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1.1 Cellen  
 
Cellgrupperna delas upp i eukaryota celler och prokaryota celler. 
Båda har cellmembran och innehåller genetiskt material, men i de prokaryota 
cellerna är det genetiska materialet (DNA) inte samlat i en kärna. Exempel på denna 
typ av celler är bakterier. 
 
Eukaryota celler är mer avancerade och innehåller cytoplasma samt organeller, som 
översätts till litet organ, som arbetar inom cellen. I de eukaryota cellerna finns DNA 
i kärnan, och det är detta som styr cellens funktion, samt och hur den funktionen 
utförs. Att agera på den informationen, och sprida den i och med celldelning 
innebär en hel del jobb. Det är information som ska överföras och processa, det är 
slaggprodukter som ska tas hand om. 
 
För att cellerna ska ha energi till att göra sitt jobb finns mitokondrier i cellerna som 
via cellandning skapar ATP (adenosintrifosfat). Det vi äter måste omvandlas till rätt 
typ av lagrad energi. Typ som att växlar pengar när du reser utomlands. ATP är 
valutan för energi. Det är denna omvandlingsprocess som heter cellandning.  
ATP skapas på tre sätt: 

1. Glykolys 
2. Krebs cykel (citronsyracykeln)  
3. Elektrontransportkedjan. 

 
Att äta är viktigt, men också att andas. Att andas in viktigt för att få syre som 
cellerna behöver, men det är när vi andas ut som vi gör oss av med koldioxid som vi 
också behöver bli av med. Celler behöver energi in till sig, men också att kunna 
forsla slagg bort från sig och därför vi vill vidhålla god hälsa så att alla våra system 
kan samverka och ha god funktionalitet. Att röra sig är en viktig del för att må bra, 
likaså medvetenhet och återhämtning. Vilket yoga i sin helhet kan erbjuda oss. 
 
  
Instuderingsfrågor:  
 

1. Cellerna delas ofta in i två cellgrupper, vilka och vad har de gemensamt/ 
skiljer dem åt?  

2. Vad är cellandning? 
3. Vad står ATP för, och på vilka tre sätt skapas det? 
4. Vad innebär Aerob och Anaerob process? 
5. Hur kan vi stötta den här processen som kallas cellandning? 
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1.2 Cirkulationssystemet 
 
Hjärtat pumpar tack vare sina egna 
elektriska celler, det är specialiserade 
hjärtmuskelfibrer som kallas His bunt. 
De här cellerna skickar elektroniska 
signaler skiljt från hjärnan och 
nervsystemet. Självklart kan hjärtat 
påverkas av hormoner och 
nervsystemet men det står själv för 
sina sammandragningar. Därför kan 
man se hjärtan pumpa när de tas ut ur 
kroppen. 
 
Det röda i blodceller (hemoglobin) kan 
liknas vid bussar som kan ta syre på 
sina säten till cellerna. Där hoppar syremolekylerna av och in i cellen, och bussarna 
plockar upp nya passagerare, koldioxid, som transporteras till lungorna. Blodets 
huvudsakliga funktion är alltså att verka som transportsystem. Ska någonting 
någonstans i kroppen hoppar det med blodet (eller lymfsystemet), detta gäller inte 
bara gasutbytet utan även för bland annat hormoner. Blodet innehåller också vita 
blodkroppar som utgör stor del av vårt immunsystem som behöver ta sig runt i 
kroppen. 
 
Det stora och lilla kretsloppet  
Det stora kretsloppet är den 
cirkulation som syresätter 
kroppen. Den går från den 
vänstra kammaren, ut i 
kroppen där syret hoppar av 
bussarna och koldioxiden på 
bussarna, och återvänder 
sedan till höger förmak. 
 
Det lilla kretsloppet kallas 
även lungkretsloppet. Blodet 
går från hjärtats högra 
kammare till lungorna, där 
koldioxiden hoppar av 
bussarna, och syret på bussarna, sedan tillbaka till hjärtat och dess vänster förmak.  
 
Hur mycket blod som ett hjärta kan pumpa ut beror på dess slagvolym och dess 
slagfrekvens, där frekvensen brukar anger i per minut. Multiplicerar man dessa två 
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värden får man vad man kallar hjärtminutvolymen (HMV) som är det mått man 
använder för att anger hur mycket blod som pumpas runt i kroppen. Hos en frisk 
person i vila så är HMV ungefär 5 liter/min. Detta räcker för att kroppens alla 
processer ska få tillgång till tillräcklig med syre och kunna transportera bort 
slaggprodukter med blodet. Vid fysisk aktivitet kan HMV öka upp emot 30 liter/min 
hos vältränade individer. Personer som inte är fysiskt aktiva klarar oftast höja HMV 
till en nivå på runt 20 liter/min. För att höja HMV så måste man således antingen 
öka slagvolymen eller höja hjärtfrekvensen. Hur snabbt ett hjärta kan slå beror i 
stort sett endast på genetiska förutsättningar och ålder. 
 
Den maximala hjärtfrekvensen är begränsad så den ökningen som sker i HMV vid 
träning beror på en ökad slagvolym. Slagvolymen hos en annars inaktiv person 
ligger vid ansträngning runt 90 ml medan den hos en vältränad individ kan stiga 
ända upp emot 200 ml. Samma fenomen förklarar också delvis varför man får sänkt 
vilopuls av konditionsträning. I vila så har ett tränat hjärta en högre slagvolym än 
ett otränat. Eftersom kraven på blodtillförsel inte skiljer sig åt så behöver det 
vältränade hjärtat inte slå med lika hög frekvens som det otränade för att nå den 
nödvändiga volymen. 
 
I samband med konditionsträning kommer även blodomloppet att anpassa sig. 
Detta gör det främst genom att man får en ökad mängd kapillärer kring de 
musklerna som tränats vilket leder till att musklerna i fråga kommer att få en bättre 
syretillförsel. Även mängden blod i cirkulation kan öka i samband med 
konditionsträning, från 5 liter till upp emot 7 liter. Det sker en ökning både av 
plasma och röda blodkroppar, men plasma står för en större del än blodkropparna. 
 
En annan fördel är att blodvolymen och lungkapaciteten ökar, vilket påverkar 
syresättningen positivt. Lungorna ser till att blodet får syre, samtidigt som att de 
ser till att kroppen kan göra sig av med koldioxid. Lungorna har också en funktion 
som pH-reglerare. Viktigt då blodets pH påverkar bland annat nervsystemet och 
immunförsvaret, så det är inte bara lungorna som påverkas av pH-värdet.  
 
Konditionsträning på låg- till medelintensiv nivå ger sänkta nivåer av 
stresshormoner, bättre psykisk balans och ett stärkt immunförsvar. Vi blir faktiskt 
smartare av att träna upp vår kondition. Inlärningsförmåga, minne och 
koncentrationen förbättras. Sömnkvaliteten ökar och vi blir piggare. Löpning, 
aerobics och andra aktiviteter som innebär stötar och hopp, ger även ett starkare 
skelett. 
 
Lymfsystemet 
Lymfsystemet utgörs av 

• lymfa, som är ansamlad vätska 
• lymfkärl, vilka transporterar lymfan 
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• lymfkörtlar/lymfknutor - de suger upp och tar hand om/förstör bl.a. 
bakterier, virus och annat som kan vara skadligt för kroppen 

• övrig lymfatisk vävnad, till exempel halsmandlarna, mjälten och brässen 
 
Lymfsystemets viktigaste uppgifter: 

• upprätthålla vätskebalansen tillsammans med blodsystemet. (genom att 
överflödig vätska transporteras bort och töms ut).  

• Försvara kroppen mot bakterier, virus och cancer. 
 
Instuderingsfrågor:   
 

1. Vad är hjärtats syfte? 
2. Vad är det som får hjärtat att pumpa av sig själv? 
3. Vad kallas de specialiserade hjärtmuskelfibrer som leder dessa elektriska 

impulser? 
4. Vad heter det fyra rummen i hjärtat? 
5. Vad innebär den lilla och stora cykeln/omloppet? 
6. Vad är skillnaden är skillnaden på artärer och vener? 
7. Hur regleras trycket i artärer och vener?   
8. Vad är en kapillär? 
9. Vad är blodets huvudsakliga funktion? 
10. Vad är hemoglobin? 
11. Vad heter de andra blodkropparna som inte är röda och vad gör dom? 
12. Vad händer om vi har för högt blodtryck? 
13. Vad händer vid lågt blodtryck? 
14. Vad syftar den på som säger att träning har god effekt på hjärtat? 
15. Vad är Homeostas? 
16. Hur mycket blod kan ett hjärta pumpa runt och vad beror det på? 
17. Vad mäts hjärtminutvolymen? 
18. Varför är konditionsträning bra och hur kan vi få in det i vår yogapraktik? 
19. Kroppen har också ett annat cirkulationssystem, vad heter det och vad är 

dess uppgift? 
20. Vad utgörs lymfsystemet av? 
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1.3 Respirationssystemet 
 
Cirkulationssystemet är kompis med respirationssystemet. Utan blodflödet skulle vi 
inte få ut syret till cellerna i På samma sätt skulle vi inte heller få ut koldioxiden ur 
kroppen utan de här två systemen. 
När inandning sker sänks diafragman ner och skapar lägre tryck i lungorna än 
utanför, då sugs luften in. När vi andas ut höjs diafragman och det blir högre tryck i 
lungorna än utanför dem. Då vill gasen vill ut. På högre höjder är det svårare att 
andas efterkom det interna och extern trycket är annorlunda. 
 
Vid hög koncentration av koldioxid och mycket värme (som skapas när vi rör på oss) 
frigörs ännu mer syre och då tas ännu mer koldioxid upp. 
För mycket koldioxid i blodet orsakar kroppens pH att sjunka och bli farligt surt. Ju 
surare, desto svårare är det för blodets hemoglobin för att plocka upp syre. Men vi 
vill heller inte har för lite koldioxid då det också rubbar pH-värdet. Våra celler 
producerar hela tiden koldioxid och när nivåerna i blodet ökar, sjunker samtidigt 
pH, vilket stimulerar andningscentrum, som är beläget i hjärnstammen, och vi 
andas in. 
 
Om diafragman 
Vår huvudsakliga andningsmuskel är diafragman. Din diafragma påverkar, och 
påverkas av, en mängd olika system. Skulle den inte kunna röra sig i sitt fulla 
rörelseutslag skulle det kunna leda till: 
- otillräcklig lymfatisk dränering 
- försämrad hjärtslagsvariation (HRV) 
- försämrad hjärtslagvolym  
- rubbningar i det hormonella systemet 
- påverkan av bäckenbottens funktion 
- påverkad mental hälsa 
 
 
Instuderingsfrågor:   
 

1. Vad är lungornas huvudfunktion? 
2. Vad består respirationssystemet av, och vad hjälper det cirkulationssystemet 

med? 
3. Vilken är vår huvudsakliga andningsmuskel? 
4. Hur påverkar koldioxid pH-värdet i kroppen? 
5. Hur påverkar pH-värdet i blodet vårt andetag? 
6. Vad styr/reglerar diafragmans rörelse? 
7. Vad händer om mellangärdesnerven påverkas? 
8. Vad händer om diafragman inte kan röra sig i sitt fulla rörelseutslag? 
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1.4 Hjärnan & nervsystemet 
 
Hjärnan 
Människan har utvecklat ett smalt bäcken för att vi ska kunna gå upprätt. Ser vi till 
andra djur så “fungerar” de ganska snabbt efter att de fötts, medan det för 
människan tar det månader innan vi kan föra oss själva. Det tar till och med flera år 
innan vår hjärna är helt färdigutvecklad. 
 
Länge trodde vi att man föddes med ett visst bestämt antal celler i hjärnan som bara 
kunde bli färre. Idag vet vi att vi faktiskt kan skapa fler hjärnceller. Vi förlorar 
absolut celler och kan skynda på förlusten genom slag mot huvudet, missbruk med 
mera. Men vi vet idag även att hjärnan är plastisk och att den ständigt växer. Våra 
tankar, känslor och handlingar påverkar hjärnan. Vi kan alltså skapa oss själva. Det 
handlar inte om att alltid ”välja glädje” eller att blunda för obekväma delar av livet, 
men om hur vi möter motgångar, hur vi tänker om oss själva och om världen. Att vi 
öppnar upp och gör saker möjliga. Vi kan ändra hjärnans funktion men även dess 
strukturen, dess neuroner som kommunicerar och mycket mer. Detta kallas för 
neuroplasticitet; hjärnan är “plastisk”, dvs föränderlig. Vid upprepning av tankar 
och handlingar skapar vi nya, eller förstärker redan existerande, neurala kretsar 
(“neurons that fire together wire together”). 
 
Grå hjärnsubstans 
Det är i den grå hjärnsubstansen som den största delen av 
informationsbehandlingen sker, och det är den gråa substansens som används vid 
muskulär aktivitet samt till de delar i hjärnan som är kopplade till våra sinnen och 
emotioner. Det finns grå hjärnsubstans både i vårt nervsystem och i hjärnan, och 
den utgör storhjärnan, lillhjärnan, hjärnstammen och ryggraden. 
Hypotalamus är en del i hjärncentralen som reglerar homeostas i kroppen, bland 
annat genom att reglera blodtryck, kroppstemperatur och vår ämnesomsättning. 
Vid stress skickar Hypotalamus signaler till hypofysen, och där konkretiseras våra 
tankar från känsla/tanke till hormonökningar som bland annat skapar kortisol via 
binjurarna. Detta är bra funktioner som vi vill ha i vår kropp, men inte hela tiden. 
 
Frontallob 
Frontalloben/pannloben styrs vår intelligens, vårt uppförande och vår personlighet. 
I dess bark (också kallad motorbarken) kontrolleras alla viljestyrda muskelrörelser. 
I vårt prefrontala cortex finns förmågan att lära oss av våra misstag, vårt omdöme, 
att känna empati och att fatta beslut. 
 
Det limbiska systemet 
Våra känslor och reaktioner, samt vår spatiala uppfattning, styrs av det limbiska 
systemet. Detta system utgörs bland annat av Amygdala som står för vår 
överlevnadsinstinkt, och som spelar en stor roll i känsloreaktioner, rädsla, 
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beslutsfattande och minnesbearbetning. Här finns även Hippocampus som står för 
vår spatiala orientering, och som omvandlar korttidsminne till långtidsminne. Vid 
för mycket stress rubbas denna funktion och vi tappar bort tankar. Hippocampus 
kopplar också doft/smak/syn till känslominnen.  Det limbiska systemet påvisar att 
emotion och motion (rörelse) hör ihop. 
Vår överlevnadsinstinkt är viktig men ska inte vara påslagen hela tiden. Forskning 
har visat att en av de bästa medicinerna mot nedstämdhet och depression är att 
röra på sig. Vår hjärna är programmerad att minnas smärta för att undvika det, men 
med neuroplasticitet kan vi avdramatisera smärtminnet och i stället minnas det 
behagliga. Med meditation och träning kan vi minska Amygdalas påslag 
(överlevnadsinstinkt) och stärka Hippocampus, samt öka tjockleken och aktiviteten i 
det prefrontala cortex som är kopplat till positiva emotionella signaler. 
 
Träning hjälper också att ombilda myelin, ett isolerande ämne byggt av fett, vatten 
och protein. Myelin finns som ett hölje kring axoner, och gör att signaleringen 
mellan olika nervceller går fortare. Mer myelin (en ökad myelinisering) ökar 
impulsledningens hastighet och gör hjärnan mer effektiv, och leder till att den 
bättre kan göra avväganden, tänka om, ifall att, eller pröva olika lösningar på olika 
problem. 
 
Hjärnan och meditation 
Vi kan även påverka hjärnan med hjälp av meditation. Forskning visar att 
meditation kan hjälpa till att minska fysiska symptom i kroppen, skapa ökad mental 
stabilitet och förändra strukturen i hjärnan. Några studier har visat på att 
meditation kan sänka blodtrycket och hjälpa människor att hantera smärta när 
medicin inte hjälper, att det minska stressnivåer och bidra till skärpt 
uppmärksamhet. Vid meditation påverkas det autonoma nervsystemet, det limbiska 
systemet och det cerebrala cortexet. Vi brukar höra att vi får de bästa idéerna på toa 
eller precis när vi ska sova då vi tar bort all stimulus och låter tankarna vandra fritt. 
Vid meditation försätter vi oss i liknande tillstånd, och en del vissa liknar  
 
Egentligen pratar vi om olika svängningar av hjärnvågorna, som delas in fyra typer: 

Djup sömn    Deltavågor 1–4 svängningar/sekund  
Dåsigt/drömmande tillstånd Thetavågor 4–8 sväng/sekund 
Vaket avspänt tillstånd  Alfavågor 8–13 sväng/sekund 
Vaket stimulerat tillstånd  Betavågor 13–40 sväng/sekund 
 
Det är alfanivån vi vill nå med meditation, när vi har fler alfavågor slappnar vi av. De 
kopplas också till ett mer öppet och föränderligt tillstånd med starkare kontakt till 
vårt undermedvetna. Betavågor har i motsats till det kunnat kopplas till vaket 
tillstånd, även inkluderat utan närvaro, slentrianmässiga handlingar såkallad 
autopilot. Enligt forskning kan meditation skapa fler alfavågor, och alfavågor under 
större delen av vår vakna tid. 
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Den huvudsakliga anledningen till att vi vill ha fler alfavågor är för att skapa balans 
mellan höger och vänster hjärnhalva. Den vänstra hjärnhalvan står för det analytiska 
och logiska, den högra för det emotionella och proprioception. Optimal funktion är 
att aktiviteten i, och mellan, de två halvorna sker i balanserad relation till varandra. 
 
Meditation kan också: 

• öka kroppsmedvetenhet och uppmärksamhet om vad som pågår i kroppen. 
Exempelvis ökad puls, andetagets tempo och sinnestillstånd. 

• öka empati för, och medvetenhet om, andra. 
Nervvävnaden är uppbyggd av nervceller (eller neuroner) och stödjande celler 
(gliaceller), det här finns i hela kroppen och via nervtrådar skickas nervimpulser 
fyllda med information  
 
Nervsystemet 
Nervsystemet delas in i det Centrala Nervsystemet (CNS) och Perifera Nervsystemet 
(PNS). CNS omfattar hjärnan, ryggmärgen samt den förlängda märgen och 
näthinnan. PNS är allt annat, alltså de nervdelar som sträcker ut i kroppen. PNS 
delas i sin tur in i det viljestyrda (somatiska) och inte viljestyrda (autonoma) 
nervsystemet. 
Det somatiska nervsystemet innefattar de motoriska nerver som kontrollerar 
skelettmusklerna, samt de sensoriska nerver som sköter kommunikationen mellan 
våra känselimpulser. 
Det autonoma nervsystemet sköter, som namnet antyder, de icke viljestyrda 
funktionerna, exempelvis hjärtat, organ och tarmar. Det autonoma nervsystemet 
delas i sin tur in i det sympatiska, det parasympatiska och det enteriska 
nervsystemet. Det sistnämnda innefattar de nerver som styr tarm- och 
magkanalens motoriska funktioner. 
 
CNS syfte är att integrera informationen den får av PNS och svara med medvetna 
och omedvetna aktiviteter.  
 
Hjärnan är centralkontoret för allt detta, den ger order för funktionerna. Den 
registrerar och behandlar också tänkande, minnen och känslor. Eftersom den är så 
viktig är den skyddad av kranium och omgiven av vätska som gör att den mer 
stöttålig. 
 
 
 
 
 
 



Det sympatiska nervsystemet  
För att vi ska kunna reagera snabbt 
och hinna fly, eller bli lite extra starka 
för att slåss om det behövs 

• Ökad puls 
• Snabbare andning 
• Högre blodtryck (för att försörja 

alla kroppsdelar) 
 

Det parasympatiska nervsystemet 
Återhämtning och det tänkta 
huvudtillståndet för oss 

• Sänker pulser 
• Lugnare andning 
• Lägre blodtryck 
• Skickar blodet som förut gick 

till musklerna i stället främst till 
magen för matsmältning. 

 
Som allt annat i kroppen har det sympatiska nervsystemet en viktig funktion, men 
det här är tänkt att hålla på en kort stund - sedan ska det parasympatiska 
nervsystemet reglera det. Idag är det sympatiska nervsystemet väldigt aktivt, och vi 
vill kunna aktivera det parasympatiska nervsystemet på egen hand/när vi själva vill. 
En metod som forskats på, och visats kunna aktivera det parasympatiska 
nervsystemet, är ”The Relaxation Response” där man fokuserar på ett ord eller 
andetaget samtidigt som man blundar. Som du märker är det samma teknik som 
meditation, och sambandet mellan denna teknik och det parasympatiska 
nervsystemets aktivitet kan alltså även tänkas bidra med en förklaring till flera av 
meditationens många hälsofördelar. 
 
Vagusnerven 
En specifikt intressant nerv att titta på när vi pratar om meditation och 
nervsystemet är Vagusnerven. Vagusnerven kommer från den förlängda 
hjärnstammen och enerverar bland annat ansiktet, hals, hjärtat och inälvorna. 
Forskning visar även har även kunnat visa hur vagusnerven är knuten till det 
parasympatiska nervsystemet samt vårt immunförsvar. Våra nerver styr kroppens 
immunförsvar, och om immunsystemet blir för passivt sviktar skyddet det ska ge 
mot infektioner. Hjärnkirurgen Kevin Tracy har påvisat hur ström som stimulerat 
Vagusnerven visat sig framgångsrikt i att hjälpa stärka immunförsvaret. 
 
Vagusnerven påverkar alltså det parasympatiska nervsystemet, men vad påverkar 
då vagusnerven? Dels kan den påverkas av långsam andning; 6–10 andetag i 
minuten informerar nerven att skicka signaler till resten av kroppen den inte 
behöver vara på alerten alert. Vagusnerven är också kopplad till stämbanden och 
musklerna längst bak i svalget. Att sjunga och nynna aktiverar dessa muskler som 
då, vilket i sin tur har visats stimulera Vagusnerven. Om vi ser till de verktyg vi har 
inom yogan kan vi alltså påverka vagusnerven genom: 
• pranayamatekniker 
• meditation 
• mantrarecitation/chanting 
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Den polyvagala teorin (Polyvagal theory) 
Den polyvagala teorin är en teori som inom vissa områden, så som 
traumabearbetning, väger tungt, men inom många andra inte har fått samma 
framgång. 
 
Det autonoma nervsystemet är uppdelat i det sympatiska och det parasympatiska 
nervsystemet, det är den klassiska uppdelningen. Den du kanske känner till som 
fight/flight och rest and digest. 
1994 publicerade Dr Stephen Porges The polyvagal theory, där poly = flera och vagal 
hänvisar till vagusnerven.  
 
Enligt Porges är den äldre indelning av det autonoma nervsystemet; sympatiska 
(fight/flight) och paraysmpatiska (rest and digest) felaktig, då han säger att de inte 
jämförs på samma sätt. Porges menar att det sympatiska nervsystemet undersöktes 
(och definierades efter vad den gör i ett hotat tillstånd, och det parasympatiska 
nervsystemet i säkert tillstånd. Det sympatiska nervsystemet under stress svarar 
genom att fläkta eller fly. Medan det parasympatiska nervsystemet, när vi är lugna, 
ökar återhämtning och matsmältning. 
 
Den Polyvagal teorin säger i stället att det finns tre grenar av det autonoma 
nervsystemet, där det parasympatiska nervsystemet delas upp i två delar:  

1. Den dorsala grenen av vagusnerven (ena delen av det parasympatiska 
nervsystemet) 

2. Det sympatiska nervsystemet 
3. Den ventrala grenen av vagusnerven (andra delen av det parasympatiska 

nervsystemet) 
 
När den dorsala vagusnerven aktiveras kan det leda till att vi dissocierar, för att 
skydda oss från ett potentiellt hot. 
Det sympatiska nervsystemet skickar i stressade lägen in oss i ”fight or flight” -läget 
för att hantera ett potentiellt hot. 
Den ventrala vagusnerven står för vår sociala interaktion när vi upplever att vi är 
trygga. 
 
Kritik mot den polyvagal teorin säger att det inte finns några vetenskapliga belägg 
för Porges uppdelning. Porges påstår att denna uppdelning kan ses/mätas genom 
olika mycket myelin av de två grenarna av vagusnerven, och att det förklarar varför 
de ansvarar för olika reaktioner. Det är den skillnaden i myelin som kritiker säger 
att det inte finns bevis för. 
 
Alla teorier börjar någonstans, kan inte vara bevisade från början, och denna teori 
är relativt ny så det kan vara så att den är ogrundad, det kan också vara så att det 
kommer ta lite tid för vetenskapen att komma i kapp. 
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Vad jag uppskattar med denna förklaringsmodell är att den nyanserar vårt språk 
kring, och hur vi ser på, nervsystemet. Indelningen fight/flight och Rest and Digest 
skapar värderingen bra vs dåligt, och formar uppfattningen att vi bra behöver vara 
stilla och vila för att stressa mindre/stresshantera och finna den mest optimala 
hälsan. 
Porges polyvagala teori ger oss en förklaringsmodell som nyanserar funktionen, och 
kan hjälpa oss att skala bort värderingarna. Och därmed kanske ta oss an vårt 
självutforskande med en annan inställning. 
 
Den delen av den polyvagala teorin som var mest banbrytande, och jag anser ger oss 
den där nödvändiga nyanseringen, är att den ventrala grenen av vagusnerven 
reglerar vårt sociala nervsystem. I uppdelningen fight/flight och Rest and Digest 
nämns inte/omfattas inte denna del. Vårt sociala nervsystem är av stor vikt i våra 
relationer, den samlar in och väljer hur vi agerar på information om vad som sker 
omkring oss. Hela tiden skannar vi situationerna och människorna i vår omgivning 
för att avgöra om vi är säkra eller inte. Hur varje individ avgör/bedömer om de är 
trygga eller inte är individuellt, och påverkas av dagsform, toleransfönster men 
också faktorer så som bland annat kön, etnicitet och socioekonomisk status. 
 
Smärta 
Det är också via hjärnan och vårt nervsystem vi uppfattar smärta. När vi talar om 
smärta kan det innebära mycket. Det kan handla om akut smärta eller smärta över 
tid i kroppen. Smärta kan för många även handla om smärtfyllda minnen 
och emotionellt lidande. Oavsett form av smärta brukar den som varit utsatt för det 
kunna berätta om hur förlamande och uttröttande det kan vara att leva med. Det är 
något som tar din energi och ditt fokus. Precis som inom yoga vet vi att det inte 
finns en tydlig uppdelning av kropp och knopp, de hänger ihop, vävs in i varandra. 
På samma sätt kan vi se på smärta. Allt är inblandat; både vår fysik, känslor, tankar, 
idéer och beteenden påverkar våra smärtupplevelser. 
 
Smärta är alltså något komplext och ett system som under tusentals år 
utvecklats hos oss och fungerar enklast förklarat som ett alarmsystem. Systemet 
består av sensorer runt om i hela kroppen, som dygnet runt övervakar förändringar 
i kroppen som rapporteras till hjärnan, där tolkas informationen och sen sänds ut 
vidare. Ofta utan att vi är medvetna om det. Vissa signaler kommer att tolkas som 
att vi är i fara, då kan smärta vara en ett sätt att skicka varningssignaler till oss. 
Precis som alla alarmsystem kan även detta system löpa amok, och våra 
smärtupplevelser med det. Men när det fungerar som det ska är det väldigt bra 
att ha. En viktig aspekt här är att smärta alltså inte är en “input” i vår kropp, det är 
en “output” och därför möjlig att påverka till viss del. 
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Ferdinand sätter sig lugnt ner bland blommorna och råkar sätta sig på en geting 
(inte en humla eftersom den uppenbarligen har en tagg) stimuli uppfattas av 
nociceptorer i PNS som vidarebefordrar signalen till CNS via ryggmärgen till 
hjärnan. 
 
Vi har alla samma smärttröskel men olika tolerans. Så beroende på din tolerans 
kommer hjärnan tolka det som AJ måste bort nu, och skicka signal via reflexbågen 
till motoriska enheterna att resa sig från getingen. Eller lite långsammare ”du tja, 
det är aningen obehagligt och du kanske vill lyfta på sätet? Eller okej inte helt sant, 
stor del av våra reflexer som likt denna är till följd av smärta sker innan vi 
egentligen hunnit uppfatta den verkliga smärtan. Detta är ett inbyggt 
säkerhetssystem för att minska skador. Men du kan öva din tolerans att inte reagera 
lika snabbt, hur önskvärt det nu är. En kan också efter skada få ökad tolerans då 
nerverna kan bli mindre känsliga. 
 
Instuderingsfrågor:  
 

1. Vad är nervvävnad?  
2. Vad står CNS respektive PNS för? 
3. Vad omfattar CNS och PNS? 
4. PNS delas i sin tur in i två delar, vilka är dessa? 
5. Det autonoma nervsystemet delas i sin tur in i två delar, vad heter dessa? 
6. Vad är syftet med nervsystemet? 
7. Vad är skillnaden mellan motoriska och sensoriska neuroner/enheter? 
8. Ge ett exempel på hur motoriska och sensoriska enheter agerar: 
9. Vad innebär Dan Siegals Handmodell över hjärnans olika delar? 
10. Vilken typ av vågor har man sett att vi kan uppnå med meditation? Och 

varför är de eftersträvansvärda? 
11. Vad heter vår längsta kranialnerv, och varför var den extra intressant att titta 

närmare på? Samt hur kan vi stimulera den? 
 
 
 
 

1.5 Det endokrina systemet 
Det endokrina systemet kontrollerar, producerar, frigör och absorberar kemiska 
signaler, vilka kallas hormoner. Endokrina körtlar frigör hormoner in i kroppen, 
medan exokrina körtlar som svettkörtlar och spottkörtlar i stället utsöndrar 
kemiskt material ut ur kroppen. Hormonerna sprids via cirkulationssystemet där de 
transporteras till specifika celler.  
Det endokrina systemet arbetar parallellt med nervsystemet för att berätta för 
kroppens alla funktioner vad de ska göra. Så nervssystemet hanterar de 
elektroniska signalerna, och det endokrina systemet hanterar de kemiska. 
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Nervsystemet verkar snabbt, och nära kroppens centrum. Det endokrina förstas 
med blodet, arbetar långsamt och längre bort. 
 
Hormonsystemets uppgifter 
Hormonsystemet (i samarbete med nervsystemet) reglerar bland annat: 

• lust och fortplantning 
• stress 
• ämnesomsättningen 
• tillväxten 
• puberteten 

 
Hormonsystemets delar kallas körtlar eller endokrina organ. Och dess specifika 
funktion är att bilda ett ämne (inte bara hormon, salivkörteln avsöndrar saliv) som 
den sen avger till omgivningen. Hormonerna utsöndras sedan direkt till blodet. 
Några av kroppens hormonbildande organ 

• hypofysen och hypotalamus 
• tallkottkörteln 
• sköldkörteln 
• njurarna 
• binjurarna 
• bukspottkörteln 
• äggstockarna och testiklarna 

Det finns även celler i mag-tarmkanalen och i njurarna som räknas till det 
endokrina systemet 
 
Instuderingsfrågor:  
 

1. Vad gör det endokrina systemet? 
2. Vad är skillnaden på endokrina och exokrina körtlar? 
3. Vad är det endokrina systemets uppgift? 
4. Hur skiljer sig arbetet som det endokrina systemet gör från nervsystemet? 
5. Vilka är hormonsystemets uppgifter? 
6. Vad kallas hormonsystemets delar och vad är dess specifika funktion? 
7. Nämn några av kroppen hormonbildande organ: 
8. Vilken del i hjärnan kontrollerar och reglerar vår metabolism, tillväxt och 

reproduktion? 
9. Vad står HPA för och vad gör den? 
10. Hur styrs HPA? 
11. Varför vill vi ha en fungerande HPA-axel? 
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2.0 Termer 
 
Den anatomiska utgångspositionen står du höftbrett isär med fötterna, med 
ansiktet vänt mot den som ser kroppen. Armarna längs med kroppen, handflatorna 
vända framåt och tummarna pekandes utåt, likt den så kallade grundpositionen 
Tadasana.  
 
Riktningar  
Sett utifrån den anatomiska utgångspositionen:  
Medial – in mot kroppens mittlinje 
Lateral – ut från kroppens mittlinje 
Distal – riktning för extremitet, in mot kroppens mittlinje 
Proximal – riktning för extremitet, bort från kroppens 
mittlinje  
Anterior – främre 
Posterior – bakre 
Ventral – (mot) mage 
Dorsal – (mot) rygg 
Superior – övre/ovanför 
Inferior – undre/nedanför (används inte på extremiteter)  
 
Rörelser  
Rörelser sker i våra leder. Vi vill medvetet motionera lederna för 
hälsans skull då rörelse ger näring till lederna, samt forslar bort 
slaggprodukter. 
Rörelse sker via:  

• muskelkontraktion  
• gravitation  
• elasticitet/rekyl  
• momentum (något som börjar gunga tenderar att fortsätta röra på̊ sig)  

 
 

Begrepp  
Flexion – böja (minska vinkeln i en led) 
Extension – sträcka (öka vinkeln i en led) 
Abduktion – extremiteten förs ut från kroppen 
Adduktion – extremiteten förs in mot kroppen 
Rotation – kan ske i torso likväl som i extremitet  
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De olika rörelseplanen  
Hur kroppen rör sig  

• Det Sagittala planet - flektion och extension  
• Det Frontala planet - lateralflektion, adduktion och abduktion  
• Det Transversala planet - rotation  

 
 
Instuderingsfrågor:  
 

1. Varför använder vi oss av anatomisk utgångsposition som referenspunkt för 
rörelser, positioner och riktningar? 

2. Hur ser den anatomiska utgångspositionen ut? 
3. Vilka är det olika riktningarna utifrån den anatomiska utgångspositionen?  
4. Var sker våra rörelser och vad hjälper rörelserna till med? 
5. Vad skapar rörelse? 
6. Vilka olika begrepp används för rörelse i lederna? 
7. Vilka är de 3 rörelseplanen? 
8. Vad finns det för exempel på rörelser i det olika rörelseplanen? 
9. Varför är det viktigt att kunna kroppens riktningar & rörelseplan? 

Para ihop begreppen och i vilka plan de sker: 
Adduktion och Abduktion 
Flexion och Extension 
Rotation 

10. Vilka rörelser sker i axel-, höft- och knälederna samt ryggraden och fot- och 
handleder i Virabhadrasana 2 

 
 

 
2.1 Fascia eller bindväv – vad är grejen? 
 
Enligt professorn Carla Stecco är connective tissue det övergripande begreppet som 
samlar exempelvis blod, skelett, fascia och mer under sig. Fascia är då alltså en typ 
av connective tissue. Den (enligt mig) logiska översättning skulle då vara att bindväv 
är det överordnade samlingsbegreppet, men så är det inte alltid i Sverige. Därför 
säger en del ibland bindväv när de menar fascia, vilket i sak inte är del, om än inte 
heller rätt. 
I detta material används bindväv för connective tissue, och fascia för fascia 
Bindväv – fascia – myofascia 
Bindväv – sena – hälsena 
Sverige – Sörmland – Gnesta  
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Bindvävens funktion är att sätta samman, skydda, försluta, förvara vätska, lagra och 
frigöra energi, transportera ämnen och möjliggöra rörelse.  
Fett en typ av bindväv, som du finner det under huden och runt organ. Det värmer 
alltså innesluter men lagrar också energi och stabiliserar. Kroppsfett är inte farligt, 
tvärt om det är livsviktigt såklart till en viss nivå.  
 
Bindväv delas upp i fyra huvudgrupper:  

• Proper/egentlig 
• Brosk 
• Ben 
• Blod 

 
Olika typer av bindväv: 

• Lucker bindväv  
• Elastisk bindväv. 
• Stram bindväv  
• Specialiserad bindväv 

 
Bindväv, fascia och huden 
Utöver att binda ihop allt som utgör vår form utgör också bindväven en stor del i vår 
proprioceptiva förmåga, alltså att uppleva vart vi befinner oss i relation till andra 
föremål.  
Jag vill också här passa på att nämna huden, vårt största organ. Huden utgör ett 
mekaniskt skydd mot omvärlden och bidrar till vätskebalans och värmereglering. 
Hudens viktigaste funktioner är att: 

• skydda kroppens inre 
• reglera kroppstemperaturen 
• känna beröring, värme och kyla från omgivningen. 

 
Föreställ dig ett daggigt spindelnät där trådarna är som tunna tuber, sugrör eller 
glasfiber – så kan du tänka dig att fascia ser ut. Trådarna kan verka var för sig men 
också klibba ihop för att sedan släppa taget. I fascian och huden finns känselnerver 
som samlar in information om omgivningen, vår position och samspelet 
däremellan. Det här utan att vi behöver titta på allt eller aktivt tänka på det, vi mer 
upplever det. Det är sinnet vi kallar proprioception. 
Proprioception är vad som gör att vi kan finjustera våra rörelser och intryck, utan 
den skulle vi krossa det vi tog i, inte ens hitta näsan eller ligga i högar på golvet. 
Forskning visar att förfinad proprioception kan minska den upplevda smärtan. 
Det finns också forskning som visar att stress påverkar kollagenet i kroppen, och 
därmed även vår fascia. Eftersom nerverna går i och längst med fascian kan smärta 
öka vid stress, då kollagenet blir tunnare och nerverna inte kan glida lika lätt, samt 
att det blir svårare att leda nervsignalerna.  
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Återhämtning, vatten och rörelse – framför allt medveten och varierad rörelse – gör 
vår fascia (och även många delar av bindväven) välmående. Viktigt att veta är att 
ombildning av fascian tar mellan 6–24 månader, medan ombildning av muskler tar 
5–8 veckor. Musklerna blir alltså starkare snabbare än fascian, vilket vi måste ta 
hänsyn till för att inte få bristningar i senor och ligament eller annan bindväv 
 
Bindvävskvalitéer: 
• viskositet 
• elasticitet 
• plasticitet 
• ombildning 
 
 
Viskositet 
Kan förklaras som tjocklek, eller hur trög- eller lättflytande en vätska är. Det är 
andelen protein som påverkar viskositeten i våra olika kroppsdelar; ryggmärgen 
har en låg proteinhalt och ryggmärgsvätskan är därför väldigt lätt flytande, din 
ledvätska har mer protein och är därför alltså mer viskös (tänk skillnad mellan 
vatten och ägg). Ledvätska är vad som kallas en icke-Newtonsk vätska, vilket 
innebär att dess viskositet ändras beroende på belastning och hastighet. Den är 
rinnande när rörelserna går långsamt men vid hög hastighet stelnar det. Detta för 
att skydda kroppen. Dina muskler hinner exempelvis inte reagera när du landar 
efter ett hopp, eller tar emot en snabb boll - det är då ledvätskan som stelnar och 
tar emot stöten. Dessa egenskaper går att träna upp med stöt-träning, som dock är 
en bristvara inom den fysiska yogapraktiken. 
 
Tänk dig vattenytan i ett glas; om någon stampar i golvet blir det ringar på vattnet. 
Fascia består till stor del av vätska och universum till all del av vibrationer, eller 
svängningar, så hela tiden är vävnaden i rörelse. Dels till följd av att vi faktiskt 
ändrar våra kroppspositioner, men dels även till följd av vår stressnivå. Vid en 
konstant hög stressnivå blir svängningarna så många att vår fascia blir som på 
helspänn, alltså mer benägen att gå sönder, inte läka, tappa kontakt och 
sammanhang med andra vävnader eller helt kollapsa. Detta är bra att vara 
medveten om när vi har elever med vissa beteenden eller skadeproblematik.  
 
Elasticitet 
Elasticitet är hur långt något kan stretchas ut och sedan fortfarande dra ihop sig till 
sin ursprungslängd. Dagens forskning indikerar att muskelvävnad kan stretchas ut 
max runt en sekund innan den börjar tappa sin elasticitet. Ett ställe där vi vill ha 
elasticitet är i hälsenans plantarfascia, som lagrar energi och sedan frigör den så du 
att kan skjuta ifrån i ditt löpsteg. Oavsett ålder kan du träna upp dessa egenskaper i 
kroppsdelar som vill ha mer fjädring och mindre ”slukande” karaktär. Det tränas 
genom studsande övningar, som exempelvis att hoppa. 
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Plasticitet 
Plasticitet är vad som sker vid konstant stretch över någon/några minuter och 
innebär att formen än förändrad, deformerad. Dansare som stretchat under längre 
stunder i flera år har deformerat sina vävnader och på så sätt blivit mer rörliga, 
samt tappat sin elasticitet. Funktionen rekyl har syftet att spara energi, ”stelhet” 
innebär alltså att kroppen själv drar tillbaka lemmar till den anatomiska 
utgångspositionen som gravitationen tillåter. Dansare måste själva arbeta tillbaka 
de lemmarna med muskelkraft i stället för rekyl vilket kostar muskelaktivering och 
energi. 
 
Fiberoblaster är bindvävsceller som uppfattar, förmedlar och påverkar den 
mekaniska belastning som kroppen utsätts för genom att omstrukturera sina 
cytoskelett. När bindväven förlängs plattar och förlänger fiberoblaster sig själva för 
att öka möjlig arbetsyta. På så vis kan belastningen bibehållas en längre tid utan 
skada, samt utan att de djupare lagren behöver utstå onödig belastning. 
Fiberoblasterna hjälper också till att transportera bort smuts från cellerna. 
 
När vi arbetar med intensiv stretching kommer du direkt efter passet och 24 timmar 
framåt ligga på minus eftersom du brutit ner din fascia, som då återhämtar sig. 
Sedan tilltar funktionen och efter 48–72 timmar har din fascia en större funktion 
och är starkare än innan. Detta tränas genom att förlänga vävnaderna flera minuter 
som till exempelvis inom yoga, pilates och gymnastik. Passiv stretch kommer ge dig 
en förlängning men då utan stabilitet, och det är därför mer hållbart att uppnå 
förlängning genom aktiv stretch. OBS! Denna typ av förlängning ska ske 
kontrollerat under en längre tid. Om vävnaderna förlängs på detta sätt under snabb 
hastighet sker en stukning eller bristning. Också bra att veta är att denna typ av 
förändring inte bara sker vid medveten stretch utan även med omedvetna 
kroppshållningar, typ gamnacke. 
 
Ombildning 
När fascia går sönder eller är under belastning skapas ny fascia, exempelvis vid 
benbrott, stukad led eller muskelbristning. Det är så kallad ombildning. Läkningen 
vid benbrott innebär att kollagen bygger en mjuk bro över skadan de första 
veckorna, och därefter kommer kalciumet som skapar den hårda karaktären som 
skelettet har. Oavsett var du skadat dig vet vi idag att rörelse ska bör vara 
inkluderad i din rehabilitering för att fibrerna ska kunna organisera sig optimalt. 
Vid stillasittande rehabilitering återskapas fibrerna som ett trassligt nystan, men 
vid belastning lär sig fibrerna hur de ska arrangera sig för att förmedla belastning 
och energi för optimal funktion. 
 
När vi rör på oss transporteras fiberoblast genom fasciamatrix och lämnar kvar 
informationsspår som fungerar som en signal eller beställning vilken funktion 
matrixen ska göra sig redo för. Om du konstant matar fascian med rörelse kommer 
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den anpassa sig efter det, matar du den med stillhet kommer vävnaderna i stället att 
anpassa sig efter det. Det går alltid att ändra sin beställning, på gott och ont. 
Kroppen behöver olika typer av rörelse och belastning för att orka med och hålla 
längre. Ombildning av fascian sker alltså som ett svar på informationen vi ger den, 
och den gör det för att stötta kroppen, inte för att jävlas. Typ Ta gamnacke som 
exempel, återigen; det är en inte så fördelaktig hållning, men det är informationen 
kroppen får som gör att vi blir kvar i den positionen. För att vi ska vara så skyddade 
som möjligt i den positionen lagrar den kroppen? fascian? stabil vävnad som hjälper 
oss vara där fortsätta att vara i det läget - vill vi inte hamna där får vi skicka andra 
signaler som rekryterar andra vävnader att göra motsatt rörelse. 
Ingen rörelse bra eller dålig, kroppen är ämnad för att kunna ta olika former. Det är 
när vi “över-gör”, eller “under-gör”, vissa saker som kroppen reagerar. Vi kanske 
inte är nöjda med resultatet, och då får vi helt enkelt röra oss på nytt sätt. 
 
 
Instuderingsfrågor:  
 

1. Bindväv är en av våra fyra vävnadstyper. Vilka är de andra tre? 
2. Vilka fyra huvudgrupper delas bindväv upp i? 
3. Vilken funktion har bindväven? 
4. Vilka är de olika typerna av bindväv? 
5. Vad är då fascia, vad är bindväv och vad är skillnaden? 
6. Örat är organet för hörsel, vilket är organet för fascian? 

Berätta om begreppet ”proprioception” 
7. Hur kan vi ta hand om vår fascia för att förebygga skador? 
8. Vilka fyra bindvävskvalitéer finns det? 
9. Vad innebär de olika kvaliteterna: viskositet, elasticitet, plasticitet och 

ombildning? 
10. Hur påverkas fascian av stress? 
11. I dag vet vi att rörelse ska/bör vara inkluderad i din rehabilitering, varför? 
12. Vad är den bästa sortens rörelse för fascian? 
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2.2 Skelett – leder och ligament 
 
Skelettets syfte är att skapa struktur, skydda viktiga organ och verka som yta för 
muskler att fästa på. Skelettet är också en stor depå för bland annat kalcium, samt 
att det i benmärgen tillverkas röda blodplättar och vita blodkroppar. 
I unga år innehåller benen röd benmärg, med ålder ersätts det 
i extremiteternas rörben av gul benmärg. I huvudet, bålen och de övre delarna av 
överarmsbenen och lårbenen består den röda benmärgen dock livet ut. 
 
Kroppen utgörs av mer än 206 delar som delas in i axialskelettet och 
appendikularskelettet. Axialskelettet omfattar ryggraden med bröstkorg, och 
skallen, medan appendikularskelettet omfattar de övre extremiteterna, bäckenet 
och de nedre extremiteterna. 
 
Ben, precis som alla vävnader, förnyas hela tiden. Med belastning och varierande 
rörelser (tytp olika typer av vinklar, tempo, repetitioner och tyngd) stimulerar vi 
tillväxt och vidhåller god funktion. Det som är extra välgörande för skelettet är 
stötar och extern belastning. Detta är något vi får för lite av i yoga, och kan behöva 
komplettera. 
 
Leder  
En led är där två eller fler bendelar möts. Muskler går sedan över lederna och när 
de kontraherar, eller extenderar, skapas rörelse. Skelettet omges av en benhinna 
där muskler fäster in, och kan fungera som hävarm. 
 
Det finns äkta och oäkta leder. 
Oäkta leder är solida som exempelvis suturer, broskled eller ossifierade 
anslutningar. Exempel på detta är  

• kranialsuturer 
• pubissymfysen 
• SI-leden 

 
Äkta leder (också kallade artikulationer) tillåter rörelser de mötande bendelarna. 
Till äkta leder räknas synovialleder vilket är vår vanligaste förekommande typ av 
led. Olika typer av äkta leder: 
1. Glidled finns till exempel i facettlederna mellan ryggkotorna och 
mellan handlovsbenen. 
2. Gångjärnsled, finns i armbåge och knä 
3. Kulled, så som axelled och höftled. 
4. Vridled, som underarmsbenet (radius) mot överarmsbenet (humerus) 
5. Sadelled, i tummen 
6. Ellipsoidled, som radius mot handen, och i atlaskotan mot nackbenet 
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Sonovialleden består av ben och hyalint brosk som täcker bendelar som ligger mot 
varandra i en led så de kan glida mot varandra och minska slitage. Kring detta finns 
synovialkapseln, och i den synovialvätska. Det finns inga nerver i leden, och den har 
inget blodflöde och kan därför inte regenerera, så när det hyalina brosket slits bort 
så är det borta. Eftersom det inte finns några nerver i lederna, känner vi inte heller 
något där. 
 
Referenspunkter: 
 

1. Skalle 
2. Ryggrad (cervikala delen, 

torakala, lumbala) 
3. Nyckelben (clavicula) 
4. Skulderblad (scapulae),  
5. Överarmsben (humerus) 
6. Armbågsben (radius) 
7. Strålben (ulna) 

8. Hand (manus) 
9. Höftben (illium) 
10. Korsben (sacrum) 
11. Lårben (femur) 
12. Knäskål (patella) 
13. Skeneben (tibia) 
14. Vadben (fibula)  
15. Foten (pedis) 
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Instuderingsfrågor:  
 

1. Vad har skelettet för funktion? 
2. Vad tillverkas i benmärgen? 
3. Vad är axialskelettet och appendikularskelettet? 
4. Vilken typ av rörelse bibehåller god funktion i skelettet? 
5. Vad är en led? 
6. Vad är ledernas syfte? 
7. Vad är skillnaden på äkta och oäkta leder? 
8. Vilka olika typer av äkta leder finns det i kroppen?  
9. Vad består synoviallederna av? 
10. Vad är labrumringen för något? 
11. Vad är ligament, och vilket är deras syfte? 
12. Hur minskar vi skaderisken? 
13. På dig själv, lokalisera: 

C7 
Clavicula 
Scapulae 
Sternum 
Illium 
Sacrum 
Patella 

 
 
 
 

2.3 Muskler och senor 
Muskler går över en, eller flera leder, och när musklerna kontraherar och relaxerar 
skapas rörelse.  Lederna är omgivna av ligament och senor som har för syfte att 
stabilisera leden när musklerna skapar rörelsen. Skelettet omges av en benhinna, 
eller periost, och det är i denna hinna som musklerna fäster via deras ”ändar” som 
vi kallar senor. Senorna är, likt ligament, mer stabila än rörliga, medan musklerna 
är mer rörliga än stabila. 
 
Olika muskeltyper 
Det finns tre typer av muskler i vår kropp  

• tvärstrimmig skelettmuskulatur 
• tvärstrimmig hjärtmuskulatur 
• glatt muskulatur 
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Skelettmusklerna är uppbyggda av: 
- en kontraherande del bestående av muskelcellerna  
- en elastisk del bestående av myofascia  
- en viskös del bestående mestadels av vatten, som dämpar rörelser inne i muskeln 
 
När du ser en muskel framför dig ser 
du säkert ett vitt ursprung (sena), en 
röd/rosa muskelbuk och ett vitt fäste 
(sena). Ursprunget är den delen som 
är medialt placerad och rör på sig 
minst när muskeln arbetar. Fästet är 
den delen som är mest proximalt 
placerad och rör på dig mer. Det 
muskler gör är att kontrahera, och 
oavsett vad vi benämner som 
ursprung och fäste är det viktigt att 
förstå att de två, eller fler, ändarna arbetar mot varandra. Det vita är tät bindväv och 
det röd/rosa är muskelbunten som är omgiven av bindväv/fascia. Muskelbunten är 
flera muskelceller som är separerade, och omgivna av fascia. En muskelcell är 
uppbyggd av flera myofibriller som är ihopsamlade av fascia. Myofibrillerna i sin tur 
är indelade i så kallade sarcomerer som är uppbyggda av aktin och myosin, och det 
är i dessa som en kontraktion sker. Aktinet och myosinet tänker inte, de bara 
kontraherar, och strukturen de är omgivna av ger dem en riktning att röra sig i. 
Nervsystemet skickar signaler (aktionspotential) som frigör kalcium så att aktin och 
myosin blir attraherade av varandra och kontraherar. När kontraktionen ska 
avbrytas/avslutas frigörs citakolin och de två delarna slappnar av. Allt det här går 
oerhört snabbt och är inget vi medvetet behöver kontrollera.  
 
Hur musklerna jobbar: 

• Agonist – muskel som kontraherar och utgör huvudrörelsen 
• Synergist – muskel/ler som hjälper till 
• Antagonist – muskel som extenderar, och gör motsatt rörelse vid kontraktion 

 
Muskler jobbar med extension och kontraktion 
De olika typerna av kontraktion: 

• Isometrisk 
• Isotonisk (excentrisk och koncentrisk) 

o Koncentriskt – kom igen! Du hoppar upp till pullupbar 
o Excentrisk – neeeeeer sakta sänker du dig själv 

 
Iso = samma Metrik = längd. 
Muskeln bibehåller samma längd och det som ändras är belastningen 
Iso = samma Ton = aktivitet 



26 

 

 
Ingen muskel jobbar ensam, det är inte heller bara en muskel som gör en rörelse. 
Alla musklerna jobbar ihop. Tänk på dem som att de kompletterar varandra, inte 
konkurrerar med varandra. Djupa eller ytliga muskler, stora vs små, de har olika 
funktioner och olika delar av muskeln gör mer eller mindre vid olika vinklar. Stora 
muskler ligger ytligare, och de är våra huvudsakliga rörelsemuskler. De djupa 
musklerna är mindre, ligger närmare lederna och deras primär funktion är att 
stabilisera. 
De mindre musklerna ska koppla på först, skapa muskeltonus så att de stora 
musklerna kan göra sitt jobb. När ytliga muskler ”kör över” de djupa musklerna 
skapas mer slitage i leden, så det är avgörande att ha samarbete och balans mellan 
ytliga och djupa muskler för en frisk kropp. 
 
Ytliga muskler 
• Större 
• Mer kraft 
• Kan se, palpera och ansluta till enklare 
• Ligger precis under huden 
• Huvudsaklig funktion att skapa rörelse 
• Skapa synliga rörelser 
 
Djupliggande muskler 
• Mindre 
• Närmare led 
• Huvudsaklig funktion är stabilisering 
• Djupare under huden 
• Mer subtil 
• ”Askungemuskler”, dvs gör förjobbet till ytliga muskelns förmåga att aktivera och 
röra sig mer effektivt 
 
Instuderingsfrågor:  
 

1. Vad är muskler? 
2. Vilka olika muskeltyper finns det? 
3. Vad är skelettmuskulaturens funktion? 
4. Vad är skelettmuskulaturen uppbyggda av? 
5. Vad är ursprung och fäste på en muskel? 
6. Hur är muskeln uppbyggd? 
7. Vad händer vi en muskelkontraktion? 
8. Vad är det som påverkar att vi ändå kan göra små, subtila, långsamma 

rörelser trots av och på funktionen? 
9. Vad är Agonist, Antagonist och Synergst och hur arbetar de? 
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10. Vilka olika typer av kontraktioner finns det? 
Vad kallas en muskel som går över en, respektive flera, leder?   

11. Varför är det viktigt att öka belastning långsamt för att uppnå hållbar 
styrkeutveckling? 

12. Vad är det mest lönsamma, hållbara, långsiktiga sättet att behandla sin kropp 
oavsett stelhet, överrörlighet eller skador? 

 
 

3.0 Intro höft 
 
Referenspunkter: 

• Höftben (illium) finns 2 stycken 
• Höftbenskam (ilica crest) 
• PSIS  
• Korsben (sacrum) + svanskota (coccyx) 
• SI-led, 0.4-4% rörlighet, lumbalfascia viktig 

att stabilisera SI-led 
• Sittben 
• ASIS och AIIS 
• Pubissymfys 
• Höftledsskål (acetabelum), som är ledpanna 

höftleden, ledhuvudet sitter på lårbenet 
(femur) 

• Trochanter major och minor 
 
Instuderingsfrågor: 
 

1. Vilka skelettdelar består höftbenet av? 
2. Vad innefattar höftleden? 
3. Vilka referenspunkter finns för höften? 
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3.1 Iliopsoas, gluteus maximus och utåtrotatorer 
 
Iliopsoas 
Ursprung: Kotorna L1-L5 i ryggraden (psoas 
major), höftbenet (iliacus) 
Fäste: Lårben (Femur) 
Funktion: Två muskler med olika ursprung som 
går ihop och blir en muskel. Böjer höften (flexion), 
för benet inåt (adduktion i höftleden), roterar 
benet utåt (utåtrotation i höftleden), böjer ryggen 
utåt åt sidan (laterarlflexion i ryggraden), böjer 
ryggen framåt (flexion i ryggraden), ökar svanken 
(framåttippning av bäckenet), minimalt inblandad 
i rotation. 
Positioner + egna anteckningar: 
 
 
 
 
 
 
Gluteus Maximus 
Ursprung: Bäckenet (Pelvis) crista, sacrum 
coccygis 
Fäste: Lårbenet (Femur), och tractus 
iliotibialis 
Funktion: Sträcker benet bakåt (extension 
i höftled), roterar ut benet, för in benet 
från sidan (adduktion), för ut benet åt 
sidan (abduktion), sträcker på benet 
(extension i knäled), minskar svanken 
(bakåttippning av bäckenet) 
Positioner + egna anteckningar: 
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Utåtrotatorer 
Muskelgruppen består av piriformis, gemelli 
(2st), obturator internus (vars bindväv sedan går 
in och blir en del av bäckenbotten) och externus 
samt quadratus femoris. Utåtrotatorerna 
roterar och abducerar låret när höften är flexad. 
Ursprung: Framsidan av sacrum. 
Fäste: Trochanter major på femur. 
Funktion: Adducerar och utåtroterar höftleden. 
Positioner + egna anteckningar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instuderingsfrågor: 
 

1. Var sitter Iliopsoas och vad har den för funktion? 
2. Iliopsoas är på flera sätt viktig för hållningen, varför? 
3. Hur stärker vi och hur stretchar vi muskeln Iliopsoas? 
4. Vad händer med en irriterad, stel och svag Psoas? 
5. Vilka positioner använder vi Iliopsoas? 
6. Hur kan vi förlänga eller stretcha? 
7. Gluteus maximus är vår stora sätesmuskel. Var har den sitt ursprung och 

fäste? 
8. ITB – bandet vad är det? 
9. Vilken är den huvudsakliga rörelsen som Gluteus maximus gör? 
10. Vilken funktion har Gluteus Maximus? 
11. Hur stärker och stretchar vi Gluteus Maximus? 
12. Av vilka muskler består muskelgruppen som kallas utåtrotatorer? 
13. Var har utåtrotatorerna sitt urpsrung och fäste? 
14. Vad har Utåtrotatorerna för funktion? 
15. Vilken funktion har piriformis? 
16. Vad är såkallad falsk ischias? 
17. Hur stärker och stretchar vi denna (utåtrotatorerna) muskelgrupp? 
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3.2 Gluteus medius, mininums, samt TFL  
 

Gluteus Medius 
Ursprung: Höftbenskam (crista iliaca) 
Fäste: Lårben (Trochanter major på femur) 
Funktion: För benet utåt (abduktion i 
höftled), stabiliserar bäckenet i sidled vid 
stående på ett ben 
Gluteus Minimus 
Ursprung: Crista iliaca, linea glutea 
Fäste: Lårben (trochanter major Femur) 
Funktion: För benet utåt (abduktion i 
höftled), stabiliserar bäckenet i sidled vid 
stående på ett ben 
Positioner + egna anteckningar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tensor Fascia Latae 
Ursprung: höftbenskammens främre del 
(Spina iliaca anterior superior ASIS) 
Fäste: ITB på utsidan av låret och sedan 
skenbenet (tibia) 
Funktion: böjer i höften (flexion i höftled), för 
benet utåt (abduktion i höftled), sträcker på 
benet (extension i knäled), spänner 
muskelfascian (benhinnan) i låret 
Positioner + egna anteckningar: 
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Instuderingsfrågor: 
 

1. Vad har gluteus meduis och minimus för huvudsaklig rörelse? 
2. Var sitter dessa muskler? 
3. Vad är gluteus medius och minimus funktion? 
4. Hur visar sig svaghet i dessa/ i ”sidorumpan”? 
5. Hur kan vi stärka och stretcha dessa? 
6. Vad står TFL för och vad gör den? 
7. Vad händer med TFL och ITB vid löparknä? 
8. Varför vill vi inte stretcha ITB-bandet? 
9. Hur kan vi stärka och stretcha TFL? 

 
 
 

3.3 Adduktorer & Bäckenbotten 
 
Adduktorer 
Ursprung: muskelgruppen fäster 
från pubisben och sittben  
Fäste: lårben (Femur), skenben 
(Tibia) 
Funktion: för benet inåt (adduktion i 
höftled), roterar ut benet, böjer i 
höften (flexion i höftled), böjer i 
knäet (flexion i knäled) 
Positioner + egna anteckningar: 
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Bäckenbotten 
Utöver ovan nämnda muskler spelar bäckenbotten stor roll då den påverkar 
funktionen i de omkringliggande musklerna såsom säte, lår, rygg och mage. De 
muskler som utgör bäckenbotten är musculus levator ani, som i sin tur består av 
musculus ilioccygeus, musculus pubococcygeus ("PC-muskeln") och musculus 
puborectalis samt musculus coccygeus. 
 
Ett vanligt problem, hos 
framför allt kvinnor, är 
att vi har lärt oss att 
hålla in magen. Detta 
skapar spänningar i 
bålmuskulaturen men 
även i bäckenbotten. 
Dessa spänningar kan 
leda till en 
obalanserad/förändrad 
andningsrytm (för alla) 
då det kan påverka 
diafragman.  
 
En överspänd 
bäckenbotten, hos alla, kan leda till smärta vid samlag eller även i andra lägen, det 
kan också bidra till inkontinens. 
För de som haft vaginala förlossningar utsätts muskler och annan vävnad i 
bäckenbotten för stor belastning. Ibland är knipövningar bra för att stärka upp och 
återfå funktion, ibland behövs det kanske kombineras med, eller föregås av, 
avspänningsövningar. 
 
Positioner + egna anteckningar: 
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Instuderingsfrågor: 
 

1. Var har adduktorerna sitt fäste och ursprung? 
2. Vad har adduktorerna för funktion? 
3. Gracialis tillhör denna muskelgrupp, var fäster den och vad är Gracialis 

uppgift? 
4. Vad kan vi göra som stärker våra adduktorer? 
5. Hur stretchar vi adduktorerna? 
6. Vilka muskler utgör bäckenbotten? 
7. Bäckenbotten påverkar funktionen i omkringliggande muskler, vilka? 
8. Varför ska vi inte spänna bäckenbotten hela tiden? 

 
 
 

3.4 Benmuskler 
 
Quadriceps Femoris 
Muskelgruppen består av Rectus Femoris, 
Vastus Lateralis, Vastus Medialis och Vastus 
Intermedialis 
Ursprung: Främre höftben (AIIS) för Rectus 
Femoris, övriga muskler utgår från lårbenet 
(Femur) 
Fäste: Skenben (Tibia) 
Funktion: Böjer i höften (flexion i höftled), 
sträcker på benet (extension i knäled) 
Positioner + egna anteckningar: 
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Hamstrings 
Muskelgruppen består av tre separata 
muskler (M. Biceps Femoris, M. 
Semimembranosus, M.Semitendinousus) 
Ursprung: Sittben (Tuber Ischiadicum), 
lårben (Femur) 
Fäste: Skenben (Tibia), vadben (Fibula) 
Funktion: Böjer på benet (flexion i 
knäleden), samt synergist adduktion 
(extension och adduktion) 
Positioner + egna anteckningar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gastrocnemius 
Ursprung: Mediala och laterala condylerna på 
lårben (Femur) 
Fäste: Via achillessenan på hälbenet 
Funktion: plantarflexion i fotled och flexion 
i knäled. 
Positioner + egna anteckningar: 
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Instuderingsfrågor:  
 

1. Vad heter den främre stora lårmuskeln och var har den sitt ursprung och 
fäste? 

2. Vilken är Quadriceps huvudsakliga funktion? 
3. Vad kan en stel rectus femoris bidra till? 
4. Vad är skillnaden på stora och små muskler? 
5. Hur stärker vi Quadriceps? 
6. Hur kan vi stretcha Quadriceps? 
7. Var är ursprung och fäste för Hamstring? 
8. Vilken funktion har Hamstrings? 
9. Varför är Hamstrings en utsatt muskel inom yogan? 
10. Hur stärker och stretchar vi Hamstrings? 
11. Vad heter vadmusklerna? 
12. Var har vadmuskeln sitt ursprung och fäste? 
13. Vad har vadmuskeln för funktion? 
14. Vad gör vi för att stärka? 
15. Vad kan vi göra för att stretcha? 

 
 
 

4.0 Intro bål 
 
Instuderingsfrågor 
 

1. Vad definieras som core? 
2. Vilka fyra kategorier delas ryggraden upp i? 
3. Hur många kotor har de olika delarna av ryggraden och vilken form böjer 

dem sig i? 
4. Varför vill vi ha kufos och lordos? 
5. Vad påverkar rörligheten i de olika delarna? 
6. Ryggraden är uppbyggd av kotor, hur ser kotkroppens uppbyggnad ut? 
7. Vad är skillnaden mellan axialskelettet och apendikularskelettet? 
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4.1 Ryggradens struktur 
 
Axialskelettet 
Ryggraden och dess s-form hjälper kroppen att dämpa och absorbera belastning. 
Formen hjälper också till med att skydda balans- och synorganen och hjärnan. 
Ryggraden delas upp in i fyra kategorier: 

• Halsryggen (Cervikalrygg). 7 
stycken kotor: C1-C7 

• Bröstryggen (Thorakalrygg). 12 
stycken kotor: T1-T12. 

• Ländryggen (Lumbalrygg). 5 
stycken kotor: benämns L1-L5. 

• Korsben (Sakral). 5 stycken 
sammanväxta kotor följt av 
svanskotan som består av 3–4 
stycken sammanväxta kotor.  

• Sista delen av axialskelettet är 
skallen. En vuxen människas 
kranium består av cirka 29 ben. 
Alla ben, utom underkäken, sitter 
ihop i sicksackformade leder som 
kallas suturer.  

 
 
Diskar är stötdämpare och håller avståndet mellan kotor så att nerverna får plats 
Kotkroppen tar den största belastningen, och skyddar ryggmärgen 

• Olika stora kotor i nacke, bröstrygg och ländrygg 
• Tvärutskott och taggutskott 
• Facettleder till övre, och undre kotan 

 
 
Instuderingsfrågor: 
 

1. Vilka fyra kategorier delas ryggraden upp i? 
2. Hur många kotor har de olika delarna av ryggraden och vilken form böjer 

dem sig i? 
3. Varför vill vi ha kufos och lordos? 
4. Vad påverkar rörligheten i de olika delarna? 
5. Ryggraden är uppbyggd av kotor, hur ser kotkroppens uppbyggnad ut? 
6. Vad är skillnaden mellan axialskelettet och appendikularskelettet? 

Varför vill vi inte ”dra svansen mellan benen”? 
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4.2 Ryggmuskler 
 
Erector spinae 
Ursprung: Bäckenet (Pelvis), samtliga kotor (C1-L5), 
samtliga revben. 
Fäste: Samtliga kotor (C1-L5), samtliga revben, 
huvudet (Cranium) 
Funktion: Sträcker ryggen bakåt (extension i 
ryggraden), böjer ryggen i sidled (lateralflexion i 
ryggraden), roterar ryggen, ökar svanken 
(framåttippning av bäckenet, passerar bakom 
nacken och ryggraden 
Positioner + egna anteckningar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quadratus Lumborum 
Ursprung: Crista-kanten. 
Fäste: Transversalutskott L1-5, 12:e 
revbenet. 
Funktion: Sänker revbenen, 
lateralflekterar.  
Positioner + egna anteckningar: 
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Instuderingsfrågor: 
 

1. Vad är Erector spinae? 
2. Vad är det som gör att funktionen varierar med muskler som går lika erector 

spinae?  
3. Vad är Multifidus? 
4. Hur kan vi stärka och förlänga Erector spinae? 
5. Varför stämmer det inte att stark baksida och lång framsida automatiskt ger 

god hållning? 
6. Var har Quadratus Lumborum sitt ursprung och fäste? 
7. Hur stärker och stretchar vi Quadratus Lumborum? 

 
 
 

4.3 Magmuskler 
 
 
Rectus abdominis 
Ursprung: Bäckenet (Pelvis), och 
indirekt på höftbenet (Coxa) 
Fäste: Bröstkorgen (Thorax) 
Funktion: Böjer kroppen framåt 
(flexion av ryggraden), böjer 
kroppen i sidled (lateralflexion av 
ryggraden), minskar svanken 
(tippar bäckenet anteroirt).  
Positioner + egna anteckningar: 
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Obliques externus abdominis 
Ursprung: Revben (Costa) 
Fäste: Rektusskidan, linea alba och höftbenskam (crista ilica)  
Funktion: Böjer kroppen framåt (flexion i ryggraden), böjer kroppen i sidled 
(lateralflexion i ryggraden), roterar åt motsatt sida av där muskeln sitter, minskar 
svanken (bakåttippning av bäckenet). 
 
Obliques internus abdominis 
Ursprung: thoracolumnabla fascia och höftbenskam (crista ilica)  
Fäste: Revben (Costa), linea alba 
Funktion: Böjer kroppen framåt (flexion i ryggraden), böjer kroppen i sidled 
(lateralflexion i ryggraden), roterar åt samma sida som muskeln sitter på, minskar 
svanken (bakåttippning av bäckenet).  
Positioner + egna anteckningar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Transversus abdominis 
Ursprung: Från ryggraden via fascia thoracolumbalis, revben 7–12, crista-kanten. 
Fäste: Linea alba via rektusskidan. 
Funktion: Skapar en tryckökning i bukhålan. 
Positioner + egna anteckningar: 
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Instuderingsfrågor:  
 

1. Vad har Rectus abdominis sitt ursprung och fäste? 
2. Vilken rörelse skapar Rectus abdominis? 
3. Vad är den viktigaste funktionen av Rectus abdominis? 
4. Varför är inte gymnastiksträckningen på överkroppen den att sträva efter? 
5. Hur stärker/stretchar vi Rectus abdominis? Och varför är det kanske inte 

crunches som är den huvudsakliga övningen vi ska träna med den raka 
magmuskeln/rectus abdominus? Hur vill vi i stället arbeta med den? 

6. Var har Obliques externus abdominis sitt ursprung och fäste? 
7. Vad har Obliques externus abdominis för funktion? 
8. Var har Obliques internus abdominis sitt ursprung och fäste? 
9. Vilken funktion har Obliques internus abdominis? 
10. Hur stärker du och stretchar Obliquerna? 
11. Vilken funktion har Transversus abdominis (TA)? 
12. Kan man träna TA? 
13. Hur stärker vi TA? 
14. Var har TA sitt ursprung och fäste? 
15. Hur kan TA påverkas om vi går runt och spänner vår mage i vår vardag? 

 
 
 

5.0 Intro axel 
 
Referenspunkter: 

• Överarmsben (humerus) 2 stycken 
• Nyckelben (clavicula) 
• Skulderblad (scapulae) 

o Den laterala kanten på scapuale 
o Den mediala kanten 
o Glenoiden (ledskålen som möter 

humerus) 
o Fossa (urgröpning) supraspinatus  
o Fossa infraspinatus 
o Spina (rygg) scapulae 
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Instuderingsfrågor: 
 

1. Vilken slags led är axelleden? 
2. Vad skiljer höften och axelleden åt? 
3. Varför är det viktigt att som yogalärare ha koll på axelns rörelseomomfång? 
4. Axeln består av fyra leder, vilka? 

 
 
 

5.1 Rhomboideerna och serratus anterior 
 
Rhomboideus major 
Ursprung: T1-T4 
Fäste: Skulderbladets mediala kant 
(Scapula) 
Funktion: Lyfter, adducerar och 
inåtroterar scapulae. 
 
Rhomboideus minor 
Ursprung: C6-C7 
Fäste: Skulderbladets mediala kant 
(Scapula) 
Funktion: Lyfter, adducerar och 
inåtroterar scapulae. 
Positioner + egna anteckningar: 
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Serratus Anterior 
Ursprung: Laterala delen av 
revbenen (1–9) (Costa) 
Fäste: Insida medial kant på 
skulderbladet (Scapula) 
Funktion: Sänker och vrider 
skulderbladen (depression och 
rotation), håller skulderbladen på 
plats mot bröstkorgsväggen då den 
omsluter bröstkorgen som en 
korsett 
Positioner + egna anteckningar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instuderingsfrågor: 
 

1. Varför kan det vara bra att kunna grunder i anatomi? 
2. Vilka rörelseriktningar/ begrepp används om skulderbladen? 
3. Var har Rhomboideus minor och major sina ursprung och fästen? 
4. Vilken funktion har Rhomboiderna? 
5. Var finns Serratus anterior på kroppen? 
6. Vilken funktion har Serratus anterior? 
7. Vad kan vi göra för att stärka Rhomboideus & Serratus anterior? 
8. Hur stretchar vi Rhomboideus och Serratus anteroir? 
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5.2 Rotatorkuffen 
 
Subscapularis, supra spinatus, 
infraspinatus och teres minor. 
Ursprung: Skulderbladet (Scapula) 
Fäste: Överarmsbenet (Humerus) 
Funktion: Stabiliserar axelleden och 
gör en utåt- och en inåtrotation i 
axelleden Vanliga skador: vid mycket 
sittande framför en dator kan det vara 
bra att träna upp de utåtroterande 
musklerna för att motverka att axlarna 
åker framåt och hållningen blir sämre. 
impingement 
Positioner + egna anteckningar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instuderingsfrågor: 
 

1. Vad heter muskelgruppen som stabiliserar 
humerus/överarmsbenet? 

2. Vilka är de fyra musklerna som utgör 
rotatorkuffen? 

3. Vilka rörelser sker i Rotatorkuffen olika muskler? 
4. Varför behöver skulderbladet kunna röra sig när vi lyfter armen? 
5. Vad har Supraspinatus för funktion? 
6. Vad händer när Infraspinatus & Teres Minors ursprung och fäste rör sig mot 

varandra? 
7. Vad är Infraspinatus & Teres Minors huvudsakliga funktion? 
8. Hur stärker vi Rotatorkuffen (de fyra musklerna)? 
9. Varför är det viktigt att utgå från ursprungsläget för dig själv/elever? 
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5.3 Nacke 
Trapezius 
Ursprung: Skallbasen (occiput) 
kotor C1-C7 samt T1-T12. 
Fäste: Nyckelben (clavicula), 
skulderblad (scapula)  
Funktion: Lyfter, adducerar och 
roterar scapulae. Bilateral 
extension och kontralateral 
rotation av huvud. 
Positioner + egna anteckningar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sternocleidomastoideus 
Ursprung: Bröstben (sternum) nyckelben (clavicula) 
Fäste: Skallbas bakom örat (processus mastoideus)  
Funktion: Bilateral flexion av huvud. Kontralateral rotation. 
Hjälp inandningsmuskel. 
Positioner + egna anteckningar: 
 
 
 
 
 
Instuderingsfrågor: 
 

1. Vilken funktion har Trapezius? 
2. Var har Trapezius sitt urpsrung och fäste? 
3. Vilka tre delar delas Trapezius in i? 
4. Hur stärker vi Trapezius? 
5. Hur stretchar vi Trapezius? 
6. Var har Sternocleidomastodeus sitt ursprung och fäste? 
7. Vilken funktion har Sternocleidomastodeus? 
8. Vad är det som gör att hållning kan bli ett problem? 
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5.4 Armmuskler 
Latissimus dorsi  
Ursprung: Ryggraden (Th6-L5) (Cullumna 
Vertebralis), bäckenet (Pelvis) 
Fäste: Överarmen (Humerus) (fäster på 
framsidan) 
Funktion: För armen in mot sidan 
(adduktion i axelleden), för armen bakåt 
(extension i axelleden), inåtrotation av 
armen (medial rotation i axelleden). Den 
jobbar även som synergist i att böja ryggen 
bakåt (extension i ryggraden) lite rotation i 
ryggrad eftersom från höftkam via ryggrad 
och revben 
Positioner + egna anteckningar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pectoralis major 
Ursprung: Nyckelben (clavicula) och bröstben 
(sternum) 
Fäste: Överarm (humers) 
Funktion: Adduktion, inåtrotation och flexion i 
axelled 
 
Pectoralis minor 
Ursprung: Revben (Costa) 
Fäste: Skulderbladet (Scapula) 
Funktion: Sänker skulderbladet 
Positioner + egna anteckningar: 
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Deltoideus 
Ursprung: Nyckelben (clavicula), utskott skulderbal (acromion) och bakre kankten av 
skulderblad (scapula)   
Fäste: Överarmsben (humerus) 
Funktion: Främre fibrer (pars clavicularis): flexion, adduktion och inåtrotation i 
axelled. Mellersta fibrer (pars acromialis): abduktion i axelled och drar humerus 
proximalt-medialt. Bakre fibrer (pars scapulae spinalis): extension, adduktion och 
utåtrotation i axelled. 
Positioner + egna anteckningar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biceps bracchi 
Ursprung: Skulderbladet (coracoid o glernoid 
Scapula) 
Fäste: Strålbenet (Radius) 
Funktion: Böjer armen (flexion i 
armbågsleden), synergist ör armen framåt 
(flexion i axelleden), vrider underarmarna utåt 
(supination i underarmen) 
Positioner + egna anteckningar: 
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Triceps bracchi 
Ursprung: Skulderbladet (Scapula), 
överarmsbenet (Humerus) 
Fäste: Armbågsbenet (Ulna) passerar bakom 
axelled och armbågsled  
Funktion: Sträcker armen (extension i 
armbågsleden), drar armen bakåt (extension i 
axelleden) 
Positioner + egna anteckningar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instuderingsfrågor: 

 
1. Var har Latissimus dorsi sitt ursprung och fäste? 
2. Vilken funktion har Latissimus dorsi? 
3. Om huvudrörelserna är adduktion, inåtrotation och extension, vilka rörelser 

kan vi göra för att stärka Latissimus dorsi? 
4. Hur jobbar vi med att förlänga/sträcka? 
5. Var har Deltoideus sitt urpsrung och fäste? 
6. Precis som Trapezius är även Deltoideus indelad i tre, vilka? Och vilken 

funktion har de? 
7. Hur stärker/stretchar vi Deltoideus? 
8. Var har Pectoralis major och Pectoralis minor sitt ursprung och fäste? 
9. Vilken funktion har Pectoralis major? 
10. Hur stärker/stretchar vi Pectoralis major? 
11. Vilken funktion har Pectoralis minor? 
12. Hur stärker/stretchar vi Pectoralis minor? 
13. Var har Biceps bracchi sitt ursprung och fäste? 
14. Var har Triceps bracchi sitt ursprung och fäste? 
15. Vilken funktion har Biceps bracchi & Triceps bracchi? 
16. Hur stärker/stretchar vi Biceps bracchi? 
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6.0 Hållning 
 
Det finns en uppfattning om att vi kan träna oss till en god hållning, och att det 
finns bra och dålig hållning. Jag vill påstå att det är inkorrekt. 
I ”Kroppens idéhistoria” visas hur hållning kopplas till moral, att en person med god 
moral hade god hållning, och dålig hållning visade på dålig moral. Personer med 
dålig hållning hade dålig hygien, onanerade, stal och var sinnesslöa, då de med god 
hållning var ledare, godtrogna och intelligenta. Det här är något som har påverkat 
och fortfarande påverkar vår syn på hållning idag. 
 
Kan dålig hållning försämra syresättning, ja kanske till viss del. 
Finns det ett samband mellan hållning och sinnesstämning? Ja, men det är tillfälligt 
och inte generaliserbart. 
Orsakar ”dålig hållning” smärta? Inte nödvändigtvis. 
Vad som för mitt öga ser ut som dålig hållning, eller obekväm hållning kan vara den 
formen personen känner minst smärta i, eller tillochmed mest frihet. Att försöka 
träna eller manipulera kroppen att komma ut den formen och in i ”rätt” eller ”bra” 
hållning kan skapa mer smärta. 
Oavsett ditt syfte så är det inte ditt jobb som yogalärare att sträva någon annan till 
en viss hållning. 
 
Myter om hållning 

- bra hållning (stå eller sitta) innebär en rak linje 
- tränar vi upp musklerna får vi en bra hållning 
- dålig hållning kommer leda till smärta 
- med rätt ergonomisk inställning på bord/stol undviker jag smärta 

 
Instuderingsfrågor: 
 

1. Det finns en uppfattning om att vi kan träna oss till en god hållning, stämmer 
det? 

2. Vad kan ha påverkat att vi värderat hållning? 
3. God hållning idag brukar sättas i likhetstecken med smärta, dålig 

syresättning och sinnesstämning, behöver det vara så? 
4. Vad blir då din uppgift som yogalärare när du ser på andra kroppar? 
5. Hur är det med hållning och syresättning? 
6. Sitter hållning och sinnesstämning ihop? 
7. Vad kan vi säga i stället för god hållning? 
8. När är det viktigast att vi bryr oss om vår hållning? 
9. Vilka myter finns det kring hållning? 
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6.1 Rörelselära - biomekanik + linjering  
 
En rörelsekedja, eller kinetiska kedjor, kan uppstå då hjärnan rekryterar 
muskelceller via de motoriska enheterna. Hjärnan rekryterar muskelcellerna i en 
viss ordning, för att skapa den önskade rörelsen. Rörelsekedjorna delas in i två olika 
grupper – stängda och öppna kedjor. 
 
I en stäng rörelsekedja är det kroppen som rör sig och den distala delen av 
extremiteten ”sitter fast”, exempelvis en armhävning där händerna är fast och 
kroppen rör sig mot golvet. I en öppen rörelsekedja är den distala delen fri och 
kroppen förankrad, till exempel att ligga på rygg på en bänk och pressa en hantel 
upp och ner. 
Öppna kedjor kräver mer av kroppen, fler muskelkedjor och mer stabilitet och 
koordination och är därför att föredra när det gäller träning enlig den funktionella 
träningsmodellen. 
 
En definition av biomekanik är ”applicerandet av mekaniska principer i studier av 
levande organismer.” Biomekanik beskriver hur en rörelse sker, det är en kvalitativ 
rörelseanalys med systematisk observation och subjektiv bedömning av människans 
rörelsemönster. Biomekaniken räknar ut och beskriver bland annat krafterna 
bakom rörelse och i analysen ser man till ekonomiskt optimala och avvikande 
rörelsebeteende.  
 
Biomekanik tittar också på vilka av vävnaderna som belastas och hur kraften 
appliceras: hur, var, hur länge, vilken riktning, hur ofta och hur snabbt? Ett 
nyckelbegrepp är progressive overload på svenska typ gradvis ökande belastning. 
Kroppen behöver belastning, den mår bra av det. Skelett, senor, muskler allt stärks 
av belastning i rätt mängd. Med den gradvis ökade belastningen stärker vi 
musklerna. Vilket också benämns som adaptability eller anpassningsbarhet. 
Ett exempel med astronauter är att de tappar ca 1% bentäthet per månad i rymden. 
När vi blir äldre ca 1% per år här på jorden. Skillnaden är att astronauterna inte ens 
behöver arbeta mot gravitationen. Om vi då ser till yoga hur belastar vi kroppen? Är 
det tillräckligt? 
 
Vad är linjering? Och behöver vi det? 
Den äldre tanken på linjering är geometrisk, och fokuserar på hur det ser ut. Där 
finns en tank att när vi linjerar kroppen på att visst sätt för att nå samadhi, eller när 
vi nått samadhi på ett visst sätt når vi linjering. 
Ett mer modernt förankrat, och hållbart, förslag på definition är att placera 
kroppsdelar optimalt för mest energieffektivitet. Jag ser på det som hjälpsamma 
riktningscues att arbeta utifrån. Så tar du dig från position A till position B. Också 
ett bra ramverk att arbeta utifrån för att hjälpa eleverna utforska sin egen 
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kroppsmedvetenhet och allt eftersom ta sig utanför boxen. Med linjering som grund 
kan sedan proprioception användas för att undersöka positionen och övergångarna.  
 
Somatisk Rörelse 
All rörelse är somatisk eftersom det styrs av det somatiska nervsystemet. Men när vi 
ser till begreppet somatisk rörelse, som det används och pratas om, är det att i 
stället för att intellektualisera instruktionen lita till kroppens medfödda intellekt 
och lyssna in till kroppen hur den ska landa 
Nycklar att ta med för somatisk rörelse: 

1. även den minsta lokala rörelse påverkar kroppen globalt i motrörelser.  
2. När vi känner är vi mer NU 
3. Uppmärksamhet – intention – agera – upprepa. 

 
 
Hjärnan är modellerbar (plastisk). Det är inte bara tankar som omformar hjärnan, 
även varierad rörelse arbetar med plasticiteten i hjärnan och håller den stark, frisk 
och alert. 
Somatisk rörelse, det vill säga medveten rörelse, har också visats öka 
kroppskännedom och stärka självkänslan. 
 
Poängen är alltså, lär dig grunderna för att kunna varierar dig. Linjering är 
riktlinjer, inte fakta, och det förändras konstant så du har alltid något att 
undersöka. 
Gör det som är kul men fastna inte i boxen, var nyfiken och ta dig utanför den. 
 
Egen reflektion: 
Håller du med om påståendet ”det finns inga dåliga rörelser”? Varför/varför inte? 
Vilka aspekter av vårt varierade rörelsebehov upplever du att yoga täcker? Och vilka 
aspekter upplever du att yogan inte inkluderar? Vilka andra träningstyper eller 
rörelseformer kan du eller dina elever komplettera med för att täcka hela 
spektrumet? 
 
 
Instuderingsfrågor:  
 

1. Vad är en rörelsekedja? 
2. Vad innebär stängd och öppen rörelsekedja? 
3. Hur definieras biomekanik? 
4. Hur applicerar vi detta på yogan? 
5. Vad är då kraft eller force? 
6. Vad är applicerad kraft? 
7. Vad menas med progressive overload? 
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8. Vad är ett exempel på anpassningsbarhet? 
9. Är yoga tillräcklig belastning? 
10. Hur kan du tänka kring rörelse på ett biomekaniskt sätt? 
11. Vad är linjering? 
12. Om det inte finns någon rätt linjering, ska vi skippa linjeringsinstruktioner? 
13. Varför kan linjering vara ett bra verktyg för dig som yogalärare? 
14. Vad är proprioception och spatial förmåga? 
15. Vad innebär energieffektivitet? 
16. Vad är somatisk rörelse? 
17. Vilka nycklar att ta med när det gäller somatisk rörelse? 
18. Varför behöver vi variera våra rörelser? 
19. Vad är SAID principen? 

 
 
 

6.2 Rörelselära – rörlighet vs stelhet 
Vad är rörelse? Rörelserna brukar delas in i viljestyrd eller icke viljestyrd beroende 
på var ifrån informationen till att utföra rörelsen kommer ifrån. 

• viljestyrd vs inte viljestyrd 
• aktiv eller passiv 

o muskelkontraktion 
o gravitation 
o elasticitet 
o momentum 

 
Den muskel som gör kontraktionen kallas agonist. Muskelkompisen som arbetar på 
andra sidan för att balansera upp rörelsen så kan vi arbeta i flera olika lägen utöver 
ändlägen med vår kropp är antagonisten.  
 
Oftast går musklerna över en eller flera leder, så när de kontraherar skapar de 
rörelse i kroppen. Dock inte alltid då det finns tillfällen då de bara stabiliserar. För 
att arbeta smart, och få smidiga rörelser, samverkar flera muskler, så kallade 
agonister eller synergister. Men det är viktigt att förstå att det som kallas 
antagonistmuskler inte motarbetar varandra utan kompletterar varandra.  
 
Vad är rörlighet? 
Rörlighet brukar definieras som förmågan till rörelseutslag i en eller flera leder. 
Kroppens och alltså ledernas rörlighet kan begränsas av typ skelettstruktur, 
muskler, senor, ledkapslar, ligament, fett och hud. Den största begränsningen av 
rörlighet utgörs dock av musklerna.  
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Rörlighetsträning delas ofta in i aktiv och passiv träning, samt statisk och dynamisk 
träning.  
 
Varför rörlighetsträning? 
Missuppfattningen att när man har ägnat sig åt träning som belastar muskeln, 
framförallt excentriskt belastande arbete, drar musklerna ihop sig. Vi blir inte stela 
av styrketräning. Vi blir stela av att inte motionera vårt rörelseomfång. Av att vi 
tappar vår förmåga att rekrytera muskelfibrer som kan ta oss dit vi vill. Också på 
grund av minskad tolerans i nervsystemet så det vågar inte släppa oss dit ut. Utan 
då i stället kontraherar omkringliggande strukturer för att stoppa rörelsen. 
 
Stretch är avslappnande och har andra fördelar men inte alltid mest optimalt om 
det är ökad flexibilitet vi vill åt. Absolut du kan bli ”rörligare” av att passivt hänga, 
med det menar jag nå längre. Men du kommer tappa elasticitet och då inte vara 
stark det ytterläget. Så vad är syftet med den rörligheten? Om den är passivt äger 
du den inte, om du viktbelstar dig dit kan du äga det och återvända dit. Vi vill aktiv 
belasta strukturer och vävnader för att få varande förändring.  
 
Så i stället för stelhet benämner vi det som begränsat rörelseomfång. Och det kostar 
energi, det drar dig ur din optimala positionering. Om du ex inte kan glida humerus 
i axelled när lyfter armen men fortsätt vilja handen upp kommer den rörelsen att 
tas ut någon annanstans. Frågan är då, är det viktigt att handen kommer upp mot 
taket? 
 
Instuderingsfrågor:  
 

1. Vad är rörelse? 
2. Vad är rörlighet? 
3. Vad är rörlighetsträning? 
4. Vad är skillnaden på aktiv och passiv rörlighetsträning? 
5. Vad är skillnaden på statisk och dynamisk träning? 
6. Vilken missuppfattning finns kring styrketräning och stretch? 
7. Varför vill vi hålla på med rörlighetsträning? 
8. Vad är syftet med rörlighet? 
9. Har olika människor olika förutsättningar för rörlighet? 
10. Vad är stabilitet? 
11. Vad är Golgis senorgan och vad gör den? 
12. Vad kan vi säga i stället för stelhet? 
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6.3 Rörelselära – rörelseanalys, mönster, skaderisk 
 
Det är inte vår roll att avgöra om någon rör sig rätt. Vi kan analysera studera och ge 
förslag men det är alltid den egna upplevelserna som är viktigast. Vi ska absolut få 
testa och utveckla vår känsla för kroppar och det vi fått lära oss på utbildningar, 
men kom ihåg att var ödmjuk i den begränsade mängd kunskap vi har.  
 
Verktyg för din Rörelseanalys i klassen 
Riktlinjer att arbeta utifrån, som en inre checklista att följa när du observerar dig 
själv i din asanapraktik 

• skaderisk 
• syfte med övningen 
• integrering 
• kroppsvariationer 
• agens 
• andning 
• erfarenhet 
• tid 
• tålamod 
• ödmjukhet 
• nyfikenhet 

 
 
Det finns alltså inte en rätt hållning. Vi ser olika ut, att analysera och 
uppmärksamma om mönster ställer frågan hur eleven hamnat där och om den 
fastnat, utforska om det finns något som kan ändras om vi medvetandegör. 
 
Egen reflektion: 
Vad innebär rörelseanalys för din del? Vad tycker du är lätt, respektive svårt, med 
det? 
 
 
Instuderingsfrågor:  
 

1. Vilka faktorer har varit med och skapat de rörelsemönster vi har i oss? 
2. Nämn några orsaker till att vi får kompensationsmönster? 
3. Hur kan smärta vara en bra sak? 
4. Vilka verktyg kan du använda för din rörelseanalys i klasser?  
5. Vilken inre checklista kan du arbeta utifrån när du observerar din egen 

praktik? 
6. Vilka är de bästa verktygen för rörelseanalys? 
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6.4 Kroppsvariationer 
Egna anteckningar: 
 
 
 
 
 
 
 
Instuderingsfrågor: 
 

1. Vilka exempel finns det på hur vi ser olika ut och hur det kan påverkas oss på 
yogamattan? 

2. Utgå ifrån: foten, knät, höften, ryggraden, axlar, armbågsleden, handleden 
och nacken. 

3. Hur skapar vi tillgänglighet trots alla dessa olikheter? 
 
 

6.5 Skador 
 

Det är INTE i din roll att behandla skador!! 
Du som yogalärare kan (och bör) ta ditt ansvar för att inte skapa nya skador, och du 
kan ge förslag till elever med existerande skador – det är vad som ingår i din roll. 
 
Några tankar om skaderädsla inom yoga 

• Övertro på den egna förmågan om anatomi 
• Medikalisering på 1900-talet 
• Låg skaderisk eftersom vi rör oss sakta och inte har extern belastning  
• Livet är inte skadefritt 
• Skaderisk ökar med bakomliggande sjukdom och när vi kör över våra elever 

och de försöker anpassa sig efter externa riktlinjer 
• Vad som också påverkar skaderisken är dosering – att göra lite ngn gång 

sällan skadligt, men att gå från 0 till 100 eller överrepetera kan leda till 
förslitning 

 
Därför vill vi ha variation, progression och medvetenhet. Samtidigt som vi ska vara 
medvetna om skador och kompensationsmönster, och därför planera smart – men 
vi vill inte skapa rörelserädsla. Total stillhet, eller att undvika en rörelse, är aldrig 
lösningen. 
 
 



RICE 
Rest 
Ice 
Compression 
Elevate.  
 
 
 
 
 
 
 

POLICE 
Protect 
Optimal 
Load 
Ice 
Compression 
Elevate 
 
 
 
 
 

PEACE & LOVE 
Protect 
Elevation 
Avoid anti-
inflammatories 
Compression 
Education 
Load  
Optimism 
Vascularisation 
Exercise

 
Generella tips för att motverka samtliga skador är att dels med ord och handling 
visa att det är ett accepterande space, att det är den interna kompassen som styr 
riktningen. Att undvika använda ord som tvinga, trycka mm. Också att själv lära dig 
syfte/fokus för positionerna. 
När vi ger elever agens (självstyre) så att de känner att de får och vill ta egen form –
detta minskar skaderisken avsevärt. 
 
Instuderingsfrågor: 
 

1. Vad ingår och vad ingår inte i din roll som yogalärare när det gäller skador? 
2. Hur kan fysiska skador påverka en elev? 
3. För att ta ansvar men samtidigt inte sprida rörelserädsla, vad kan vi göra då? 
4. Det finns några vanliga tankar om skaderisk inom yogan, vilka? 
5. Hur stor skaderisk är det egentligen inom yoga? 
6. Vilka minnesregler kan vi använda för att ta hand om en akut skada (som inte 

är 112)? 
7. Vad är generella tips för att undvika skador? 
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6.6 Assisteringar 
 
Egna anteckningar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instuderingsfrågor: 

 
1. Varför assisterar vi? 
2. Fundera på hur assistering känns för dig? 
3. Varför fungerar inte en och samma assistering på alla? 
4. Vad kan du tänka på kring assistering? 

 
 
 

7.1 Generella riktlinjer sittande positioner  
Egna anteckningar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instuderingsfrågor: 
 

1. Vad kan påverka våra sittande positioner? 
2. Hur kan vi stötta i sittande positioner? 
3. Vad är en vanlig skuggsida i sittande positioner? 
4. Vad är det som gör att sitta med raka ben kan vara svårt? 
5. Hur kan vi stötta i sittande framåtfällning? 
6. Vad påverkar sittande rotation?  
7. Hur kan vi stötta i sittande rotation? 
8. Vad associerar vi ofta med sittande positioner? 
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7.2 Generella riktlinjer stående positioner 
 
Egna anteckningar: 
 
 
 
 
 
 
 
Instuderingsfrågor:  
 

1. Vad kan påverka våra stående positioner? 
2. På vilket sätt påverkas våra stående positioner? 
3. Hur kan vi stötta vid stående position som tex krigare 2? 
4. Kanske har du hört instruktionen: fötterna ihop i Tadasana. Varför är inte 

detta tillgängligt för alla? 
5. Varför kan stående positioner vara det mest tillgängliga valet för den stora 

massan elever? 
6. Vad ger stående positioner? 

 
 

7.3 Generella riktlinjer rotationer  
 
Egna anteckningar: 
 
 
 
 
 
 
 
Instuderingsfrågor: 
 

1. Vilka tendenser kan vi se hos eleverna när vi erbjuder rotation? 
2. Vad kan vi göra när vi instruerar rotationer?  
3. Hur kan vi använda en vägg för att hjälpa eleven känna in rotationen? 
4. Vilka fördelar, respektive nackdelar, finns det med att instruera dina elever 

att bibehålla höften still när de roterar? 
 
 



58 

 

7.4 Generella riktlinjer bakåtböjningar 
 
Egna anteckningar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instuderingsfrågor: 
 

1. Varför kan det vara bättre att använda sig av ordet bakåtböjning istället för 
bröstöppnare? 

2. Vilken tendens finns för nacken i bakåtböjningar? 
3. Hur ska höften vinklas i bakåtböjningen? 
4. Vilka delar påverkas i bakåtböjningar? 
5. Hur kan vi stötta kroppen i bakåtböjningar? 
6. Hur kan vi tänka oss skillnaden på bröstöppnare och bakåtböjningar? 
7. Hur kan en kort/stel Psoas påverka vår bakåtböjning? 
8. Vad behöver vi för att kunna ta ut rörelsen i hela ryggraden? 
9. Vad gäller ländryggsproblematik? 
10. Hur påverkar gravitationen bakåtböjningen? 
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7.5 Generella riktlinjer inversioner & armbalanser 
 
Egna anteckningar: 
 
 
Instuderingsfrågor: 
 

1. Vilka vanliga skuggsidor identifierar du i inversioner och armbalanser? 
2. Hur kan hämmad rörlighet i axlarna påverka inversioner och armbalanser? 
3. Är det farligt att stå upp och ned/ göra inversioner när man har mens? 
4. Hur kan personer med blodtrycksproblem uppleva inversioner? 
5. Vad gäller huvudstående och nackproblematik? 
6. Hur påverkas handlederna av inversioner? 
7. Hur påverkas axlarna i/av inversioner/armbalanser?  
8. Hur tar vi oss ann en utmanade position? 
9. Hur kan vi påverkas emotionell av inversioner? 
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