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Abstract 

 
Introduction: When it comes to development of fitness level, running and bicycle is 

the method of choice. A validated way to measure their fitness in endurance sports is 

VO2max: the body's maximum ability to use oxygen during exercise. Having 

knowledge of their training leads to an athlete being able to maximize his 

development and to experience a better presentation in the longer term. 

Purpose: The purpose of the study was to see if the calorie consumption is the same 

during running and cycling at matching heart rate (HR) and which energy source you 

use. 

Method: The subjects in the study were 6 men who are active adults in the ages (23 ± 

3 years). The subject performs a 10-minute warm-up with an intensity of 55-60% of 

the estimated (220-year-old) HR max and then performs 20 minutes of active work 

with an intensity of 70-75% of estimated HR max. It was a significant difference (P = 

0.018, d = 0.505) on Vo2 between running (4.49 ± 0.79) and cycling (4.1 ± 0.60) at 

the same heart rate ((P = 0.018, d = 0.505). RER was measured higher for cycling 

(0.84 ± 0.03) as compared to running (0.81 ± 0.04) for the same heart rate. 

Conclusion: The conclusion with the study was that running consumes more Kcal 

during effort and cycling uses more of carbohydrate as energy source than running. at 

the same stated HR. 
Keywords: calorie consumption, cycling, energy source, running,  

 

 

Abstrakt 

 

Introduktion: När det kommer till utveckling av sin kondition är löpning och 

cyklingen metoden att välja. Ett validerat sätt att mäta kondition inom uthållighets 

idrott är VO2max: kroppens maximala förmåga att kunna använda syre under träning. 

Med kännedom om sin träning leder till att en atlet kan maximera sin utveckling och 

på längre sikt uppleva en bättre presentation. 

Syfte: Syftet med studien var att se om man har samma kaloriförbrukning vid 

matchande hjärtfrekvens och vilken energikälla man använder sig av under löpning och 

cykling. Metod: Försökspersonerna (FP) i studien var sex män som är aktiva vuxna 

människor i åldrarna (23±3 år). FP genomför en 10 minuters lång uppvärmning med en 

intensitet på 55–60% av estimerat (220-ålder) HRmax och sedan utför 20 minuter aktivt 

arbete på en intensitet 70–75% av estimerat (220-ålder) HRmax. Resultat: Det var en 

signifikant skillnad (P=0,018, d = 0,505) på Vo2 mellan löpning (4,49±0,79) och 

cykling (4,1±0,60) vid samma hjärtfrekvens ((P=0,018, d = 0,505) 

 RER uppmättes högre för cykling (0,84±0,03) i jämförelse med löpning (0,81±0,04) 

för samma hjärtfrekvens. Slutsats: Slutsatsen med studien är att löpning innebär en 

högre energikonsumtion under ansträngning Och cykling använder sig mer av 

kolhydrat som energikälla än löpning, vid samma angivna HR. 

Sökord: cykling, energikälla, löpning, kaloriförbrukning 



 

Innehållsförteckning 

Introduktion ................................................................................................................. 1 

Metod ............................................................................................................................ 4 

Data… ........................................................................................................................... 5 

Etiska övervägande ....................................................................................................... 5 

Utrustning ..................................................................................................................... 6 

Resultat ........................................................................................................................ 6 

Diskussion .................................................................................................................... 7 

Referenser .................................................................................................................. 10 



1  

Introduktion 

Konditionsträning är ett träningssätt som alltid varit ett populärt för olika typer av 

utövare, oavsett om du är elitatlet eller motionär. På i princip alla gym så finns det 

stationära cyklar som går att använda för att träna kondition samt roddmaskiner och 

skidstakningsmaskiner finns på dom flesta gym för att variera träningen. utveckla sin 

uthållighet är någonting som dom flesta som kondition tränar strävar efter och tack vare 

att maskinerna på gymmet har utvecklats så pass mycket, att man kan få ett estimerat 

värde på hjärtfrekvens (HR), energiförbrukning (kcal) och effekt (Foster 1983). 

Konditionsträning har på senare tid utvecklats till ett socialsammanhang där människor 

ses och kör konditionsträning tillsammans samtidigt som man får social tid. Cohen- 

Mansfield et al, 2004). Utföra idrott på en amatörnivå är ett populärt sätt för äldre 

vuxna att fortfarande kunna få konditionsträning och få utföra en idrott dem håller 

väldigt kärt, samtidigt som man får spela med vänner. Träning i grupp ökar chansen för 

individen att återkomma och fortsätta med sin träning (Rubenstein et al, 2000). 

 
Ett validerat sätt att mäta sin kondition inom uthållighets idrott är VO2max: kroppens 

maximala förmåga att kunna använda syre under träning (Basset & Howley, 2000). Det 

är en av dem viktigaste variablerna i uthållighetsträning och används ofta för att 

indikera individens kardiorespiratoriska kondition. Vo2max har en korrelation med 

prestation för uthållighetssporter. Foster (1983) resultat visar på en korrelation mellan 

högt VO2max och prestation hos elitlöpare på avstånd ända upp till maratonlopp (42km). 

Ett högt Vo2max inducerar på att en individ har en hög uthållighet men också lagt ner 

mer träningstimmar och mil, där av att prestera bättre än en person med lågt vo2max. 

Dessa resultat stödjs av senare forskning som understryker att prestationen hos manliga 

och kvinnliga löpare, bäst förklaras av ett högt Vo2max (Ramsbotton, Nute & Williams 

1987). 

 
För att träna upp sitt Vo2 så gäller det att ligga på en hög intensitet under sin träning. 

En studie av Swain & Franklin (2002) där försökspersonerna låg på en intensitet på 70 

% av sitt Vo2max under sin träningsperiod hade en större ökning än försökspersonerna 

som låg på 50 %. Helgerud et al, (2007) visar i sin studie att köra högintensiva 

intervaller på 85 % -95 % av Maximal hjärtfrekvens (HR max) ger en större effekt på 

Vo2max än att köra med samma intensitet på 70 % under en längre tid. Om man vill 

uppnå en hög 
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intensitet i sin träning och kunna maximera sin utveckling, är det viktigt att man 

använder sig av rätt redskap samt metod. I McArdle & Magel, (1970) studie hittade 

man att försökspersonerna uppnådde en högre HR under alla olika typer av 

intensitetträning när man jämförde treadmill löpning och cykelergometer. Förklaringen 

bakom detta var att under löpning så använde man sig mer av kroppen, vilket gjorde att 

fler muskler är behov av syre. Det var 2 försökspersoner som uppnådde högre HR max 

på cykelergometer, skillnaden där var att dem var cyklister sedan innan, vilket gjorde 

att dem hade erfarenhet från rörelsemönstret och tränat på det under en längre tid, vilket 

är en viktig faktor för att uppnå maximal prestation. (Basset & Boulay 2000) 

 
I en studie av Hagerman, Lawrence & Mansfield, (1988) så jämförde man 

energiförbrukningen mellan en roddmaskin och cykelergometer. Roddmaskinen 

producerade ett större värde på energiförbrukningen än vad cykelergometern gjorde. 

Där var förklaring att roddmaskinen använde en större procent av kroppens muskler 

och på det sättet behöver kroppen pumpa ut med syre ut till musklerna i kroppen. 

Studien visade att försökspersonerna hade ett högre effekt på cykeln, men att 

roddmaskinen aktiverade större del av kroppen än vad cykeln gjorde (nedre 

extremiteter) och där av högre energiförbrukning. 

 
Minskning i fysisk aktivitet är en stor anledning till vikt problem och att mänskligheten har 

blivit ohälsosammare. När det kommer till energiförbrukning så är konditionsträning 

träningsmetoden att föredra. Med konditionsträning kan du nå en hög puls och vo2, som har en 

korrelation med energiförbrukning (McArdle, Katch & Katch, 2010); McArdle & Magel, 

1970).     

Studier visar att löpning är det effektivaste träningsmetoden för att bli av med energi 

inom konditionsträning. I en studie av Hall, Figueroa, Fernihall & Kanaley (2004) så 

var det signifikant skillnad mellan löpning och gång, både utomhus och på treadmill 

när det kom till energiförbrukning. Teoretiskt sätt så ska det kräva samma energi att gå 

1,6 kilometer som att löpa. Tidigare forskning har visat att på fyrfotade varelser så är 

energiförbrukning är liknande om det är hög fart eller låg lugn fart. Men forskning på 

människor har visat att dem förbränner mer energi under löpning än gång (Hall et al, 

2004). 
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Slotterback, Leeman & Oakes (2006) gjorde en studie på universitetselever där man 

mätte energiförbrukning på olika träningsmetoder. Man såg att eleverna som gick på 

universitet var fysiskt aktiva, under olika träningsaktiviteter, men att dem i vardagliga 

livet, upplevde att dem inte behövde röra på sig. Eleverna upplevdes ha en tro att 

högintensiva träningsaktiviteter förbrände mer energi under en kort tid, än vad lägre 

intensiva aktiviteter gjorde under en längre tid. Resultaten man fick från elevernas 

registrering var att Löpning var den aktivitet som krävde mest energi med 880kcal/h 

med kraftfull ansträngning, medan cykling hade en energiförbrukning på 739kcal/h. 

När det handlade om måttlig och lätt ansträngning så var det cykling som hade en större 

energiförbrukning på 563kcal/h och 387kcal/h i jämförelse med joggning som hade 

energiförbrukning på 493kcal/h och gång 246kcal/h. 

 
När det kommer till konditionsträning så är det viktigt att veta vilken energikälla i 

kroppen man använder sig av för att veta vad för kostupplägg man behöver. Sial et al, 

(1996) såg resultat som tyder på skillnader mellan äldre och yngre människor när det 

kom till användning av energikälla under lika intensitet på träningen på cykelergometer. 

Dem yngre vuxna (26år ±2) använde sig mer av fett som energikälla medan dem äldre 

(73år ±2) använde sig mer av kolhydrater som energikälla. Ju äldre man är desto mer 

av kolhydrater använder man sig av som energikälla. 

Det har att göra med att den respiratoriska kvoten (RER) ökar och det indikerar på att 

kroppen använder sig av kolhydrat som energikälla och inte fett (Goedecke et al, 2000). 

Ett RER värde på 0,7 visar att kroppen använder sig 100 % av fett som energikälla. Är 

RER värdet 1.0 så använder kroppen kolhydrater som energikälla, värden där emellan 

riktar in sig procentuellt på båda energikällorna som kroppen använder sig av 

(Goedecke et al, 2000). En atlet som ligger på ett högt RER värde rekommenderas då 

att få i sig mer kolhydrater som energi tillskillnad från en med lägre RER. 
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Återhämtning är en viktig del inom träning. En atlet som misslyckas med sin 

återhämtning efter träning under längre tid, kommer ha en negativ effekt på sin 

prestation (Kenttä & Hassém, 1998). En atlet som får i sig tillräckligt med energi med 

en balanserad kost, kommer utveckla sin prestation (Kersick et al, 2008). Därför är det 

relevant för en atlet att veta vilken energikälla som den använder under sina 

träningspass, så dem kan anpassa sin kost och kontrollera sin återhämtning. Utifrån ett 

återhämtningsperspektiv, är förståelsen av vilka träningspass som är tyngre på kroppen 

och vilka som anses vara mer återhämtande träning en viktig del. Att ha kännedom om 

sin träning leder till att en atlet kan maximera sin utveckling och på längre tid uppleva 

en bättre presentation. 

Syftet med studien är att se vilken energikälla man använder sig av under löpning och 

cykling på samma HR. Hypotesen är att löpning på löpband kommer ha ett högre värde 

på VO2 under samma HR samt lägre RER värde än cykelergometer. 

 

Metod 

Försökspersonerna (FP) i studien var sex män som är aktiva vuxna människor i 

åldrarna (23±3 år) Standardavvikelse (SD) år. Det var nio personer som deltog från 

början i studien, tre personer valde att hoppa av under studiens gång. Kraven var att 

FP skulle vara friskt, inga skador och vara fysisk aktiv tre gånger i veckan. FP ska 

inte utföra cykling som fysiska aktivitet eller tidigare hållit på med cykling som fysisk 

aktivitet. 

 
Testerna kommer ske under två olika tillfällen med minst två dagars vila mellan varje 

testtillfälle. Testtillfället kommer börja med en muntlig genomgång av testet för FP där 

metod, syfte och etiska övervägande förklaras. FP ges också möjlighet att ställa 

eventuella frågor före testet. Innan testet startar så kommer FP få prova fram ett 

pulsband som passar och sitter bekvämt, samt en andningsmask så rätt storlek hittas. 

Efter det kommer FP genomföra en 10 minuters lång uppvärmning med en intensitet 

på 55–60% av estimerat (220-ålder) HR max (Tanaka, Monahan & Seals, 2001). 

Masken och puls bandet sitter på under 
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hela testet och testas under alla tio minuter för att säkerställa att all mätutrustning är 

fungerande vid testet start. 

Efter uppvärmningen så följer tre minuters vila innan testet genomförs. FP kommer 

under 20 minuter arbeta aktivt på en intensitet 70–75% av estimerat (220-ålder) HR 

max. Under dem 20 minuter som FP utför testet mäts Vo2, och Respiratorisk kvot 

(RER) via Cosmed Quark CPET. HR mäts med en pulsklocka (Polar400b) och ett 

pulsband (Polar). 

Energiförbrukningen beräknades med hjälp av McArdle, Katch & Katch, (2010) formel, 

vilket får fram Kcal/minut som multipliceras med 20 för att få ut den totala 

kaloriförbrukningen. 

 
Data samlades in och sammanställdes i Excel och ett medelvärde ± Standardavvikelse 

kommer framtas i HR, Vo2, RER, McArdle, Katch & Katch, (2010) och Kcal/kg/min 

samt Kcal/20min. Den normalfördelade data behandlas senare i programmet Spss med 

ett Parat T-Test och konfidensintervallen sattes till P<0.05. 

Effect size räknas ut på resultatet med formel: 

 

𝐸𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡 𝑆𝑖𝑧𝑒 (𝐸𝑆) = 
𝑀𝑒𝑑𝑒𝑙𝑣ä𝑟𝑑𝑒1 − 𝑀𝑒𝑑𝑒𝑙𝑣ä𝑟𝑑𝑒2 

(𝑆𝐷1 + 𝑆𝐷2/2) 
 

Effect size presenteras i d-värde (Cohen’s d) och kategoriseras i antingen låg effekt (0,2-0,49) 

Medel (>0,5) och hög (>0,8) (Rice & Harris, 2005). 

 

 
Kcal/kg/min räknades ut med formel (McArdle, Katch & Katch, 2010): 

(𝐸𝐸)𝐾𝑐𝑎𝑙 = 𝑉𝑂2 𝑥 𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟𝑖𝑐 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡 
Energiomsättnings räknas ut med formel från litteraturen av (McArdle, Katch & Katch, 

2010). 

 

Etiska övervägande: 

FP har möjlighet att när som helst under testet gång att avsluta om den upplever obehag 

eller smärta. Testledaren har möjlighet att avsluta testet om FP upplevs inte närvarande 

eller sätt i fara. En säkerhetssele kommer att användas under löpning testet för att säkra 

upp FP. FP har möjlighet att avbryta sitt medverkande i studien när som helst utan att 

behöva ge anledning till att. 
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Utrustning: 

Cykeln som användes under testet var Ergomedic 828 E Cykel Monark från Sverige 

och löparbandet var en modell (Roadby RL1602E Treadmill. HR mättes med ett 

pulsband av Polar (Finland). 

Kalibrering av Cosmed Quark (Italien) gjordes med en 3 l Hans Rudolf spruta och 

Vo2 samt RER mättes genom Cosmed Quark CPET. 

 

RESULTAT 

Syftet med studien är att se vilken energikälla man använder sig av under löpning och 

cykling på samma HR. 

Under testet var det ingen signifikant skillnad på HR i jämförelse mellan löpning 

(141,3 ±4,89) och Cykling (141±2,83). En signifikant skillnad uppmättes i 

Vo2/kg/min där löpning uppmätte ett högre värde än cykling (4,49±0,79 vs 4,1±0,60, 

(P=0,018, d = 0,505)). 

Det var en signifikant skillnad på kcal per minut (figur 1) och efter 20 minuter gjorde 

löpning av med mer energi totalt i jämförelse med cykling (432,65± 79,61 vs. 401,61 

59,96, (P=0,036, d = 0,44)) 

 
Cykling hade ett högre RER och använde sig mer av kolhydrat som energikälla (figur 

2) än fett i jämförelse med löpning (0,835±0,03 Vs 0,81±0,04, (P=0,086, d = -0,73)) 

och använde sig mer av fett som energikälla (figur 2). En signifikant skillnad mellan 

löpning och cykling, kring energianvändning på fett (P=0,00, d = 3,20) och kolhydrat 

(P=0,00, d =3,86). 
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figur 1. Kcal förbränning per minut
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Figur 2. energiomsättning i gram 
 
 
 
 

Diskussion 

Syftet med studien är att se vilken energikälla man använder sig av under löpning och 

cykling under samma angivna hjärtfrekvens. 

För att kunna återhämta sig ordentligt måste man också få i sig tillräckligt med energi, 

beroende på hur mycket energi man gör sig av med under träning. (Jeukendrup et al, 2007). 

Resultaten (Se Figur 1) visar att på att löpning förbränner mer energi än vad cykling gör. Ett 

resultat som stämmer överens med tidigare studier där löpning varit mer krävande överlag på 

energiförbrukningen under olika intensiteten (Slotterback, Leeman & Oakes, 2006). Enligt 

McArdle, Katch & Katch, 2010)formel för att få fram energiförbrukning så har ett högre Vo2 

en korrelation med ett högre kcal/min. Denna korrelation stödjer (Brehm & Gutin, 1986) som 

jämförde tränade mot otränade försökspersoner, och såg att dem vältränade hade ett högre 

Vo2, vilket innebär att dem hade en högre Kcal/min under steadystate träning. Resultaten från 

denna studie är överens med studien då löpband gav ett högre värde gällande Vo2 under 

samma HR och ett högre Kcal/min. 

 
För att uppnå ett högre Vo2 och en högre kaloriförbrukning så gäller det att träna på en 

hög intensitet och då stödjer resultaten att Treadmill är den effektivare träningsmetoden 

att använda sig av. För atleter som vill utveckla sitt Vo2max gäller det att komma upp i 
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en intensitet på 85–90% (Helgerud et al, 2007). För att komma upp i denna intensitet 

så skulle det rekommenderas att utföra träningen på löpning, då man uppnår en högre 

Vo2 än cykelergometer under samma HR. En vanlig aktiv människa skulle kunna uppnå 

högre Vo2 volym om träningen utfördes på treadmill istället för cykelergometer och på 

så sätt ha en utveckling på sin träning. McArdle & Magel, (1970) förklaring är att under 

löpning så använder sig människan mer av kroppensmuskler. Vid löpning så används 

det nedre extremiteter men också det över under samma gång, vilket gör att fler muskler 

är i behov av syre under aktivering och då måste hjärtat pumpa snabbare för att fördela 

ut syret. McArdle & Magel, (1970) skillnader mellan Vo2max på treadmill och 

cykelergometer var 4,2 ml/kg/min, jämfört med resultat från denna studie då skillnaden 

mellan treadmill och cykelergometer var 3,63 ml/kg/min. Nu fick försökspersonerna 

utföra testet på 70–75% av estimerat HRmax, hade man utfört ett maximalt Vo2max test 

så hade skillnaderna med högst sannolikhet varit liknande. Liknande resultat fick 

Basset & Boulay (2000) i sin studie där det var en skillnad på Vo2 kapaciteten vid 

liknande HR mellan löpning på treadmill och cykelergometer där skillnaden mellan 

löpare låg på 10,2% medan hos cyklister så låg det på 2,8 %. 

När det kommer till vana cyklister så är Vo2 högre under cykling än treadmill löpning 

(McArdle & Magel, 1970). Det kan förklaras till att cyklisterna är vana med rörelsen 

och på så sätt kan uppnå en högre arbetsintensitet än ovana cyklister. Erfarenhet av en 

rörelse är en viktig faktor i att kunnat uppnå maximal prestation (Basset & Boulay 

2000). Det var en skillnad på Vo2 kapaciteten vid liknande HR mellan löpning på 

treadmill och cykelergometer där skillnaden mellan löpare låg på 10,2% medan hos 

cyklister så låg det på 2,8 %. 

 
För atleter är det viktigt att med att få i sig rätt kost för att optimera sin träning. En atlet 

som använder sig av mer kolhydrater som energikälla än fett, bör få i sig mer mängd 

kolhydrater då kroppen inte kan lagra kolhydrater lika mycket som fett (Burke, Van 

Loon & Hawley, 2016). Resultaten i Figur 2 inducerar på att cykling använder sig mer 

av kolhydrat som energikälla men använder sig av en mindre del av kroppen än löpning. 

I cykling så sitter du ner och arbetar med benen i en låst position och får inte mycket 

kraft från överkroppen. I löpning så arbetar hela kroppen som en helhet och tar sig med 

hjälp av hela kroppen när arbetet sker. I detta fall så skulle benen som är den majoritet 

av kroppen som används under cykling, behöva fylla på sitt kolhydratsförråd efter ett 

längre cykelpass än om det hade varit löpning. Kroppens lagring av kolhydrater är ofta 
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inte tillräckligt för att klara av högintensiva träningspass, utan kolhydrater behövs fylla 

på under passets gång (Burke, Van, Loon & Hawley, 2016). Cyklister bör överväga att 

få i sig mer kolhydrater i sin kost under hårda träningsperioder, för att musklerna i dem 

nedre extremiteten får jobbar hårdare än i löpning och då behövs energilagren fyllas på 

för att kunna återhämta sig ordentligt samt kunna orka hela perioden (Hagerman, 

Lawrence & Mansfield, 1988; Bartlett, Hawley & Morton, 2015; Jeukendrup et al, 2007). 

 
Slutsatsen med studien är att löpning förbränner mer Kcal under ansträngning vid 

samma angivna HR Och cykling använder sig mer av kolhydrat som energikälla än 

löpning 

 
Styrka med resultaten Vo2 och RER är att dem framkom från Cosmed Quark CPET. 

Nieman et al,(2013) fann att validiteten på Cosmed är hög när det kommer till mätning 

av metaboliska responsen. Resultaten var nära i jämförelse med Douglas Bag. 

 

För framtida forskning 

 

Ett Vo2max test kunde ha gjorts på försökspersonerna i både löpning och cykling innan 

själva testerna. Det hade varit intressant att se den procentuella användningen av Vo2 

under testet och kunna jämföra det med den maximala användningen. 

Jämföra laktatnivåerna i nedre extremiteter mellan löpning och cykling, för att se hur 

hårt dem får jobba när man tittar på träningen och om det har någon relevans till att 

RER värdet var högre under cykling än löpning. 

Ett mer specifikare urval på försökspersonerna hade varit intressant t.ex., utföra på 

hockeyspelare, då det är känt att hockeyspelare cyklar väldigt mycket under säsongen, 

då deras rörelse på isen är likt cykling (Montgomery et al,. 1990). Med hockeyspelare 

hade man kunnat se om det verkligen är rätt metod att utföra, då resultaten säger att 

cykling är mer krävande på benen och att löpning är skonsammare, utifrån ett 

ansträngningsperspektiv 
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