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Abstract 

 

Aim 

The aim was to investigate whether cadence and power output is affected by the position of 

the cleats on the cycling shoes when cycling. 

 

Method 

Twelve well-trained men (33 ± 6.41 years old, length 176 ± 5.62 cm, weight 72 ± 7.84 kg, 

maximal power output 332.69 ± 54.38 W, maximal oxygen uptake 62.78 ± 6.45 ml∙kg-1∙min-1) 

participated in the study. Two maximal sprinttest on a test-bike (LC7, Monark Exercise AB, 

Sweden) that lasted for 20 seconds was performed, where an anterior and a posterior shoe 

cleat position was compared to each other. The order of the two tests was randomized. 

Cadence and power output was registered via the test-bike. The statistical analysis was done 

in SPSS and paired samples t-test was used.  

 

Results 

No significant difference was found when the clip was placed anteriorly or posteriorly on the 

cycling shoe, for neither cadence (p = 0.219) nor power output (p = 0.052), when comparing 

the anterior and posterior shoe cleat position. The difference for power output was however 

close to significant. Correlation was strong between cadence and power output for both the 

anterior and posterior position (r = 0.98 and 0.92 respectively). 

 

Conclusions 

The shoe cleat position has little or no effect regarding power output and freely chosen 

cadence, at a short duration maximal effort. However, there is a strong correlation between 

cadence and power output. Further studies should include a training period to confirm that the 

result is not dependent on the participants’ muscular and neurological adjustment to different 

positions on the bike. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Sammanfattning 

 

Syfte 

Syftet var att undersöka om kadens och effektutveckling vid cykling påverkas av placeringen 

av klossen på cykelskon. 

 

Metod 

Tolv vältränade män (ålder 33 ± 6.41 år, längd 176 ± 5.62 cm, vikt 72 ± 7.84 kg, maximal 

effektutveckling 332.69 ± 54.38 W, maximal syreupptagningsförmåga 62.78 ± 6.45 ml∙kg-

1∙min-1) deltog i studien. Två maximala sprinttest på testcykel (LC7, Monark Exercise AB, 

Sverige) som varade i 20 sekunder genomfördes, där en främre (anterior) klossplacering och 

en bakre (posterior) klossplacering jämfördes. Ordningen på de två testen randomiserades. 

Kadens och effektutvecklingen registrerades via testcykeln. Den statistiska analysen 

genomfördes i SPSS med beroende t-test. 

 

Resultat 

Varken anterior eller posterior placering av klossen på cykelskon påverkade kadensen (p = 

0.219) eller effektutvecklingen (p = 0.052) vid jämförelse av de två olika klossplaceringarna, 

även om skillnaden i effektutveckling var närapå signifikant. Korrelationen var stark mellan 

kadens och effektutveckling för både anterior och posterior placering (r = 0.98 respektive 

0.92). 

 

Slutsats 

Placeringen av klossarna på cykelskon har liten eller ingen påverkan på effektutvecklingen 

och för vilken kadens cyklisten väljer, vid maximal prestation under kort tid. Däremot finns 

ett samband mellan kadens och effektutveckling. Fortsatta studier bör inkludera en 

invänjningsperiod för olika klossplaceringar för att säkerställa att resultatet inte påverkas av 

muskulär och neurologisk ovana hos deltagarna. 
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1 Inledning 

Cykling är en vanlig motions- och tävlingsform. För att kunna cykla så snabbt som möjligt 

gäller det att utnyttja maximal kraft på ett energisnålt sätt. Med träning och noga utvalt 

material kommer den tävlande långt, men detaljer, som exempelvis cykelinställningar, 

tillkommer för att ytterligare skapa förutsättningar för ett effektivt arbete på cykeln. 

 

Vid cykling används särskilda cykelskor med en så kallad kloss under sulan som fästs i 

pedalen. Klossen underlättar cyklingen genom att skon sitter fast på pedalen och dels hindrar 

foten från att halka av eller placeras ofördelaktigt på pedalen, dels ger möjlighet att dra 

pedalen under delar av pedalvarvet för att skapa ytterligare kraft på pedalen. Samtidigt 

förhindrar klossen att göra justeringar av foten medan aktiviteten pågår. Vilken som är den 

mest effektiva placeringen av foten på pedalen, och därmed placeringen av klossen på 

cykelskon, har undersökts i flera studier. Traditionellt placeras klossarna under fotens första 

metatarsalben (Viker & Richardson, 2013; Paton, 2009). Att istället placera klossen längre 

bak på skon, motsvarande att foten placeras längre fram på pedalen, har föreslagits kunna 

förbättra prestationen genom att skapa större kraft, jämnare distribuering av krafterna under 

ett pedalvarv samt minskat behov för plantarflexorerna att stabilisera fotleden (Paton, 2009).  

 

En bakre klossplacering har inte visat sig påverka cykelprestationen sett till fysiologiska 

faktorer jämfört med den traditionella placeringen (Viker & Richardson, 2013; Paton, 2009; 

Van Sickle & Hull, 2007). Vad gäller kadens är resultaten motsägande då den bakre 

placeringen både har visat sig medföra signifikant lägre kadens, medan andra studier inte sett 

någon skillnad i kadens (Viker & Richardson, 2013; Paton, 2009). Syreförbrukningen har inte 

visat sig påverkas av klossplaceringen (Viker & Richardson, 2013) men påverkan kan finnas 

på andra faktorer, exempelvis förmågan att utveckla effekt. Ingen studie har tidigare 

undersökt klossplaceringens påverkan vid cykelsprinter. 

 

Längre cykellopp avgörs ofta genom att cyklisten med den starkaste spurten i slutet av loppet 

kommer först över mållinjen. Det gäller även att kunna utveckla en stark spurt i sprintgrenen 

vid velodromcykling. För att på så kort tid som möjligt kunna utveckla maximal effekt, och 

orka hålla tempot under en kort tid, finns ett behov att reda ut vad som är den mest effektiva 

fotplaceringen på pedalen för att prestera under en sprint. 
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1.1 Klossplacering 

Vid jämförelse av olika klossplaceringar har få signifikanta skillnader kunnat uppvisas vad 

gäller fysiologiska variabler samt prestation. Minskning i syreförbrukning vid steady state-

arbete med en posterior klossplacering är en av skillnaderna som kunnat ses (Paton, 2009). 

Detta kan bero på minskad aktivitet i plantarflexorerna under pedalvarvet (Van Sickle & Hull, 

2007). En kompensatorisk ökning i aktivitet hos andra muskler med mer aerobisk effektivitet 

kan leda till minskad syreförbrukning, dock ledde inte förändringen i syreupptag till någon 

förbättring sett till prestation, till exempel ingen förbättring i tid kunde ses (Paton, 2009). 

 

Att placera pedalen längre bak på foten har föreslagits förbättra prestationen genom att 

nedåtgående tramptag blir starkare, kraften distribueras jämnare över hela pedalcykeln, och 

behovet av ankelstabilisering av plantarflexorerna minskar (Paton, 2009). Dock har 

fördelningen av kraftens distribuering under ett pedalvarv inte någon betydelse, då fokus på 

att dra pedalen vid återhämtningsfasen (mellan 180-360 grader) eller att cirkulera pedalen 

(rundtramp) jämfört med cyklistens föredragna pedalteknik inte påverkar bruttoeffektiviteten 

(gross efficiency) (Korff et al., 2007). Däremot påverkas jämnheten i vridmomentets 

distribuering under ett pedalvarv vid submaximal cykling, genom att vridmomentet är 

signifikant mer jämnt fördelat när fokus ligger på att dra pedalen (Korff et al., 2007). 

Resultatet visar att, trots en vanlig uppfattning, så verkar det inte vara mer effektivt sett till 

effektutvecklingen att dra pedalen uppåt under andra hälften av pedalvarvet, och inte heller att 

försöka cirkulera pedalen för att skapa en jämn kraftfördelning (Korff et al., 2007). Vad som 

gäller vid sprinter eller med en längre invänjningsperiod är inte visat. 

 

Vid en annan undersökning av bakre och främre placering uppvisades inga skillnader i 

kardiovaskulära parametrar, men kadensen var lägre med posterior placering vid vissa 

mätpunkter, vilket kan bero på biomekaniska anpassningar (Viker & Richardson, 2013). 

Däremot har en förbättring i löptid vid cykeltest med efterföljande löpning visats, där en 

posterior placeringen gav snabbare löptid, ökad syreförbrukning och ökad puls, jämfört med 

anterior placering (Paton & Jardine, 2012). Författarna drar slutsatsen att förbättring i löptid 

kan bero på minskad fatigue i plantarflexorerna under cyklingen, vilket liknar resonemanget 

fört av Paton (2009) där minskad syreförbrukning vid ett visst arbete kan bero på minskad 

aktivitet i plantarflexorerna. 
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Syreförbrukningen minskar med en bakre klossplacering kan bero på en minskad aktivitet i 

plantarflexorerna och en ökad aktivitet i andra muskler som är mer aerobiskt effektiva, men 

detta återstår att undersöka då motsägande resultat, som visserligen inte uppvisade 

signifikans, tydde på att placeringen längre bak på pedalen gav den största syreförbrukningen 

(Van Sickle & Hull, 2007). Detta kan orsakas av att den ökade aktiviteten i 

kompensationsmusklerna tvärtom är större är plantarflexorernas syreförbrukning. (Van Sickle 

& Hull, 2007). Dessa resultat gäller för submaximal cykling på 90 rpm (revolutions per 

minute) (Van Sickle & Hull, 2007) och 90-100 rpm (Paton, 2009). 

 

1.2 Muskelaktivitet 

Höftextensorerna är några av de viktigaste effektgivande musklerna vid en sprint, då biceps 

femoris (BF), semimembranosus (SM) och gluteus maximus (GM) ökar i aktivitet mätt med 

elektromyografi (EMG) både i medelvärde och maximalt värde (Dorel et al., 2012). Med 

högre kadens sker onset (då musklerna påbörjar sin aktivering för ett nytt pedalvarv) tidigare 

för de flesta muskler (vastus medialis (VM), vastus lateralis (VL), rectus femoris (RF), SM 

och GM), med en signifikant linjär trend (Neptune et al., 1997). Detta kan bero på behovet av 

att producera muskelkraften vid den optimala vevarmsvinkeln oavsett pedalhastighet 

(Neptune et al., 1997; Marsh & Martin, 1995). Offset (då musklerna upphör aktiveringen 

innan pedalvarvet slutar) sker senare för varje pedalvarv vid en sprint jämfört med 

submaximal cykling, vilket visar att musklerna är aktiva längre tid under ett pedalvarv vid 

sprinter (Dorel et al., 2012). 

 

Vid sprinter minskar aktiviteten i muskler i nedre extremiteter, vilket kan bero på lokal 

trötthet (O'Bryan et al., 2014). Minskning i aktivitet hos RF och gastrocnemius (GAS) tros 

resultera i minskad horisontell kraft vid pedalens högsta punkt samt lägsta punkt (dead 

centers), vilket minskar kraften på pedalen och därmed minskar effekten som överförs till 

vevarmen (O'Bryan et al., 2014). Tvärtom mot vad Dorel et al. (2012) visat, har O’Bryan et 

al. (2014) visat att onset sker senare och offset tidigare under ett pedalvarv, vilket författarna 

föreslår bero på CNS-påverkan där trötthetsutvecklingen hindras genom ökad 

muskelrelaxation. (O'Bryan et al., 2014). Beroende på om sprinten sker under acceleration 

eller med konstant kadens kan resultaten skilja sig åt, då onset sker senare under pedalvarvet 

när kadensen ökar (Samozino et al., 2007).  
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Med samma pedalplacering men med olika positioner i fotleden, har plantarflexorerna visat 

sig öka i aktivitet när fotleden dorsalflekteras jämfört med plantarflekteras (Cannon et al., 

2007). Jämfört med en självvald position var aktiviteten i gastrocnemius lateralis (GL) 

signifikant högre med foten dorsalflekterad genom hela pedalvarvet (Cannon et al., 2007). En 

ökad aktivitet i plantarflexorerna resulterar i ökad syreförbrukning, vilket stämmer överens 

med en minskad syreförbrukning när foten placeras längre fram på pedalen och därmed 

minskar aktiviteten i plantarflexorerna (Cannon et al., 2007; Paton, 2009). Både Paton (2009) 

och Cannon et al. (2007) kan visa en minskad syreförbrukning när plantarflexorerna minskar i 

aktivitet. 

 

I takt med ökad kadens måste växlingen mellan flexion och extension ske snabbare och där 

återfinns betydelsen av att några muskler jobbar med transitionen (momentet då 

muskelaktiviteten går från flexion till extension för att påbörja ett nytt tramptag) för att 

behålla hastigheten mellan dessa lägen, medan samma muskler är av stor vikt även vid 

submaximal cykling för att göra pedalvarvet mjukare och undvika freewheeling, det vill säga 

när ingen kraft genereras till vevarmen (Raasch et al., 1997). Effektutvecklingen minskar vid 

kadenser över 120 rpm, vilket delvis kan förklaras av att kraften skapas i en mindre effektiv 

del under pedalvarvet (Samozino et al., 2007). Effekten begränsas därför av 

koordinationsförmågan för att kunna aktivera och deaktivera musklerna snabbt nog, och 

skulle kunna förbättras med träning där fokus ligger på att lära sig trampa snabbare 

(Samozino et al., 2007). 

 

1.3 Kadens och effektutveckling 

Kadensen påverkas av musklernas förkortningshastighet och förmågan till att aktivera och 

relaxera musklerna. Enligt flertalet studier är den lägsta kadensen den mest effektiva (total 

energikostnad i relation till den externa effekten), där resultatet av den optimala kadensen 

oftast är 60-80 rpm (Ettema & Lorås, 2009). Det finns fortfarande inte etablerat en relation 

mellan kadens och effektivitet, men överlag verkar ökad kadens ha en liten negativ effekt på 

effektivitet.  

 

Självvald kadens är den kadens som cyklisten själv väljer som den individuellt upplevda mest 

effektiva kadensen sett till syrebehov och muskelaktivering (Ettema & Lorås, 2009). Den 

självvalda kadensen ligger dock oftast lite över den mest ekonomiskt optimala kadensen 
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(Vercruyssen och Brisswalter, 2010). För att hitta den optimala kombinationen av 

effektutveckling och ekonomi, är kadens en av variablerna som cyklister enkelt kan påverka. 

Genom att variera kadensen påverkas syreförbrukning, muskelaktivitet, biomekanik och 

pedalkraften på vevarmarna för en viss effektutveckling. Träning behövs för att klara av höga 

kadenser för att neurologiskt anpassa musklerna. Vid tävlingscykling där cyklister presterar 

under lång duration med en intensitet mellan moderat och hög, bör anpassningar av kadens 

och arbetsbelastning göras för att ge möjligheten att bibehålla ett ekonomiskt arbete. 

 

Den självvalda kadensen är oftast högre än vad som avses vara den mest energetiskt optimala 

kadensen (Ettema & Lorås, 2009; Vercruyssen & Brisswalter, 2010). Samtidigt blir relationen 

mellan självvald och optimal kadens mer komplicerad när ansträngningsnivån ökar som 

exempelvis vid längre durationer, och påverkas då av externa faktorer som rörelsemönster, 

nutrition, aerodynamik och träningsbakgrund. En studie har visat att cyklister har bättre 

pedalteknik vid självvald kadens men samtidigt sågs en förbättrad förmåga att dra pedalen 

bakåt vid bottenläget av pedalvarvet vid kadenser 20 % lägre än den självvalda, oberoende av 

arbetsbelastning (Rossato et al., 2008).  Detta stämmer överens med resultatet av O'Bryan et 

al. (2014) där krafterna i topp- och bottenläget minskade med ökad frekvens. 

 

Det finns ett linjärt samband mellan kraft på pedalen och kadens vid cykelsprinter (Bobbert et 

al., 2016). En högre kadens (80-95 rpm) ger mindre belastning på musklerna i nedre 

extremiteterna men ökar syrebehovet och är att föredra vid korta durationer (<15 minuter), 

medan en lägre kadens (55-65 rpm) minskar syrebehovet, men ökar belastningen på 

musklerna och är att föredra vid längre durationer (>15 minuter) (Vercruyssen & Brisswalter, 

2010). 

 

Kadens har inte visat sig vara signifikant olika vid jämförande av två olika fotplaceringar, 

varken vid submaximalt eller vid time trial-test (Paton, 2009). Vid genomförandet av 

submaximala och maximala tester på fyra olika kadenser visades att en kadens på 80 rpm var 

mer ekonomisk än 60, 100 och 120 rpm vid ett arbete på 350 W vid ett submaximalt test. Vid 

maximala tester sågs ingen skillnad i VO2max mellan olika kadenser, men tid till utmattning 

var längre vid 80 rpm. Baserat på att intensiteten vid 350 W var väldigt hög (81 % av VO2max) 

drar författarna slutsatsen att dessa resultat gäller främst bättre tränade cyklister. (Foss & 

Hallen, 2004) 
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Högre kadens (100 rpm) har visat sig vara mer ekonomiskt om arbetet är stort (370-400 W) 

(Lucia et al., 2004; MacIntosh et al., 2000). Muskelaktiviteten är lägre vid högre kadens, 

vilket visats både i en studie med vana professionella cyklister och en studie där deltagarna 

hade varierad träningsbakgrund (Lucia et al., 2004; MacIntosh et al., 2000). Även 

syreförbrukning, hjärtfrekvens, upplevd ansträngning, laktatnivå var signifikant lägre vid 100 

rpm jämfört med 60 rpm vid samma effektutveckling, vilket leder till förbättrad ekonomi vid 

hög kadens för vana cyklister (Lucia et al., 2004). De olika resultaten kan bero på cyklisternas 

position på cykeln bortsett från de mekaniska inställningarna. I studien av Lucia et al. (2004) 

uppmanades deltagarna att inta en upprätt sittställning, medan det i studierna av Neptune et al. 

(1997) och MacIntosh et al. (2000) inte framgår hur cyklisterna var positionerade på cykeln 

under försöken. 

 

2 Syfte 

Syftet är att jämföra hur kadens och effektutveckling påverkas av två olika klossplaceringar 

vid 20 sekunder cykelsprint på testcykel med självvald kadens. Klossarna placeras längre 

fram respektive längre bak på cykelskon vid två testtillfällen. 

 

2.1 Frågeställningar 

Påverkas kadens och total effektutveckling av klossplaceringen under 20 sekunder 

cykelsprint? Finns det ett samband mellan kadens och effektutveckling vid 20 sekunder 

cykelsprint och hur skiljer sig relationen åt mellan olika klossplaceringar? 

 

3 Metod 

Studien är en tvärsnittsstudie och är en del av en större studie. Deltagarna rekryterades genom 

annonsering och tolv personer deltog i studien, inga bortfall registrerades. 
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Ålder 33 ± 6,41 år 

Längd 176 ± 5,62 cm 

Vikt 72 ± 7,84 kg 

Effektutvecklingmax 332,69 ± 54,38 W 

VO²max 62,78 ± 6,45 ml∙kg-1∙min-1 

 

3.1 Inklusionskriterier 

Inklusionskriterierna var följande: män med minst två års erfarenhet av triathlonträning, samt 

regelbundet deltagande i tävlingar.  

 

3.2 Exklusionskriterier 

Exkluderande kriterier var: skadehistorik i quadriceps femoris, hamstrings eller triceps surae, 

och/eller höft-, knä- och fotled under de senaste sex månaderna. 

 

3.3 Genomförande 

Inför testerna genomfördes pilottester av 

testprotokollet. Varje deltagare genomförde 

därefter testprotokollet vid tre olika 

tillfällen. Information gavs till deltagarna att 

undvika hård träning under 24 timmar innan 

testernas genomförande. Första dagen 

skedde mätning och vägning av deltagarna, 

samt ett cykeltest för att ta reda på maximal 

effektutveckling. Inför maxtestet skedde 

uppvärmning i tio minuter på testcykel med 

självvald kadens och arbetsmotstånd. Efter uppvärmningen genomfördes ett maximalt 

cykeltest på testcykel (LC7, Monark Exercise AB, Sverige) med start på 175 W där 

motståndet ökade med 25 W per minut till uttröttning. Även under maxtestet var kadensen 

Figur 2. Positionerna för klossplacering på cykelskorna. 

Tabell 1. Deltagarnas information, presenterade 

som medelvärde ± standardavvikelse. 
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självvald. Vid maxtestet användes den främre klossplaceringen under fotens första 

metatarsalben, då det är den placeringen som används som standard hos cyklister och 

triathleter och den position som även deltagarna i denna studie är vana vid (Viker & 

Richardson, 2013; Paton, 2009). 

 

Andra och tredje dagen värmde deltagarna upp på samma sätt som dag ett, för att därefter 

utföra 20 sekunders sprint på testcykel med två olika klossplaceringar; en främre placering 

(under femte metatarsalbenet) och en bakre placering (mittemellan den posteriora aspekten av 

calcaneus och distalt på första metarsalbenet). Arbetsmotståndet startade på 200 W för att 

deltagarna skulle kunna trampa upp kadensen, därefter växlade arbetsmotståndet till 1400 W, 

vilket var testcykelns maximala arbetsmotstånd, och deltagarna uppmanades att trampa så 

snabbt de orkade under 20 sekunder. Cykelskor (Shimano) i olika storlekar tillhandahölls av 

testledarna, där de förberetts för att möjliggöra för de två olika klossplaceringarna. Ordningen 

på testerna med två olika klossplaceringarna var randomiserad, och tiden mellan testerna var 

minst 48 timmar. 

 

Sadelhöjden och styrets inställningar valdes av deltagarna vid maxtestet. Inställningarna 

noterades och samma inställningar användes vid båda sprinttesterna. Vid den bakre 

klossplaceringen justerades sadelhöjden för att behålla samma vinkel i knäleden som vid den 

främre placeringen. Justeringen skedde av testledaren med manuell mätning med goniometer. 

Deltagarna valde själva händernas position på styret och var fria att ändra position under 

pågående test, däremot uppmanades de att sitta på sadeln genom hela testet. Lokalen där 

testerna genomfördes var inte temperaturreglerad, men en fläkt placerades framför deltagaren 

för ökad komfort. Innan testerna placerades markörer för att registrera rörelser samt EMG-

sensorer för att mäta muskelaktivitet hos deltagarna. Både EMG-sensorer och markörer fästes 

vid behov med tejp för att stabiliseras under testerna. Deltagarna började trampa och därefter 

startade tidsförsöket. Verbal uppmuntran gavs av testledarna genom hela testet. På 

cykelskärmen framför sig kunde deltagaren läsa av puls som mättes med pulsband (Garmin, 

USA) runt bröstkorgen, kadens och arbete. Tidtagning skedde manuellt av testledarna. 

 

3.4 Datainsamling 

Effektutveckling och kadens mättes med Monark 939E Analysis Software (Monark Exercise, 

AB, Sverige). Eftersom denna studie är del av en annan studie, var deltagarna under testets 
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gång utrustade med markörer som mätte kinematiken med hjälp av ett 3D-system. 

Markörerna var placerade på alla kroppsdelar samt på cykelskorna, pedalerna och vevarmens 

axel, men detta påverkade inte utförandet av sprinten. All data samlades in under de 20 

sekunder som testet varade. Datan överfördes till Microsoft Excel (2016) för att därefter 

behandlas i SPSS 22.0 för Windows (SPSS, IBM Inc., USA). 

 

3.5 Dataanalys 

Poweranalys för beroende t-test resulterade i ett deltagarantal på 15 försökspersoner (α = 5 %, 

β = 80 % och en effektstorlek på 0.80), men denna studie innehåller tolv försökspersoner. 

Beroende t-test (two-tailed) för parade data användes för att jämföra effekten av de två olika 

klossplaceringarna under sprinttestet. Normalfördelning kontrollerades med Shapiro-Wilks 

test. Tabeller och figurer används för att illustrera resultateten. Statistisk analys genomfördes i 

SPSS 22.0 för Windows (SPSS, IBM Inc., USA) och signifikanta skillnader rapporterades då 

p ≤ 0.05. 

 

3.6 Etiska aspekter 

Studien är godkänd hos etikprövningsnämnden i Stockholm (Dnr 2016/602-31). Deltagarna 

fick information om studien och informerades om att deltagandet var frivilligt och anonymt, 

samt att de när som helst kunde avbryta deltagandet, vilket signerades av deltagarna innan 

studiens start. Skaderisken var minimal då deltagarna hade vana av de fysiska krav som 

testerna innebar, och datainsamlingen påverkade inte utförandet av aktiviteterna. 

 

4 Resultat 

Enligt Shapiro-Wilks var all undersökt data normalfördelad. Spridningen var större vid 

testerna med anterior placering för både kadens och effektutveckling (tabell 2). Även 

variationsvidden var större vid den anterior placeringen. Korrelationen mellan deltagarnas 

medelvärde för kadens och effektutveckling under 20 sekunder var stark vid både anterior och 

posterior placering (r = 0.98 respektive 0.92), vid ett konstant arbetsmotstånd. 

Determinationskoefficienten R2 är för anterior placering 0.951 (justerad R2 för mindre urval: 

0.947) och för posterior placering 0.847 (justerad R2 0.833). 
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T-test av medelvärdesskillnader vid beroende parvisa mätningar visade inget signifikant 

samband för kadens (p = 0.219). Med en anterior placering av klossen var den maximala 

effektutvecklingen inte skild (p = 0,636) från en posterior placering. Medelvärdet för 

effektutveckling visade en tendens (p = 0.052)  till att vara högre med en anterior placering 

jämfört med en posterior placering (tabell 3). 

 

Ingen signifikant skillnad i puls kunde ses mellan de två olika testen (p = 0.755) (tabell 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

PO anterior 13 441 760 634 85,02181 

PO posterior 13 510 711 603 60,53043 

RPM anterior 13 77 129 109 14,07147 

RPM posterior 13 93 127 105 10,66680 

BPM anterior 13 124 170 148 14,05092 

BPM posterior 13 126 177 148 15,15535 

      

 Std. Deviation 

95% Confidence Interval of the Difference 

t df Sig. (2-tailed) Lower Upper 

 PO 52,91 -,28 63,67 2,160 12 ,052 

 POmax 108,42 -50,90 80,13 ,486 12 ,636 

 RPM 12,10 -2,96 11,66 1,296 12 ,219 

 BPM 5,89 -3,04 4,08 ,319 12 ,755 

Tabell 3. Deskriptiva data för parat t-test vid signifikansberäkning, uttryckta i watt för effektutveckling (PO, 

power output), antal varv för kadens (RPM, revolutions per minute), och slag/minut för puls (BPM, beats per 

minute). 

Tabell 2. Deskriptiva data uttryckta som medelvärde. Watt för effektutveckling (PO, power output), antal 

varv för kadens (RPM, revolutions per minute), och slag/minut för puls (BPM, beats per minute). 
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5 Diskussion 

Resultat visade att placeringen av klossarna på cykelskon vid en sprint har liten betydelse för 

prestationen sett till effektutveckling. Detta stämmer överens med tidigare resultat där längre 

tidsintervall har undersökts (Viker & Richardson, 2013; Paton, 2009; Van Sickle & Hull, 

2007). En stark korrelation kunde påvisas mellan effektutveckling och kadens vid båda 

placeringarna (r2 = 0.95 vid anterior placering och 0.83 vid posterior placering), vilket 

överensstämmer med tidigare forskning där den mest optimala kadensen (lägst EMG-

amplitud) ökade tillsammans med ökad effektutveckling, det vill säga en högre kadens ger 

större effektutveckling (MacIntosh et al., 2000). 

 

Resultatet av puls visade ingen skillnad (p = 0.755) vilket visar att testerna är jämförbara då 

deltagarna klarat av att hålla samma ansträngningsnivå vid båda testerna. Medelvärdet för 

pulsen är relativt låg för ett maximalt arbete (158 slag/minut för anterior placering, respektive 

148 för posterior placering) vilket kan förklaras av att deltagaren inte hade hunnit nå en hög 

ansträngningsnivå vid testets början, och då en lägre puls som sänker det totala medelvärdet. 

 

Syreförbrukning och muskelaktivitet har inte mätts i denna studie. För att ytterligare förstå 

vad det är som påverkar att det uppvisas mindre skillnader i kadens och effektutveckling, 

skulle det vara intressant att även undersöka dessa faktorer. Att ha foten i en ovan position på 

pedalen kan aktivera muskler som normalt inte brukar används i samma grad vid en van 

position, exempelvis ökad bålaktivering på grund av minskad aktivitet i benmuskulaturen med 

en ovan placering, och att då samtidigt undersöka muskelaktiveringen skulle ge än mer 

detaljerade resultat. 

 

5.1 Effektutveckling 

En anterior placering är att betrakta som den vanligaste placeringen, och troligtvis den 

placering som deltagarna var mer vana med jämfört med att placera klossen längre in under 

foten. Med en anterior placering av klossen var den maximala effektutvecklingen 759,6 W 

jämfört med en posterior placering som resulterade i 711,2 W. Medelvärdet för 

effektutvecklingen var 634,2 W med en anterior placering, och 602,5 W med en posterior 

placering, men ingen av dessa skillnader var statistiskt signifikant. Detta stämmer med andra 

resultat där ingen tidsförbättring kunde ses med två olika fotplaceringar och en annan studie 
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som inte kunde uppvisa någon skillnad i syreförbrukning för tre olika fotplaceringar (Paton, 

2009; Van Sickle & Hull, 2007). Skillnaden för den genomsnittliga effektutvecklingen var 

dock närapå statistiskt signifikant (p = 0,052), vilket gör det intressant att fortsätta studera 

effektutvecklingen vid en sprint med olika klossplaceringar, exempelvis med större antal 

deltagare, enligt poweranalysen. 

 

En signifikant lägre syreförbrukning har visats vid ett submaximalt test när foten var placerad 

längre fram på pedalen, men författarna drar ändå slutsatsen att denna fotplacering på pedalen 

endast hade liten effekt på prestation eftersom vinsten i syreförbrukning inte signifikant 

påverkade tiden (Paton, 2009). Därav verkar fotplaceringen inte påverka effektutvecklingen 

nämnbart och därmed troligtvis inte heller prestationen. Däremot bör fortsatt forskning vad 

gäller sprinter inkludera ett submaximalt test som avslutas med sprint, för att efterlikna en 

tävlingssituation, och jämföra resultaten med denna studie. Resultaten kan förändras av 

ansträngningen innan sprinten och av accelerationen vid en plötslig tempoändring. 

 

5.2 Kadens 

Skillnaden mellan kadens i de olika testerna var inte signifikant, vilket stämmer överens med 

andra resultat där klossplaceringen har undersökts vid längre tidsintervall; 60 och 30 minuter, 

där 30 minuter var ett test på maximal ansträngningsnivå (Paton, 2009). Ytterligare resultat 

har visat en långsammare kadens med en posterior placering, men samma syreförbrukning, 

där resultatet kan ha påverkats av att deltagarna ombads hålla den självvalda kadensen ±10 

rpm genom hela testet (Viker & Richardson, 2013). Syreförbrukning, hjärtfrekvens, upplevd 

ansträngning och laktatnivån påverkas av kadensen och är signifikant lägre vid högre kadens 

för vana cyklister (Lucia et al., 2004). 

 

Trots små skillnader i resultat, visade denna studie ingen signifikant skillnad i vare sig kadens 

eller effektutveckling för en anterior placering, även om en tendens fanns till skillnad vad 

gäller effektutveckling. Detta förutsätter att cyklisten har vana av fotplaceringen som 

används, då det bästa resultatet gäller anterior klossplacering som anses vara den normala 

placeringen. En högre kadens vid posterior placering skulle eventuellt kunna uppvisas med en 

förberedande invänjningsperiod. Denna studie har valt att undersöka olika parametrar vid 

självvald kadens vilket underlättar för deltagarna att uppvisa ett maxresultat, då cyklister har 

visat sig ha en effektivare pedalteknik vid självvald kadens (Rossato et al., 2008). Självvald 
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kadens bör också ge ett pålitligt resultat då deltagarna är vana vid en viss kadens för att uppnå 

det mest effektiva utnyttjandet av benmuskulaturen. 

 

Den självvalda kadensen är dock oftast högre än vad som anses vara den mest optimala 

kadensen, det vill säga den kadens som ger störst effektutveckling. Samtidigt blir relationen 

mellan självvald och optimal kadens mer komplicerad när ansträngningsnivån ökar som 

exempelvis vid längre durationer, och påverkas då av externa faktorer som rörelsemönster, 

nutrition, aerodynamik och träningsbakgrund. Cyklister har bättre pedalteknik vid självvald 

kadens men samtidigt har setts en förbättrad förmåga att dra pedalen bakåt vid bottenläget av 

pedalvarvet vid lägre kadens än den självvalda, oberoende av arbetsbelastning (Rossato et al., 

2008). Detta stämmer överens med motsvarande resultatet av O'Bryan et al. (2014) där 

krafterna i topp- och bottenläget minskade med ökad kadens. I denna studie fanns det tendens 

till att effektutvecklingen var större med högre kadens, med kadensen som deltagarna valde 

var förmodligen inte så hög att de förlorade effekten, eftersom syftet var att utföra ett 

maximalt test. 

 

5.3 Metoddiskussion 

I den aktuella studien hade deltagarna inte vana av den bakre klossplaceringen, vilket gör att 

en invänjningsperiod skulle kunna påverka resultatet. Med en fysiologisk och neurologisk 

adaption efter en träningsperiod med annorlunda fotplacering är det möjligt att deltagarna kan 

förbättra prestationen med en fotplacering som de tidigare varit ovan med, även om resultatet 

i denna studie inte visade att den bakre klossplaceringen skulle vara signifikant sämre sett till 

effektutveckling. Ingen studie har undersökt långtidseffekter av en bakre klossplacering. 

 

Studien gjordes på triathleter vilket, jämfört med cyklister, inte borde ha påverkat resultatet då 

deltagarna hade stor träningsvana och därmed även stor vana av cykelgrenen. Marsh och 

Martin (1995) har visat att det inte finns någon signifikant skillnad i aktiviteten i musklerna 

mellan cyklister och icke-cyklister, medan Chapman et al. (2008) har visat lägre 

muskelkoaktivering, mindre individuella skillnader och en lägre populationsvarians hos 

vältränade cyklister jämfört med nybörjare. Resultatet är baserat på män och det vore 

intressant att vidare undersöka om det finns någon skillnad i hur klossarna placeras för 

kvinnor, relaterat till anatomiska skillnader. 
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Eftersom en klossplacering längre bak på skon minskar möjligheten att kompensera sträckan 

mellan sadel och pedal med hjälp av fotleden, sänktes sadeln för att deltagarna ska kunna 

uppnå en lika stor knäflexion vid båda testerna. Genom att deltagarna själva valde höjd på 

sadeln finns det individuella skillnader hos deltagarna. Sadelhöjden påverkar direkt vinklarna 

i höftled, knäled och fotled. Även om det inte finns tydliga besked för vilken sadelhöjd som är 

den mest optimala för att öka prestationen samt minska risken för knäskador, är den allmänna 

rekommendationen att ställa in sadelhöjden så att knäflexionen då cyklisten sitter på sadeln 

med pedalen i bottenläge är 25-30 grader (Bini et al., 2011). Denna inställning kan minska 

skaderisken och minska syreförbrukningen, vilket är intressant både ur ett tränings- och 

tävlingsperspektiv. En självvald position på cykeln är mer verklighetsbaserad för den enskilda 

cyklisten, men vidare forskning bör undersöka en standardiserad positionering utifrån 

deltagarens fysik för att ta reda på hur muskelaktiveringen påverkas med samma 

utgångspunkt för alla deltagare.  

 

En faktor som kan ha påverkat resultatet är positionen på cykeln. Deltagarna valde själva 

position på sadel och styre vid det första testet (inställningarna noterades för att kunna ha 

motsvarande inställningar vid det andra testet). Beroende på positionen (ihopkrupen eller 

upprätt) är aktiveringsgraden på musklerna olika vilket kan påverka aktiveringen av benets 

muskler vid de två olika pedalplaceringarna (Savelberg et al., 2003). Precis som med 

sadelhöjden vore det intressant att undersöka hur olika parametrar påverkas av en 

standardiserad position på cykeln vad gäller styre och sits, för att minska skillnader i resultatet 

som beror på olika muskelaktivering. 

 

5.4 Vidare forskning 

En annan faktor att fortsätta undersöka är hur plantarflexion och dorsalflexion påverkar 

muskelaktiviteten och effektutvecklingen. En plantarflekterad position kortar också avståndet 

mellan häl och sittben, vilket kan påverka resultatet om inte detta tas hänsyn till vid 

sadelinställningen. Detsamma gäller för skillnaden mellan utåt- och inåtroterad fotledsvinkel, 

för att se hur olika vinklar påverkar aktiveringen av framför allt plantarflexorer och vastus 

medialis och lateralis. Eftersom cykelskon utöver förändrad plantar- och dorsalflexion även 

tillåter viss rotation av tårna pekande något in eller något ut, kan dessa små förändringar 

används för att tillfälligt avlasta eller vila ansträngd muskulatur. Något att ta i beaktande vid 
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experimentering med olika klossplaceringar, är att en bakre klossplacering ger en risk att 

framfoten slår i framhjulet vid hastiga styrmanövrar. 

 

6 Konklusion 

Olika klossplaceringar verkar inte ha stor påverkan på prestationen sett till effektutveckling 

vid en 20 sekunders-sprint, men den tendens som finns är att en anterior placering ger något 

högre, om än inte signifikant, effektutveckling sett till både medelvärde och maximal effekt. 

För att få ett ännu mer tillförlitligt resultat bör studier inkludera en träningsperiod där 

deltagarna får chans att vänja sig vid olika klossplaceringar, samt fler deltagare, eller en 

standardisering av cykelns inställningar relativt deltagarens fysiska förutsättningar. 
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