
Hjärnan 

 
Hjärnan, encephalon, 
väger hos en vuxen 
individ omkring 1200 
- 1400 gram och den 
utgör c:a 2 % av 
kroppens vikt.  
Storleken varierar 
mellan kön och person 
men detta har inget 
med intelligensen att 
göra. 
Hos en frisk 70-åring 
kan hjärnans vikt ha 
minskat c:a 100 - 200 
gram. Det beror till 
största delen på förlust 
av vatten men också 
på nervcellsdöd. Detta 
sker under det 
normala åldrandet 
precis som 
muskelmassan 
minskar med stigande 
ålder.  
Hos en svårt 
demenssjuk kan 
nervcellsförstöringen 
leda till att hjärnans 
vikt minskat till 700 - 
800 gram. 

 

Hjärnan består av två 
halvklotsformade 
hälfter, hemisfärerna, 
vilka åtskiljs av en djup 
fåra, fissura 
longitudinalis.  
Ytan är veckad och 
bildar vindlingar, gyri, 
åtskilda från varandra 
genom fåror, sulci.  
Vardera hemisfären 
indelas i lober och de 
viktigaste är:  
- Pannloben, lobus 
frontalis  
- Tinningloben, lobus 
temporalis  
- Hjässloben, lobus 
parietalis  
- Nackloben, lobus 
occipitalis  
 
Den vänstra 
kroppshalvan är 
representerad i höger 
hjärnhalva och vice 
versa. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Storhjärnans inre struktur  
I ett horisontalsnitt genom hjärnan framträder 
hjärnbarken som ett tunt skikt vars grå färg 
uppkommer av de stora anhopningarna av 
nervcellskroppar. Detta skikt är c:a 3-6 mm tjockt.  
Innanför barken finns myelinklädda nervtrådar och 
detta gör att hjärnsubstansen är vit. Insprängda i 
den vita hjärnsubstansen finns också anhopningar 
av nervcellskroppar, basala ganglier, som tillhör det 
extrapyramidala systemet som har med kroppens 
muskeltonus/muskelspänning och hållningsreflexer 
att göra. De båda halvorna förenas nertill av en 
kraftig, bred struktur, hjärnbalken. Den innehåller 
flera miljoner nervfibrer, som förbinder de olika 
områdena i de två hemisfärerna och möjliggör 
kommunikation och samarbete mellan dem.  

 

 
Storhjärnan omsluter den största delen av hjärnstammen som sticker in i 
storhjärnan från undersidan.  
Hjärnstammen är ett samlingsnamn för mellanhjärnan (diencephalon), 
mitthjärnan (mesencephalon), hjärnbryggan (pons) och förlängda märgen 
(medulla oblongata). 
Mellanhjärnan, ligger så gott som helt innesluten i storhjärnan och skymtar 
endast fram på hjärnans undersida. Mellanhjärnan innehåller bl.a. en formation 
som heter thalamus. Denna är bl.a. en viktig mottagarcentral för uppåtstigande 
impulser från ryggmärgen och hjärnstammen.  
Under thalamus finns en struktur som heter hypothalamus och som innehåller 
formationer som har till uppgift att reglera olika primära livsfunktioner, som 
temperaturreglering, törst och hunger, ämnesomsättning, reglering av sömn- och 
vakenhetstillstånd mm. Även det autonoma nervsystemet är representerat i 
hypothalamus och här finns viktiga förbindelser mellan CNS och kroppens 
endokrina organ.  
Hypofysen finns också i detta område. Den utsöndrar viktiga hormoner för 
reglering av bl.a. kroppens endokrina organfunktioner, metabolism 
(ämnesomsättning och utsöndring) och vätskebalans.  



 

Fortsättningen utgörs av mitthjärnan. Den innehåller kärnor som ingår i 
nervreflexbanan från näthinnan till pupillen samt hörselreflexer. Här finns även 
motoriska nervbanor som ingår i det extrapyramidala systemet (styr muskeltonus 
och kroppshållning).  
Därefter följer hjärnbryggan och förlängda märgen, vilken bildar den koniskt 
avsmalnande delen av hjärnstammen, belägen i höjd med det stora nackhålet i 
skallbasen. I hjärnbryggan passerar motoriska banor från storhjärnan. Där finns 
också omkopplingsstationer för motoriska banor från storhjärnbarken till 
lillhjärnan. Förlängda märgen utgör den koniskt avsmalnande delen av 
hjärnstammen och övergår i ryggmärgen, medulla spinalis. Autonoma 
nervsystemet är representerat i förlängda märgen och har intim samverkan med 
centra för reglering av andning och cirkulation, vilket innebär att skador inom 
denna del av hjärnstammen kan vara livshotande genom att drabba livsviktiga 
funktioner såsom hjärtats arbete och andningsmusklernas verksamhet. 
Ryggmärgen, medulla spinalis, sträcker sig från stora nackhålet ner till 1:a 
ländkotans underkant. Den är tjock som ett lillfinger. Från ryggmärgen utgår 31 
par spinalnerver som tillhör det perifera nervsystemet. Här finns långa 
uppåtstigande sensoriska-, uppåt- och nedåtstigande motoriska banor. 
 
Lillhjärnans yta är grå och veckad precis som storhjärnan. Lillhjärnan svarar för 
koordination av de tvärstrimmiga musklerna och hjälper till att upprätthålla 
balans och jämvikt. Den deltar också i regleringen av finmotoriken i handens, 
ansiktets, talorganens och ögats muskler. Skador i lillhjärnan kan orsaka 
balansrubbningar, skaknings- och darrningsfenomen (tremor), motoriska 
talsvårigheter (dysartri), snabba ögonrörelser (nystagmus) som leder till 
svårigheter att fixera blicken. 
 
 
 
 
 



Hjärnans och ryggmärgens hinnor  
Ytterst finns hårda hjärnhinnan, dura mater, den sitter som en tapet på kraniets 
insida. Närmast hjärnan och ryggmärgen finns den tunna, mjuka hjärnhinnan, pia 
mater. Den innehåller de blodkärl som försörjer nervvävnaden och den följer 
varje vindning och fåra på hjärnans yta. Mellan hårda och mjuka hjärnhinnorna 
finns spindelvävshinnan, arachnoidea. Den saknar blodkärl och är förankrad med 
tunna tråda i den mjuka hjärnhinnan, pia mater.  
 
 
 
 

 
Så fungerar hjärnan: 
Du uppfattar en situation genom ett syn-, hörsel- eller känselintryck. En signal går till 
hjärnan som skickar runt den till olika centra så du ska bli medveten om situationen och 
kunna fatta beslut om något behöver göras (i akuta situationer hinner du oftast handla 
innan du blir medveten om vad som hänt. Du drar t.ex. bort handen när du bränner dig 
innan du är medveten om att det var hett.) Du gör vad situationen kräver. Vad du gör 
beror på vilka minnen och erfarenheter du har av liknande situationer. Händelsen lagras 
i minnet och utgör en del av dina erfarenheter. 

 

Det finns miljarder nervceller i hjärnan 
som sköter om dessa procedurer. 
Signalerna skickas från nervcell till 
nervcell. Alla nervceller har kontakt 
med några tusental andra nervceller. 
Överföringen av nervimpulser sker i 
"kopplingsstationer" (synapser) med 
hjälp av kemiska (transmittor-
)substanser.  
För att bättre förstå funktionen kan 
man likna nervimpulsöverföringen 
med överföring av meddelande via 
mobiltelefoner. Alla mobiltelefoner 
har möjlighet att få kontakt med 
varandra, dock inte fysiskt. Kontakten 
med den bestämda telefonen sker med 
hjälp av radiovågor (jfr 
transmittorsubstans). 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

HJÄRNANS FUNKTIONER 
Vad händer om följande lober skadas? 

 

 

Pannlob Hjässlob Tinninglob Nacklob 
• Personlighets-

förändring, 
stört socialt 
beteende, 
självupptagen, 
distanslöshet  

• Nedsatt impuls- 
och 
känslokontroll  

• Insiktslöshet  
• Nedsatt 

beslutsförmåga, 
omdömeslöshet  

• Bristande 
motivation  

• Ändrat ät- och 
drick-beteende, 
aptitökning  

• Bristande 
motivation  

• Nedsatt 
koncentrationsf
örmåga  

• Uttrycksföråga; 
förenklat språk, 
svordomar  

• Nedstämdhet, 
håglöshet, 
hallucinationer  

• Svårt tolka 
intryck  

• Svårighet känna 
igen personer och 
föremål  

• Nedsatt 
rumsuppfattning  

• Nedsatt a 
nalytisk och 
logisk förmåga  

• Svårt förstå 
instruktioner  

• Sspråkstörningar; 
ordförlust, 
uttrycksförmåga, 
omskrivningar, 
nedsatt 
läsförståelse  

• Förvanskad 
kroppsuppfattnin
g  

• Minnesstörningar; 
främst 
korttidsminne  

• Försämrad 
inlärningsförmåga  

• Svårt känna igen 
personer  

• Nedsatt 
språkförståelse; 
förlust av ord, 
främst substantiv  

• Tolkning 
av syn-
intryck  

  
 


