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Oro för smittor är en av människans 
djupaste rädslor, då infektioner varit 
en av de vanligaste dödsorsakerna 
historiskt sett. 
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 Sedan covid-19 tvingade land efter land att 
stänga ner, är världen inte längre sig lik. 
När vi nu tagit oss igenom den akuta fasen, 
tyder mycket på att den psykiska ohälsan 
kommer att öka. Orsaken är förstås den 
långa isoleringen och ensamheten, brist på 
beröring och den ökande arbetslösheten. 

Skyddande effekt av bra livsstil
Det verkar som att covid-19-pandemin 
kommer att vara ett hälsohot i befolkning-
en under lång tid framöver. För att minska 

God livsstil är 
vår sköld mot  
viruset

Allt fler rapporter beskriver ett samband mellan ohälsosamma levnadsvanor och hur 
vi drabbas av covid-19. Därför är det viktigare än någonsin att tydligt lyfta fram livs-
stilens betydelse och inspirera medarbetarna att lägga om sina vanor. 

Under pandemin har flera vittnat om svårigheten att bibehålla sina goda vanor.  
Resultatet har visat sig i bland annat psykisk ohälsa, minskad muskelstyrka,  
sämre flås och ökad vikt/matsug. Som alltid tar det tid att komma tillrätta med en  
försämrad livsstil, men för att göra språnget mindre, ger vi här några råd på vägen.

Väljer vi rätt mat vid rätt tidpunkt, kan vi hålla oss pigga hela dagen. Med tips på 
vad som är bäst att äta vid olika tidpunkter under dagen, får vi den energi vi behöver 
för att orka med en hel dag jobbet och ha kraft över på fritiden. 

Att träna kan vara bästa sättet mot psykisk ohälsa som oro, ångest, stress. Det verkar 
till och med vara effektivare än både medicin och avslappning. Ett enkelt sätt att 
komma igång på, är att använda vardagens rutiner till att röra på sig. Ser vi dessutom 
till att utnyttja de ljumma augustidagarna till utomhusaktiviteter, får vi mer ork samti-
digt som vi fyller på våra depåer med mer energi till den mörkare delen av hösten.

Tänk på att allt vi gör ska kännas lustfyllt och stimulerande, för att hålla i sig länge! 

Trevlig läsning 
Susanne Colliander

negativa hälsokonsekvenser, menar SKRs 
expertgrupp att det är viktigt att lyfta fram 
livsstilens betydelse. Folkhälsomyndighet-
ens generaldirektör Johan Carlson håller 
i sak med expertgruppen, men vill inte att 
det ska bli för många budskap parallellt.

Våra levnadsvanor har visat sig ha en stor 
betydelse för hur vi drabbas av covid-19. 
Rökning och kraftig fetma anses till exem-
pel kunna öka risken för att bli svårt sjuk. 
Man kan därför ana att fler nu är extra mo- 
tiverade att lägga om sina vanor. 

Forts nästa sida >



2

Risken för hur vi drabbas verkar även på- 
verkas av ålder och underliggande väl-
levnadssjukdomar (som diabetes, högt 
blodtryck, hjärt-kärlsjukdom m fl). När de 
mest sårbara grupper i samhället uppvisar 
mer ohälsosamma levnadsvanor, är risken 
uppenbar att det också är dessa grupper 
som drabbas hårdast av den aktuella 
pandemin.

Enligt Socialstyrelsen, har hälften av alla 
kvinnor och 65 procent av alla män minst 
en ohälsosam levnadsvana och minst 20 
procent av sjukdomsbördan i Sverige be- 
ror på ohälsosamma levnadsvanor.  
Här finns med andra ord ett stort underlag 
att bearbeta - av flera anledningar. 

Recept för att inte drabbas så hårt
Coronaviruset har visat sig vara lömskt 
när det handlar om hur hårt vi kan drabbas 
av det. Eftersom ohälsosamma levnads-
vanor är en av de viktigaste orsakerna till 
icke-smittsamma sjukdomar, kan konse-
kvenserna av dem bli dramatiska under en 
pandemi som denna. Vissa blir jättesjuka 
medan andra bär på viruset utan att veta 
om det. 

God livsstil är vår sköld 
mot viruset

För att minska risken att drabbas hårdare 
än vi behöver, finns det några saker vi kan 
göra själva;

Regelbunden fysisk aktivitet
Om vi är fysiskt inaktiva ökar risken att 
drabbas av kroniska sjukdomar, som i sin 
tur ökar risken för att vi ska bli allvarligt 
sjuka och i värsta fall även dö i covid-19. 

Träning har en mängd fördelar som gör att 
vi håller oss friska längre. Det ger bl a 
sänkt blodtryck, förbättrade värden vid 
diabetes typ 2 samt minskad risk för hjärt- 
och kärlsjukdomar. Nu visar forskning att 
träning även är lika effektivt som medicin 
mot depression. Ju högre nivå av träning, 
desto färre depressiva symtom.

Undvik rökning
Om vi röker, ökar risken att drabbas av 
kroniska sjukdomar, som hjärt- och kärl- 
sjukdomar, diabetes typ 2 och kronisk 
lungsjukdom. 

Rökning påverkar vårt immunsystem i 
luftvägar, lungvävnad och i hela kroppen. 
Det leder till ett minskat skydd mot infek- 
tioner som covid-19

Sunda matvanor
Hälsosamma matvanor bidrar till att före- 
bygga sjukdom generellt och är en förut- 
sättning för ett starkt immunförsvar. 
Ohälsosamma matvanor, och ett för lågt 
intag av näring, påverkar immunförsvaret 
negativt och ökar generellt risken för olika 
infektioner. 

Dra ner på alkoholkonsumtionen
Alkohol ger flera negativa effekter i krop-
pen som till exempel nedsatt immunför-
svar, redan vid måttligt intag. Risken för 
negativa effekter ökar ju mer vi dricker. 

Alkohol ökar dessutom risken för rela-
tionsproblem, våld och olyckor samt kan 
förstärka känslor av nedstämdhet, ångest, 
rädsla och panik.  

Källa: Debattartikel ”Kunskapen om 
levnadsvanornas roll måste synliggö-
ras” publicerad 2020-06-17 av  
Sofia Dahlin, Mai-Lis Hellénius m fl;  
1177.se; Svenska läkaresällskapet

< Forts från föreg. sida
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Att träna kan vara bästa sättet mot 
psykisk ohälsa. Det verkar till och 
med effektivare än både medicin 
och avslappning. Om det vittnar 
flera studier inom hjärnforskning.

När vår kropp uppfattar något slags hot, 
ökar binjurarna sin produktion av stress-
hormoner. De släpper då ut mer kortisol 
och adrenalin, vilket ökar vår hjärtfrekvens 
och blodtryck, spänner upp vår muskler 
och skärper vårt fokus. Allt detta är avsett 
att hjälpa oss att reagera på den aktuella 
situationen, antingen genom att ”slåss” 
eller ”fly”.

Stressystemet finns nedärvt hos oss och 
gör att vi reagerar för hot. Det har byggts 
upp under miljoner år men är inte anpassat 
för vårt liv idag, där vi upplever kontinuer-
lig stress dag ut och dag in. 

Att träna, har visat sig vara enormt effek-
tivt när det gäller att förbättra toleransen 
mot stress och dämpa aktiviteten i krop-
pens stressystem.

Motion bryter ond stresscirkeln
Träning och stress är varandras motsatser 
om man ser på vad som händer i hjärnan. 
Stress ökar kortisol, träning sänker det. 

Stress krymper minnescentrumet och trä-
ning förstorar det

När hjärnans stressbromsar stärks med 
hjälp av träning, så kommer våra kroppar 
att tåla stress bättre och vi reagerar inte 
med lika mycket kortisol som tidigare. 
Kroppen lär sig och toleransen blir större.

Regelbunden konditionsträning
För att tillgodogöra sig träningens stress- 
effekt är konditionsträning bäst att utföra. 
Dessutom behöver man få upp pulsen tre 
gånger i veckan, en halvtimme per gång. 

Viss effekt får man direkt då hjärnan får 
mer blodgenomströmning. Men för en 
större påverkan vad gäller stress krävs det 
regelbundenhet. 

Det tar veckor eller månader för att stress-
bromsarna ska stärkas. Men varje steg 
räknas och även snabba powerwalks har 
visat sig ge effekt. 
 

Källa: Centrum för Idrottsforskning;  
Läkemedelsvärlden; Anders Hansen; 
Stressforskningsinstitutet

Träning håller oro  
och stress borta Det här händer vid stress

När vi blir rädda aktiveras kroppens 
stressystem. Hjärtat slår snabbt och 
blodflödet ökar. Det gör kroppen redo 
för att hantera en fara. Musklerna 
spänns för kamp eller flykt. Hjärnan 
aktiveras och vi blir fokuserade.

Det här är en bra och nödvändig reak- 
tion när en fara hotar. Men blir det för 
mycket övergår stressen i panik. Då kan 
vi inte tänka klart eller fungera som 
normalt.

Vi reagerar likadant för hot vi inte kan 
fly ifrån eller slåss emot. Det kan t ex 
vara rädslan för att förlora jobbet eller 
att inte hinna med allt vi borde.

Det här händer vid motion
När vi tränar stiger hormonnivåerna och 
hjärtat slår snabbare. Det är samma sak 
som händer när vi är stressade. Men ef- 
ter en tids träning sjunker nivåerna av 
stresshormoner och blir lägre än de var 
från början. Tränar vi regelbundet blir 
kroppen bättre på att hantera ett sådant 
stresspåslag: Nivåerna av stresshormo-
ner kommer inte att stiga lika mycket 
vid träning, inte heller vid stress. Vi 
kommer tåla stressen bättre, helt enkelt.

Men det är inte bara på lång sikt som 
träningen hjälper oss.  Om vi t ex tränar 
före ett möte, som vi är stressade inför, 
kommer vi att vara mindre stressade på 
själva mötet.
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Planera för en balanserad höst

För att hitta en bra balans under 
hösten kan vi redan nu planera för 
nya vanor och sätta realistiska mål 
för vad som ska hinnas med.

Hösten är i annalkande och det kan vara 
bra att redan nu planera för en bra balans 
i vardagen.

1. Skriv in tid för motion och återhämtning 
i kalendern (se sid 5).

2. Planera in en matordning för att orka 
dagen på bästa sätt (se sid 7).

3. Försök starta och avsluta varje dag i ett 
lugnt tempo, och varva däremellan aktivi-

tet med korta pass av vila (kanske bara ett 
par minuter ibland).

4. Sätt realistiska mål för vad som ska 
göras under en dag - eller under ett halvår 
- och försök att behålla planeringen och 
tempot, även om mycket annat pockar på.

5. Se till att få tillräckligt med sömn varje 
dygn genom att registrera antalet timmar i 
en sömndagbok.

6. Försök också att avsätta tid på kvällen 
för att varva ned. Stäng av teven, datorer 
och mobiltelefoner och gör något lugnt 
och vilsamt en stund innan läggdags.  
Då hjälper vi sömnen att fungera bra.

7. Vill vi sova cirka 8 timmar med god 
kvalitet, behöver vi vara vakna i cirka 16 
timmar innan vi lägger oss. Håll regel-
bundna tider för sömnen, så fungerar den 
som bäst. På så sätt får vi också en tydlig 
ram för när vi ska vara aktiva och när 
vi ska vila, vilket är en bra garanti mot 
överbelastning.

8. Försök gärna att få en stunds dagsljus 
varje dag. Det kan ju ske på väg till job- 
bet (med cykel eller till fots) eller i sam-
band med en promenad på lunchen.
 
Källa: Stress, prestation och åter-
hämtning av A Risberg, D Risberg, 
I-M Sternberg, E Westman, 2016
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Kom igång med bra motionsvanor

Att röra på sig är viktigt för att hålla länge 
och inte slitas ut i förtid. Då klarar vi av 
att utföra våra arbetsuppgifter på ett bra 
sätt och inte trötta ut eller överbelasta vår 
kropp. Det innebär också att vi stärker 
oss för perioder med ökad belastning eller 
vid sjukdom. 

Tips för att lyckas
Välj en attraktiv motionsform 
Träning ska vara roligt och lustfyllt, något 
vi ser fram emot, annars lägger vi bara av 
efter ett tag.

Ge förändringarna lite tid 
Tänk på att det är först när vi motione-
rat regelbundet och ätit bra (samtidigt) i 
minst sex veckor som vi kan börja märka 
resultat. För större förändringar bör vi ge 
motionen och kosten minst tre månader

Motionera inte för mycket 
Sträva hellre efter hög kvalitet i varje mo-
tionspass än att öka antalet träningstimmar 
på flera.

Knep för att komma iväg 
Det viktiga är att motionen genomförs.  
Är det ont om tid, så använd 10-15 minu-
ter av de ursprungligen tänkta 60. Packa 
träningsväskan kvällen innan, så att det 
inte går att ångra sig.

Planera in motionen
Planera in motionspasset precis som vilket 
möte som helst. Motionen ÄR ett viktigt 
möte, med sig själv. Vi får möjlighet att 
stressa av och rensa hjärnan, med följd att 
vi kan jobba bättre efteråt eller nästa dag. 
Regelbunden konditionsträning ökar vår 

Under coronatiden har många haft svårt att bibehålla sina goda vanor. 
Muskelstyrkan har minskat, flåset blivit sämre och matsuget ökat. De nya 
vanorna kommer därför att upplevas som extra jobbiga - fast bara en tid.

syreupptagning, vilket faktiskt förbättrar 
vår mentala prestationsförmåga, och styr-
keträningen minskar risken för arbetsbort-
fall relaterat till värk i axlar, nacke och 
rygg. Kort sagt, motionen är bra för för 
både den fysiska och psykiska hålsan.  
Plus att arbetsgivaren blir nöjd.

Glöm inte pausa 
Vila och sömn har en stor betydelse i åter-
hämtningsprocessen. Det är under vilan 
som uppbyggnaden av musklerna sker.  
Att vila och sova ordentligt gör även att vi 
orkar träna mer effektivt till nästa pass.
 
Källa: Boken Fler friska på jobbet av  
Susanne Colliander, Ekerlids förlag 
2020
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Ett räkneexempel för att öka  
träningsdosen med 150 Kcal:
Dammsugning 10 min, sopa gången  
10 min och gå i skogen 10 min ger 
41 kcal + 47 kcal + 70 kcal = 158 kcal.

Värdena här nedan gäller en person som 
väger 70 kilo. Väger vi mer förbränner 
vi mer på 10 minuter. Väger vi mindre 
förbränner vi mindre.

Källa: Boken Livsviktigt av  
Mai-Lis Hellenius, Adlibris 2016

brott på TV, stå och prata i telefon, cykla 
till mataffären och transportera varorna i 
ryggsäck m m.

Minsta energiförbränning för  
en bra hälsa
Forskarna har satt upp ett minsta mått för 
hur mycket en stillasittande person måste 
öka sin energiomsättning med för att inte 
få problem med hälsan. För en person som 
väger 70 kilo, innebär det minst 150 Kcal 
om dagen. 

Olika 10-minuterspass (se tabellen nedan) 
med aktivitet ger olika effekt, beroende 
på vad man väger. Generellt gäller att en 
högre vikt innebär högre förbränning och 
tvärtom.

Ta vara på rörelsen i vardagen

 
Har man inte tränat alls tidigare eller kän-
ner att det är svårt att få in fysisk aktivitet 
i livet just nu, är ”lägga till” ett utmärkt 
sätt komma igång. Aktiviteterna görs till 
en naturlig del av vardagen. För att spara 
tid kan man kombinera aktiviteterna med 
andra saker man har på dagordningen: 
Promenera till arbetet, ställa bilen en 
bit från arbetsplatsen och promenera tio 
minuter, gå av bussen en eller två hållplat-
ser tidigare, promenera på lunchen, gå i 
trappor istället för att ta rulltrappan, ta fem 
minuters promenad under ett reklamav-

Ett enkelt sätt att komma igång 
efter semestern är att ta vara på  
motion i vardagen.
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Kom igång med  
bra matvanor

Hålla sig pigg med mat
Orken på förmiddagen
Frukosten är hjärnans viktigaste måltid. 
Den mentala prestationsförmågan på för- 
middagen blir betydligt bättre, om man 
har ätit frukost, än om man har haft för 
bråttom för att göra det. Minne, inlärning 
och förmågan att lösa problem förbättras 
efter frukosten. Särskilt om frukosten har 
ett högt kolhydratinnehåll och lågt fett- 
innehåll. Förklaringen är helt enkelt den, 
att kolhydratrik frukost säkrar optimal 
bränsletillförsel till hjärnan på förmidda-
gen, så att den kan göra sitt bästa. Frukost-
bordet bör därför innehålla kolhydratrika 
matvaror som bröd, havregryn, musli, 
frukt och eventuellt honung och juice.
 
Orken på eftermiddagen 
Har man har tendenser till att bli trött på 
eftermiddagen, är det bra att äta lite mer 
magert kött till lunch. Köttet har ett högt 
innehåll av protein som kan göra vår hjär- 
na mer pigg under timmarna efter lunch. 
Protein i en måltid ger en långsammare 
och mer stabil ökning av blodsockret. På 
det sättet blir hjärnan försedd med en mer 
stabil och långvarig energi utan plötsliga 
dyk eller trötthet. Protein i lunchen främjar 
också tillverkningen av signalsubstansen 
dopamin i hjärnan, som fungerar som ett 
slags naturlig speed, som håller igång vår 
hjärna. Istället för kött kan man äta mager 
fisk, skaldjur, torskrom, ägg, bönor, ärtor 
eller linser. 
 

Den mentala energinivån
Om kroppen saknar vätska, påverkas tan- 
keförmågan och vår mentala energinivå. 
Vi blir lättare mentalt trötta om vår kropp 
saknar vatten. Drick därför massor med 
vatten varje dag. Kontrollera eventuellt 
färgen på urinen. En ljusgul urinfärg bety- 
der att vätskebalansen är normal. Om uri-
nen är mörkgult bör vi dricka mer vatten. 
Om urinen däremot är helt klar, har vi nog 
druckit för mycket. 
 
Bekymrad och sömnlös
Bananer är bra om man är bekymrad och 
kan fungera som ett sätt att minska vikten. 
Bananer har ett högt innehåll av kolhy-
drater som snabbt kan tas upp av kroppen 
och samtidigt ett lågt innehåll av protein. 
Den kombinationen gör, att bananer är 
effektiva att öka hjärnans innehåll av sig-
nalsubstansen serotonin. Bananer funge- 
rar på det sättet som en mild form av 
lyckopiller, som just också hjälper att öka 
hjärnans innehåll av serotonin.

Det är viktigt att välja mogna bananer, 
eftersom kolhydraterna måste tas upp 
snabbt för att ge optimal effekt. Ju mer 
mogen en banan är, desto snabbare är 
kolhydraterna.

Källa: Cerialia, Viola Adamsson

Rätt mat vid rätt tidpunkt
Alltför många människor äter fel mat 
vid fel tidpunkter och blir trötta. För att 
orka hålla sig pigg hela dagen, är det 
bra att känna till hur man ska lägga upp 
sina måltider. Här får du tips på mat 
och tidpunkter då det är bäst att äta, för 
att du ska få den energi du behöver för 
jobbet. Du får också tips på bra mat för 
att hålla blodsockret jämnt över dagen. 
Vid glutenintolerans, byt ut livsmedel 
mot glutenfria alternativ.

Kl 07.00 
Se frukosten som den största och vikti-
gast måltiden för din kropp och hjär-
na. Det betyder att du ska äta mycket 
kolhydrater och mindre av fett. Fil och 
flingor, grovt bröd och färsk frukt ger 
dig den bästa näringen. Komplettera 
med en kopp kaffe eller te. Ta god tid på 
dig och ät i lugn och ro.

Kl 10.00 
Många blir hungriga innan det är dags 
för att äta lunch. Då kan det vara bra att 
ta en färsk frukt. Frukt innehåller myck-
et kolhydrater som stabiliserar blod-
sockerhalten fram till lunchen. En färsk 
frukt om förmiddagen räcker länge.

Kl 12.00 
Till lunch är det viktigt att få i sig 
massor av kolhydrater som finns i bröd, 
grönsaker, ris, pasta och potatis. Det är 
också viktigt att få i sig proteiner efter-
som det hjälper till att hålla hjärnans 
energigivande signal- substanser på 
högsta nivå. I praktiken betyder det att 
du slipper tröttheten mitt på eftermidda-
gen. Protein finns i kalkonkött, fisk, ägg, 
skaldjur och ost.

Kl 15.00 
För att komplettera blodsockret på 
eftermiddagen är det bra att äta en frukt 
av något slag. Du kan också äta råa 
grönsaker eller grovt bröd.

Kl 18.30 
Till middag kan du växla mellan olika 
näringsrika rätter. Tänk på att få i dig 
mycket grönsaker.

Kl 22.30 
Frukt är absolut bäst och gör det också 
lättare att somna så att du vaknar pigg 
och utvilad nästa dag.
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Känn glädjen i rörelsen
Motion ska vara lustfyllt och stimulerande, och därför är det viktigt att 
välja en motionsform som man trivs med. Man ska inte heller ta i för hårt 
i början eftersom det finns en stor risk att man ledsnar och slutar, och 
dessutom ökar risken för skador.

Att röra sig och motionera ska vara roligt 
och skönt. Efter ett tag kommer man in i 
ett stadium där kropp och själ är i balans. 
Då får man en bra avspänning, något 
vi alla behöver efter en stressig dag på 
jobbet.

Försök hitta det som gör dig glad. Ditt 
välbefinnande hänger nämligen mycket 
nära ihop med dina egna förväntningar. 
Genom att aktivt söka positiva upplevelser 
och skjuta de negativa tankemönstren åt 
sidan, kan du öka ditt välbefinnande. När 
du är glad ökar mängden av välbefinnan-
dehormonet endorfin i din kropp. Samti-
digt stärks ditt immunförsvar så att du får 
större motståndskraft mot sjukdomar.

Känns det motigt kan man fundera över 
vad som är fel och dra ner på träningen ett 
kort tag, hellre än att helt sluta. Kanske 
ska man byta motionsform till någon 
som känns roligare. Det är oftast lättare 
att komma igång om man tränar tillsam-
mans med andra. Är man osäker på vad 
som passar bäst är det bra att prova olika 
träningsformer för att hitta det som känns 
roligt.

Exempel på olika 
krävande aktiviteter;
 
Lätta

- Trädgårdsarbete 
- Bowling, boule 
- Promenad 
- Bordtennis 
- Golf (lätt)

Måttligt hårda

- Rask promenad 
- Dans  
- Cykling till vardags 
- Lätt jogging 
- Motionssimning

Hårda

- Löpning 
- Fjällvandring 
- Fotboll, basket, volleyboll 
- Simning (träning) 
- Cykling (träning) 
- Tennis

Källa: Rörelserik av Terese Alvén; 
2019; Friskispressen
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Förlägg arbetet utomhus
Det finns många saker man kan göra för 
att få medarbetarna att gå ut och samti-
digt röra på sig.

På arbetstid kan man ta promenadmöten 
istället för att sitta i ett mötesrum. På lun-
chen kan man arrangera naturvandringar  
och efter jobbet bjuda in till svampplock-
ning eller dylikt.

Naturskyddsföreningen erbjuder s k 
närnaturguider att hyra till sin personal i 
samband med en kickoff eller liknande.
 
Källa: naturskyddsforeningen.se 
Nordiska projektet ”frisk i naturen”

Vi mår bra av att vistas ute i naturen. Förutom att våra sinnen öppnas,
berikar naturen oss med energi i form av härliga upplevelser, frisk luft,
D-vitamin (solljuset) och gratismotion. Genom att utnyttja årstiden och
vara ute så mycket som möjligt, orkar vi mer på jobbet och i privatlivet.

Lev livet utomhus

Tillbaka i arbetslivet, är det lätt att man 
återgår till sina stillasittande vanor. Värken  
i axlar och nacke gör sig då snabbt påmin-
da och vi stänger av våra känselspröt för 
lockande utomhusaktiviteter.

Vi väljer att anpassa oss till den riktade 
uppmärksamheten istället för den spontana 
med hjälp av våra känselspröt.

Ser vi istället till att utnyttja de ljumma 
augustidagarna till att röra på oss utomhus, 
får vi mer ork samtidigt som vi fyller på 
våra depåer med mer energi till den mör-
kare delen av hösten.

När vi vistas i naturen mjuklandar intryck-
en från omgivningen och vi ger hjärnan en 
chans till en nödvändig återhämtning.

Naturens goda effekter på  
oss människor
Naturen ger många positiva effekter på 
människors fysiska, psykiska och sociala 
hälsa.

Stresshormoner minskar, blodtrycket 
sjunker, koncentrationsförmågan ökar och 

immunsystemet blir starkare. Naturen gör 
att vi kan ladda upp med energi och men- 
tal kapacitet.

Sinnesupplevelser
Naturens rikedom på sinnesupplevelser, 
gör alltså att kroppen börjar utsöndra 
lugn-och-ro hormoner (oxytocin) i blodet, 
oavsett om det är på riktigt eller inte.  
Det kan räcka med att titta på natur genom 
ett fönster, på en bild eller en målning, för 
att kroppen ska varva ner.

Förutom att hormonerna stimulerar till 
välbefinnande, fysisk avslappning och 
tillväxt har dessa också visat sig ha anti-
depressiva och ångestdämpande effekter. 
Detta tillstånd av lugn och ro underlättar 
också koncentration och inlärning.

Att använda sig av naturens avstressande  
miljö i kombination med fysiska aktivi-
teter av olika slag, ger flera hälsoeffekter. 
Vårt välbefinnande ökar, samtidigt som vi 
förbättrar kondition, balans och motorik.
Skelettet stärks, muskulatur och rörlighet  
bibehålls och övervikt motverkas.

Naturens hälsoeffekter
• Ökad kreativitet 
• Ökat välbefinnande 
• Förbättrad sömn 
• Våra sinnen stimuleras  

Minskad stress• 
• Förbättrad kondition, balans 

och motorik
• Skelettet stärks
• Muskulatur och rörlighet 

bibehålls
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Hitta träningsformer utomhus

Det finns många aktiviteter utomhus 
som förbättrar kondition, styrka, 
balans och smidighet. Här skriver 
vi om varför naturen lämpar sig bra 
för att träna i och vad det finns att 
välja på.
 
Träna kondition i naturen
Att gå, jogga eller springa på ojämnt un-
derlag är bra som träning för balans- och 
koordination. Dessutom sliter det mindre 
på kroppen, framför allt när det gäller 
våra knän. För att slippa träna ensam, kan 
vi leta rätt på en löpargrupp där vi bor, 
gå med i en lokal orienteringsklubb (via 
Svenska Orienteringsförbundet) eller se 
vad gymmen erbjuder för uteträning.

Träna styrka på ett utomhusgym
I Sverige finns det ett flertal utegym idag.
Nästan varje kommun har eller planerar  
ett utegym vid motionsspår eller längs 
vägar.

Historiskt sett har utegym i Sverige fun-
nits i flera år, i form av det typiska trägym-
met med redskap för stocklyft, situps och 
chins längs med motionsspåren på natur-
områden. Den gamla typen av utegym har 
inspirerat den nya typen av anläggningen 
i trä, men de nya är kompletterade med 
fler redskap.

Bara i Stockholmstrakten finns 57 olika 
utomhusgym placerade. För att hitta ett 
gym där vi bor, kan vi vända sig till vår 
kommun eller fritidsförvaltning.

Naturgym
Finns det inget utomhusgym där vi bor, 
kan vi fixa vårt eget. En sten blir till en 
hantel, vi kan lyfta tunga stockar, göra 
utfall, uppkliv eller dips mot en liggande  
trädstam. Bor vi nära en lekpark kan vi 
köra coreövningar och balans på gungor-
na, pullups på klätterställningen, dips mot 
en bänk osv.

Gruppträning
Testa utomhusträning i grupp på t ex 
CrossFit/CrossNature (funktionell styrke-
träning utomhus), Bootcamp (högintensiv 
konditions-, uthållighets- och styrke-
träning baserad på militärt inspirerade 
övningar), yoga, aerobics, dans, kamp-
sport eller arrangerade löpargrupper eller 
utomhusträning/löparträning arrangerade 
av olika gym.

Utrustning
Även om vi egentligen inte behöver några 
träningsredskap, kan det vara kul att 
variera sin utomhusträning. Gummiband 
är enkla och lätta redskap att ta med sig 
ut. Två vattenfyllda flaskor, fungerar som 
hantlar i början av passet och som törst-
släckare i slutet. Är det inte allt för långt 
att gå till utomhusgymmet, kan vi ha med 
oss gjutjärnshantlar eller en kettlebell (ser 
ut som en kanonkula med handtag och 
som tränar hela kroppen samtidigt). 

Källa: Riksidrottsförbundet;  
stockholm.se/kulturfritid

Träna ensam 
Promenader

Stavgång

Jogging

Löpning

Cykling

Simning

Naturgym

Träna i gupp
Utomhusgympa

CrossFIt/CrossNature

Bootcamp

Yoga

Löpargrupper


