
	  

 
 
 
 
 

Styrketräningens biomekanik 
”Läran om mekaniska förhållanden i en biologisk varelse” 

 
 
 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  

1.  Inledning 
Biomekanik kan ibland uppfattas som komplext och svårförståeligt. Styrketräning är 

dock väldigt mycket biomekanik och det är därför av största vikt att lära sig 

grundläggande biomekanik. Biomekaniken som jag kommer beskriva påminner mycket 

om gymnasiefysik med kroppen som modell. Dock är det inte bara styrketränande 

individer som har hjälp av att ha grundläggande kunskaper om biomekanik. Även 

konditionsidrottare har nytta av denna kunskap vid exempel löpskolning. 

 

2. Energi 
Energi är en fysikalisk storhet, den totala energin i ett slutet system kan inte förbrukas 

utan endast omvandlas till andra tillstånd. Det finns i huvudsak två olika former av 

energi: lägesenergi och rörelseenergi.  

   Ett objekts totala mekaniska energi är beroende av dess samspel mellan 

rörelseenergi och lägesenergi: 

• Lägesenergi: (Potentioell energi) J=mgh (massan (kg) x gravitationen(9.81) x 

höjden(m)) = (MGH) 

• Rörelseenergi (Kinteisk energi) (J): ½ x mv2 1/2x(massan (kg) x hastigheten 

(m/s))2) 

• Total mekanisk energi: Total rörelseenergi + Total lägesenergi. 

 

En idrottare på 100 kg står på en box med 2 meters höjd. Idrottaren har en potentiell 

lägesenergi motsvarande 1962 J. Massan x gravitationen x höjden (100x9.81x2=1962 J). 

När idrottaren tar ett steg ut från boxen och faller ner övergår lägesenergin till 

rörelseenergi och beräknas genom ½ x (MV2). När individen landar omvandlas energin 

till värmeenergi i kropp och golv samt till lägesenergi (elastisk energi) i senor och 

muskler. Om inte den elastiska energin används övergår den till värmeenergi. 

   Värmen är i form av rörelseenergi och elastisk energi i senor är en form av lägesenergi. 

I kroppen har vi även kemisk energi bundet till näringsämnena. Kemisk energi är samma 

som lägesenergi. Det vanligaste i kroppen är en molekyl uppbyggd av adenosin plus tre 

stycken fosfatjoner. Molekylen heter ATP och har lagrad kemisk energi i bindningarna till 

fosfaterna. Samtidigt frisätts en stor mängd värme. Ett systems effektivitet kan mätas 

med dess verkningsgrad.  

   Människokroppen är inte ett så effektivt system som vi kan tro utan har en ganska låg 

verkningsgrad, vid cykling är verkningsgraden ca 20%. Det innebär att av 100 

förbrukade kcal kommer 20 kcal ha accelererat cykeln medan 80 kcal har förlorats i 



	  

huvudsak som värme. En bensinmotor har en verkningsgrad på 30% medan en elmotor 

kan ha en verkningsgrad upp emot 90-95%. 

 

3. Arbete 
En skivstång på 100 kg påverkas av en gravitationskraft på 981 N i riktning neråt. 

Samtidigt skapar golvet en reaktionskraft på 981 N med riktning uppåt. När idrottaren 

tar stången lyfter den upp stången med en kraft som är större än 981N. Om stången 

lyfts en meter uppstår ett arbete.  

Arbete (Work (W)) uttrycks i måttet Joule (J) alternativt Nm definieras som: 

Arbete= N x m = Kraft (N) x Sträcka (m). 

 

4. Muskelaktion 
En muskel har ett ursprung (muskelfästet närmas kroppens mittlinje) och ett fäste 

(muskelfästet längs bort ifrån kroppens mittlinje). Det finns många olika sätt att aktivera 

en muskel och här används en bicepscurl som exempel för de tre rörelsetyperna 

koncentrisk, excentrisk och isometrisk. 

   Vid en koncentrisk muskelaktion skapar muskeln en kraft som är större än tyngden på 

hanteln, och avståndet mellan ursprung och fäste minskar. Excentrisk muskelaktion 

uppstår när tyngden på hanteln är större än muskelkraften vilket gör att muskeln 

förlängs, avståndet mellan ursprung och fäste ökar. Isometrisk muskelaktion uppstår då 

tyngden från hanteln och muskelkraften är lika stora, avståndet på ursprung och fäste 

är oförändrat. 

 

5. Muskelfunktion 
Muskler kan delas upp i stabiliserande och mobiliserande muskler. Den primärt 

mobiliserande muskeln kallas agonist. Motsatsen till agonist är antagonist, dvs. en 

muskel som utför direkt motsatt rörelse till agonisten. För att använda bicepscurl som 

exempel är biceps agonist och triceps antagonist till rörelsen. Muskler som bidrar i 

rörelsen men inte lika mycket som agonisten kallas synergist. 

   Varje rörelse måste även stabiliseras. Stabiliseringen sker av muskler som kontraherar 

för att förhindra oönskade rörelser och dessa kallas stabilisatorer. Det finns globala och 

lokala stabiliserande muskler. Om vi använder bålen som exempel är lokalt 

stabiliserande muskler i bålen multifider som fäster mellan ryggkotorna och stabiliserar 

samt transversus abdominis som fäster runt bålen. Utöver lokal muskulatur stabiliseras 

bålen av globala muskler, såsom obliquus abdominis externus och quadratus 



	  

lumborum. Globalt stabiliserande muskulaturer hjälper till med stabilisering då ökade 

krav ställs på bålen t.ex. då vi utsätts för en tackling. 

 

6. Vridmoment och hävarmar 
De flesta muskler fäster över en eller flera leder. Muskeln måste därför ständigt jobba 

mot ett vridmoment. Ett vridmoment uppstår då en kraft verkar på ett avstånd (hävarm) 

från rotationscentrum.   

   Hävarmar är viktigt att förstå då vi väljer styrketräningsövningar. Beroende på formen 

på rörelserna kommer vi att skapa olika hävarmar som påverkar kroppen på olika sätt. 

För att ta ett exempel kan vi använda den omtalade övningen knäböj. I dag diskuterar 

flera olika experter hur man ska genomföra en knäböj. Problemet är att de flesta inte 

klargör syftet med knäböjen innan de beskriver hur den ska utföras. Styrkelyftare kan 

knäböja enorma vikter, och detta beror på att de med sin teknik försöker flytta stången 

så kort väg som möjligt med så starka muskler som möjligt. För att uppnå försöker 

styrkelyftaren skapa en hävarm på gluteus maximus och ryggmusklerna erektor spinae, 

som är starka muskler. Tekniken som de använder gör att även quadriceps, hamstring 

och adduktorerna kan vara med att lyfta bördan. 

   Tyngdlyftaren har en rakare bål i sin knäböj, ofta orsakat av att bålen ska kunna vara 

stark i en position med stången över huvudet. Tyngdlyftaren har därför ofta en mer 

utvecklad framsida av låret jämfört med styrkelyftaren eftersom hävarmen för 

quadriceps ökar med tyngdlyftningsknäböjen.  

   Belastningen är högre på knäna i en tyngdlyftknäböj medan belastningen på rygg 

och höft är högre i en styrkelyftknäböj. Målet för idrottsträning bör vara att optimera 

muskelns stimuli men att minska belastning på leder och blir därför ett mellanting 

mellan tyngdlyftning och styrkelyftknäböj. 

 
 
 


