessa fynd talar för att prestationen av RS kan förbättras genom
träningsinterventioner som ökar hastigheten av resyntesen av PCr, (Girard, MendezVillanueva & Bishop d 2011). Studier har visat att PCr, återbildning är beroende av aerob
ATP resyntes (Glaister 2005) vilket tyder på att konditionsträning är en viktig faktor.
RSE kan även öka sprinthastighet (2,2 %) (Buchheit, Mendez-Villanueva, Belhomel et
al. 2010b) och har även starkt kopplats till förmågan att utveckla maximal hastighet (Pyne et
al. 2008). Därför bör metoder fokuserade på utveckling av maximal sprint hastighet och
agility vara en tidseffektiv metod att öka RSA (Buchheit et al.2010b). Da Silva, Guglielmo
och Bishop (2010) och Pyne et al. (2008) resultat föreslår att fokus även bör läggas på
förbättringar av sprinthastighet, styrka och power. Exempelvis visade Da Silva, Guglielmo
och Bishop (2010) att RSA tester med 7 x 35 meters sprintar (med riktningsförändringar) och
25 sekunders vila, producerade höga värden av laktat, vilket demonstrerar en hög andel
anaerob glykolys. Logiskt fann han att hasigheten av blodlaktat ackumulation (vOBLA) har
bättre samband med RSA prestation. Att vOBLA speglar perifera aeroba träningsadaptationer
och är kopplad till ökad kapillärdensitet och kapacitet att transportera H+ joner (Thebault,
Le´ger & Passelergue 2011) och att tröskelträning kan vara en bra metod för att öka RSA.
Även RSE har visat ökad på VO2max. Serpiello, McKenna, Stepto et al. (2011) visade en
ökning på 2 % efter fyra veckors intervention och Dawson et al. (1998) visade i sin studie en
ökning på 6,1 % efter sex veckors träning.

Förmågan att ändra riktningar är en viktig komponent inom handboll. RSE har visats
kunna öka RSA på grund av att det ger en ökad förmåga till riktningsförändringar (Young,
McDowell & Scarlett 2001, Buchheit et al. 2010b) och RSE bör därför ingå i
interventionsträningen.
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2.2 Träning av styrka
En rad träningsmetoder har använts framgångsrikt för att få förbättringar av muskelaktivering
(till exempel excentrisk styrka, plyometrisk träning) (Gabriel, Kamen & Frost 2006). Det är
även tydligt att sådana förbättringar kan påverka idrottarens prestation positivt (Mikkola et al.
2007b; Murray, Brown, Zinder et al. 2007). Vidare har studier visat att maxstyrka och
explosivitet kan bibehållas med tung styrketräning men minskar då denna stoppas under så
kort tid som 5,5 veckor (Häkkinen 1993). Därför bör träningen under säsong kanske, som
tidigare nämnts, riktas mot utveckling av maxstyrka, explosiv styrka och RFD för att
eventuellt påverka fler relevanta komponenter än RSA och sprint.
Även om det finns klara bevis för att styrketräning kan förbättra singel sprint är det
mindre klart hur det påverkar RSA. Endast 3 studier har undersökt detta. Resultaten visar att
styrkeprogrammen (2-5 set, 10-15 RM) gav liknande ökningar (12 %) (Edge et al. 2006b,
Hill-Haas, Bishop, Dawson et al. 2007, Robinson, Stone, Johnson et al. 1995) i snitt arbete
(RSAMean) under RS test som HITT (13 %) (Edge, Bishop & Goodman 2005) eller RSE
träning (12 %) (Ortenblad, Lunde, Levin et al. 2000). Styrketräning förbättrade både första
sprint tid (8-9 %) och Sdec (20 %) (Edge et al 2006a, Hill-Haas et al. 2007). Minskningen av
RSA i dessa studier kan åtminstone delvis tillskrivas styrkeutveckling. Även andra typer av
styrka än maximalstyrka kan påverka resultat, styrketräning med 20 sekunder vila mellan
seten jämfört med 80 sekunder gav hälften så stor ökning av maxstyrka (20 vs 46 %) (HillHaas et al. 2007) och större förbättringar av RSA. Troligen på grund av en högre metabol
belastning (till exempel laktat) än vid styrketräning för maxstyrka och därmed ge bättre H+
reglering (Edge et al. 2006b). Dock kan denna typ av styrka kombinerat med HIIT öka
interferens (Docherty & Sporer 2000).
Styrkeprogram måste säkerhetsställa transfer mellan styrkekrav och kraven på de tekniska
färdigheterna i den aktuella idrotten. Detta är tanken bakom complex contrast training (CCT)
som har fått ett ökat intresse under senaste decenniet (Ebben, 2002). Vid complex träning
kombineras styrketräning med hög belastning med plyometrisk träning i samma pass (Ebben,
2002). Contrast träning består av träning med höga och låga belastningar under samma
träningspass. CCT kan exempelvis bestå av en tung styrkeövning (till exempel knäböj) följt
av en plyometrisk övning med lättare vikt (exempelvis nedhopp, drop jump). CCT kopplas till
postaktiverings potentiation (PAP) och adaptationer i det neuromuskulära systemet (Tillin &
Bishop 2009) och har visats vara effektiv metod för öka sportspecifik power (Fatouros,
Jamurtas, Leontsini et al. 2000; French, Kreamer & Cooke 2003; Ingle, Sieap & Tolfrey
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2006; Young, Jenner & Griffiths 1998). PAP innebär förenklat ett fenomen vid vilken
muskelkontraktioners prestationskaraktär akut förändras som resultat av tidigare kontraktil
aktivitet. Studier med CCT har visat ökad sprintförmåga i 5 och 15 meter sprint samt ökningar
vertikalhopp (Alves, Rebelo, Abrantes & Sampaio 2010). Denna studie visade även på att det
var lika effektivt att träna ett pass som två pass per vecka. MacDonald, Lamont, & Garner
(2012) visade att complex träning är lika effektivt som plyometrisk träning för att öka styrka.
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2.3 Strategier för utveckling av interventionsprogram för handboll
under säsong
Utifrån denna bakgrund och tidigare forskning kommer interventionsstudien involvera
högintensiv intervallträning HIIT, 30 sekunder all-out och upprepade korta, 6 sekunder
sprintar RSE. Dessa två typer av intervallträning kommer innefatta riktningsförändringar och
kommer att kombineras med styrketräning. I och med träningseffekter och tidseffektiviteten
är CCT en lämplig metod för denna interventionsstudie.
Figur 3 nedan visar en schematisk bild över hur de olika delarna i interventionen
teoretiskt kan påverka fysiologiska komponenter relevanta för handboll.

SPRINT

RSA

INITIAL
SPRINTFÖRMÅGA

Steg frekvens

Steg längd

ATP
försörjning

Styrka

POWER

ÅTERHÄMTNING
MELLAN SPRINTAR

Rörlighet

Neuronal
koordination

PCr
resyntes

Aerob
fitness

Muskel
buffering

Elastisk styrka

MAXSTYRKA

SPECIFIK
UTHÅLLIGHET

RFD

VO2max

Figur 3: En förenklad modell av de komponenter interventionen riktas mot med koppling till handbollens krav (de
grå rutorna). De gröna ringarna representerar de RSE riktas mot, de röda HIIT och de blå CCT.
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2.4 Mål, syfte och frågeställningar
Målet med denna interventionsstudie är att utifrån tidigare forskning ta fram ett
träningsupplägg och metoder för att bibehålla, alternativt öka de olika delarna i fysisk
prestationsförmåga under tävlingssäsong för herrar i elithandboll.
Syftet med interventionsstudien är att undersöka de fysiologiska effekterna vid träning
av styrka i form av contrast complex training (CCT) kombinerat med intervallträning i form
av upprepade sprintar (RSE) eller högintensiva intervaller (HIIT) hos handbollsspelare i
herrelit under säsong.

Frågeställningar:


Vilka effekter ger två olika typer av löpintervallträning i kombination med ett specifikt
styrkeprogram för utvecklandet eller bibehållandet av accelerationsförmåga,
maxhastighet, RSA, kondition samt specifik uthållighet under säsong för elit tränade
handbollsherrar?



Vilka effekter ger det specifika styrkeprogrammet på maximal styrka och RFD?
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3 Metod
Denna studie är en experimentell interventionsstudie utformad för att undersöka effekten av
styrketräning i form av contrast complex training (CCT) kombinerad med antingen
högintensiva intervaller (HIIT) eller upprepade sprintar (RSE) på handbollsrelaterad
prestationsförmåga under tävlingssäsong hos elitspelande herrar. Mer specifik ben styrka,
RFD, sprint, effektutveckling (power) vid hopp, VO2max, specifik uthållighet och RSA

3.1 Procedur
Rekryteringen av deltagarna skedde i ett första steg genom kontakt med tränarna och, efter
godkännande där, ställdes förfrågan till spelarna om de var villiga att deltaga i den aktuella
studien. Studien inkluderade familjäriseringspass, pre- och post-tester. CCT ersatte den
ordinarie styrketräningen för ben och HIIT/RSE tränades som del av den ordinarie
handbollsträningen och medförde därför ingen ytterligare träningsvolym för spelarna.
Interventionsprogrammen genomfördes 1-2 ggr/vecka anpassat efter lagets spelschema.
Studien pågick i 12 veckor, från starten på andra delen av säsongen tills laget avslutat
säsongen.

Figur 4: Beskrivning av test- och träningsupplägg vid studien.

Efter 4 veckors träning genomfördes ett andra 1 RM test av knäböj för att justera träningsbelastningen. Det genomfördes även ett ytterligare posttest i sprint efter 10 dagars vila och en
veckas grundträning (endast med ett fåtal explosiva moment) för att undersöka accelerationsoch sprintkapacitetsförändringar efter en återhämtningsperiod.
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3.2 Deltagarna
Ett herrelitlag med erfarna handbollsspelare (n = 18) blev, efter indelning i pooler efter
spelposition (målvakt, kantspelare, niometer och mittsexor), slumpmässigt indelade i antingen
gruppen som genomförde högintensiva intervaller kombinerat med CCT, HIIT-gruppen (n =
9) eller i den som genomförde upprepade sprintar kombinerat med CCT, RSE-gruppen (n = 9)
under interventionen. Under studiens gång föll tre deltagare bort på grund av skada respektive
lågt deltagande vid träningsinterventionen. Orsaken till den stora spridningen i vikt i HIIT
gruppen är att de två tyngsta och de tre lättaste deltagarna hamnade i denna grupp samt att de
olika spelpositionerna har olika fysiska krav. Det fanns ingen signifikant skillnad mellan
gruppernas antropometriska mått (tabell 1) eller prestationsförmåga uppmätt vid pre-testerna.
Tabell 1: Deskriptiv statistik för antropometriska variabler hos deltagarna

RSE (n=8)

HIIT (n=7)

Ålder (år)

21,67 ± 2,4

21,6

± 3,05

Kroppsvikt (Kg)

90,2

± 3,48

86,4

± 14,31

Längd (cm)

189

± 5,16

187,1

± 7,54

Innan studien startade blev deltagarna informerade både muntligt och skriftligt om vad
studien innebar (Bilaga 1). Informationen förklarade syftet, risker och fördelar av deltagande,
anonymitet samt att deltagande var helt frivilligt och att de kunde avsluta sin medverkan i
studien när de ville utan krav på förklaring. Personuppgifter och resultat förvarades inlåst och
var endast tillgängliga för författaren och huvudtränaren och behandlades på sätt att obehöriga
inte kunde ta del av dem. I uppsatsen är informationen kring deltagarna anonymiserad.
Studien är utvecklad i enlighet med Helsingforsdeklarationen och deltagarna (och för de
under 18 år, målsman) gav frivilligt skriftligt medgivande att delta i studien.
Inkluderingskriterier för att delta i studien var att de skulle spela i elitlag i handboll med
erfarenhet av traditionell styrketräning. Urvalet skedde automatiskt då ett helt lag ville delta i
studien. Exklusionskriterier var utebliven vid test på grund av skada eller sjukdom, eller om
deltagaren medverkat vid <85 % av träningspassen.

3.3 Experimentell översikt
För att undersöka vilka effekter och eventuella skillnader i RSA och annan handbollsspecifik
prestation som resultat av de två interventionsgruppernas träning togs ett testbatteri av åtta
olika tester fram. Testerna innefattade främst fälttester men även laboratorietester vilka
genomfördes i Bosöns idrottslaboratorium. Testerna var uppdelade på tre olika dagar där de
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två inledande dagarna följdes av ca 48 h vila för att minimera möjliga trötthetseffekter.
Ordningen av testerna var som följer:
Dag 1

Dag 3

Dag 2



Test av isometriskt kraft





1 RM knäböj

Jump squat (JS)





Yo-Yo intermittent

5 jump for distance test (5JT)



Sprinttest 30m



Repeated sprint test (RSSA)

recovery test (YYIRD1)



Maximalt syreupptagningstest (VO2max).



Tränare och deltagare var instruerade att inte genomföra någon ansträngande träning 48
timmar före testerna. Vidare att eventuellt intag av kost eller tillskott skulle vara samma vid
pre- och post-testerna. Deltagaren mättes och vägdes innan testerna (utan skor och iklädda
shorts och T-shirt). Innan testerna genomfördes ca 15 min, icke standardiserad uppvärmning,
som innefattade löpning, rörlighetsövningar och explosiva övningar. Deltagarna fick verbal
uppmuntran under testerna.

3.3.1 Familjärisering
För att minimera inlärningseffekterna och minska skaderisken genomfördes tre
familjäriseringspass med deltagarna veckan innan pre-testerna och interventionens start.
Även om deltagarna var bekanta med de flesta testerna då de regelbundet testats under
tidigare säsonger och perioder var det en del tester de hade mindre erfarenhet av.
Familjäriseringspassen inkluderade träning av testerna 5JT, RSSA, Yo-Yo och SJ samt av
styrke- och plyometiska övningarna kopplade till CCT programmet samt RSE/HIIT.
Deltagarna fick teknisk instruktion och feedback under varje övning.

3.3.2 Isometrisk benstyrketest
Isometrisk kraft i ben mättes genom att deltagaren applicerade kraft i 6 sekunder mot en
kraftplatta (9281E; Kistler; Schweiz) placerad på fotplattan på en Hack-squat-apparat (Figur
5). Data samlades med 1 kHz. Vinkeln i knäled under testet var inställd på 90°. Vinkeln
behölls fixerad genom en justerad kedja kopplad mellan fotplatta och den rörliga ryggplattan.
Två försök genomfördes varav det med högst värde användes för analyser. Testet utfördes i
Bosöns fystestlaboratorium.
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Figur 5: Isometrisk benstyrketest i Bosöns laboratorium.

3.3.3 Jump squat test (JS)
Jump squat-testet (JS) bestod av hopp med belastning. Deltagaren fick själv bestämma
fotposition och greppsvidd vid testet. Stången placerades på deras övre del av m. trapezius.
Deltagaren gick sedan ned till självvalt djup i knäled (vanligen ca 90° i knäled) och hoppade
sedan omedelbart så högt som möjligt (Figur 6). JS-testet bestod av tio lyft med en ökad
belastning beräknad utifrån deltagarens kroppsvikt (50, 75, 85, 100 och 125 % av
kroppsmassan). Två lyft tilläts vid varje intensitet. Hoppen som producerade den högsta
peakpower output användes vid dataanalys. Sex analoga kabel-extensioner, “linear position
transducers (LPT) (PT5DC-250; Celesco; USA) var fästa i taket på laboratoriet och kopplade
till en olympisk stång (Olympic WL träningsstång, Eleiko Sport AB; Sverige, vikt = 20,0 kg)
i två olika positioner, symmetriskt placerade 0,63 m från centrum av stången. Tre stycken
LPT var kopplade till en sida och två på den andra sidan av stången.En kraftplatta (FP)
(9281E; Kistler; Schweiz) var integrerad i en plattform för olympiska styrkelyft för att mäta
reakationskraften, GRF (Ground Reaction Force) i alla tre dimensionerna. Toppen av plattan
var i nivå med golvet på lyftplattformen. Både LPT:s och FP:s analoga signaler kopplades till
en analog till digital konverterare (A/D) (NI cDAQ-9178 USB bus, National Instruments;
USA) vilken var kopplad till en persondator. Signalerna från LPT-sensorerna
registrerades/samplades med en frekvens av 1kHz. All kalkylering av RFD och filtration
utfördes med LabVIEW software (Version 10; National Instruments; USA).
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Figur 6: Jump squat test utfört i Bosöns laboratorium. I de övre ringarna LPT
kopplingarna på stången och i den nedre kraftplattan.

3.3.4 5 jumps for distance test (5JT)
5JT används för att mäta explosiv styrkan i benen och består av 5 efter varandra följda hopp
där utgångs- och slutläge skall vara med fötterna jämfota. Startposition är med fötterna
jämfota, och det är ej tillåtet att ta sats med ett steg med någon fot. Från utgångsposition
landar man och börjar följande hoppa med valfritt ben och efter 4 hopp med alternerade ben
(2 på vardera ben) avslutas det sista hoppet med landning jämfota, med fötterna ihop. Om
deltagaren ramlar bakåt görs testet om. Sträckan mäts från tå vid start till häl vid sista
landning. (Chamari, Chaouachi, Hambli, et al. 2008). Det längsta av tre hoppserier mätta med
måttband användes vid dataanalysen. Testen genomfördes inomhus på tartanbelagd
löparbana. Testet har visats ha hög reabilitet (Slattery et al 2006).

3.3.5 Sprinttest
Acceleration och maxhastighet mättes med 30 meter-sprint-test. Tidtagning genomfördes med
fotocellsystem (IVAR-testsystem, Sverige), vilka var placerade vid startlinjen och vid 0 m, 5
m, 10 m, 20 m och 30 m. Höjden på fotocellerna var ca 1,25 meter och avståndet mellan dem
ca 2 meter. Tiden fram till 5 meter räknades som accelerationsfasen och snitthastigheten på
sträckan mellan 20-30 meter som maxhastighet. Deltagaren startade, på eget initiativ, med
den främre foten positionerad på en linje 50 centimeter från startlinjen. Inga kontrarörelser var
tillåtna vid start fasen. Deltagarna genomförde två löpningar med fem minuters vila mellan
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försöken. Testen genomfördes inomhus på tartanbelagd löparbana. Den bästa tiden noterades
och användes vid dataanalys. Deltagarna instruerades att springa sträckan så fort som möjligt.

3.3.6 Repeated shuttle sprint ability test (RSSA)
För att mäta förmågan till upprepade sprintar, repeated sprint ability (RSA) och förmåga till
riktningsförändringar, använde vi samma RSA-test som vid tidigare studier hos
handbollsspelare (Buchheit et al. 2008; Buchheit et al. 2010a). Testet bestod av 8 repetitioner
av 30 meter sprint (15 + 15 meter med 180° vändning emellan) med start vart 20:e sekund
(vilket innebar ca 14 sekunders vila mellan sprintarna). Vid mätningarna användes
fotocellsystem (Microgate, Bolzano, Italien). Testen genomfördes inomhus på tartanbelagd
löparbana. Deltagarna instruerades att springa så fort som möjligt vid varje sprint. Vid fem
sekunder kvar innan start av varje sprint instruerades deltagaren ställa sig i startposition för att
sedan starta på eget initiativ. RSSA testet har rapporterats vara reliabelt och valid (Spencer et
al. 2006).
Prestationen vid RSA redovisas i fem olika former; Bästa sprint (RSAbäst: s), Sämsta tid
(RSAsämst: s), Totala tid (RSAtot: s), samt, för att beräkna förmågan att motstå trötthet under
RSA används, två beräkningar: Fatigue index (FI: %) och sprint decrement score (Sdec: %).

𝐅𝐈 = 100 𝑥

(𝑏ä𝑠𝑡𝑎 𝑠𝑝𝑟𝑖𝑛𝑡𝑡𝑖𝑑 − 𝑠ä𝑚𝑠𝑡𝑎 𝑠𝑝𝑟𝑖𝑛𝑡𝑡𝑖𝑑)
𝑏ä𝑠𝑡𝑎 𝑠𝑝𝑟𝑖𝑛𝑡𝑡𝑖𝑑

𝐒𝐝𝐞𝐜 = 100 x (

TT
− 1)
IT

Total tid (TT) = RSAtot
Ideal tid (IT) = 𝐵ä𝑠𝑡𝑎 𝑠𝑝𝑟𝑖𝑛𝑡𝑡𝑖𝑑 𝑥 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑠𝑝𝑟𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟

3.3.7 One repetition concentric maximum (1RM)
Maximal styrka testades genom 1 repetition maximum (RM) test i knäböj. Före maxtester
genomfördes en serie uppvärmnings set. Vid testet användes olympisk stång och standard
träningsvikter (Eleiko, Halmstad, Sverige). Djupet i nedre position skulle vara minst så övre
delen av låret var parallellt med golvet för att vara godkänt. Maxbelastningen uppnåddes
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genom ett antal maximala lyftförsök med ökande belastning tills försökspersonen inte längre
klarade av att utföra lyftet. Den sista klarade belastningen definieras som 1 RM.
Belastningsökningarna var 2,5 – 10 kg mellan försöken samt med 3-4 min vila. Djupet i
rörelsen var så att lårets översida var parallell med golvet. Detta testprotokoll har frekvent
använts i laboratoriet på Bosön.

3.3.8 Yo-Yo intermittent recovery test (YYIRT 1) - specifikt
uthållighetstest
För att mäta idrottsspecifik uthållighet och handbollsspelarnas förmåga att återhämta sig vid
högintensiva, upprepade sprintar användes Yo-Yo intermittent recovery test nivå 1 (YYIRT1).
Testet består av upprepade 40 m intervaller (2 x 20 m med 180° vändning emellan) med 10
sekunder aktiv vila mellan intervallerna bestående av 2 x 5 m gång/långsam löpning med
180° vändning emellan). Testet genomfördes inomhus på plastgolv, på handbollsplan med
koner som markering för banorna. Farten i intervallerna vid testet ökar progressivt och
kontrolleras genom en signal från en ljudfil på persondator. Testet utförs till utmattning. När
deltagaren misslyckats nå start/mållinjen i tid vid två efter varandra följande intervaller
avbryts testet och den totala distansen (m) noterades och definierades som testresultatet.

Figur 7: Yo-Yo Intermittent Recovery test (YYIRT) bestående av upprepade sprintar 2 x 20 m med 10 sekunder aktiv
vila bestående av 2 x 5 m jogg.

Studier visar att testet har hög reabilitet samt validitet för intermittenta idrotter som fotboll
(Krustrup, Mohr, Amstrup et al. 2004) och handboll (Souhail, Castagna, Mohamed et al.
2010).

3.3.9 Maximal syreupptagningsförmåga (VO2max)
Ett progressivt löptest på löpband användes för att bestämma maximal syreupptagning.
Löphastigheten startade på 10 km·h-1 och ökade 0.5 km·h-1 varje 30:e sekund tills maximal
utmattning var uppnådd av deltagaren. Blodlaktatkoncentration från fingertopp (20 µL) togs
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1, 3 och 5 minuter efter testet och analyserades med en elektor-enzymatisk metod (Biosen Cline, EKF Diagnostic GmbH, Tyskland). Instrumentet kalibrerades mot standard
laktatlösningar med 12 mmol/L samt linjära test inkluderande 2, 7 och 18mmol/L.
Syreupptagningen under test bestämdes av ett automatiskt mätningssystem (Oxycon Pro,
Jaeger GmbH, Tyskland). Detta system har validerats genom att använda en andning för
andnings metod vs Douglas bag metoden (Rosdahl et al. 2010). Oxycon Pro har även
validerats genom metabolisk simulation (Vacu-Med Inc. USA). Inga signifikanta skillnader i
resultat upptäcktes vid dessa jämförelser. Den maximala syreupptagningen (genomsnitt över
en minut) uppmätt under test är uttryckt i liter syre per minut (l O2/min) samt i förhållande till
kroppsvikt och – storlek (ml·kg -0,75·min-1) och representerar testresultaten. Vid tiden för
maximal utmattning noterades denna samt vid vilken löphastighet deltagaren då uppnått och
dessa resultat analyserades.
VO2max uttrycket i ml·kg-0.75·min-1 argumenteras vara mer lämplig för att indikera kapaciteten
av syretransport systemet då den konventionella metoden med ml·kg -0,1·min-1 tenderar att
underskatta prestationen hos deltagare som är större och väger mer jämfört med de som har
mindre kroppsstorlek och vikt (Helgerud 1994; Berg, Sjödin, Forsberg & Svedenhag 1991). I
och med deltagarnas storlek och vikt valdes denna enhet för att representera resultatet.

3.4 Träningsinterventionen
Deltagarna genomförde 1-2 pass av CCT och RSE alt HIIT per vecka beroende på seriens
matchschema, men med målet att de skulle utföras så snart som möjligt efter match och igen
RSE/HIIT 48h före match. RSE/HIIT-träningen skedde samtidigt i båda grupper direkt efter
uppvärmning och tog i stort sätt lika lång tid att genomföra (12,5 minuter). De var alltid ledda
och övervakade av tränare och/eller författaren alternativt annan testledare som var insatt i
studien. All träning förutom RSE/HIIT var lika i båda grupper. Även CCT träningen var
övervakad av tränare och/eller författaren med undantag av ett fåtal tillfällen då alla
deltagarna av praktiska skäl inte kunde träna samtidigt. Denna träning skedde dag efter match
alternativt innan ordinarie handbollsträning i gymmet anslutet till hallen eller gemensamt
träning på ett annat gym.
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3.4.1 Complex Contrast Training (CCT)
Styrkedelen i studien bestod av tre set med tre styrkeövningar som genomfördes i direkt följd
och därefter 4 minuter vila innan nästa set. Första övningen var knäböj 3 repetitioner på 90 %
av 1 RM följt av Jump squat 6 repetitioner med belastningen 50 % av kroppsvikten och till
sist Drop jump (nedhopp) 6 repetitioner från 30 centimeters höjd. Passet tog ca 20 minuter att
genomföra. Belastningen i knäböj justerades efter 4 veckor. Deltagarna instruerades att alltid
genomföra övningarna så explosivt som möjligt, men med bibehållen kontroll.

3.4.2 Repeated sprint exercise (RSE)
RSE gruppen genomförde 10 shuttle sprintar à 2 x 15 m likt RSA testet med start varje minut
(vilket gav ca 54 sek vila). Minst två deltagare genomförde samtidigt sprintarna med start vid
ledares signal. Sprintarna genomfördes samtidigt på två olika banor, vid mittlinjen och längs
långsidan för att inte störa HIIT löpningarna.

3.4.3 High Intensity Interval Training (HIIT)
HIIT bestod av 5 stycken 30 sekunders maxlöpintervaller med riktningsförändringar och med
2,5 minuter vila mellan intervallerna. Löpningen genomfördes likt ett timglas (se bild) med
total distans för ett varv ca 100m (17 m kortsidorna och 33 m diagonalerna) då sträckan mätts
mellan punkterna för riktningsförändringar. Markeringarna för hörnläggning i fullplan
innebandy utgjorde position för riktningsförändringarna. Deltagarna startade med en sekunds
intervall. Under familjäriseringspassen mättes deltagarnas distans per intervall och de
instruerades att ha målet att springa lika långt under varje intervall samt att öka distansen vid
varje pass. Startordningen på deltagarna justerades så att omlöpningar minimerades.
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Figur 8: Beskrivning av genomförande vid intervallträningen. De gråa pilarna visar position för RSE
och den gröna linjen banan för HIIT löpningen.

3.5 Statistisk analys
All data presenteras i text, tabeller och figurer som medelvärden för respektive grupp och i
vissa fall även för alla deltagare samt med ± standardavvikelser (SD) och i vissa fall
förändringar (%) mellan pre- post testerna. Efter pre-testerna jämfördes gruppernas
deskriptiva data och fysiska kapaciteter genom oberoende t-test för att säkerställa att de
startade interventionen med likartade värden i de två grupperna.
T-test användes för att finna statistiska signifikanser i förändringar inom grupperna.
Dessa beräkningar gjordes i Excel 2010 (Microsoft Corporation, Redmond, WA, USA).
För den slutliga statistiska analysen användes programmet Statistica (StatSoft, version 1).
Shaprio-Wilk W-test användes för att undersöka normaliteten i data och resulterade i att
parametrisk statistiska metoder användes (ANOVA). Jämförelser mellan grupperna gjordes
med envägs analys av variation. Post Hoc differenser utvärderades genom Turkey HSD test.
Alla statistiska analyser som resulterade i p < 0,01 och p < 0,05 ses som statistiskt
signifikanta. Alla statistiska analyser som resulterade i >0,05 p < 0,10 ses som en tendens till
förändring.
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4 Resultat
Ett elithandbollslags spelare (n = 18) blev slumpmässigt indelade mellan en repeated sprint
exercise grupp (RSE) och en högintensiv intervallgrupp (HIIT). Under studiens gång föll tre
deltagare bort på grund av skada respektive lågt deltagande vid träningsinterventionen (<85
%), vilket innebär att det i analyserna ingår åtta deltagare i RSE gruppen och sju i HIIT
gruppen. Vidare varierade antalet deltagare i de olika posttesterna på grund av ytterligaskador
och sjukdom under testdagarna. Antalet deltagare från respektive test och grupp visas i tabell
nedan.
De enda deskriptiva data som ändrades under perioden var vikten hos spelarna viken var
ökning med 0,5 % hos RSE och minskning med 0,3 % hos HIIT. Förändringarna var inte
signifikanta, inte heller i jämförelse mellan grupperna.
Under de 12 interventionsveckorna genomfördes 16 styrketräningspass respektive
intervallträning, vilket ger ett snitt av vardera 1,3 pass per vecka vilket motsvarade ca 8 % av
träningstiden. Matcher spelades i tio av interventionsveckorna, sammanlagt 14 matcher (1,4
matcher/vecka). Tränarna upplevde att träningsmetoderna var både tidseffektiva och bra
anpassade för säsongen och handbollens krav. Både spelare och tränare upplevde att träningen
gav positiva effekter i såväl styrkerelaterade som uthållighets aspekter vid match.

4.1 Kondition och specifik uthållighet
Tabell 2: Kondition och specifik uthållighet
RSE
n

Pre

YYIRD (m)

5

1576

± 212,8

1724

VO2max (l·min-1)

6

4,99

± 0,36

VO2max (ml·kg-1·min-1)

6

55,5

VO2max (ml·kg-0.75·min-1)

6

Tid till utmattning (s)

6

HIIT

Post

p

n

Pre

Post

p

± 199,2

0,13

6

1720

± 241,3

1820

± 248,8

0,10

5,13

± 0,35

0,10

6

4,86

± 0,62

4,92

± 0,65

0,20

± 3,28

56,8

± 1,60

0,22

6

54,6

± 2,27

55,5

± 1,98

0,08(*)

171

± 12,3

175

± 6,03

0,17

6

167,4

± 5,60

170

± 6,16

0,11

524,3

± 34,4

535,5

± 43,4

0,37

6

537

± 41,6

557,17

± 39,96

0,04*

YYIRD = Specifik uthållighet, Yo-Yo test; VO2max = maximal syreupptagningsförmåg ; Tid till utmattning = total tid
vid genomförandet av VO2max test.

Båda grupperna ökade sin syreupptagningsförmåga och tid till utmattning vid VO2max test
dock var det endast HIIT gruppens tid till utmattning som var signifikant. Även löphastighet
vid vilken VO2max uppnåtts ökade i båda grupperna, med 1,4 % för RSE gruppen och 1,8 %
för HIIT gruppen. Testvärdet ökade 2,2 respektive 1,7 i respektive grupp men vid beräkningar
i förhållande till kroppsvikt blir resultatet lite annorlunda, se figur 9.
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Det fanns inga signifikanta skillnader mellan grupperna. Räknat på hela gruppen är
ökningarna i VO2max och ökning i tid till utmattning signifikanta.

VO2max (ml·kg-0.75·min-1)
Relativ förändring (%)

3,5
3
2,5

2,4
2,0*

2

RSE

1,6

1,5

HIIT

1

Alla

0,5
0
-0,5

Figur 9: Förändring av testvärde/syreupptagning. Förmåga beräknat i förhållande till kroppsvikt och storlek.
* = Signifikant förändring (p<0,05)

VO2max tid till utmattnig (s)
Relativ förändring (%)

12
10
8
6
4

3,8*
2,1

RSE
3,0*

HIIT

2

Alla

0
-2
-4

Figur 10: Förändring av tid till utmattning vid VO2max test. * = Signifikant förändring (p<0,05)

Även den totala löpsträckan under testet för specifik uthållighet (YYIRT 1) ökade i båda
grupperna, dock inte signifikant vid beräkning var grupp för sig men signifikant då beräknat
tillsammans.
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Relativ förändring (%)

YYIRD (m)
30
25
20
15
10
5
0
-5
-10
-15

9,4

RSE

7,6

5,8(*)

HIIT
Alla

Figur 11: Förändring av handbollsspecifik uthållighet i meter sprungna vid yoyo-test (YYIRT1).
(*) = Tendens (p<0,10)

4.2 Styrka och kraftutveckling (rate of force development (RFD))
Tabell 3: Resultat styrka och styrkeutveckling
RSE

HIIT

n

Pre

p

n

Pre

Knäböj 1RM (kg)

7

123,6

± 23,6

Post
135

± 19,8

<0,01**

6

127,5

± 24,3

136,7

Post
± 24,8

< 0,01**

p

Knäböj 1RM (ratio)

7

1,40

± 0,32

1,53

± 0,27

<0,01**

6

1,45

± 4,85

1,55

± 0,29

0,01*

RFD (Ns/kg)

8

17,79

± 3,53

27,81

± 10.45

0,02*

7

16,41

± 0,29

26,38

± 4,37

< 0,01**

5JT (m)

8

12,78

± 0,41

12,92

± 0.45

0,42

7

12,55

± 0,60

12,75

± 0,67

0,08 (*)

1 RM (kg) = realvikt; 1 RM (ratio) = vikt i förhållande till kroppsvikt; RFD = Rate of force development; 5JT = 5
jump test for distance;

Samtliga deltagare ökade sin styrka i knäböj både i realvikt och i förhållande till kroppsvikt
(ratio). Ökningarna var signifikanta i båda grupperna men det fanns ingen signifikant skillnad
grupperna i mellan.

1 RM Knäböj (raito)
Relativ förändring (%)

20
17,5
15
12,5
10
7,5

8,8**

RSE
7,4**

8,1**

HIIT
Alla

5
2,5
0
-2,5

Figur 12: Förändring av 1 RM i förhållande till kroppsvikt (kg/kg kroppsvikt). ** = Signifikant förändring (p<0,01)
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Även RFD ökade markant i båda grupper med över 56 % för RSE och ytterligare ca 7 % till
63,5 % i HIIT-gruppen. Samtliga deltagare ökade sin RFD, med som minst 16 % och som
mest över 100 %. Resultaten var signifikanta i båda grupperna men inte heller här fanns
någon signifikant skillnad mellan gruppernas resultat.

Rate of force development (Ns/kg)
250

Relativ förändring (%)

200
150
100

56,3*

63,5**

RSE

59,9**

50

HIIT

0

Alla

-50

-100
-150
Figur 13: Förändring av Rate of force development i underkropp. ** = Signifikant förändring (p<0,01);
* = Signifikant förändring (p<0,05)

I 5 JT ökade RSE gruppen hopplängden med 1,1 % och HIIT 1,6 % och därmed 1,35 % sett
till hela gruppen. Resultaten visade en tendens till förbättring (p<0,10) i HIIT gruppen
respektive beräknat på hela gruppen.

4.3 Sprint
Tabell 4: Resultat sprint
RSE
n

Pre

8

0,99

± 0,05

1,05

8

8,26

± 0,31

8,24

HIIT

Post

p

n

Pre

Post

p

± 0,03

0,02*

7

0,99

± 0,05

1,01

± 0,05

± 0,29

< 0,01**

7

8,40

± 0,44

8,34

± 0,34

Accelerationsfas,
Sprint 5m (s)

0,24

Maxhastighet,
20-30 m (m/s)

Den försämrade tiden i sprint 5 m var endast signifikant för RSE gruppen, medan den något
förbättrade maxhastigheten de sista 10 m var signifikant för båda grupper. Det fanns ingen
signifikant skillnad mellan de båda gruppernas resultat.
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< 0,01**

Sprint
2
0,8**

Relativ förändring (%)

1

0,2**

0
Spint 5m (s)

-1

Maxhastighet (m/s)
RSE

-2

HIIT

-2

-3
-4
-5
-6

-5,7*

Figur 14: Förändringar av accelerationsfas, 5m sprint och Maxhastighet 20 – 30 m.
** = Signifikant förändring (p<0,01); * = Signifikant förändring (p<0,05)

För att undersöka om resultatet av de första posttesterna eventuellt påverkats av neural trötthet
till följd av en period av ökad intensitet vid match och träning under slutspel. Detta test
genomfördes efter en period av 10 dagars vila följt av 7 dagars grundträning utan explosiva
moment.
Tabell 5: Resultat sprint posttestet
RSE (n=5)
Sprint 5m (s)

HIIT (n=4)

Maxhastighet (m/s)

Sprint 5m (s)

Maxhastighet (m/s)

Pre

0,97

± 0,03

8,40

± 0,29

0,99

± 0,03

8,34

± 0,49

Post 1

1,04

± 0,03(*)

8,36

± 0,31

1,02

± 0,05

8,26

± 0,36

Post 2

0,98

± 0,03

8,22

± 0,23 *

0,96

± 0,02

8,21

± 0,37

Sprint 5m = accelerationsfas; Maxhastighet = snitthastighet 20 -30 m; * = Signifikant förändring (p<0,05);
(*)Signifikant förändring = (p<0,10)

Dessa resultat är beräknade på de sju deltagare som genomförde alla tre sprinttesterna (RSE n
= 5, HIIT n = 4). Vid POST 1 hade deltagarna i RSE försämrats 7,2 % och HIIT 3 % på 5 m
sprint. Vid POST 2 var motsvarande siffror, jämfört med pre-testerna 0,8 försämring
respektive en förbättring på 2,5 %. Inga av förändringarna var signifikanta.
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4.4 Repeated sprint ability (RSA)
Tabell 6: Resultat RSA
RSE
n Pre

HIIT

Post

p

n Pre

Post

p

RSABäst (s)

8 5,44

± 0,23

5,63

± 0,12

0,01*

7 5,59

± 0,09

5,64

± 0,08

0,11

RSASämst(s)

8 5,91

± 0,41

5,96

± 0,14

0,46

7 6,15

± 0,41

5,97

± 0,10

0,24

RSATot(s)

8 45,42

± 1,55

46,46

± 0,86

< 0,01**

7 46,65

± 0,62

46,42

± 0,44

< 0,01**

Sdec (%)

8 4,48

± 2,62

3,09

± 0,83

0,09 (*)

7 4,09

± 1,76

2,9

± 0,73

0,09 (*)

FI (%)

8 8,72

± 3,66

5,8

± 1,80

0,02*

7 8,51

± 6,83

5,85

± 0,66

0,37

RSABäst = bästa sprint tiden; RSASämst = sämsta sprint tiden; RSATot = totala tiden för de 8 sprintarna; Sdec = Sprint
decrement score; FI = Fatigue index; n = antal deltagare; p = signifikans

Bästa sprint tid, RSABäst, försämrades (då tiden ökade) i båda grupperna, mer i RSE än HIIT,
3,6 % respektive 0,9 %. Endast i RSE gruppens förändringar var signifikant. Tiden skilde sig
även signifikant mellan grupperna (p<0,05) då HIIT gruppens försämringar var mindre.
Sämsta sprint tid, RSASämst, var likvärdig i RSE gruppen (-0,9 %) men förbättrades i HIIT (3
%) dock var förändringarna ej signifikanta.
Sett till den totala sprint tiden, RSATot, för de åtta sprintarna försämrades RSE gruppen
med 2,3 % medan HIIT förbättrades 0,5 %. Dessa förändringar var signifikanta i båda
grupperna. Båda grupperna förbättrade Sdec, RSE med 30,9% och HIIT med 29,1%. Lika så
förbättrades FI, RSE 33,4% medan HIIT 31,3%. Varav endast RSE gruppens förändringar var
signifikanta. Det fanns ingen skillnad mellan grupperna i RSASämst, RSATot, FI eller Sdec.

RSSA; sprint 1-8 (s)
5,0
3,7

Relativ förändring (%)

4,0
3,0
2,0

0,9

0,7

1,0

0,8(*)

0,8

RSE

0,0

0,0

HIIT
-0,3

-1,0
-1,2

-2,0
-3,0
-4,0

-2,0
-3,5**

-3,2**

-3,1*

-1,6
-2,3(*)

-2,5(*)

-1,9

Figur 15: Förändringar av sprint tid i de 8 sprintarna som utgjorde RSSA testet. ** = Signifikant förändring
(p<0,01); * = Signifikant förändring (p<0,05); (*) = Tendens till förändring (p<0,10)
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5 Diskussion
Syftet med denna studie var att undersöka och jämföra huruvida två olika
intervallträningsmetoder kombinerat med CCT kunde resultera i bibehållen alternativt
förändrad fysiskt kapacitet under tävlingssäsong för elitherrar i handboll. Närmare bestämt
RSA, muskulär styrka, kraftutveckling (RFD), power (5JT) samt kondition (VO2max) och
idrottsspecifik uthållighet.
De primära fynden i den aktuella studien demonstrerade att relativt lite men intensiv
konditionsträning kombinerat med styrketräning i form av CCT räcker för att bibehålla en hög
konditionsnivå, markant öka RFD samt bibehålla power, men samtidigt att
accelerationsförmågan minskade, troligtvis på grund av trötthet under slutet av säsong, samt
att HIIT är en bättre metod än RSE för att bibehålla/utveckla RSA. Med ett undantag
(RSABäst) fanns inga signifikanta skillnader mellan gruppernas resultat (delvis troligen på
grund av de små populationerna).

5.1 Kondition och specifik uthållighet
Syreupptagningsförmågan ökade i båda grupper: RSE 2,9 % och HIIT 1,6 % och sett på hela
gruppen 2,0 %. Endast ett fåtal studier har tidigare undersökt effekterna av HIIT vs RSE
kopplat till RSA och VO2max. Av dessa är det endast tre studier som har mätt och rapporterat
VO2max. De studier som är genomförda inom handboll (Buchheit et al 2008, Buchheit et al.
2010 a, Buchheit, Bishop, Haydar et al. 2010c) har inte redovisat några siffror på förändringar
av VO2max. Denna studies resultat är något lägre än de vid de tre studierna som alla visade på
likartade resultat mellan HIIT och RSE; med 5 - 6 % ökningar (Fernandez et al. 2012, FerrariBravo et al. 2008, Schneiker & Bishop 2008). Dock var dessa ej genomförda under säsong
samt med unga deltagare och ej med spelare på elitnivå, vilket kan vara några orsaker till
skillnaderna. Jämfört med Gorostiaga et al studie (2006) på spanska elithandbollspelare under
säsong, där inga förändringar uthållighet noterades, visar denna studies resultat med
genomsnitt 2 % förbättring ändå på en bra utveckling.
I den aktuella studien var resultatet relativt lika i de båda grupperna men RSE 0,8
procentenheter högre ökning av VO2max. Ökningen kan orsakas av så väl ökad styrka genom
CCT och därmed löpekonomi (Aagaard & Andersen 2010) så väl som ökad central och lokal
uthållighet till följd av högintensiv hanbollsträning vilken varit lika för alla deltagare eller en
ökad anaerob förmåga till följd av HIIT/RSE träning.
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Vid testet av maximal syreupptagning noterades än större förbättringar sett i tid till
utmattning. Här var HIIT-gruppens ökningar signifikant och större då de ökade 3,8 % jämfört
med RSE-gruppens 2,1 %, vilket gör att HIIT-gruppens ökning är 1,7 procentenheter större än
RSE-gruppen. En ökad anaerob förmåga till följd av HIIT-träning, som var riktad mot
utveckling av aerob fitness och buffringsförmåga skulle kunna förklara denna skillnad, då
RSE-gruppens program inte var lika riktat till denna typ av adaptationer utan riktat mot
förbättring av neuromuskulära faktorer och ökad sprinthastighet.
Båda grupper ökade sträckan vid det handbollsspecifika uthållighetstestet (YYIRT1),
RSE-gruppen mest med 9,4 %. HIIT ökade 5,8 % alltså 3,6 procentenheter mindre. Liknande
mönster har även redovisats i en annan studie på fotbollsspelare där den sportspecifika
uthålligheten ökade mer hos RSE-gruppen (28,1%) än HIIT-gruppen (12,5) (Ferrari-Bravo et
al. 2008). Möjliga orsaker kan vara att RSE-intervallerna med riktningsförändringar kan vara
en fördel vid Yo-Yo test med 180 graders riktningsförändringar till skillnad från HIIT som
inte var tvungna att decelerera i samma utsträckning som RSE. I motsats visade Mohr et al.
(2007) i sin 8 veckors HIIT vs RSE att HIIT var mer effektiv vid ökning av distans samt tid
till utmattning vid progressivt löptest (YYIRT2). Även Fernandez et al. (2012) rapporterade
en högre ökning i tennis specifik uthållighet hos HIIT gruppen i sin studie med en ökning på
28,9 % jämfört med RSE:s ökning på 14,5 %. Det är svårt att dra några slutsatser kopplat till
tidigare studiers resultat då dessa skiljer sig åt gällande deltagare (ålder, träningsstatus), tid på
säsong och tränings- och testupplägg. Men sett till hela lagets ökningar i VO2max (2 %), tid till
utmattning (3 %) och sträcka vid Yo-Yo test (7,6 %) så talar det för att laget ökat förmågan
att hålla högt matchtempo under längre perioder och vid matchavgörande moment, så som i
slutet av halvlekarna. Vidare kan dessa resultat kopplas till en förbättrad
återhämtningsförmåga mellan intensiva perioder vilket även det sannolikt påverka
matchprestationer positivt. En potentiellt ökad anaerob förmåga, framför allt i HIIT gruppen,
skulle även det positivt kunna påverka förmågan att bibehålla kraft och hög intensitet, framför
allt i försvarsspel som är mer krävande än anfallsspel.
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5.2 Styrka och kraftutveckling (RFD)
Samtliga styrketester visade signifikanta ökningar (p<0,05) i båda grupperna. Med ett enda
undantag (en deltagare lyfte samma belastning) så ökade samtliga deltagare sina resultat i 1
RM knäböj i belastning (kg) och i förhållande till kroppsvikt (ratio). Förmågan till snabb
kraftutveckling (RFD) ökade också hos samtliga deltagare. Ökningarna i knäböj i grupperna
var relativt likartade både i kg och ratio: RSE 9,2 respektive 8,8 % och i HIIT 7,2 respektive
7,4 %. De tidigare studier som undersökt styrka i underkropp under säsong visar olika
resultat. Gorostiaga et al. (2006) fann inga förändringar medan Hermassi, Chelly, Takba et al.
(2011) visade på ökningar (9,4 %) efter 8 veckors träning. Marques och Gonzalez-Badillo
(2006) visade enormt stora förändringar (43 %) på 12 veckors träning under säsong. Dock
fanns det flera unga deltagare i denna studie vilket kan ha påverkat resultatet då adaptioner
eller graden av adaption då kan skilja sig åt. Vältränade kräver hög nivå av stress på den av en
viss kvalitet för att nå resultat (Midglay & Naughton 2006, Young, McDowell & Scarlett
2001), vilket kan vara en orsak till skillnader i resultat då ungdomar inte har samma
träningsbakgrund. Vidar kan de vältränade vara närmare sitt ”tak” där de inte kan utvecklas så
mycket mer trotts en ökad träningsbelastning. Dessutom är testosteronhalten och därmed den
anabola metabolismen högre hos yngre (Arazi, Damirchi & Asadi 2013). Vidare kan unga
exempelvis ha en fysiologisk fördel vid träning av supra maximala intermittenta övningar då
de har större förmåga än vuxna att snabbt återhämta sig efter intensiv träning med deras
snabbare syre- och hjärtfrekvenskinetik, snabbare PCr, resyntes och mer effektiv syra/bas
reglering (Falk & Dotan 2006).
I denna studie mättes ej eventuell hypertrofi men ökningen av styrka bör i och med
träningsupplägget (CCT) främst vara ett resultat av neuromuskulär adaptation. Något som kan
tala för detta är resultaten i RFD vilka ökningarna var stora; RSE 56,3 % och 63,5 % hos
HIIT. Mer specifikt är den troliga förklaringen till den ökade prestationen som observerades
vid RFD att den nödvändiga muskelkoordinationen troligen maximerades genom användandet
av belastningar i form av rörelsehastighet och mönster vilka speglar handbollens krav. Den
initiala övningen med tunga vanliga ben övningen, knäböj, är relativt mer effektiv för
utveckling av intramuskulär koordination medan de explosiva övningarna SJ med belastning
samt DJ är mer effektiv vid utvecklandet av intermuskulär koordination. (Alves, Rebelo,
Abrantes & Sampaio 2010) Ytterligare argument för att det främst är neuromuskulära
adaptioner som står för styrkeutvecklingen kan vara att deltagarna inte signifikant förändrat
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kroppsvikten (+ 0,5 % RSE, -0,3 % HIIT). Dock genomfördes ej mätningar av
kroppssammansättning vilka skulle kunna stärka detta argument.
Studier visar att handbollsspelare med högre ökningar av koncentrisk power/effekt (det
vill säga kraft per tidsenhet) i de nedre extremiteterna troligen kan producera större ökningar i
sprintprestationer jämfört med de med mindre ökningar i power (Gorostiaga et al. 2006).
Vissa studier talar även för att ben styrka och power kan öka prestation på kortdistanssprint
(Gorostiaga et al. 2004, Delecluse 1997). Vidare, att förmågan att producera kraft snabbt i
högre grad relateras till RFD än till power (Marques 2010). Utveckling av RFD kan således
möjligen vara mer betydelsefull än styrkeutvecklingen då den har en viktig funktionell
konsekvens då den bestämmer kraften som kan genereras i den tidiga fasen av
muskelkontraktion. Vid snabba kroppsrörelser kan den korta kontraktionstiden medföra att
tiden inte är tillräcklig för att nå maximal muskelkraft. Styrkeresultatet kan på flera sätt
betraktas som ett positivt resultat på hela lagets spelförmåga. Då styrka och kraftutveckling i
ben är viktiga i moment med kroppskontakt/kamp, stopp, samt snabba riktningsförändringar
och sidoförflyttningar framför allt vid försvar (då dessa rörelser är mer frekventa) (Povoas et
al 2011). En ökad styrka i underkropp kan även positivt påverka skotthastigheten (Chelly et
al. 2011). Dessa kvalitéer är även betydande vid hopp, acceleration och sprint vilka är viktiga
neuromuskulära prestationer som karaktäriserar framgångsrikt deltagande på elitnivå
(Gorostiaga et al. 2004; Marquez 2010). Dock visar denna studies resultat inte klart alla
sådana samband, vilket diskuteras nedan.
Dessa resultat kopplade till kondition och styrkekvalitéer tyder på att det inte förekom
någon interferens vid utvecklingen av dessa vid denna typ av kombinationsträning och
träningsmodeller. Vidare att det stöder Docherty och Sporers (2000) modell för att undvika
interferens genom att kombinera träningsmodeller som inte samtidigt kräver adaptation lokalt,
i musklerna.
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5.3 Sprint
Något oväntat hade inte de generella ökningarna av styrkekvalitéerna någon positiv effekt på
acceleration, sprint 5 meter, utan posttesterna visar en försämring i båda grupperna.
Försämringen i RSE-gruppen är större, 5,7 % jämfört med 2 % i HIIT-gruppen. Förändringen
var signifikant (p< 0,05) i RSE men ej i HIIT gruppen. Trots denna minskning av acceleration
har båda grupperna ändå signifikant ökat (om än lite, 0,2 respektive 0,8 %) maxhastigheten,
hastigheten mellan 20 och 30 meter (p<0,01).
En minskad accelerationsförmåga noterades även vid de tre initiala sprintarna i RSAtesterna (då deltagarna fortfarande inte är så trötta och borde kunna utveckla full kraft) hos
båda grupper (med undantag för HIIT sprint 2). RSE-gruppen försämrade sina tider med 3,5
%, 3,2 % respektive 3,1 % under dessa tre sprintar. HIIT även de i första 2 % och i den tredje
1,2 % (förbättringar vid andra sprint 0,7 %). Som nämnts har studier visat korrelation mellan
styrka, power, RFD i underkropp och sprint/accelerationsförmåga vilket skulle kunna tala för
att grupperna borde ha bra förutsättningar för att utveckla sprint i och med resultaten. Vidare
var RSE-gruppens interventionsprogram bland annat baserat på Da Silva, Guglielmo &
Bishop (2010) och Pyne et al. (2008) resultat som förslår att fokus även bör läggas på
förbättringar av sprinthastighet, styrka och power. Det kan finnas flera faktorer som påverkat
den aktuella studiens resultat kopplat till sprint och acceleration vilka kan vara relevanta att
diskuteras:
I) Även om tidigare studier visat korrelation mellan sprint och styrka har det visats
kräva stora styrkeökningar för att påvisa effekt på sprintförmåga (Young 2006). En orsak till
detta kan vara att sprint är mer komplext än att den bara kan förhållas till styrka, vilket gör att
styrkeutvecklingen inte nödvändigtvis omvandlas till förbättrad sprintprestation. Det kan vara
så att styrkeutvecklingen inte var tillräckligt stor hos deltagarna eller inte var en så betydande
del för att kunna utveckla sprintförmågan.
II) Styrketesterna genomfördes bilateralt (på två ben) medan sprint utförs unilateralt (på
ett ben i taget) vilket kan göra att testerna kanske inte är helt jämförbara.
III) Ytterligare en faktor, och kanske den mest avgörande i detta fall, är att spelarna kan
ha varit överbelastade till följd av hög belastning vid träning och matchspel kopplat till
slutspelet veckorna innan posttesterna och därmed inte kunnat producera maximalkraft vid
fler än enstaka kontraktioner.
Sprint kräver som tidigare nämnts betydande nivåer av neuronal aktivering (Ross,
Leveritt & Riek 2001). Av flera potentiella neurala mekanismers påverkan på RSA (speciellt
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minskning av sprinthastighet) är förmågan till volontär fullständig aktivering av de arbetande
musklerna och bibehållandet av muskelrekryteringen och snabbaktivering över
sprintrepetitioner avgörande för att effektivt motstå trötthet (Racinais et al 2007, MendezVillanueva, Hamer & Bishop 2007,2008, Matsuura et al 2007). Med andra ord en faktor som
begränsar prestationen vid RSE och sprint. När trötthetsnivån är betydande (>10 %) sker en
minskning i den mekaniska prestationen och amplituden av EMG signaler då de konstant
rapporterats genom sprintrepetitioner (Mendez-Villanueva, Hamer & Bishop 2008; Racinais
et al. 2007; Falgairette et al. 2004).
En studie på kvinnlig elithandboll (Ronglan, Raastad & Börgesen 2006) genomfördes under
träningsläger och turneringsspel (simulerad tävlingsperiod), visade att prestationsparometrar
kopplade till neuromuskulär förmåga (hopp, sprint) reducerades signifikant, 2-6 % under
träningslägret och 4-7% under turneringen. Detta tyder på att återhämtningen inte är
tillräcklig under perioder av hög träningsbelastning och/eller matchspel. En relevant fråga är
då hur lång tid det tar för att återhämta sig från sådan trötthet. Andersson, Raastad, Nilsson et
al. (2008) undersökte detta i sin studie på kvinnlig elitfotboll och där resultaten visar
signifikanta minskningar av bland annat sprint- och hoppförmågan efter match samt att
återhämtningstiden för hopp var >72timmar. Detta skulle kunna orsakas av långsam
återhämtning i muskler då myofibrerna påverkar kraftgenereringskapaciteten då de ej
återhämtats, men att det kan vara ytterligare mekanismer som bidrar till en långsam
återhämtning. Det kan vara så att denna neurala trötthet tar längre tid än en vecka att
återhämta sig ifrån och kan vara en orsak till sprintresultaten i denna studie. För att undersöka
om denna tanke var rimlig genomfördes ytterligare ett post-test (POST 2) (dock endast med
ett fåtal deltagare). Detta test genomfördes efter en period av 10 dagars vila följt av 7 dagars
grundträning utan explosiva moment. Förändringen vid 5 meter sprint för deltagarna i detta
POST 2 test i jämförelse med PRE testerna visar att RSE förfarande hade ett försämrat
resultat men endast 0,8 % medan HIIT visar en förbättring på 2,5 %.
Även om dessa resultat ej är signifikanta (med undantag för RSE försämring vid post 1), med
stor sannolikhet på grund av få deltagare, så tyder de på att deltagarna återhämtat sig då
tiderna förbättras 6,4 % i RSE och 5,5 % i HIIT under denna period (mellan posttesterna).
HIIT-gruppen har till och med ökat jämfört med pre-testet.
Således verkar HIIT programmet vara mer effektivt och kan troligen positivt påverka sprint
och initiala sprintar vid RSA genom mindre försämringar alternativt prestationsökningar
beroende på vilka beräkningar man utgår från (post 1 eller 2). Denna träning verkar ge bättre
förmåga till återhämtning jämfört med RSE.
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IV) Det kan även vara så att CCT ej är en bra metod för att utveckla
accelerationsförmåga. Denna studie visar på en mycket ökad RFD (vilket är en betydande
faktor vid acceleration) men kanske även att denna träning bör kombineras med någon form
av sprintträning alternativt följas av en period med inriktning mot acceleration och då
förslagsvis läggas under försäsongens senare del.
I övrigt kan man i ljuset av resultaten i sprint och RSA (initiala sprintarna) eventuellt
kunna använda sprint-test och RSA som ett mätinstrument för undersökning av träningsstatus
och då genom relativt snabba och enkla test, som är lätta att genomföra på fältet, kunna
registrera eventuell överbelastning. Det skulle då användas som ett verktyg för att dels se på
träningens effekter och dels för att se om och när träningslättnad bör läggas in för att optimera
träning och minska risk för överträning.
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5.4 Förmågan till upprepade sprintar (RSA)
Resultaten i RSA sett minskad trötthet, FI och Sdec, för RSE gruppen visar på en markant
förbättrad förmåga till upprepade sprintar då de förbättrats med 33,4% respektive 30,9%. Men
vid närmare analys av gruppens sprintar visar det dock att orsaken till detta är en försämrad
bästa sprint tid vilket innebär att resultatet inte är en faktisk prestationsökning trots de positiva
siffrorna. Faktum var att denna grupp försämrade tiden vid samtliga sprintar dock minskade
försämringen vid varje ny sprint. Även om HIIT gruppen försämrade två sprintar av de
initiala tre men förbättrade tiden vid fem av de åtta sprintarna (samt en oförändrad), tyder det
resultaten på en förbättrad förmåga till återhämtning mellan sprintarna. Ser man på resultaten
för FI och Sdec har de förbättrats markant (34,9% respektive 29,1%). På grund av att de
variabler som är med i beräkningarna påverka dock resultatet positivt även om de, sett enskilt,
visar en försämring. I detta fall har HIIT gruppen en försämrad bästa tid, 0,8 %, vilket kan ge
ett missvisande positivt resultat men de hade även förbättrat sämsta tiden 3 % och totala tiden
0,5 % vilket också positivt påverkar beräkningsresultatet men som är faktiska förbättringar.
Delar man in och beräknar FI och Sdec på de tre första respektive fem sista sprintarna blir
resultaten en försämring av FI med 5,24 % och av Sdec 6,45 % vid de tre första sprintarna
medan de fem sista visar en 52 % förbättring av både FI och Sdec. Dessa siffror tyder på en
förbättring av uthålligheten men en försämring av den maximala förmågan. Summan av den
relativa procentuella förändringen hos HIIT gruppens alla åtta sprintar visar en förbättring på
3,7 % vilken även den talar för en förbättrad RSA trots minskad accelerationsförmåga i de
initiala sprintarna.
Resultaten tyder på att HIIT är en mer effektiv träningsmetod för utveckla RSA under
säsong, men vad kan det bero på? Aerob kapacitet har diskuterats vara en viktig faktor för
utveckling av RSA (Glaister 2005, Turner & Stewart 2013). I detta fall var ökningen av denna
likvärdig mellan grupperna (RSE till och med en något högre) vilket tyder på att detta inte är
den avgörande faktorn. Fynden i aktuella studien stöds av Da Silva, Guglielmo och Bishop
(2010) som fann att RSA, när sprint är kortare än 40 m, inte kan relateras till VO2max. Vidare
visar inte heller de aktuella på samband mellan specifik uthållighet och förbättringen av RSA,
då RSE även i detta test hade större förbättringar än HIIT. Detta talar emot tidigare studier
som funnit korrelation mellan RSA och specifik uthållighet vid Yo-Yo test (Gibson et al.
2013, Thebault, Le´ger & Passelergue 2011). Då VO2max till stor del bestäms av centrala
faktorer kan RSA möjligen antas ha ett starkare samband med perifera faktorer (Spencer et al.
2005). En möjlig orsak till HIIT-gruppens resultat kan således vara en ökad anaerob förmåga
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där förbättrad perifer förmåga och buffringskapacitet bidragit till en förbättrad
återhämtningsförmåga mellan sprintarna (Gibala et al. 2006, Gibala & McGee 2008). Något
som talar för detta är att denna grupp ökade sin tid till utmattning vid VO2max-testen 3,8 %
vilket var 1,7 procentenheter mer än RSE gruppen. Detta skulle stödja Da Silvas (2010)
resultat att vOBLA korrelerar med RSA prestation. HIIT träningen kan ha genererat
adaptationer kopplade till ökad kapillärdensitet och kapacitet att transportera H+-joner och
därmed minska de hämmande effekterna på de kontraktila mekanismerna och bidragit till en
ökad återhämtningsförmåga mellan sprintar. Kanske kan detta även vara en orsak till en
förbättrad förmåga till återhämtning även mellan träningar och därmed en orsak till minskad
försämring i acceleration.
HIIT-gruppens resultat på RSA kan ses som positivt i och med att spelets natur medför
att dessa moment är betydande för matchresultatet vidare genom att motstå den trötthet som
uppstår i slutet av halvlekar kan positivt påverka spelarnas förmåga att bibehålla
spelpositioner för optimal prestation i anfall och försvar. I och med att spelarna i handboll,
under match, förväntas bibehålla RSA även vid mycket fler sprintar än de som använts vid
testet så kan ett högt VO2max vara av större betydelse än vad denna studies resultat visar.
Resultaten kopplat till sprintförmåga är, som diskuterats tidigare, inte tydliga. Möjligen skulle
resultaten kunna tyda på att HIIT kombinerat med CCT kan ge en utveckling av acceleration
vid sprint 5 meter och maxhastighet.

5.5 Begränsningar
Även om resultaten i denna studie var positiva för deltagarna och kan tillföra kunskap
till det idrottsliga fältet handboll så är de inte tillräckligt kraftfulla eller säkra för att kunna
generaliseras eller användas som forskningsresultat. Den aktuella studien skulle kunna varit
mer kraftfull med en kontrollgrupp och/eller fler deltagare. I och med det låga antalet
deltagare var denna studie känslig vilket visade sig då antalet deltagare varierade i de olika
testen till följd av skador och sjukdom. Detta medförde att det var svårt att se signifikanta
förändringar samt att se statistiska skillnader i resultaten mellan grupperna. Men populationen
vältränade handbollsspelare på elitnivå är begränsad, vilket var den grupp som var intressant
för studieupplägget. Dels var laget det enda på elitnivå i det geografiska närområdet och dels
är det rent praktiskt enklare att minimera skillnader i träningsvolym och intensitet då alla
spelare i samma lag har i stort sett samma träningstid och -mängd.
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Interventionsträningsupplägget gjorde att träningsvolymen i de två grupperna skiljer sig
åt då HIIT gruppen aktivt tränade 2,5 min per löpintervallpass medan RSE gruppens aktiva tid
var 1 min per pass, vilket skulle kan vara en anledning till de olikheter i de resultat som
redovisats. Dock var ett av studiens syften just att undersöka effekterna av två olika typer av
träningsupplägg på RSA och annan handbollsrelaterad prestation.
Likt andra studier undersökande RSA är det svårt att demonstrera exakt vilken/vilka
faktorer som orsakat trötthet och påverkats av interventionen och därmed tillskrivas
förbättringarna.
Även om testerna i denna studie har visat validitet och reabilitet så skiljer sig testerna
och träningsmetoderna mot de naturliga mönstren i handboll då de är bestämda (tid intervall,
vila samt rörelsemönster) medan det under match är mer slumpartat (Billaut & Basset 2007,
Bishop & Schneiker 2007). Kopplat till validitet så utför spelarna fler sprintar under match än
vid interventionsträning och tester. Även om vi i denna studie ökade antalet sprintar i RSSA
testet för att öka validiteten i testet kopplat till handbollens krav kanske det finns behov av att
utveckla ett tränings- och testprotokoll som är än mer lika de arbete- och vila ratio samt
rörelse mekanismerna som finns i handboll?
Syftet med denna studie var att praktiskt tillämpa befintlig kunskap för att försöka
berika den idrottsspecifika kunskapen inom elithandboll och träning för att bibehålla (eller
öka) prestation under säsong, Detta medför en del svagheter och begränsningar i
standardiseringen då träningar och testtillfällen måste anpassas till matchschema och specifik
träning inför dessa och därmed inte alltid kunde genomföras på ett fysiologiskt optimalt sätt
eller vid utsatt tidpunkt. Å andra sidan är det så det ser ut och gör att undersökningar ute på
den naturliga idrottsarenan är viktigt att genomföra i deras kontext för att tillämpa och
utveckla existerande kunskap. Förutom behovet av fler studier inom handbollsfältet med
större populationer innefattande även kontrollgrupper skulle det även vara intressant att
utveckla tränings- och testmetoder vilka är mer anpassade efter handbollens krav så som
rörelsemönster och arbete/vila ratio mm. Likaså utveckla varianter kopplat till individuella
spelartyper och/eller positioner.
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6 Slutsats
CCT är en tidseffektiv och bra metod för utveckling av maximalstyrka och kraftutveckling
(RFD) under säsong. CCT kanske trots detta inte har en positiv effekt på utveckling av
acceleration då den kombineras med intervallträning, framför allt inte vid RSE intervaller.
Dock kan kombinationen HIIT- CCT potentiellt utveckla acceleration och maximal
sprinthastighet samt initial sprintförmåga vid RSA men då i kombination med sprintträning
och eventuellt i annan träningsfas. HIIT kan vara en bättre träningsmetod än RSE för att
bibehålla alternativt öka förmågan till upprepade sprintar (RSA), troligen på grund av
förbättrad anaerob kapacitet och perifer förmåga. Accelerationsförmågan vid 5 meter sprint
kan minska vid RSE men mindre (eller ökat) vid HIIT.
Träningsmodellen med kombinerad CCT och HIIT/RSE verkar inte innebära något
motsatsförhållande för samtidig utveckling av VO2max, specifik uthållighet, maximal
sprinthasighet, styrka eller RFD (samt bibehållen power).
CCT kombinerat med HIIT träning är en effektiv (mer än RSE) träningsmetod för att
bibehålla och utveckla fysiska egenskaper relevanta för handbollsprestation, såsom maximal
styrka, RFD, kondition, specifik uthållighet och komponenter kopplade till RSA under
tävlingssäsong för manliga elithandbollsspelare.
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Bilaga 1
Käll- och litteratursökning
Litteratursökningen skedde via relevanta databaser. Urvalet av använda artiklar skedde genom
i första steget titlar sedan abstracts och till slut hela artiklar. För ytterligare identifiera relevant
kunskap granskades referenslistan på de utvalda artiklarna. Kunskapen från dess mindre
sammanfattningar assisterade i valet av träningsstrategier beskrivna i bakgrunden.

Syfte och frågeställningar:
Syftet med interventionsstudien är att undersöka de fysiologiska effekterna vid träning av
styrka i form av contrast complex training (CCT) kombinerat med intervallträning i form av
upprepade sprintar (RSE) eller högintensiva intervaller (HIIT) hos handbollsspelare i herrelit,
under säsong.
Frågeställningar:


Vilka effekter ger två olika typer av löpintervallträning i kombination med ett specifikt
styrkeprogram för utvecklandet eller bibehållandet av snabbhet, RSA, kondition samt
specifik uthållighet under säsong för elit tränade handbollsherrar?



Vika effekter ger det specifika styrkeprogrammet på maximal styrka och RFD?

Vilka sökord har du använt?
Handball, handball profile, handball demands, handball training, Gorostiaga, Concurrent
training, Repeated sprint ability, Bishop, High intensity interval trainingk Repeated sprint
exercise, In season training,

Var har du sökt?
För att nå denna använde s databaseran SportDiscus och PubMed utan några tidsrestriktioner,
med sökorden och kombinationer av dessa

Sökningar som gav relevant resultat
PubMed: Handball + training + Goristiaga
PubMed: Concurrent training
PubMed: Repeated sprint Ability + Bishop
SportDiscus: Handball + profiles

Kommentarer
Jag hade en del referenser sedan tidigare.
Fick även hjälp med relevanta referenser av min handledare.
Utifrån dessas referenslistor hitta jag många av de referenserna jag använt

Bilaga 2 – Appendix-information till deltagarna
Bakgrund och syfte
Mitt namn är Jonas Blomhage och jag är studerande på magisterutbildningen vid GIH i
Stockholm. Jag skall inom min utbildning skriva en uppsatts kopplat till idrottsvetenskap
vilket gör att jag då behöver deltagare för en studie som skall var en stor del i denna uppsats.
Jag är intresserad av att undersöka hur handbollsspelare skall kunna optimera sin träning för
att bibehålla alternativt utveckla styrka, förmåga till upprepade sprintar (repeated sprint ability
RSA) samt eventuellt skotthastighet under säsong. Syftet med studien är att med utgång från
befintlig forskning för att hitta en träningsmodell/metod för att samtidigt träna olika fysiska
kapaciteter. Detta genom att testa och jämföra två olika träningsmetoder samt träning av
styrka och explosivitet för att se effekten av dessa på RSA. Vidare att studieupplägget skall
vara anpassat till och genomföras med lagets ordinarie tränings- och matchplanering.
RSA är ett relativt nytt begrepp och forskningen kring detta är än så länge begränsad men
mycket talar för att detta i framtiden kommer att vara en betydande del i träningen för
intermittenta idrotter så som handboll, fotboll, innebandy. Att kunna bibehålla förmågan att
kunna utföra snabba förflyttningar under hela matchen är troligen en betydande faktor för
framgång.
Förfrågan om deltagande
Jag vill ha deltagare som är aktiva på senior- och elitnivå i handboll. Därför har jag varit i
kontakt med din tränare XXXX XXXX som givit sitt medgivande att de som vill gärna får
vara med i studien.
Hur går studien till?
Deltagarna i studien kommer sedan slumpvis att delas in två grupper som får olika
träningsprogram under perioden/interventionen. Båda grupperna genomför samma
styrkeprogram men olika löp program där ena gruppen tränar genom repeated sprint 10 x
(2x15m) och den andra gruppen 5 x 30 sek all-out.
Varje träning kommer att vara övervakad av tränare och någon av oss som genomför studien
för att hjälpa till och svara på eventuella frågor.
Utvärdering av träningen och metoderna sker genom fysiologiska test vid starten och slutet av
interventionen. Testerna kommer att vara maximala vilket betyder du skall pressa dig till ditt
max vid dessa tillfällen.

Vilka är riskerna?
Vid de maximala testerna kommer att innebära ett viss kortvarigt obehag och en något höjd
skaderisk. Testerna kommer genomföras enligt strikta riktlinjer och med stor säkerhet,
exempelvis passning vid styrketesterna osv. Flera testledare kommer att vara på plats vid
varje test. Likaså kommer det vid träningen vara krav på säkerhet så som att passning vid
knäböj.

Finns det några fördelar?
Deltagarna kommer att få möjlighet till personlig feedback på sin träning och sina resultat.
Vidare att få kunskap och erfarenhet av träningsmetoder formade utifrån aktuell forskning.
Deltagarna kommer efter studien att få del av resultaten som kan ligga till grunden för
ytterligare prestationsökningar i framtiden.

Hantering av data och sekretess
Personuppgifter och resultat kommer att förvaras inlåst och endast vara tillgänglig för denna
och huvudtränaren. Dina resultat kommer att behandlas på så sätt att inte obehöriga kommer
ta del av dem.
I uppsatsen kommer inte några namn eller andra personrelaterade uppgifter att ingå utan all
information är av anonymiserad.
Forskningshuvudmannen är ansvarig för personuppgifterna

Hur får jag information om studiens resultat?
Resultaten av studien kommer att publiceras i en uppsats som kommer finnas tillgänglig på
nätet. Det kommer även att hållas en muntlig presentation av resultaten för deltagarna.

Försäkring
Deltagarna är försäkrade genom spelarlicensen under träning samt vid tester.

Frivillighet
Deltagande i detta forskningsprojekt är frivilligt och du kan när som helst, utan särskild
förklaring, avbryta din medverkan. De data som insamlats kommer då inte att användas i

studien. De som avbrutit studien kommer att delta i träningen som vanligt utan några
undantag. Avbryts medverkan skall det meddelas forskningsansvarig snarast.

Viktigt att så många som möjligt genomför testen och så många pass som möjligt för att
resultaten skall kunna räknas som ”giltiga” och användas för utveckling av träningen.

Ansvariga
Forskningshuvudman: Rektor på GIH

Forskare: Jonas Blomhage

Kontakt:

Jonas Blomhage
Mobil nr:070 459 30 66
Mejladress: jonas.blomhage@jbgymnasiet.se

Stort tack för ditt deltagande!
Har du frågor om studien eller kring träningen och testerna så tveka inte att kontakta mig!

