
Datan presenteras som medelvärde ± SD och sammanställdes av alla 
försökspersonerna resultat med icke hänsyn till start varvhastighet 
(n=9). VO2= Syreupptag, HF = hjärtfrekvens, Sys. BT= systoliskt 
blodtryck. 
*Borg, RPE-skala (2).

Figur 1. Medelsyreupptag i % av syreupptaget vid pedaltempo 60 rpm för

respektive varvhastighet 45, 60 och 75 rpm. Diagrammet visar 
medelvärde ± SD i procent för alla försökspersoner oavsett starthastighet

vid Steady State-cykelarbetet (n=9). Rpm 60 sattes som 100 %.
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Pedalhastighetens betydelse för kroppens totala energiförbrukning under ett 
kliniskt arbetsprov

Slutsats
Kroppens totala energiförbrukning var oberoende av 
varvhastigheten vid 45, 60 och 75 rpm hos nio unga friska 
individer. Denna slutsats baserades på att det inte var en 
signifikant skillnad i uppmätt VO2 för de olika 
varvhastigheterna vid ett kliniskt arbetsprov med 
andningsgasanalys. 

Introduktion
Vid ett kliniskt arbetsprov skall en pedalhastighet på 
60 rpm upprätthållas på en ergometercykel, när detta 
inte kan upprätthållas kan det medföra en negativ 
inverkan på tillförlitligheten vid bedömning av 
patientens prestationsförmåga.

60 rpm används som en standard i många kliniker 
internationellt och har visat sig vara den mest 
optimala hastigheten för samtliga patientgrupper. På 
en individnivå kan det optimala hastigheten variera 
på grund av ålder eller kondition. Det skall vara 
möjligt att cykla 40–100 rpm med ett konstant 
effektuttag enligt ergometercykeltillverkarna (1). 

Syftet med denna studie var att undersöka ifall den 
cyklande individens totala energiförbrukning var 
oberoende av varvhastighet vid 45, 60 och 75 rpm vid 
en Steady State-undersökning med en belastning 
under anaerob tröskel.

Metod
Nio friska och läkemedelsfria volontärer (21-24 år) 
med varierad fysisk prestationsförmåga utförde ett 
maximalt ramparbete och ett Steady State-
cykelarbete med andningsgasanalys. Steady State-
protokollet bestod av totalt 21 minuter kontinuerlig 
cykling med byte av varvhastighet var 7:e minut.

Resultat
VO2 var oförändrad vid Steady State-cykelarbete med tre 
olika varvhastigheter, 45, 60 samt 75 rpm (p>0,05). 

En icke-signifikant högre VO2 observerades vid 75 rpm 
jämfört med 60 rpm och en icke-signifikant lägre VO2 
observerades vid 45 rpm jämfört med 60 rpm för alla 
försökspersoner (fig. 1).

Tabell I. Steady State-resultat oberoende av start varvhastighet
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45 rpm 60 rpm 75 rpm

VO2 (l/min) 1,24 ± 0,47 1,27 ± 0,47 1,30 ± 0,44

VO2/kg 

(ml/min/kg)

19,6 ± 4,5 20,2 ± 4,6 20,7 ± 4,1

HF (l/min) 141 ± 24 144 ± 26 146 ± 27

Sys. BT 

(mmHg)

146 ± 25 148 ± 24 146 ± 22

RPE* 13 ± 3 13 ± 2 12 ± 1


