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Människokroppen 
Det finns spår från människans äldsta släkting 4 miljoner år tillbaka i tiden. Vår egen art, Homo 
sapiens, har funnits i cirka 200 000 år. Under denna långa tidrymd har kroppen anpassats till yttre 
krav och förhållanden. Människan har varit tvungen att arbeta muskulärt för att klara sin överlevnad. 
Att gå eller springa samt arbeta hårt var en förutsättning för överlevnad. Hela organismen är 
anpassad till att dagligen aktiveras. Dåtidens krav, vilka vi är anpassade för, är långt ifrån dagens krav 
på oss som människor … 

 

Kroppens anpassningsförmåga 
Den som är fysiskt aktiv kommer att anpassa muskulatur, skelett och cirkulationsorgan till att 
motsvara högre krav. Den som är fysiskt inaktiv kommer att få dessa organ försvagade, med en 
uppenbar sjukdomsrisk som följd.  

Regelbunden fysisk aktivitet är en grundförutsättning för att kroppen ska fungera 
optimalt och för att vi ska må bra. 

 

Kroppen som arbetsmaskin 
Tänk dig att du är företagsledare med över 60 000 miljarder anställda. I din enorma koncern av 
medarbetare finns en personalomsättning på cirka 7 miljoner per sekund. Ditt ledarskap innebär 
bland annat att ansvara för dessa medarbetares hälsa, trivsel, samarbete, effektivitet, visioner och 
mål. Inget dåligt ledarskap, eller hur! Faktum är att du ständigt har detta ledarskap, nämligen för 
dina 60 000 miljarder enskilda celler som kroppen består av. Varje cell är i sig dessutom oerhört 
komplicerad. Ett motionspass innebär alltså en stunds ”personalvård”.  

För att lättare förstå hur människokroppen fungerar gör vi en förenkling och liknar människan vid en 
maskin i stället för en stor koncern. I muskulaturen finns vår ”motor”. Här frigörs den energi som är 
en förutsättning för kroppsrörelse. Skelettet är den andra delen av rörelseapparaten. När musklerna, 
som är fästa vid skelettet, dras samman åstadkoms rörelsen. En muskel kan även spännas utan att en 
rörelse sker, så kallat statiskt arbete. Nervsystemet med hjärna och ryggmärg är maskinens 
”datacentral”. Här samlas uppgifter om det som rör kroppens inre och yttre situation. Impulser från 
datacentralen skickas därefter genom nervsystemet till musklerna. Genom nervsystemet styrs alltså 
kroppen och dess rörelser.  

Kroppens motor behöver syre och bränsle för att fungera. Människokroppen har därför ett 
”servicesystem” som bygger på att blod cirkulerar mellan kroppens olika vävnader. Blodet 
transporterar syre, näringsämnen och avfallsprodukter till och från motorn i muskulaturen. 
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Kroppens funktion i vila och aktivitet 
Som testledare är det viktigt att du förstår hur kroppen fungerar i vila och i samband med fysisk 
aktivitet. Vi kommer här att presentera kroppens byggnad och de enskilda organens funktion. 
Beskrivningen blir schematisk och inriktas i första hand på de delar som har betydelse för kroppens 
arbetsförmåga. En utgångspunkt blir inledningsvis att nämna något om kopplingen mellan kroppsvikt 
och hälsa, hur många som är överviktiga i Sverige och hur man själv kan beräkna eventuell övervikt. 

 

Vikt och hälsa 
Det är allmänt känt att det inte är bra för hälsan att väga för mycket. Kraftig övervikt, det vill säga 
fetma, visar samband med en rad sjukdomstillstånd och högre dödlighet. En särskilt ohälsosam form 
av fetma är bukfetma, framförallt om fettet finns innanför bukhinnan. Fetma, särskilt bukfetma, är 
den vanligaste orsaken till typ 2-diabetes och en vanlig orsak till hjärt-kärlsjukdom, högt blodtryck, 
stroke/slaganfall, skadlig blodfettsammansättning och störd sockerreglering. Överviktiga personer 
lider också oftare av värk från leder och muskulatur, artros och ryggsmärtor. 

Enligt Nationella Folkhälsoenkäten 2015 är 57 % av alla män och 43 % av alla kvinnor i åldrarna 16–84 
år överviktiga eller feta i Sverige. Som jämförelse var motsvarande siffror 1980/1981 35 % för män 
och drygt 25 % för kvinnor. Nedan ses utvecklingen 1980 - 2011. 

 

 

 

Även för låg vikt kan vara skadligt för hälsan. Undervikt är emellertid ovanligt i Sverige och 
förekommer hos endast 2 % bland män och 3 % bland kvinnor. 
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Metoder för bedömning av viktsituation 
Vanliga mått för att beskriva en människokropp är längd och vikt. Redan efter födseln vägs och mäts 
det lilla barnet. Dessa mätningar sker sedan regelbundet för att följa barnets utveckling. Efter 
puberteten har man växt färdigt på längden, dock inte på ”bredden”. Det finns olika metoder för att 
bestämma eller beräkna kroppssammansättningen.  

Här presenteras två metoder som enkelt kan användas för att bedöma en persons viktsituation. 

 

BMI – Body Mass Index 
En vanlig metod, som ofta används på större grupper 
är BMI = Body Mass Index. Metoden kombinerar vikt 
och längd enligt formeln till höger.  

Observera att BMI ska används för vuxna. För barn, 
gravida, äldre eller hårt tränande, muskulösa personer 
blir BMI ofta missvisande.  
 

Bedömning av BMI 
Mindre än 18,5  Undervikt 
18,5–24,9   Normal 
25–29,9   Övervikt 
30 eller mer   Fetma 
 
Ex: Clas och Åke är båda 180 cm och väger 90 kg. De får båda BMI 28 (90kg / (1,80cm x 1,80cm) = 28), 
de ser dock helt olika ut i kroppsformen. Clas är vältränad med mycket muskler medan Åke är bukfet 
med smala armar och ben. BMI säger alltså inte allt! Kroppens sammansättning har också stor 
betydelse. 

 

Midjemått 
En metod att bedöma viktsituationen kopplat till bukfettet är att mäta midjemått. Magens omkrets 
mäts stående efter en normal utandning mellan nedersta revbenet och höftkammen. Måttbandet 
hålls löst och dras inte åt. Följande gränsvärden används: 

 

Män   Kvinnor 
Lätt bukfetma = ökad risk:   94 cm eller mer  80 cm eller mer  
Bukfetma = mycket ökad risk:  102 cm eller mer  88 cm eller mer  
 

Ex: Här får vältränade Clas midjemåttet 92 cm medan Åke får 102 cm. I detta fall är midjemått en 
mycket mer rättvisande metod för att bedöma kroppssammansättning. 
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Vad är kroppsvikt? 
Kroppen består huvudsakligen av nedanstående komponenter hos fullvuxna personer som 
motionerar regelbundet. Som framgår av tabellen är det en klar skillnad mellan män och kvinnor, 
men givetvis finns det även stora skillnader mellan olika personer av samma kön. Kvinnor har 
generellt högre andel fett som ger de kvinnliga formerna.  
 

Män  Kvinnor 
Totalfett   15 %  27 % 
Muskler   45 %  36 % 
Skelett   15 %  12 % 
Övrigt   25 %  25 % 
 

Det fett som finns i kroppen brukar delas in i depåfett och essentiellt fett. Depåfett är det vi ser som 
övervikt hos vissa människor och används främst som energireserv. Essentiellt fett återfinns i 
centrala nervsystemet och cellmembranen och behövs bland annat för att lösa olika vitaminer, 
hormonproduktion mm. Muskulatur är tyngre än fett. Detta innebär att en vältränad och muskulös 
person är förhållandevis tyngre än en otränad, dels beroende på att en viss volym muskulatur är 
något tyngre än samma volym kroppsfett, dels på att muskelmassan i sig i regel är betydligt större.  

När man börjar motionera för att gå ned i vikt infinner sig därför inte alltid den förväntade 
viktnedgången, eftersom muskelmassan samtidigt kan öka, då kan midjemått vara ett bättre mått än 
våg och BMI för att mäta förändring i kroppssammansättning.  

Att exakt mäta en persons kroppssammansättning görs med avancerad utrustning som 
undervattensvägning eller BodPod. Det finns även metoder för ”hemmabruk” men dessa ger endast 
en beräkning och har större eller mindre metodfel. Ex på metoder är skinfold/calipper, 
skelettmätning, impedansmätning/våg, ultraljud mm. 
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Skelett 
Skelettet: 

• utgör vår rörelseapparat och benen fungerar som hävstänger 
• ger kroppen stöd och stadga samt skyddar ömtåliga organ, till exempel lungorna, hjärtat och 

hjärnan 
• är depå för kalcium och fosfor samt för bildning av röda blodkroppar  

Benstommen utgör cirka 15 % av kroppsvikten hos män och cirka 12 % 
hos kvinnor. Alla ben har ytterst ett lager av kompakt bensubstans. Inuti 
är benet mer poröst.  

Från cirka 35 års ålder förlorar kvinnor årligen cirka 1 % och män 0,5 % av 
skelettmassan. 

 

Skelettets anpassningsförmåga 
Fysisk aktivitet stimulerar benbildningen och gör att hållfastheten i 
skelettet ökar. I unga år är det viktigt att bygga upp benmassan, men 
även högt upp i åldrarna kan man genom motion och styrketräning 
gynnsamt påverka skelettets hållfasthet. 

Fysisk inaktivitet leder till att skelettet ytterligare urkalkas 
(benskörhet/osteoporos), vilket ökar risken för skelettbrott vid fall. En 
sängliggande person, som saknar naturlig belastning på skelettet, förlorar 
cirka 1 % per vecka. I samband med klimakteriet ökar under några år 
förlusterna med 2–6 % årligen. 
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Leder 
Kroppen har flera typer av leder beroende på hur de enskilda benen är formade.  

Figuren visar hur en led rent principiellt är uppbyggd 
(höger knäled). Lederna möjliggör rörelser mellan 
de olika skelettdelarna.  

Benets ledytor består av ledbrosk för att ytorna 
lättare ska kunna glida mot varandra. Regelbunden 
aktivitet medför att ledbrosket sväller genom 
vätskeupptagning. Vid inaktivitet minskar 
vätskehalten och brosket tunnas ut. Träning har 
alltså en positiv effekt på broskets tjocklek. 
Nedslitet brosk kan inte återbildas till fullvärdigt 
brosk, vilket medför minskad rörlighet och ofta 
smärta och på sikt artros. 

Mellan benen i en led finns ledspringan med 
ledvätska. Ledvätskans uppgift är dels att minska 
friktionen mellan ledbrosken, dels att svara för 
ledbroskens näringstillförsel.  

Leden hålls samman av ledband (ligament) och muskler. De muskler som omger ledkapseln har stor 
betydelse för ledens stabilitet och sammanhållning. 

 

Ledernas anpassningsförmåga 
Med ökad ålder följer ökad stelhet, framför allt i ryggradens många leder, i höft- och i skulderleden. 
Enkla rörelser i kroppens alla leder, helst utförda varje dag, är en bra medicin mot den stelheten. 

Denna lätta allmänna rörlighetsträning stimulerar inte bara ledbrosket, utan syftar också till att 
transportera bort mjölksyra ur muskler som varit statiskt belastade (spända). Rörlighetsträning bidrar 
givetvis också till att öka/bibehålla rörelseomfånget i lederna. 
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Muskler 
Musklerna uppgift är att röra och fixera kroppens olika delar.  

För personer utan övervikt och som motionerar regelbundet utgör muskelmassan cirka 35 % 
(kvinnor) respektive cirka 45 % (män) av kroppsvikten. Större delen av muskelmassan är 
skelettmuskulatur, vilken vi kan styra viljemässigt. En annan muskeltyp är glatt muskulatur som finns 
kring blodkärl och andra inre organ. En tredje typ av muskelvävnad bygger upp hjärtat.  

Människans skelettmuskulatur (tvärstrimmig) är uppbyggd av 
buntar av tunna, långa muskelceller, så kallade muskelfibrer. I 
dessa finns de filament som svarar för muskelns 
sammandragning, de kontraktila (sammandragande) elementen. 
Man kan skilja på långsamma (typ I) och snabba (typ II) 
muskelfibrer.  

 

Långsamma och snabba muskelfibrer 
De långsamma typ I-fibrerna innehåller många mitokondrier (den 
del i muskelcellen där förbränningsprocesserna äger rum) samt 
ett rikt system av tunna blodkärl (kapillärer). Dessa fibrer 
utmärks av att det tar relativt lång tid för dem att uppnå maximal 
spänning, men de är uthålliga och kan arbeta under lång tid.  

De snabba typ II-fibrerna har färre mitokondrier och kapillärer. 
Kontraktionshastigheten är avsevärt högre för dessa fibrer. 
Beroende på andelen snabba och långsamma fibrer kommer 
muskelns egenskaper att variera. Den procentuella fördelningen 
av olika typer av muskelfibrer varierar mellan olika muskler och 
mellan olika individer. De flesta människor har ungefär 50 % av 
vardera fibertypen. De som har hög andel långsamma fibrer har 
bättre förutsättningar för att klara av uthållighetsarbeten, 
exempelvis maratonlöpning. Andra, med hög andel snabba fibrer, har däremot goda förutsättningar 
för sprintbetonade aktiviteter och styrkeutveckling.  

 

Musklernas anpassningsförmåga 
Vid regelbunden fysisk aktivitet gynnas både tillväxt av muskelmassa och utveckling av fler blodkärl, 
vilket förbättrar syretillgången i muskeln. Med ökad ålder sker en förtvining av muskelfibrerna och 
ökad inlagring av fett. Träningsstudier har visat att måttlig styrketräning så länge man lever inte bara 
motverkar muskelförsvagning, utan också har positiva effekter på muskelmassan, dess styrka och 
funktion. 
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Nervsystem 
Nervsystemet och sinnesorganen registrerar, rapporterar, sammanställer, bearbetar och utför.  

Bildligt talat är nervsystemets centrala delar (hjärna, ryggmärg) människans ”datacentral”, där 
rapporter om kroppens yttre och inre situation ställs samman och där nya order i form av 
nervimpulser skickas ut till kroppens olika organ (till exempel muskler). Muskelns aktivitet styrs av 
nervceller som finns i hjärnan eller ryggmärgen. Från en nervcell i ryggmärgen går utlöpare till ett 
bestämt antal fibrer i muskeln. Nervcellen, nervtråden och dess fibrer kallas motorisk enhet, se figur.  

Antalet fibrer i varje motorisk enhet varierar beroende på vilken precision muskeln ska arbeta med. I 
ögonmuskulaturen ingår exempelvis 10–15 fibrer per motorisk enhet, medan en enhet i 
ryggmuskulaturen kan omfatta 500–1 000 fibrer. När nervimpulserna till muskeln når den motoriska 
enhetens nervcell aktiveras denna och impulsen leds vidare så att samtliga fibrer i den motoriska 
enheten dras samman (kontraheras). Datacentralen avgör hur många och vilka motoriska enheter 
som kopplas in vid ett visst tillfälle. Antalet inkopplade motoriska enheter avgör hur stor spänning 
(kraft) muskeln utvecklar.  

Muskler styrs också i hög grad av sinnesorgan i muskler, leder, senor och hud, som rapporterar till 
centrala nervsystemet om musklernas aktivitet och kroppsläge. Om muskelkraften inte varit 
tillräcklig för att klara en viss uppgift kan sinnesorganen i musklerna, de så kallade muskelspolarna, 
korrigera detta. De långsamma muskelfibrerna aktiveras av mindre nervceller än de snabba fibrerna. 
Då impulser fortplantas i ryggmärgen kommer de mindre nervcellerna att reagera först och överför 
impulsen vidare till de långsamma fibrerna. När impulsen blir kraftigare kommer också de större 
nervcellerna att reagera och de motoriska enheter som består av snabba fibrer kopplas in. Detta 
betyder att vid ett lätt muskelarbete, 
som kanske upprepas under timmar, 
engageras i första hand de 
långsamma fibrerna. Först vid 
hårdare ansträngning eller när de 
långsamma fibrerna efter långvarigt 
arbete blir ”trötta”, kommer vissa av 
de snabba fibrerna att engageras.  

Motionsträning ska därför 
genomföras så att hela muskeln 
tränas. Både de långsamma och 
snabba fibrerna behöver aktiveras. 
Detta innebär att man under 
exempelvis ett lätt joggingpass gärna 
kan lägga in några snabbare 
moment, eller att man under 
cykelturen tar i lite extra i några 
uppförsbackar. Att aktivera de 
snabba fibrerna och hålla dem i trim 
har bland annat betydelse för att 
behålla bra balans och kunna 
reagera reflexmässigt och 
exempelvis undvika fall. 
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