
 
 

  

 

 Examensarbete 15 hp 

 

 

 

Ett evolutionärt perspektiv på ursprunget 

till människans uthållighetsförmåga under 

långdistanslöpning 

– en narrativ litteraturstudie 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Författare: Marcus Schertell 

                   Handledare: Jesper Augustsson 

                   Examinator: Jonas Ahnesjö 

                   Termin: VT16 

                   Ämne: Idrottsvetenskap 

                   Nivå: Kandidatexamen 

                   Kurskod: 2IV10E



I 
 

SAMMANFATTNING 

Bidrog långdistanslöpning till att sätta fart på människans evolution? Flertalet forskare 

argumenterar för att långdistanslöpning var en viktig drivkraft i människans evolution. Men har 

den här teorin ben att stå på? Arkeologiska fynd visar att släktena Homo och Pan skiljdes åt för 

4,6 till 6,2 miljoner år sedan. Det är vid den här tiden människans förfader gick sin egen väg 

med andra ord och blev bipedala. Trots att bipedala gångarter inkluderar gång och löpning, 

anses löpning inte generellt ha spelat en stor roll i människans evolution eftersom människan 

är, likt andra hominider, underlägsna sprinters jämfört med de flesta fyrfotade däggdjur. 

Den här uppsatsen, baserad på en kvalitativ metod med en abduktiv ansats, kommer att bedöma 

hur bra människan är på fortlöpande långdistanslöpning och narrativt granska den fysiologiska 

kapaciteten att springa långa distanser hos människor och andra däggdjur. Långdistanslöpning 

och löpning i allmänhet ställer dock en del fysiska krav på kroppens rörelse- och stödjeapparat. 

Tack vare en mångfald av fysiologiska egenskaper som möter dessa krav presterar människan 

anmärkningsvärt bra på att springa långa distanser. 

Dessa fysiologiska egenskaper kan delas in i fyra krav löpning utsätter kroppen för; energetik, 

muskuloskeletal styrka, stabilitet och temperaturreglering, varav många lämnar spår i skelettet. 

De fossila spåren av dessa egenskaper tyder på att förmågan att springa uppkom inom det 

mänskliga släktet och att löpning kan ha varit en bidragande faktor till utvecklandet av den 

mänskliga kroppsformen.  



II 
 

ABSTRACT 

Did endurance running drive human evolution? Some researchers argue that endurance running 

was a key driving factor of human evolution. But does this theory have legs? Archaeological 

finds show that bipedalism is a key derived behaviour of hominins that originated after the 

divergence of the human and chimpanzee lineages. Although bipedal gaits include walking and 

running, running is generally considered to have played no major role in human evolution 

because humans, like other hominids, are poor sprinters compared to most quadrupedal 

terrestrial mammals. 

In this paper, based on a qualitative method with an abductive reasoning, I assess how well 

humans perform at sustained long-distance running and narratively review the physiological 

bases for endurance running capabilities in humans and other mammals. Endurance running 

and running in general expose the locomotor system for several physiological demands. Thanks 

to a diverse array of features that meet these demands, humans perform remarkably well at 

endurance running. 

These features can be divided into four types of demands posed by endurance running; 

energetics, musculoskeletal strength, stabilization and thermoregulation. Many of these features 

have left traces in the fossilized skeleton of early hominins for paleoanthropologist and other 

researchers to examine. The fossil evidence of these features suggests that endurance running 

originated in the genus Homo and may have been a contributing factor in the evolution of the 

human body form.  
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1. INLEDNING 

 

 

I det här inledande kapitlet kommer jag att beskriva arbetets bakgrund och ämnesområde. Jag 

kommer även förklara olika begrepp och definitioner som kan vara bra att känna till. Vidare 

redogörs det för en överblick över tidigare forskning inom ämnesområdet och varför 

forskningsläget ser ut som det gör. Kapitlet innehåller slutligen även en problemformulering 

som leder fram till arbetets frågeställningar och syfte. 

 

 

1.1 Bakgrund 

Dagens levnadssätt för den genomsnittlige människan följer ett illavarslande mönster mot en 

ökad stillasittande tillvaro. Människan är emellertid konstruerad och byggd för rörelse. Rörelse 

i form av fysisk aktivitet. Människans kropp mår bra av fysisk aktivitet. Det här är inga djärva 

påståenden. Jag kan också vända på meningarna för att förtydliga innebörden i meningarna 

ännu mer. Människokroppen är inte byggd för att sitta still. Kroppen mår inte bra av fysisk 

inaktivitet. Att under många år sitta still under stora delar av dagen är associerat med ökad risk 

för hjärt-kärlsjukdomar och ökad mortalitet (Berlin & Colditz 1990; Garber et al. 2011; van der 

Ploeg, Chey, Korda, Banks & Bauman 2012; Bjørk Petersen et al. 2014). Fysisk inaktivitet och 

regelbundet stillasittande är med andra ord förödande för människan. Att röra på sig är därmed 

livsviktigt. Regelbunden fysisk aktivitet förbättrar kardiovaskulär hälsa (Garber et al. 2011), 

men kan även förbättra stämningsläge, kognitiva förmågor och generellt förbättrad livskvalitet. 

Det finns en typ av fysisk aktivitet som ligger mig varmare om hjärtat än någon annan. Löpning. 

Löpning är naturligt. Det är enkelt, avskalat och minimalistiskt. En typ av fysisk aktivitet som 

inte någon har uppfunnit eller paketerat med de senaste PR-tricksen utan den har funnits 

inbyggd i oss sedan urminnes tider. Jag tror att löpning finns i våra gener och i vår struktur. 

Förmågan att springa kan ha varit central för överlevnad och att springa är ett bra sätt att snabbt 

förflytta sig på. Löpning är dock påfrestande för kroppen och ställer en hel del krav på rörelse- 

och stödjeapparatens olika vävnader (muskler, senor, ligament, skelett och brosk). Mitt intresse 

för löpning och människans evolution har lett mig fram till meningen med att skriva den här 

uppsatsen. Det har lett fram till en mänsklig evolutionär nyfikenhet om förmågan att springa 

har utvecklats sida vid sida med människan. Kan till och med löpning ha bidragit till att sätta 

fart på människans evolution? Det är en spännande tanke och inte alls främmande eller 
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kontroversiell. Paleoantropologer har spenderat årtionden i fält i avlägsna områden för att 

försöka besvara den här frågan. Genom att studera och rekonstruera fossila lämningar av tidiga 

homininer kan det hjälpa paleoantropologer samt andra forskare att försöka avkoda det 

förflutna. 

Någonting hände när släktena Homo (människa) och Pan (schimpans) skiljdes åt för 4,6 till 6,2 

miljoner år sedan (Chen & Li 2001). Det är vid den här tiden människans förfader gick sin egen 

väg med andra ord och blev bipedala. Av alla nu levande hominider är människan den enda 

hominiden som är bipedal och går eller springer på två ben (Harcourt-Smith & Aiello 2004). 

Löpning faller sig naturligt för människans rörelseapparat att hon ofrånkomligen har något som 

gör henne unik bland de nu levande hominiderna vad gäller förmågan att springa på två ben. 

Men, löpning anses emellertid inte ha spelat en stor roll i människans evolution eftersom 

människan är, likt andra hominider, underlägsna sprinters jämfört med de flesta fyrfotade 

däggdjur. Människan är dock jämförelsevis duktig, jämfört med fyrfotade däggdjur, på att 

springa långa distanser genom att använda aerob metabolism. Jämfört med andra hominider är 

människan en överlägsen löpare. Människans kropp har en mångfald av fysiologiska 

egenskaper som gör att hon presterar bra på att springa långa distanser. Det här har lett till att 

flera forskare tror att löpning hade en roll i människans evolution och att löpning kan ha använts 

till att jaga bytesdjur i syfte att utnyttja proteinrika källor som kött eller benmärg (e.g. Carrier 

1984; Bramble & Leiberman 2004; Lieberman, Bramble, Raichlen & Shea 2009). Men har den 

här teorin ben att stå på? 

1.2 Begreppsförklaringar och definitioner 

Biomekaniska skillnader mellan gång och löpning 

Biomekaniskt skiljer sig de båda gångarterna åt. Begreppet biomekanik kan dock användas på 

många olika sätt. I den här uppsatsen avser biomekanik beskrivningen, analysen och 

bedömningen av rörelse under de bipedala gångarterna löpning och gång (Winter 2009). Det 

finns också skeletala, muskulära och neurologiska aspekter att ta hänsyn till vid beskrivningen 

av biomekanik. Jag kommer i korthet presentera både själva rörelsen som förekommer under 

löpning och gång (tekniskt sett kallat kinematik), men också kraften som driver rörelsen 

(tekniskt sett kallat kinetik) (Barton, Collins & Crossley 2012). En viktig skillnad mellan gång 

och löpning är hur muskler, senor och ligament fungerar samt hur energin de genererar används 

för att driva kroppen framåt. En gående människas kropp fungerar likt en omvänd pendel. En 

pendel som svingar sig fram och tillbaka på relativt utsträckta ben över kroppens masscentrum. 



6 
 

De flesta människor börjar springa vid en hastighet på cirka 2,3 meter per sekund (m/s), eller 

cirka 8 kilometer per timme (km/h) (Bramble & Lieberman 2004). Vid dessa högre hastigheter 

blir löpning mer kostnadseffektivt än gång genom att utnyttja en fjäderliknande effekt i 

kroppens muskler, senor och ligament. För att använda dessa fjädrar behöver benen böjas mer 

vid markkontakt än vid gång för att sedan sträckas ut vid stödjefasen (den fas då foten släpper 

kontakten med underlaget) (Alexander 1991; Novacheck 1998). Den här fjäderliknande 

effekten verkar inte utnyttjas i särskilt stor grad vid gång (Novacheck 1998). 

Bipedalism 

Bipedalism är en form av rörelseförmåga över land där en kropp rör sig framåt enbart med hjälp 

av sina två bakre extremiteter eller ben (Wikipedia 2016a). Bipedal rörelseförmåga inkluderar 

gång, löpning och hoppning. Men hoppning som en bipedal rörelseförmåga är utesluten ur den 

här uppsatsen eftersom hoppning generellt inte är en gångbar typ av förflyttning för människan. 

Definition av löpning i den här uppsatsen 

Det finns väldigt många olika former av löpning och på väldigt många olika distanser. Löpning 

i den här uppsatsen definieras enligt förmågan att springa långa distanser (>5 km) över längre 

tid genom att använda aerob metabolism. Den här typen av löpning betyder i den här uppsatsen 

långdistanslöpning, eller uthållighetslöpning, enligt engelskans ”endurance running”. 

Evolution 

Ordet evolution betyder utveckling. Evolution är namnet på den process som orsakar att 

utseendet och beteendet hos alla arter förändras. Den evolutionära processen sker i många steg 

över generationer och leder till att arter blir bättre anpassade till den miljö de lever i. Evolution 

är en ständig pågående process och kan drivas av till exempel konkurrens om föda, livsutrymme 

eller möjlighet att fortplanta sig. En förutsättning för evolution är genetisk variation som på ett 

eller annat sätt påverkar individens fortplantningsförmåga. Det naturliga urvalet gör att 

individer med stor fortplantningsförmåga gynnas och att deras gener blir vanligare i nästa 

generation. På så vis förändras populationens/artens gemensamma genetiska material över tid 

– det sker evolution. 

Människans systematik 

Människans fysiologiska egenskaper kopplade till rörelseförmåga genom löpning kommer att 

presenteras i den här uppsatsen. För att belysa kontraster vad gäller de här fysiologiska 
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egenskaperna kommer jag att dra många paralleller mellan olika hominider. Hominider 

(Hominidae) är en familj primater där orangutanger (Pongo), gorillor (Gorilla), schimpanser 

(Pan), och människor (Homo) ingår (Wikipedia 2016b). När diskussion om människans 

evolution kommer på tal är det ofrånkomligt att inte tala om tidiga homininer. Homininer 

(Hominini) avser människans släkte, Homo, och de arter av släktet Australopithecus som 

uppkom efter den evolutionära delningen från schimpanser, Pan (Wikipedia 2016c). För ett 

fylogenetiskt släktträd över människans släktskap med andra hominider, se figur 1. 

 

Figur 1. Ett fylogenetiskt släktträd som klargör människans släktskap med andra hominider. 

”Persistance hunting” 

”Persistence hunting” är ett engelskt begrepp som på svenska kan förklaras genom att jägaren 

utnyttjar sitt biologiska vapen (de fysiologiska egenskaper kopplade till löpning) gentemot 

bytesdjur som är mindre anpassade för löpningens påfrestningar. Den här typen av jakt utnyttjas 

främst och bäst under dagen när solen står som högst i syfte att överhetta lämpliga bytesdjur 

genom att driva det till hypertermi. 
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Skillnaden mellan gång och löpning definitionsmässigt 

Ett steg (engelskans ”stride”), är en fullständig cykel av benens rörelse. En fullständig cykel 

karakteriseras och börjar med att du sätter ned ena foten i marken och slutar när du sätter ned 

samma fot i marken igen. Gångarter (engelskans ”gaits”) delas upp i två olika typer av 

förflyttning: gång och löpning. Utmärkande för gång är att det anses att det måste finnas faser 

i steget där båda fötterna samtidigt har kontakt med underlaget. Utmärkande för löpning är att 

det anses att det måste finnas faser i steget där båda fötterna samtidigt inte har kontakt med 

underlaget (Alexander 1984a; Novacheck 1998). 

1.3 Tidigare forskning 

Hur bra är människan på att springa? 

Det finns indikationer på att människans förfader, de tidigast kända homininerna, gick upprätt 

någon gång för cirka 3,5 miljoner år sedan (Leakey & Hay 1979; McHenry 1982). Enligt 

Bramble och Lieberman (2004) har människans evolution om förflyttning mestadels handlat 

om förflyttning genom långväga vandringar. Flera forskare anser att människan anpassade sig 

till bipedalism genom att vi började gå (e.g. Jungers 1988; Wood & Collard 1999). Andra 

forskare anser dock att det finns evidens för att människan började springa (e.g. Carrier 1984; 

Bramble & Lieberman 2004; Lieberman et al. 2009). Dessa evidens finns i den moderna 

människans anatomiska struktur, men också i fossila lämningar av tidiga homininer. Bipedalism 

är också unikt för människan inom familjen hominider och samtidigt ovanligt bland klassen 

däggdjur (Lovejoy 1981). Det här förstärker teorin om att löpning inte hade någon vidare roll i 

människans evolution och att andra motiv än förflyttning via löpning kan stå i fokus. 

Den bristande uppmärksamheten kommer från att moderna människor är relativt långsamma 

löpare jämfört med andra landlevande däggdjur. Det finns ett flertal olika aspekter som leder 

fram till den här synen på att människan har en underlägsen löpförmåga. 100 meter sprint är en 

av de mest prestigefyllda grenarna inom friidrott. Men även de bästa mänskliga elitlöparna är 

relativt långsamma inom däggdjursklassen. En nu levande mänsklig sprinter har förmågan att 

springa i en maxhastighet av cirka 12 m/s, eller cirka 45 km/h, under ett fåtal sekunder 

(Majumdar & Robergs 2011). I motsats till andra landlevande däggdjur som till exempel hästar 

och hundar vilka kan springa i en maxhastighet av cirka 19 m/s, eller cirka 68 km/h, under flera 

minuter (Garland 1983; Bramble & Lieberman 2004). 
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De forskare som stöder teorin att människans förmåga till löpning är ett resultat av evolution 

argumenterar för att människan har andra egenskaper för löpning. Trots att människan är 

jämförelsevis underlägsna sprinters är människan jämförelsevis duktiga långdistanslöpare. Den 

här förmågan för uthållighet och att springa långa distanser är unikt för människor bland 

hominider (Bramble & Lieberman 2004). Andra hominider som till exempel schimpanser kan 

spurta snabbt, men gör det sällan och då endast under korta distanser (Isbell, Pruetz, Lewis & 

Young 1998). Att springa långa distanser är emellertid ovanligt bland fyrfotade däggdjur 

förutom för vissa sociala rovdjur som till exempel vargar och hyenor (Holekamp, Boydston & 

Smale 2000). 

Fyrfotade däggdjur vilka innehar god löpförmåga springer mycket fortare än människor över 

korta distanser. Men fortlöpande hastigheter under långa distanser är jämförbara med goda 

fyrfotade löpare som till exempel hundar och hästar (Bramble & Lieberman 2004). Det finns 

två skäl till den här jämförbarheten. Den första jämförelsen har med fyrfotade däggdjurs 

travande att göra eftersom människor inte har möjligheten att galoppera likt fyrfotade däggdjur. 

Fyrfotade däggdjurs travande är det som dock mest är biomekaniskt likt bipedal löpning och 

därmed mest jämförbart (Cavagna, Thys & Zamboni 1976; Alexander, Jayes & Ker 1980). I 

förhållande mot fyrfotade däggdjurs travande är människans hastigheter för långdistanslöpning 

väl jämförbara och relativt hög proportionellt mot vikten. Den förutsagda föredragna 

hastigheten vid trav för ett fyrfotat däggdjur i en någorlunda mänsklig storlek (65 kg) är cirka 

3 m/s, eller cirka 11 km/h, upp till övergången till galopp. Övergången från trav till galopp för 

samma fyrfotade däggdjur i mänsklig storlek (65 kg) är förutsagd att ligga runt en hastighet vid 

cirka 4 m/s, eller cirka 14 km/h (Heglund & Taylor 1988). Enligt Cavanagh och Kram (1989) 

varierar hastigheten vid långdistanslöpning hos människor, i kontrast mot fyrfotade däggdjur, 

mellan cirka 2,5 m/s, eller 9 km/h och ända upp till cirka 6 m/s, eller cirka 22 km/h, hos 

elitlöpare. Genomsnittlig hastighet för rekreationslöpare varierar dock mellan cirka 3 till 4 m/s, 

eller cirka 11 till 14 km/h (Cavanagh & Kram 1989). 

För det andra presterar människor relativt bra på långa distanser vid tidigare nämnda 

löphastigheter för långdistanslöpning. Intresset för löpträning och att delta i tävling- och 

motionslopp är idag större än någonsin (Svensk Friidrott 2012). Varje år springer tiotusentals 

människor i mål på några av de största loppen på längre distanser som till exempel tio kilometer 

och ända upp till ett maraton (42,195 km). För andra hominider än människan är sådana här 

distanser okända om inte omöjliga att klara vid en liknande hastighet. Sådana här distanser är 

endast jämförbara, vad vi vet, av vissa specialiserade däggdjur vilka har observerats i sitt 
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naturliga habitat (Bramble & Lieberman 2004). Sociala rovdjur som till exempel vargar och 

hyenor har mätts samt observerats färdas mellan 14 till 19 kilometer per dag (Holekamp, 

Boydson & Smale 2000). Det finns också specialiserade fyrbenta däggdjur som till exempel 

vissa arter av hundar och hästar vilka kan springa mer än 100 kilometer per dag medan de också 

bär eller drar en människa (Bramble & Lieberman 2004). 

Människan har dock en svaghet vad gäller den metabola kostnaden vid löpning i det avseendet 

att människan, i kontrast mot flera andra däggdjur inkluderat andra hominider, har högre 

syreförbrukning proportionellt mot vikten. Den här syreförbrukningen kan benämnas som 

förbrukningen av syre det tar att färdas en bestämd distans, i det här fallet en kilometer 

(hädanefter benämnd som ”energikostnad”). Människan har cirka 50 % högre energikostnad än 

typiska däggdjur av samma storlek (Taylor, Heglund & Maloiy 1982; Carrier 1984). Jämfört 

med en schimpans (17,5 kg) är människans (68,8 kg) energikostnad 25 % mindre än 

schimpansens i absoluta mått mätt, men 10 % högre proportionellt mot vikten (Taylor & 

Rowntree 1973). En sak att poängtera är att till exempel vargar också har en hög energikostnad 

proportionellt mot vikten jämfört med de undersökta däggdjuren (Taylor, Heglund & Maloiy 

1982). 

Människans kapacitet för långdistanslöpning kan vara att människan har ett stort och brett 

varierat utbud av hastigheter inom sin aerobiska zon. Hästar, till exempel, har begränsad 

variation i trav vilket exkluderar flera hastigheter inom den förutsagda och observerande 

föredragna aerobiska zonen (Hoyt & Taylor 1981). Mänskliga löpare skiljer sig generellt 

gentemot hästar genom att enbart använda en gångart med en stor variation i den aerobiska 

zonen. Det ska dock tilläggas att hästar kan hålla en mycket högre hastighet vid galopp än 

människans hastighet inom människans aerobiska zon (Margaria, Cerretelli, Aghemo & Sassi 

1963; Carrier 1984). Bramble och Lieberman (2004) poängterar dock att mänsklig löpförmåga 

inte skall underskattas trots att människan härstammar från en primat förfader. 

Sammanfattningsvis visar forskning att människan är underlägsen andra fyrfotade däggdjur vad 

gäller löpning med hög hastighet under kort tid. Hade det arrangerats sprinttävlingar på 100 

meter med människor och andra landlevande däggdjur hade människan förmodligen inte 

hamnat på en medaljplats, om ens kvalat in till finalheatet. Men fortlöpande hastigheter under 

långa distanser är emellertid jämförbara med goda fyrfotade löpande däggdjur trots att 

människan har en hög energikostnad. Människans förmåga att springa långa distanser kan vara 

att hon har ett stort och brett varierat utbud av hastigheter inom sin aerobiska zon. Det bör 
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tilläggas att utförlig information angående egenskaper kopplade till uthållighet vid 

rörelseförmåga genom löpning inte finns tillgängligt för många fyrfotade däggdjur. 

1.4 Problemformulering 

Studerandet av homininer har mestadels handlat om vilken hominin taxa som var den första 

tvåfotingen (Harcourt-Smith & Aiello 2004). Löpningens evolutionära aspekt kopplat till 

människans evolution är relativt begränsat studerad. Även om det finns underbyggda hypoteser 

rör det sig mestadels om kvalificerade antaganden baserad på rekonstruktioner av fossila 

lämningar av tidiga homininer när det gäller anatomisk struktur. Av dessa fossila lämningar är 

flertalet rekonstruerade för att tydas av paleoantropologer och andra forskare. Ämnesområdet 

är dock mer komplicerat än så eftersom det rör sig inte bara om löpning eller gång i sig vad 

gäller rörelseförmåga eller förflyttning. Frågan om varför människan, Homo, började gå på två 

ben är komplex och kan handla om andra motiv än förflyttning via två ben. Frågan är emellertid 

intressant eftersom livet brukar ta den kortaste vägen. Livet söker ständigt genvägar mot minsta 

möjliga motstånd genom ett naturligt urval för att främja kommande generationer. Då kan man 

undra om förmågan att springa långt och länge bara är ett epifenomen av att människan först 

började gå. Om nu gång kom före löpning. Eller om människans löpspecifika funktioner har 

något med vår evolution att göra alls. Faktum kvarstår dock att människan, Homo, innehar flera 

egenskaper kopplade till löpning och flera forskare spekulerar om varför (e.g. Carrier 1984; 

Bramble & Lieberman 2004; Lieberman et al. 2009). 

Om jag bortser från den evolutionära aspekten av löpning och bara inriktar mig på en 

problemdiskussion om löpningens natur i sig uppstår ett intressant fenomen. Löpning har flera 

gånger blivit ett kulturfenomen. Om vi tittar tillbaka i löpningens historik brukar det talas om 

”löparboomar”. En ”löparboom” kan beskrivas som ett förhöjt intresse av att springa, både för 

träningens skull, men också i tävling- och motionslopp. Den senaste ”löparboomen” tar kraft i 

början av 2000-talet och verkar fortsätta fram till idag. Intresset för löpträning och att delta i 

tävling- och motionslopp är större än någonsin (Svensk Friidrott 2012; Charbonneau 2015). 

Enligt flera epidemiologiska studier riskerar dock mellan 27 % och 79 % av rekreation- och 

tävlingsinriktade löpare att drabbas av skada under ett år varav skador i de nedre extremiteterna 

drabbas oftast (Walter, Hart, McIntosh & Sutton 1989; van Mechelen 1992; Rochcongar, 

Pernes, Carre & Chaperon 1995; van Gent et al. 2007). Genom att studera de fysiologiska krav 

löpning utsätter människan för när hon springer kan vi förhoppningsvis förhindra olika typer 

av skador genom skadeförebyggande träning och andra preventiva åtgärder. 
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Med problematiken kring människans evolutionära aspekt kopplat till löpning ställer jag mig 

följande frågeställningar: 

 Vilka fysiologiska krav ställs av löpning? 

 Hur är människan, Homo sapiens, anpassad för de fysiologiska krav som ställs av 

löpning? 

 Vad gör människan, Homo sapiens, unik när det gäller rörelseförmåga genom löpning 

jämfört med andra hominider? 

1.5 Syfte 

Syftet med den här litteraturstudien är att ge en översikt över vilka fysiologiska krav som ställs 

av långdistanslöpning (engelskans ”endurance running”) samt hur människan, Homo sapiens, i 

kontrast mot andra hominider, är anpassad efter den här typen av bipedal förflyttning. 

1.6 Avgränsning 

Olika mänskliga evolutionshypoteser finns det väldigt många av. I den här uppsatsen har jag 

koncentrerat mig på uppkomsten av bipedalism med en betoning på fysiologiska egenskaper 

kopplade till rörelseförmåga genom löpning. Den här litteraturstudien kommer därmed 

huvudsakligen att handla om, men är inte begränsad till, löpning och bipedalism.  
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2. METOD 

 

 

I det här kapitlet kommer jag att redogöra för val av metod och vilken typ av data jag har 

använt mig av samt hur datainsamlingen har gått till. Här kommer även presenteras hur jag 

har gått tillväga under arbetets gång. Avslutningsvis presenteras en metoddiskussion där jag 

diskuterar för- och nackdelar till val av metod. 

 

 

2.1 Abduktiv ansats 

I den här uppsatsen har jag använt mig av en abduktiv ansats. Enligt Bryman och Bell (2015) 

börjar abduktion med en gåta eller en överraskning av något slag för att sedan försöka förklara 

det. Gåtor kan uppstå när forskare råkar ut för empiriska fenomen som existerande teorier inte 

kan redogöra för. Ett abduktivt resonemang involverar ett sökande i syfte att identifiera 

betingelser som ämnar göra fenomenet mindre gåtfullt. Det här sökandet innebär att forskaren 

måste söka fram och tillbaka mellan den sociala världen som en empirisk källa för teoretiska 

idéer samt litteraturen i syfte att välja den ”bästa” förklaringen från konkurrerande förklaringar 

eller tolkningar av information (Bryman & Bell 2015). 

2.2 Kvalitativ forskningsstrategi 

Jag har i den här uppsatsen använt mig av en kvalitativ forskningsstrategi. En kvalitativ 

forskningsstrategi använder sig av verbala formuleringar i insamlandet och analyserandet av 

data (Bryman & Bell 2015). Påståenden sker verbalt och uppsatsen består av det traditionella 

”ordet”. 

2.3 Narrativ litteraturstudie 

I den här uppsatsen har jag valt att genomföra en narrativ litteraturstudie. En narrativ 

litteraturstudie kan beskrivas som en upptäcktsfärd där det är svårt att i förväg veta var man 

kommer att hamna och hur resultatet kommer att bli. Narrativa litteraturstudier har heller inga 

uttalade inkluderings- och exkluderingskriterier som vid systematiska litteraturstudier 

(Tranfield, Denyer & Smart 2003). En narrativ litteraturstudie kan liknas vid en 

inlärningsprocess och narrativa forskare har en viss tendens att vara mindre fokuserade på det 
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slutgiltiga målet än systematiska forskare. Det här innebär för mig som författare att jag i mitt 

kunskapssökande har varit mer flexibel eftersom den systematiska strukturen inte hämmar mig. 

2.4 Material 

Sekundärdata 

Den här typen av data är vad jag i det här arbetet enbart har använt mig av eftersom jag har valt 

att genomföra en litteraturstudie. 

Datainsamling 

Insamlingen av data har skett genom ett sökarbete via databaserna SPORTDiscus och PubMed 

samt sökmotorn Google Scholar. Lämpliga vetenskapliga artiklar har sedan valts ut efter deras 

förmåga att besvara mitt syfte med tillhörande frågeställningar. Genom valda vetenskapliga 

artiklar har också artiklarnas referenslista analyserats för att se om det fanns ytterligare 

tillgänglig och relevant information som kunde användas för att besvara mina frågeställningar. 

Enligt Friberg (2012) görs ingen avgränsning till val av antingen kvalitativa eller kvantitativa 

artiklar i en litteraturstudie. Därför har all kunskap som samlats in och kunnat användas till att 

besvara frågeställningarna samt förstå ämnesområdet i stort inkluderats i undersökningen. 

Genom den här metoden kunde jag skapa en bredare förståelse om ämnesområdet ur flera olika 

kontexter och i slutändan en mera nyanserad bild. 

2.5 Tillvägagångssätt 

Arbetet började med att bestämma uppsatsens ämnesområde och det föll på totalt två stycken 

ämnesområden, nämligen löpning och mänskliga evolutionsteorier. Kombinationen skapade ett 

omfattande syfte baserat på tre frågeställningar. För att besvara och på ett förståeligt sätt 

presentera det här valde jag en kvalitativ forskningsstrategi baserat på en narrativ 

litteraturstudie. En abduktiv forskningsansats valdes för att komplettera ämnesområdets 

komplexitet och omfattning i det stora hela. 

Efter att ha valt metod och hur jag metodologiskt skulle gå tillväga började en omfattande 

litteratursökning för att jag som författare skulle få ett helhetsperspektiv på ämnesområdet i 

stort. Litteratursökning och läsning av den insamlade litteraturen har fortlöpande pågått under 

hela arbetets gång medan uppsatsens kapitel successivt har skapats. De individuella kapitlen 

har skapats baserat på mitt syfte i kombination med litteraturens innehåll. 
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För att skapa en helhet baserat på ämnesområdet och mitt syftes omfattning har stort fokus lagts 

på att skapa en klar röd tråd som ska sätta sin prägel på hela arbetet. Det här har gjorts genom 

att kontinuerligt läsa igenom arbetet och se att det inte finns några lösa trådar. 

2.6 Metoddiskussion 

Abduktiv ansats 

Enligt Bryman och Bell (2015) är abduktion, liksom deduktion och induktion, ett 

tillvägagångssätt som används för att dra logiska slutsatser och skapa teorier om verkligheten. 

Abduktion är emellertid en väg att gå för att lösa de problem som är associerat med deduktiva 

och induktiva forskningsansatser. 

Svagheten associerat med en deduktiv ansats är dess beroende av strikt teoriprövande baserat 

på en nollhypotes och en forskningshypotes. Beroende på vilket resultat forskaren får fram kan 

hon antingen förkasta sin nollhypotes eller stödja sin forskningshypotes genom ett resultat som 

inte motsäger forskningshypotesen. Svårigheten med en induktiv ansats uppstår från kritiken 

att ingen mängd empirisk data nödvändigtvis möjliggör skapandet av en teori. För att inte låta 

varken en renodlad deduktiv eller en renodlad induktiv ansats sätta käppar i hjulet föreslås en 

abduktiv ansats (Bryman & Bell 2015). 

Mitt inledande kapitel kan uppfattas som att en deduktiv ansats vore det bästa alternativet i och 

med att det finns en bakomliggande teori. Här finns dock ett dilemma eftersom en deduktiv 

ansats är associerat med en nollhypotes och en forskningshypotes. Den mänskliga evolutionära 

frågan om utvecklingen av bipedalism är dock komplex och jag anser inte vara i den positionen 

att jag varken kan förkasta en eventuell nollhypotes eller stödja en eventuell forskningshypotes. 

Det här kan tala för en huvudsaklig induktiv ansats, men eftersom mitt inledande kapitel kan 

tolkas deduktivt ansåg jag att en abduktiv ansats var lämpligast. Enligt Alvesson och Sköldberg 

(2008) är fördelen med abduktion, jämfört med deduktion eller induktion, att abduktion tillför 

ett djup och inbegriper förståelse. 

Kvalitativ forskningsstrategi 

Jag har valt att använda en kvalitativ forskningsstrategi i genomförandet av den här uppsatsen. 

Enligt Jacobsen (2002) finns det en stor skillnad i graden av öppenhet mellan kvalitativ metod 

och kvantitativ metod. Kortfattat kan skillnaden mellan de båda metoderna jämföras med att en 

kvantitativ metod använder kvantifiering i insamlandet och analyserandet av data. En kvalitativ 
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metod använder sig emellertid av verbala formuleringar i insamlandet och analyserandet av 

data. Skillnaderna mellan de båda typerna av data, siffror och ord, är alltså huruvida 

insamlingen av data är strukturerad på förhand eller mer öppen. 

Jag ansåg att en kvalitativ metod var mest lämplig eftersom mitt intresse låg i att skapa mer 

klarhet i vad som ligger i ett begrepp eller ett fenomen. Jacobsen (2002) skriver att ”den 

kvalitativa metoden är ofta lämplig för att skapa större klarhet i ett oklart ämne och för att få 

fram en nyanserad beskrivning av det” (Jacobsen 2002, s. 145). Eftersom kopplingen mellan 

bipedalism, löpning och människan är oklar tycker jag en kvalitativ metod är mer lämplig att 

använda än en kvantitativ. Det finns dock flera nackdelar med en kvalitativ forskningsmetod. 

För det första finns det en stor nyansrikedom vilket kan göra att det empiriska materialet blir 

svårt att tolka och blir överväldigande. I och med att jag har valt flera relativt orelaterade ämnen 

kan vissa data har varit väldigt komplexa och svårtolkade. För det andra kan den stora 

flexibiliteten vara ett stort problem. Jacobsen (2002) skriver att ”många får en känsla av att 

aldrig bli färdiga, att det ständigt dyker upp ny information” (Jacobsen 2002, s. 145). Eftersom 

jag har valt flera relativt orelaterade områden i sina enskilda beståndsdelar som ska bindas ihop 

i en stor enhet kan informationen bli överväldigande. Jag har varit tvungen att begränsa mig 

och skrapa information på ytan inom varje enskilt ämnesområde för att insamlingen av data ska 

kännas överkomlig att hantera. Det här kan göra att det inte uppstår någon djupare förklaring 

inom varje enskilt område. Vidare kan det här göra att en läsare som inte är insatt i de olika 

ämnena får svårt att hänga med. Informationen kan också ha en tendens att bli för överskådlig 

och alltför detaljerad. 

Narrativ litteraturstudie 

I den här uppsatsen har jag valt att genomföra en litteraturstudie. Enligt Green, Johnson och 

Adams (2006) kan litteraturstudier genomföras antingen narrativt, kvantitativt systematiskt 

eller kvalitativt systematiskt. Det här kan delas upp i två huvudgrupper; narrativt och 

systematiskt. Jag har valt att genomföra en narrativ litteraturstudie. Generellt kan sägas om 

litteraturstudier att syftet är att objektivt rapportera om den nuvarande kunskapen inom ett ämne 

baserat på tidigare publicerad forskning. En litteraturstudie ger läsaren en helhetsöversikt över 

aktuell forskning och hjälper till att sätta den här informationen i ett helhetsperspektiv. 

Det har riktats en del kritik mot litteraturstudier och främst narrativa litteraturstudier. Forsberg 

och Wengström (2013) skriver att ”översiktsartiklar kan vara stimulerande och intressant 

läsning, men de kan också vara mycket otillförlitliga om en systematisk ansats saknas” 
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(Forsberg & Wengström 2013, s. 26). En narrativ litteraturstudier har inga uttalade 

inkluderings- och exkluderingskriterier som måste följas. Jag har heller inte använt mig av 

några sådana i större utsträckning i mitt sökande efter information. Det finns både för- och 

nackdelar med det här. Uttalade inkluderings- och exkluderingskriterier begränsar insamlandet 

av information på ett systematiskt sätt genom att föra en strukturerad analys över vetenskapliga 

artiklars syfte, metod, urval och resultat i en sammanställande tabell. Ett protokoll används 

sedan för att kvalitetsgranska de valda vetenskapliga artiklarna. Systematiska litteraturstudier 

med uttalade inkluderings- och exkluderingskriterier håller därför en hög standard genom ett 

tillvägagångssätt som talar för en hög validitet och en hög reliabilitet. Tranfield, Denyer och 

Smart (2003) skriver att systematiska litteraturstudier också minimerar risken för felaktigheter 

och partiskhet och är därför vida betraktat som högkvalitativt evidens. 

Narrativa litteraturstudier har problem med partiskhet i sin utformning på grund av att inte ha 

några uttalade inkluderings- och exkluderingskriterier med en strikt systematisk design. Med 

partiskhet kan man säga att författaren söker information som stödjer hennes egen ståndpunkt. 

För en narrativ författare är det därför viktigt att minimera partiskhet så mycket som möjligt 

genom att vara objektiv i både sitt sökande och i sitt skrivande.  
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3. FYSIOLOGISKA KRAV FÖR LÖPNING 

 

 

I det här kapitlet kommer jag att presentera fyra typer av fysiologiska krav som ställs av löpning 

och förklara hur människan är anpassad efter dessa krav i jämförelse med andra hominider. 

 

 

Den mänskliga kroppen innehar flera fysiologiska egenskaper vilka är involverade i löpning. 

För att klargöra de här egenskaperna på bästa sätt kan det vara lämpligt att dela upp dessa i fyra 

olika typer av fysiologiska krav löpning utsätter kroppen för; energetik, muskuloskeletal styrka, 

stabilitet och temperaturreglering (Bramble & Lieberman 2004). Det är dock viktigt att skilja 

på egenskaper som nyttjar både löpning och gång från de egenskaper som enbart nyttjar 

löpningens biomekanik och inte funktionsmässigt relaterar till gång. 

3.1 Energetik 

Energetik är den vetenskapliga studien av energiflöden och lager under omvandling. I det här 

avsnittet kommer vetenskapen om energetik studeras ur ett biomekaniskt perspektiv kopplat till 

rörelseförmåga genom löpning. 

Löpning skiljer sig från gång i den betydelsen att löpning använder en serie av fjäderlika 

mekanismer vilka har i uppgift att lagra och frige energi vid kollision med underlaget. De 

fjäderliknande mekanismerna i människans kropp består av muskler, senor och ligament. 

Ligament och senor, men speciellt senor, bedöms vara viktiga i rollen att agera likt 

fjäderliknande mekanismer (Novacheck 1998). Senornas och ligamentens i synnerhet elastiska 

funktion är intressant vad gäller deras förmåga att agera likt spiralfjädrar. En spiralfjäder 

fungerar genom att den måste tryckas ihop för att lagra energi och släppas ut för att frige energi. 

Människans fjäderliknande mekanismer tycks fungera likadant; potentiell och kinetisk energi 

är temporärt lagrat som elastisk energi för att senare omvandlas till en elastisk rekyl (Alexander 

1984b; Stearne et al. 2016). De här fjäderliknande mekanismerna, i kontrast mot gång, urskiljer 

löpning från gångens pendel-liknande gångart. Genom att enbart gå verkar kroppen inte utnyttja 

lagra-och-frige-effekten i kroppens muskler, senor och ligament i en större grad (Novacheck 

1998). 
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Jämfört med andra hominider har människan flera fjäderliknande senor i de nedre 

extremiteterna vilka är sammankopplade med korta fasciklar av muskler (Thorpe, Crompton, 

Günther, Ker & Alexander 1999). Thorpe et al. (1999) fann också att människan, jämfört med 

schimpanser, har relativt korta muskelfasciklar i fotens plantarflexorer gastrocnemius och 

soleus. Den här skillnaden bedömer de vara kopplad till hälsenan hos människor (Thorpe et al. 

1999). Enligt Bramble och Lieberman (2004) är hälsenan den viktigaste fjäderliknande senan 

vilken kopplar ihop hälbenet med fotens plantarflexorer. Flera forskare gör bedömningen att 

hälsenan har utvecklat kapaciteten att lagra och frige energi (Ker, Alexander & Bennett 1988; 

Alexander & Ker 1990). I sådana här fall sparas energi genom att utveckla kortare fasciklar av 

muskler och istället utveckla längre senor. Både för att minimera muskelmassan, men också för 

att senor kostar mindre metabolisk energi än muskler (Dimery, Alexander & Ker 1986). Den 

primära rollen för de korta fasciklarna av muskler är främst att upprätthålla en spänning för 

vilka korta fasciklar är mekaniskt lämpliga för (Ker, Alexander & Bennett 1988). Andra 

fjäderliknande vävnader i människans nedre extremiteter är senan iliotibialbandet och muskeln 

peroneus longus (Bramble & Lieberman 2004). Människan har även i foten en komplex 

anordning av speciella funktioner vilka tillsammans agerar likt en spiralfjäder. Fotens struktur 

skapar ett elastiskt fotvalv vilket gör att människan kan utnyttja senor och ligament för att lagra 

samt frige energi (Ker, Bennett, Bibby, Kester & Alexander 1987). 

Fysisk aktivitet sätter kroppens energiomsättning på sin spets och kräver störst behov av 

energiomsättning. I idrottsgrenar som till exempel 100 meter sprint kan musklernas 

basalmetabolism överstigas 120 gånger eller mer. Under mindre intensiva men fortlöpande 

fysisk aktiviteter som maratonlöpning kan kroppens basalmetabolism överstigas 20 till 30 

gånger eller mer (McArdle, Katch & Katch 2010). McArdle, Katch och Katch (2010) tillägger 

dock att kroppens förmåga att omvandla energi kan skilja sig beroende på intensitet, duration 

och individens nuvarande fysiska status. De fjäderliknande mekanismerna i människans kropp 

har en förmåga att spara metabolisk aktivitet som annars musklerna hade varit tvungna att 

producera. 

Under löpning når potentiell och kinetisk energi sin topp precis innan människans ena ben är 

på väg att vända för att pendla framåt, också kallad ”midswing” i löpningens bencykel. När 

kroppens masscentrum faller mot underlaget går den potentiella energin förlorad. När foten får 

kontakt med underlaget går den kinetiska energin förlorad. Mycket av den förlorade potentiella 

och kinetiska energin omvandlas till elastisk energi för att temporärt lagras i främst senor 

(Novacheck 1998). Den mänskliga hälsenan uppskattas kunna lagra, som elastisk energi, 35 % 
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av den kinetiska och potentiella energin förlorad och återvunnen i ett löpsteg på måttlig 

intensitet (Ker et al. 1987). Människans elastiska fotvalv uppskattas kunna lagra, som elastisk 

energi, 17 % av den kinetiska och potentiella energin förlorad och återvunnen i ett löpsteg 

(Alexander 1991). Senor är ett väldigt elastiskt material och förlorar bara cirka 7 % som värme 

av den elastiska energi lagrad i senan (Bennett, Ker, Dimery & Alexander 1986). Senor som 

agerar som spiralfjädrar är utsatta för större stress än andra senor. De sträcker därför ut sig 

längre till en större belastning och lagrar också mer elastisk energi (Ker, Alexander & Bennett 

1988). 

3.2 Muskuloskeletal styrka 

Löpning utsätter rörelse- och stödjeapparaten för en mycket större belastning än vid gång. När 

foten kommer i kontakt med underlaget produceras en stötvåg som går igenom kroppen, 

nerifrån foten och hela vägen upp till huvudet. Den här stötvågen går igenom flera leder i 

människans kropp och utsätter muskler, senor, ligament, skelett och brosk för en mycket större 

påfrestning än vid gång. Under förflyttning vid fysisk aktivitet kan belastningen på kroppen 

fastställas med hjälp av att mäta något som på engelska kallas för ”ground reaction force”, 

förkortat GRF. GRF är kraften som verkar av underlaget på en kropp i kontakt med det. I det 

här fallet hur mycket kraft som trycker mot foten. Vid högre hastigheter ökar den här kraften 

och belastningen på kroppen ökar således också (Weyand, Sternlight, Bellizzi & Wright 2000). 

Det bör dock tilläggas att belastningen kan variera beroende på typ av sko, barfotalöpning, 

löpstil och fotnedsättning. Jämfört med gång kan kroppen belastas med mer än dubbla kraften 

vid löpning (Nilsson & Thorstensson 1989). Vid löpning är det inte ovanligt att kroppen 

belastas med cirka två till fyra gånger den egna kroppsvikten (Cavanagh & Lafortune 1980; 

Nilsson & Thorstensson 1989; Scott & Winter 1990; Logan, Hunter, Ty Hopkins, Brent Feland 

& Parcell 2010). 

Jämfört med andra hominider har människan större ledytor i den nedre delen av ryggraden och 

i de nedre extremiteterna. Det här sprider stötvågen vid kollisionen med underlaget över en 

större yta och därmed skyddar utsatta leder. 

Människans ryggrad agerar likt en stödjepelare vilken hjälper till att stödja hennes överkropp 

och är en komplex anordning som är uppbyggd med många ryggkotor. Människan har, 

proportionellt sett, det bredaste centrumet i ryggkotans kotkropp jämfört med andra hominider, 

speciellt i de nedre lumbalkotorna (Sanders 1998). I ryggkotorna finns ett bensegment, 

pediculus arcus vertebrae, som kopplar samman ryggkotans tvärutskott med kotkroppen. I de 
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två nedersta lumbalkotorna och speciellt i den nedersta (L5) har det här bensegmentet en 

bredare tvärsnittsarea jämfört med andra hominider. Den bredare tvärsnittsarean gör 

bensegmentet mer robust och antyder på en speciell roll för de nedre lumbala bensegmenten 

inom bipedalism för människan (Sanders 1998). Det här bensegmentets position mellan 

viktbärande delar i ryggkotans struktur (kotkropp, disk, tvärutskott, taggutskott) (Pal & Routal 

1986, 1987) gör att de är utsatta för konstant stress vid böjningar (Sanders 1998). Människans 

ryggrad har normalt en neutral svank i ländryggen som kallas för lordos. Vid upprätt position 

placerar kurvan i ryggen de distala delarna i ryggkotan närmare den vertikala kompressionen 

ryggraden belastas med för jämfört med andra hominider. Det här betyder att lumbalkotorna i 

människans ryggrad belastas till en större grad av den totala belastningen ryggraden utsätts för 

(Adams & Hutton 1980; Yang & King 1984). Lumbalkotornas ökade belastning kan möjligtvis 

förklara varför de två nedersta lumbalkotorna har en bredare tvärsnittsarea (Sanders 1998). 

Den nedersta lumbalkotan (L5) ansluter till den översta och första sakralkotan (S1) och bildar 

lumbosakrala leden. Ytorna som bildar den här leden från L5 och S1 skiljer sig markant i storlek 

mellan olika hominider. Jämfört med andra hominider är människans ytor i lumbosakrala leden 

kraftigt förstorad proportionellt mot vikten. Det här bedöms relatera till dess stödjande roll i 

människans upprätta position (Sanders 1998). 

Studerandet av de nedre extremiteterna hos människan tyder på en markant skillnad i storleken 

på lårbenshuvudet jämfört med andra hominider. Människan har, jämförelsevis och 

proportionellt mot vikten, större lårbenshuvud som gränsar både mot bäcken och underben 

(Ruff 1988). 

3.3 Stabilitet 

Bipedala gångarter är i sin natur ostadiga, men flera skillnader mellan löpning och gång kräver 

speciella mekanismer under löpning för att bidra till att garantera stabilitet och balans. Det 

mänskliga bäckenet är en anmärkningsvärd struktur och har en central roll i bipedal 

rörelseförmåga, både vid gång och löpning, men än mer vid löpning. Bäckenets struktur 

påverkar mänsklig prestationsförmåga vid bipedal rörelseförmåga. För att kunna springa 

upprätt på ett energimässigt effektivt sätt och samtidigt minimera skaderisken behöver bäckenet 

vara robust samt vara uppbyggt för att maximera musklernas hävarmseffekt samt minimera 

belastningen (Saunders, Inman & Eberhart 1953). 

Bäckenets höftben skiljer sig i uppbyggnad mellan människor och andra hominider. Höftbenet 

hos andra hominider är högväxt, platt och följer kroppens frontalplan. Det här gör att 
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glutealmusklerna, som har sitt ursprung på den yttre delen av höftbenet och fäster proximalt på 

lårbenet, löper posteriort om höftbenet och drar låret bakåt (Fleagle et al. 1981). I kontrast mot 

andra hominider är människans höftben böjda och vidgar sig utåt. Den här konstruktionen 

skapar människans karakteristiska skålformade bäcken vilket gör att de mindre 

glutealmusklerna, speciellt muskeln gluteus medius, sitter lateralt över höftbenet. Det här 

resulterar i att muskeln gluteus medius abducerar låret istället för att dra låret bakåt vilket gör 

att den har en betydande roll i bäckenets stabilitet (Lovejoy 1988, 2005; Ward, Winters & 

Blemker 2010). Under löpning stödjs kroppen enbart av ett ben eftersom det andra är i luften. 

Bäckenet har då en tendens att tippa lateralt bort från kroppens masscentrum. När andra 

hominider än människan går eller springer kompenserar de för bristen av stabiliserande 

glutealmuskler genom att tippa bäckenet inåt mot kroppens masscentrum eller sträcker ut deras 

armar för att skapa balans. Sådant här beteende är inte särskilt energisnålt (Jenkins 1972). 

Människans glutealmuskler, speciellt muskeln gluteus medius, stabiliserar bäckenet mer 

effektivt genom att stärka den icke-stödjande sidan som lateralt vetter bort från kroppens 

masscentrum (Ward, Winters & Blemker 2010). 

Människans bäcken skiljer sig också från andra hominider på så sätt att sakralkotorna, som är 

sammanväxta till korsbenet och utgör en del av bäckenet, är mycket större och bredare (Gruss 

& Schmitt 2015). Tillsammans med en förstorad bäckenbenyta skapar det här större ytor för 

stabiliserande muskler som till exempel ryggmusklerna erector spinae och gluteus maximus. 

Muskeln gluteus maximus är, jämfört med andra hominider, kraftigt förstorad hos människor 

och bedöms vara en viktig stabilisator (Thorpe et al. 1999; Lieberman, Raichlen, Pontzer, 

Bramble & Cutright-Smith 2006; Ward, Winters & Blemker 2010). 

Bäckenet och dess omkringliggande muskler, som har någon kontakt med bäckenet, kan 

benämnas som bålen. Under löpning behöver bålen kunna rotera oberoende av överkroppen. 

Anledningen är att löpning producerar ett större vridmoment i kroppen jämfört med gång. Det 

här vridmomentet måste övervinnas för att skapa balans. När den ena foten lämnar underlaget 

accelereras hela benet framåt vilket producerar en kraft och en vridning i bålen som måste 

motverkas. Motsatt kraft produceras genom en vridning i överkroppen och med armarna, dock 

inte inkluderat huvudet (Novacheck 1988; Pontzer, Halloway, Raichlen & Lieberman 2009). 

Det verkar finnas tre viktiga rotationsfaktorer i bål och skuldror vilka möjliggör människor att 

skapa dessa motverkande krafter. För det första är människan kapabel till att isolera 

överkroppens vridmoment i relation till höften i en större grad jämfört med andra hominider 

(Aiello & Dean 1990). Det här gör att under- och överkropp kan röra sig runt sin egen vertikala 
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axel oberoende av varandra (Hinrichs 1987). För det andra är skuldergördeln frikopplad från 

huvud och hals vilket gör att skuldergördeln kan röra sig fritt (Bramble & Lieberman 2004). 

Det här betyder att människans huvud kan riktas framåt i färdriktningen. Jämförelsevis har 

schimpanser en stark koppling mellan muskler i skuldergördel, huvud och axlar. Den här starka 

kopplingen är mer eller mindre borta eller reducerad i människans kropp (Aiello & Dean 1990). 

För det tredje har människan relativt breda axlar vilket underlättar armpendlingen för att 

motverka vridmomentet vid löpning. Människans armar har också betydligt mindre 

muskelmassa, proportionellt mot vikten, jämfört med andra hominider (Zihlman & Bolter 

2015). Det här betyder att det krävs mindre muskelstyrka, och därmed mindre energi, att hålla 

armarna böjda vilket verkar vara en typisk hållning hos löpare (Bramble & Lieberman 2004). 

3.4 Temperaturreglering 

En avslutande fysiologisk faktor att reflektera över är förmågan att reglera temperaturen. Enligt 

Bramble och Lieberman (2004) har förmågan att hålla en stabil kroppstemperatur under långa 

vandringar länge ansetts vara viktig i öppna, varma och torra miljöer. Löpning producerar dock 

mycket mer endogen värme än gång och är därför betydligt mer i behov av 

temperaturreglerande egenskaper. Det finns en anledning till att värme utgör en större fara än 

kyla. Enligt Morrison och Ryser (1952) varierar den normala kroppstempereraturen hos högre 

däggdjur (Eutheria), en infraklass i klassen däggdjur dit människan tillhör, mellan 36°C och 

38°C. Medan människan tål en sänkning av kroppstemperaturen på 10°C tål hon bara en ökning 

av kroppstemperaturen på 5°C (McArdle, Katch & Katch 2010). Förmågan att hålla en stabil 

kroppstemperatur är därmed viktigt för att inte bli överhettad och riskera att drabbas av 

hypertermi. 

Människan har utvecklat flera egenskaper som gör att hon effektivt kan kyla ned sig själv 

genom till exempel effektiva svettkörtlar och minimal kroppsbehåring. Människans svettkörtlar 

utmärker sig från andra hominider genom att arbeta på en högre sekretorisk nivå och kan 

därmed utsöndra mer svett per körtel. Människan är en relativt naken hominid jämfört med 

andra hominider. Det här innebär att svett som kommer i kontakt med huden mer effektivt kyler 

och sänker kroppstemperaturen genom konvektion (Carrier 1984). Människan kan också 

effektivt, jämfört med andra hominider, kyla huvudet genom venöst blod. Venerna är placerade 

relativt nära huden på människan. Det här betyder att det venösa blodet kyls genom att svett 

avdunstar på huden. Samtidigt förstärks effekten genom minimalt med kroppsbehåring på 
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grund av konvektion. Det här i sin tur kyler det arteriella blodet som är på väg upp till hjärnan 

(Cabanac & Caputa 1979). 

En annan egenskap som hjälper till att kyla ned kroppen är andning genom munnen. Men inte 

genom att flämta eller flåsa vilket annars är ett typiskt sätt för däggdjur att göra sig av med 

värme. Att springa långt och länge genom att använda sig av aerob metabolism kräver stor 

mängd syre. Näsandning, vilket är typiskt för andra hominider, är inte lika effektivt och skapar 

mer motstånd än att andas genom munnen. Att andas genom munnen skapar också en större 

värmetransport än näsandning (Strohl, Decker, Olson, Flak & Hoekje 1988; Bramble & 

Lieberman 2004).  
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4. EVOLUTIONÄRA HYPOTESER 

 

 

I det här kapitlet kommer jag att presentera när de morfologiska egenskaperna kopplade till 

löpning kan ha uppstått och i vilken mänsklig art. Vidare ges en kort sammanfattning om de 

fysiologiska egenskaperna kopplade till löpning och hur de ställer sig i relation till gång. 

Avslutningsvis presenteras och diskutera två möjliga hypoteser till varför människan kan 

tänkas ha utvecklat och anpassat sig till en bipedal rörelseförmåga genom löpning. 

 

 

Utvecklingen av bipedalism i människans evolution är, i ett större sammanhang, generellt 

betraktat som en av de viktigaste anpassningarna som har hänt inom släktet homininer 

(Harcourt-Smith & Aiello 2004). Det finns väldigt mycket litteratur inom ämnet och med det 

följer väldigt mycket diskussioner. Jag har i den här uppsatsen fokuserat på om utvecklingen 

av bipedalism kan ha uppkommit via bipedal rörelseförmåga genom löpning och om det här 

kan ha bidragit till att sätta fart på människans evolution. Eller åtminstone ha en roll i 

människans evolution. När och i vilken mänsklig art de morfologiska egenskaperna som 

kopplas samman med mänsklig löpförmåga har uppstått är dock fortfarande oklart i det stora 

hela. Men, flera av de stora morfologiska egenskaperna kopplade till löpning förekommer 

emellertid i tidiga fossila fynd av arten Homo erectus. Flera fossila exemplar som generellt 

bedöms härstamma till arten Homo habilis innehar också flera morfologiska egenskaper som är 

kopplade till löpning (Bramble & Lieberman 2004). Med dessa funna fossila bevis är det rimligt 

att anta att förmågan att springa härstammar och uppkom inom släktet Homo. De nuvarande 

fossila fynden är dock otillräckliga för att precisera när alla morfologiska egenskaper som är 

kopplade till löpning uppkom inom släktet Homo. Till exempel är längden på hälsenan, en av 

de mest viktigaste anpassningarna, mycket svår och möjligtvis omöjlig att bedöma baserat på 

fossila fynd av tidiga, nu utdöda, människoarter (Bramble & Lieberman 2004). 

Människan är erkänt väldigt bra på att springa långt och länge samt att hon innehar många 

fysiologiska egenskaper vilket möjliggör det här. Med anledning till det här är det viktigt att 

fråga om, när och varför långdistanslöpning kan ha haft för roll i människans evolution. 

Människans förmåga för uthållighet ger upphov till flera frågor. Var långdistanslöpning ett 

viktigt beteende i människans evolution eller bara ett epifenomen av avancerade 
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gångegenskaper? Om förmågan för långdistanslöpning bara är ett epifenomen av avancerade 

gångegenskaper är det på sätt och vis en ren slump och kan bero på att en egenskap ”liftar” med 

en annan. Bipedalism och löpning är dock så funktionellt sammankopplade att den ena 

egenskapen mer eller mindre kan vara beroende av den andra och tvärtom. Men hur kan ett så 

komplext beteende som löpning ha evolverat fram? Det hypotiseras bland flera forskare att flera 

olika fysiologiska, morfologiska och beteendemässiga egenskaper evolverat ”i takt” med 

varandra (Ghalambor, Walker & Reznick 2003; Ahnesjö 2005). Det här kan betyda att flera 

olika egenskaper tillsammans har påverkat människans anpassning till en förmåga att springa 

upprätt på två ben. 

De mer traditionella argumenten syftar på att flera av de fysiologiska egenskaperna 

presenterade i kapitel tre enbart är anpassningar som förbättrar långväga vandringar i torra och 

öppna miljöer (e.g. Jungers 1988; Wood & Collard 1999). Men enbart gång kan inte förklara 

och stå för alla dessa egenskaper trots att flera av dessa egenskaper gynnar även gång som 

gångart. Det här gäller främst de fjäderliknande mekanismerna i kroppens muskler, senor och 

ligament. Dessa fjäderliknande mekanismer verkar inte utnyttjas i gång och har därför en ytterst 

liten roll i gångens pendelliknande gångart. Människans förstorade ledytor i människans 

ryggrad och nedre extremiteter kan emellertid ha spelat en roll och hjälpt att fördela vikten om 

människan har burit något tungt. De stabiliserande glutealmusklerna med en kraftigt förstorad 

gluteus maximus är fullkomligt grundläggande för en god löpförmåga. Men dessa 

stabiliserande glutealmuskler hjälper även till vid gång. Om människan vistades i torra och 

öppna miljöer har människan varit utsatt för extrem hetta. Människans temperaturreglerande 

egenskaper hade varit användbara för långa vandringar, men de hade varit absolut livsviktiga 

eftersom löpning producerar mycket endogen värme. 

Men varför kan människan ha tänkas springa och varför särskiljer människan från andra 

hominider vad gäller människans bipedala gångarter? Vilket beteende har motiverat människan 

till att springa långa distanser när gång är lättare, säkrare och kostar mindre energi? Jag kommer 

nu presentera två hypoteser till varför människan kan tänkas ha utvecklat en bipedal rörelse-

förmåga. För- och nackdelar presenteras löpande. 

4.1 Jägare på löpande fot 

Bytesdjur är beroende av hastighet och uthållighet för att undkomma rovdjur. Eftersom stora 

rovdjur är mycket snabba, snabbare än människan, har löpning förmodligen inte haft en stor 

betydelse för människans förfäder som ett sätt att fly. Löpning är emellertid ett mycket vanligt 
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sätt för landlevande rovdjur inom däggdjursklassen för att fånga bytesdjur. Exempelvis 

använder flera av de stora kattdjuren sig av löpning för att fånga bytesdjur. De flesta rovdjur är 

dock beroende av hastighet och acceleration för att fånga bytesdjur. Ett fåtal rovdjur, till 

exempel afrikanska vildhundar, använder sig emellertid ibland av uthållighet för att trötta ut 

och fånga bytesdjur (Carrier 1984). Flertalet forskare (e.g. Carrier 1984; Bramble & Lieberman 

2004; Lieberman et al. 2009) menar att människans fysiologiska egenskaper och morfologi 

tyder på att människan också har utnyttjat sin uthållighet för att jaga bytesdjur genom att trötta 

ut dem (”persistence hunting”). Den här typen av löp- och jaktteknik kan tidigt ha använts för 

att dra fördel av rika proteinkällor som kött och benmärg. ”Persistence hunting” har observerats 

bland flera nu levande primitiva samhällen vilka är jägare-samlare (Lieberman et al. 2009). 

”Persistence hunting” är i modern tid dock ovanligt eftersom jägare-samlare idag använder 

något typ av vapen, exempelvis pil och båge eller spjut. Jakt genom uttröttning tros emellertid 

ha använts innan sådana här projektilvapen uppfanns och såg dagens ljus (Carrier 1984). Det 

finns både för- och nackdelar med att jaga bytesdjur genom att trötta ut det och driva det till 

hypertermi. Det som talar för att människan jagade djur genom ”persistence hunting” är att den 

relativt nakna människan har lättare för att reglera temperaturen än pälsklädda djur. Människans 

bytesdjur drivs till att springa i en hastighet som är utanför deras komfortzon och också utanför 

djurets egna aerobiska zon. Den endogena värme som genereras på grund av den oregelbundna 

hastigheten (likt intervallträning) är mycket svår att göra sig av med för pälsklädda djur. 

Speciellt i ett varmt klimat i öppen terräng. Förr eller senare tvingas bytesdjuret att stanna för 

att inte drabbas av hypertermi. Det finns dock en nackdel med ett effektivt kylningssystem som 

människan har. Människans körtlar arbetar på en hög sekretorisk nivå. Det här betyder att stora 

mängder vätska, men även salter, utsöndras och måste ersättas på något sätt. Våra förfäder har 

därmed varit tvungna att på något sätt bära med sig vatten för långa jakter eller ha haft en hög 

procentandel lyckade jakter. Eller både och. 

Observerandet av nu levande samhällen av människor vilka använder den här jakttekniken, om 

än sällan, verkar dock ha en relativt hög procentandel lyckade jakter. Ungefär i hälften av fallen 

lyckas jakten (Lieberman et al. 2009). Människan har emellertid en mycket högre energikostnad 

proportionellt mot vikten per kilometer förflyttad jämfört med ett typiskt däggdjur av samma 

storlek (Taylor, Heglund & Maloiy 1982; Carrier 1984). Trots det här kan jagandet vara värt 

det om jägarna lyckas fälla ett relativt stort bytesdjur som väger upp för energikostnaden 

förbrukad under jakten. En annan fundering angående jakt genom ”persistence hunting” är att 

det förmodligen kräver ett starkt socialt samarbete mellan flera individer för en lyckad jakt, 
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men också för att kunna dela på ett eventuellt byte. Beteendet att dela mat med andra kan bara 

åstadkommas av ett starkt socialt nätverk som är baserat på förmågan att dela upp maten baserat 

på arbetsfördelning. 

Idag är det emellertid svårt att tänka sig varför nu levande människosamhällen av jägare-

samlare skulle ägna sig åt ”persistence hunting” när mindre ansträngande former av jakt finns 

tillgängliga för att få tag i kött. Därmed inte sagt att människan inte kan använda ”persistence 

hunting” som en fungerande jaktteknik. Mer betoning på att människan kanske inte behöver 

med tanke på vår tids jordbruk, boskapsskötsel och tillgång till projektilvapen. I ett tidigt skede 

i människans evolution kan ”persistence hunting” emellertid ha varit en av människans 

potentiella jakttekniker i sökandet efter proteinrika källor. 

4.2 Asätare på löpande fot 

Det finns emellertid en till teori som diskuteras inom mänskliga evolutionsteorier vad gäller 

bipedal rörelseförmåga genom löpning och sökandet efter proteinrika källor som kött och 

benmärg. Hyenor är ökända asätare och beryktade för att snabbt lokalisera och anlända till en 

plats där ett bytesdjur har fällts av en annan jägare. Flera forskare (e.g. Bramble & Lieberman 

2004; Lieberman et al. 2009) menar att även människan kan ha utnyttjat köttätande jägares 

dräpta bytesdjur som en källa för ett till synes lätt förvärvat proteinrikt mål kött eller benmärg. 

Liknande metoder av att plundra eller utnyttja redan dräpta bytesdjur från köttätande jägare 

förekommer hos nu levande samhällen vilka är jägare-samlare (Bramble & Lieberman 2004; 

Lieberman et al. 2009). 

Den här typen av metod för att få tag i en proteinrik källa är idag dock ovanlig och begränsad 

till ett fåtal observationer av nutida jägare-samlare. Om den här jaktmetoden utnyttjades av 

tidiga förfäder till människan kan de ha använt två generella strategier i sökandet efter dräpta 

bytesdjur. En möjlighet är att tidiga människor opportunistiskt sökte efter potentiella döda och 

lämnade bytesdjur medan de sökte efter annan typ av mat. Alternativt att tidiga människor 

strategiskt sökte efter långväga signaler efter as i syfte att plundra. Det vanligaste sättet att 

strategiskt söka efter as är att hålla utkik efter cirkulerande gamar i luften (Lieberman et al. 

2009). 

Oavsett om människans förfäder opportunistiskt eller strategiskt sökte efter as uppstår två stora 

utmaningar. För det första är hyenor och andra asätare exceptionellt snabba på att anlända till 

en plats där ett nyligen dräpt bytesdjur väntar, både dag som natt. För att vara konkurrenskraftig 
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på den här marknaden måste tidiga homininer ha varit tvungna att relativt snabbt färdas 

potentiellt flera kilometer för att hinna få tag i alla fall något proteinrikt kött. För det andra 

uppstår en konkurrens med andra köttätare vid letandet efter as. Den här konkurrensen och 

interaktionen mellan olika köttätare verkar uppstå just i samband med ett nyligen dräpt djur 

(Lieberman et al. 2009). Köttätare konkurrerar främst genom en kombination av styrka, 

snabbhet, smygande och samarbete. Risken för en dödlig utgång associerat med dessa 

kombinationer är relativt hög och för mänskliga jägare är det här inget undantag. Tidiga 

människor, likt moderna människor, är emellertid varken speciellt starka eller kraftfulla jämfört 

med andra köttätare som kan tänkas konkurrera om ett potentiellt byte. Tidiga människor kan 

också eventuellt ha saknat sofistikerade vapen vilka moderna människor har idag. 

Människan har emellertid ett övertag på en punkt gällande den här typen av jakt, både då och 

nu. Hyenor, vilka får ses som människans främsta fiende och konkurrent på marken, är 

pälsklädda djur vilket gör dem mer utsatta för hypertermi än den relativt nakna människan. 

Fällda bytesdjur på dagen kan därför ha varit ett enklare förvärvat mål. Löpning kan därför ha 

öppnat upp för en ny typ nisch vad gäller den här typen av jakt i sökandet efter föda. Med 

hänsyn till all evidens är det dock omdiskuterat i vilken omfattning, om någon alls, våra förfäder 

kan ha tänkas ägna sig åt den här typen jakt.  
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5. SLUTSATS 

 

 

I det här avslutande kapitlet kommer jag att dra en slutsats av vad min datainsamling säger om 

människans anpassning till bipedalism. Vidare ges en kommentar på vad framtida forskning 

behöver fokusera på inom det här ämnesområdet för att få mer klarhet i ett relativt oklart ämne. 

Avslutningsvis kommer jag att avrunda med en djupare fundering om löpningens möjliga 

uppkomst i människans evolution. 

 

 

Med hänsyn till vad jag tidigare i arbetet har presenterat är det rimligt att anta att släktet Homo 

utvecklade fysiologiska egenskaper som gynnar förmågan att färdas över långa sträckor både 

genom gång och löpning. Det är sällan en enstaka faktor styr hela evolutionen utan ofta är det 

flera faktorer som samverkar och påverkar varandra. Nya fossila fynd och mer detaljerade 

analyser över existerande fossila fynd krävs för att testa om de här båda gångarterna kan ha 

utvecklats samtidigt. Eller om fysiologiska egenskaper kopplade till enbart löpning utvecklades 

efter förmågan att gå och att löpning endast är ett epifenomen av avancerade gångegenskaper. 

Ytterligare forskning kan också bidra till att klargöra varför människan innehar en god 

löpförmåga. Men också vilket typ av beteende som har motiverat till att springa långt och länge 

och dess innebörd i människans evolution. 

Idag är löpning främst en form av träning och rekreation, men dess rötter är kanske lika 

uråldriga som ursprunget samt skapandet av det mänskliga släktet.  



31 
 

REFERENSER 

Adams, M. A. & Hutton, W. C. (1980). The effect of posture on the role of the apophysial joints in 

resisting intervertebral compressive forces. The Journal of Bone and Joint Surgery, 62(3), ss. 358-362. 

Ahnesjö, J. (2005). Polymorphism and Multiple Trait Coevolution in Pygmy Grasshoppers. Diss. 

Kalmar: Högskolan i Kalmar. 

Aiello, L. C. & Dean, C. (1990). An introduction to human evolutionary anatomy. London: Academic 

Press. 

Alexander, R. M., Jayes, A. S. & Ker, R. F. (1980). Estimates of energy cost for quadrupedal running 

gaits. Journal of Zoology, 190(2), ss. 155-192. 

Alexander, R. M. (1984a). The Gaits of Bipedal and Quadrupedal Animals. The International Journal 

of Robotics Research, 3(2), ss. 49-59. 

Alexander, R. M. (1984b). Elastic Energy Stores in Running Vertebrates. American Zoologist, 24(1), 

ss. 85-94. 

Alexander, R. M. & Ker, R. F. (1990). The architecture of leg muscles. I Winters, J. M. & Woo, S. L-

Y. (red.) Multiple Muscle Systems. New York: Springer-Verlag, ss. 569-577. 

Alexander, R. M. (1991). Energy-saving mechanisms in walking and running. Journal of Experimental 

Biology, 160, ss. 55-69. 

Alvesson, M. & Sköldberg, K. (2008). Tolkning och reflektion: vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod. 

2. uppl., Lund: Studentlitteratur. 

Barton, C., Collins, N. & Crossley, K. (2012). Clinical aspects of biomechanics and sporting injuries. I 

Brukner, P. & Khan, K. (red.) Brukner & Khan’s Clinical Sports Medicine. 4. uppl., Sydney: McGraw-

Hill. 

Bennett, M. B., Ker, R. F., Dimery, N. J. & Alexander, R. M. (1986). Mechanical properties of various 

mammalian tendons. Journal of Zoology, 209(4), ss. 537-548. 

Berlin, J. A. & Colditz, G. A. (1990). A meta-analysis of physical activity in the prevention of coronary 

heart disease. American Journal of Epidemiology, 132(4), ss. 612-628. 

Bjørk Petersen, C., Bauman, A., Grønbæk, M., Wulff Helge, J., Thygesen, L. C. & Tolstrup J. S. (2014). 

Total sitting time and risk of myocardial infarction, coronary heart disease and all-cause mortality in a 

prospective cohort of Danish adults. International journal of behavioural nutrition and physical activity, 

11(13), ss. 1-11. 



32 
 

Bramble, D. M. & Lieberman, D. E. (2004). Endurance running and the evolution of Homo. Nature, 

432, ss. 345-352. 

Bryman, A. & Bell, E. (2015). Business research methods. 4. uppl., Oxford: Oxford University Press. 

Cabanac, M. & Caputa, M. (1979). Natural selective cooling of the human brain: evidence of its 

occurrence and magnitude. Journal of Physiology, 286, ss. 255-264. 

Carrier, D. R. (1984). The Energetic Paradox of Human Running and Hominid Evolution. Current 

Anthropology, 25(4), ss. 483-495. 

Cavagna, G. A., Thys, H. & Zamboni, A. (1976). The sources of external work in level walking and 

running. Journal of Physiology, 262(3), ss. 639-657. 

Cavanagh, P. R. & Lafortune, M. A. (1980). Ground reaction forces in distance running. Journal of 

Biomechanics, 13(5), ss. 397-406. 

Cavanagh, P. R. & Kram, R. (1989). Stride length in distance running: velocity, body dimensions, and 

added mass effects. Medicine & Science in Sports & Exercise, 21(4), ss. 467-479. 

Charbonneau, R. (2015). The Running Explosion. https://marathonandbeyond.com/2015/07/the-

running-explosion/ [2016-05-01] 

Chen, F. C. & Li, W. H. (2001). Genomic Divergences between Humans and Other Hominoids and the 

Effective Population Size of the Common Ancestor of Humans and Chimpanzees. American Journal of 

Human Genetics, 68(2), ss. 444-456. 

Dierks, T. A., Davis, I. S. & Hamill, J. (2010). The effects of running in an exerted state on lower 

extremity kinematics and joint timing. Journal of Biomechanics, 43(15), ss. 2993-2998. 

Dierks, T. A., Manal, K., Hamill, J. & Davis, I. (2011). Lower Extremity Kinematics in Runner with 

Patellofemoral Pain during a Prolonged Run. Medicine & Science in Sports & Exercise, 43(4), ss. 693-

700. 

Dimery, N. J., Alexander, R. M. & Ker, R. F. (1986). Elastic extension of leg tendon in the locomotion 

of horses (Equus caballus). Journal of Zoology, 210, ss. 415-425. 

Fleagle, J. G., Stern, J. T., Jungers Jr, W. L., Susman, R. L., Vangor, A. K. & Wells, J. P. (1981). 

Climbing: a biomechanical link with brachiation and with bipedalism. Symposia of the Zoological 

Society of London, 48, ss. 359-375. 

Forsberg, C. & Wengström, Y. (2013). Att göra systematiska litteraturstudier: värdering, analys och 

presentation av omvårdnadsforskning. 3. uppl., Stockholm: Natur & Kultur. 



33 
 

Friberg, F. (2012). Att göra en litteraturöversikt. I Friberg, F. (red.) Dags för uppsats: vägledning för 

litteraturbaserade examensarbeten. 2. uppl., Lund: Studentlitteratur, ss. 133-144. 

Garber, C. E., Blissmer, B., Deschenes, M. R., Franklin, B. A., Lamonte, M. J., Lee, I-M., Nieman, D. 

C. & Swain, D. P. (2011). Quantity and Quality of Exercise for Developing and Maintaining 

Cardiorespiratory, Musculoskeletal, and Neuromotor Fitness in Apparently Healthy Adults: Guidance 

for Prescribing Exercise. Medicine & Science in Sports & Exercise, 43(7), ss. 1334-1359. 

Garland, T. Jr. (1983). The relation between maximal running speed and body-mass in terrestrial 

mammals. Journal of Zoology, 199, ss. 157-170. 

Ghalambor, C. K., Walker, J. A. & Reznick, D. N. (2003). Multi-Trait Selection, Adaption, and 

Constraints on the Evolution of Burst Swimming Performance. Integrative and Comparative Biology, 

43, ss. 431-438. 

Green, B. N., Johnson, C. D. & Adams, A. (2006). Writing narrative literature reviews for peer-reviewed 

journals: secrets of the trade. Journal of Chiropractic Medicine, 5(3), ss. 101-117. 

Gruss, L. T. & Schmitt, D. (2015). The evolution of the human pelvis: changing adaptions to bipedalism, 

obstetrics and thermoregulation. Philosophical Transactions of the Royal Society, 370(1663), ss. 1-13. 

Harcourt-Smith, W. E. H. & Aiello, L. C. (2004). Fossils, feet and the evolution of human bipedal 

locomotion. Journal of Anatomy, 204(5), ss. 403-416. 

Heglund, N. C. & Taylor, C. R. (1988). Speed, stride frequency and energy cost per stride: how do they 

change with body size and gait? Journal of Experimental Biology, 138, ss. 301-318. 

Hinrichs, R. N. (1987). Upper Extremity Function in Running. II: Angular Momentum Considerations. 

International Journal of Sport Biomechanics, 3, ss. 242-263. 

Holekamp, K. E., Boydston, E. E. & Smale, E. (2000). Group travel in social carnivores. I Boinski, S. 

& Garber, P. A. (red.). On the Move: How and Why Animal Travel in Groups. Chicago: University of 

Chicago Press, ss. 487-627. 

Hoyt, D. F. & Taylor, C. R. (1981). Gait and the energetics of locomotion in horses. Nature, 292(5820), 

ss. 239-240. 

Isbell, L. A., Pruetz, J. D., Lewis, M. & Young, T. P. (1998). Locomotor activity differences between 

sympatric Patas Monkeys (Erythrocebus patas) and Vervet Monkeys (Cercopithecus aethiops): 

implications for the evolution of long hindlimb length in Homo. American Journal of Physical 

Anthropology, 105(2), ss. 199-207. 

Jacobsen, D. I. (2002). Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra 

samhällsvetenskapliga ämnen. Lund: Studentlitteratur. 



34 
 

Jenkins Jr, F. A. (1972). Chimpanzee Bipedalism: Cineradiographic Analysis and Implications for the 

Evolution of Gait. Science, 178, ss. 877-879. 

Jungers, W. L. (1988). Relative joint size and hominoid locomotor adaptions with implications for the 

evolution of hominid bipedalism. Journal of Human Evolution, 17(1-2), ss. 247-265. 

Ker, R. F., Bennett, M. B., Bibby, S. R., Kester, R. C. & Alexander, R. M. (1987). The spring in the 

arch of the human foot. Nature, 325(7000), ss. 147-149. 

Ker, R. F., Alexander, R. M. & Bennett, M. B. (1988). Why are mammalian tendons so thick? Journal 

of Zoology, 216, ss. 309-324. 

Leakey, M. D. & Hay, R. L. (1979). Pliocene footprints in the Laetolil beds at Laetoli, Northern 

Tanzania. Nature, 278, ss. 317-323. 

Lieberman, D. E., Raichlen, D. A., Pontzer, H., Bramble, D. M. & Cutright-Smith, E. (2006). The human 

gluteus maximus and its role in running. Journal of Experimental Biology, 209, ss. 2143-2155. 

Lieberman, D. E., Bramble, D. M., Raichlen, D. A. & Shea, J. J. (2009). Brains, Brawn, and the evolution 

of Human Endurance Running Capabilities. I Grine, F. E., Fleagle, J. G. & Leakey, R. E. (red.) The First 

Humans - Origin and Early Evolution of the Genus Homo. Dordrecht: Springer Netherlands, ss. 77-92. 

Logan, S., Hunter, I., J. Ty Hopkins, J. T., Feland, J. B. & Parcell, A. C. (2010). Ground Reaction Force 

Differences Between Running Shoes, Racing Flats, and Distance Spikes in Runners. Journal of Sports 

Science & Medicine, 9(1), ss. 147-153. 

Lovejoy, O. C. (1981). The Origin of Man. Science, 211(4480), ss. 341-350. 

Lovejoy, O. C. (1988). Evolution of Human Walking. Scientific American, 259(5), ss. 118-125. 

Lovejoy, O. C. (2005). The natural history of human gait and posture. Part 1. Spine and pelvis. Gait and 

Posture, 21, ss. 95-112. 

Majumdar, A. S. & Robergs, R. A. (2011). The Science of Speed: Determinants of Performance in the 

100 m Sprint. International Journal of Sports Science & Coaching, 6(3), ss. 479-493. 

Margaria, R., Cerretelli, P., Aghemo, P. & Sassi, G. (1963). Energy cost of running. Journal of Applied 

Physiology, 18(2), ss. 367-370. 

McArdle, W. D., Katch, F. I. & Katch, V. L. (2010). Exercise physiology: nutrition, energy and human 

performance. 7. Uppl., Philadelphia, Pa: Lippincott Williams & Wilkins. 

McHenry, H. M. (1982). The Pattern of Human Evolution: Studies in Bipedalism, Mastication, and 

Encephalization. Annual Review of Anthropology, 11, ss. 151-173. 



35 
 

McHenry, H. M. (1995). Tempo and Mode in Human Evolution. I Fitch, W. M. & Ayala, F. J. (red.) 

Tempo And Mode In Evolution: Genetics And Paleontology 50 Years After Simpson. Washington, DC: 

National Academies Press, US, ss. 169-186. 

Morrison, P. R & Ryser, F. A. (1952). Weight and Body Temperature in Mammals. Science, 116(3009), 

ss. 231-232. 

Nilsson, J. & Thorstensson, A. (1989). Ground reaction forces at different speeds of human walking and 

running. Acta Physiologica Scandinavica, 136(2), ss. 217-227. 

Novacheck, T. F. (1998). The biomechanics of running. Gait and Posture, 7(1), ss. 77-95. 

Pal, G. P. & Routal, R. V. (1986). A study of weight transmission through the cervical an upper thoracic 

regions of the vertebral column in man. Journal of Anatomy, 148, ss. 245-261. 

Pal, G. P. & Routal, R. V. (1987). Transmission of weight through the lower thoracic and lumbar regions 

of the vertebral column in man. Journal of Anatomy, ss. 93-105. 

Pontzer, H., Halloway, J. H., Raichlen, D. A. & Lieberman, D. E. (2009). Control and function of arm 

swing in human walking and running. Journal of Experimental Biology, 212, ss. 523-534. 

Rochcongar, P., Pernes, J., Carre, F. & Chaperon, J. (1995). Occurrence of running injuries: A survey 

among 1153 runners. Science and Sports, 10(1), ss. 15-19. 

Ruff, C. (1988). Hindlimb articular surface allometry in hominoidea and Macaca, with comparisons to 

diaphyseal scaling. Journal of Human Evolution, 17(7), ss. 687-714. 

Sanders, W. J. (1998). Comparative morphometric study of the Australopithecine vertebral series Stw-

H8/H41. Journal of Human Evolution, 34(3), ss. 249-302. 

Saunders, J. B., Inman V. T. & Eberhart H. D. (1953). The major determinants in normal and 

pathological gait. The Journal of Bone & Joint Surgery, 35(3), ss. 543-558. 

Scott, S. H. & Winter, D. A. (1990). Internal forces of chronic running injury sites. Medicine and Science 

in Sports and Exercise, 22(3), ss. 357-369. 

Stearne, S. M., McDonald, K. A., Alderson, J. A., North, I., Oxnard, C. E. & Rubenson, J. (2016). The 

Foot’s Arch and the Energetics of the Human Locomotion. Scientific Reports, 6(19403), ss. 1-10. 

Strohl, K. P., Decker, M. J., Olson, L. G., Flak, T. A. & Hoekje, P. L. (1988). The nasal response to 

exercise and exercise induced bronchoconstriction in normal and asthmatic subjects. Thorax, 43(11), ss. 

890-895. 

Svensk Friidrott (2012). Svensk Friidrotts årsberättelse 2012. Stockholm: Svensk Friidrott. 

http://www.friidrott.se/docs/arsberatt12.pdf  



36 
 

Taylor, C. R. & Rowntree, V. J. (1973). Running on Two or on Four Legs: Which Consumes More 

Energy? Science, 179(4069, ss. 186-187. 

Thorpe, S. K. S., Crompton, R. H., Günther, M. M., Ker, R. F. & Alexander, R. M. (1999). Dimensions 

and Moment Arms of the Hind- and Forelimbs Muscles of Common Chimpanzees (Pan troglodytes). 

American Journal of Physical Anthropology, 110(2), ss. 179-199. 

Tranfield, D., Denyer, D. & Smart, P. (2003). Towards a Methodology for Developing Evidence-

Informed Management Knowledge by Means of Systematic Review. British Journal of Management, 

14(3), ss. 207-222. 

van der Ploeg, H. P., Chey, T., Korda, R. J., Banks, E. & Bauman, A. (2012). Sitting time and all-cause 

mortality risk in 222 497 Australian adults. Archives of internal medicine, 26(6), ss. 494-500. 

van Gent, R. N., Siem, D., van Middelkoop, M., van Os, A. G., Bierma-Zeinstra, S. M. A. & Koes, B. 

W. (2007). Incidence and determinants of lower extremity running injuries in long distance runners: a 

systematic review. British Journal of Sports Medicine, 41(8), ss. 469-480. 

van Mechelen, W. (1992). Running injuries. A review of the epidemiological literature. Sports Medicine, 

14(5), ss. 320-335. 

Walter, S. D., Hart, L., McIntosh, J. M. & Sutton, J. R. (1989). The Ontario cohort study of running-

related injuries. Archives of Internal Medicine, 149(11), ss. 2561-2564. 

Ward, S. R., Winters, T. M. & Blemker, S. S. (2010). The Architectural Design of the Gluteal Muscle 

Group: Implications for Movement and Rehabilitation. Journal of Orthopaedic & Sports Physical 

Therapy, 40(2), ss. 95-102. 

Weyand, P. G., Sternlight, D. B., Bellizzi, M. J. & Wright, S. (2000). Faster top running speeds are 

achieved with greater ground reaction forces not more rapid leg movements. Journal of Applied 

Physiology, 89(5), ss. 1991-1999. 

Wikipedia (2016a). Bipedalism. https://en.wikipedia.org/wiki/Bipedalism [2016-05-24] 

Wikipedia (2016b). Hominidae. https://en.wikipedia.org/wiki/Hominidae [2016-05-11] 

Wikipedia (2016c). Hominini. https://en.wikipedia.org/wiki/Hominini [2016-05-11] 

Wikipedia (2016d). Energetics. https://en.wikipedia.org/wiki/Energetics [2016-04-16] 

Winter, D. A. (2009). Biomechanics and motor control of human movement. 4. uppl., Hoboken, New 

Jersey: John Wiley & Sons. 

Wood, B. & Collard, M. (1999). The Human Genus. Science, 284(5411), ss. 65-71. 



37 
 

Yang, K. H. & King, A. I. (1984). Mechanism of Facet Load Transmission as a Hypothesis for Low-

Back Pain. Spine, 9(6), ss. 557-565. 

Zihlman, A. L. & Bolter, D. R. (2015). Body composition in Pan paniscus compared with Homo sapiens 

has implications for changes during human evolution. Proceedings of the National Academy of Sciences 

of the United States of America, 112(24), ss. 7466-7471. 


