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Den redan påbörjade ”hemester”-trenden håller i sig. Hela 8 av 10 svenskar kan tänka 
sig att tillbringa sin sommarsemester i Sverige. Det visar en ny rapport om svenska 
turister i Sverige 2021 och framåt. Rapporten kommer från Visit Sweden som menar 
att vår klimatmedvetenhet i kombination med pandemin, har gjort trygga resmål på 
hemmaplan ännu populärare.

Så här i skuggan av coronapandemin, i ett liv i limbo och väntan på en normalitet som 
ingen vet när eller om den kommer, känns semester overkligt. Vi har vant oss vid att 
leva i undantagstillstånd. Den personliga friheten är begränsad. Hur ska vi ta semes-
ter från ”livet”? Vi klarade det sommaren 2020 vilket talar för att det ska gå bra även 
denna sommar. 

Många kommer ha fått sina två sprutor innan ledigheten. Det gör att vi är väldigt res- 
sugna nu och googlar resmål både i Sverige och utomlands flera gånger i veckan.  
De starkaste drivkrafterna är att ha roligt, njuta av god mat och dryck och att uppleva 
saker tillsammans - gärna lättillgängliga aktiviteter nära naturen.

Före semestern passar många på att jobba undan, i stället för att trappa ner. Vår kropp 
varvar upp och vi får svårare att släppa jobbet under ledigheten. Det kan i sin tur leda 
till att vi sover sämre. Därför är semestern ett bra tillfälle att återhämta sig. 

Vad sommarledigheten har för betydelse, när vi bryter av våra rutiner med att göra nå-
got helt annat, ger flera positiva effekter. Här skriver vi om vad som händer i vår kropp 
och hjärna när vi promenerar eller rör på oss mer, tar en tupplur och vistas i naturen. 

Vi mår bra av att vara ute i naturen. Förutom att våra sinnen öppnas, berikar naturen 
oss med energi i form av härliga upplevelser, frisk luft och D-vitamin (solljuset).  
Naturen har också en förmåga att minska vår stress och få oss att glömma våra var-
dagsbekymmer som vi kanske upplevt under pandemin. 

Under semestern har vi tid att tänka efter och leva på ett sundare sätt. Nu kan vi boosta  
kroppen med alla de bär och frukter som bjuds för årstiden, låta solen stärka och skyd-
da våra kroppar, få tid till vila och inte minst njuta av att vara här och nu i livet.

Trevlig läsning!
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Hemester, svemester, staycation 

Redan förra året började vi använda 
begrepp som hemester, svemester 
och staycation. I år, när hela världen 
utmanas av Covid-19, väljer 8 av 10 
svenskar att återigen stanna hemma 
på sin semester. 

Det är nog inte så många av oss idag som 
tidigare varit med om reserestriktioner på 
grund av en rådande pandemi. Trots att 
fler nu fått planera om med barn, familj 
och vänner finns en längtan att samlas 
kring nya upplevelser, äventyr, dofter och 
smaker som en semester innebär.

Vara hemma på Hemester
Med en Hemester försöker vi återskapa 
samma semesterkänsla som vi får under 
en resa, fast vi befinner oss i vårt eget hem. 
Det kan vi göra på många olika sätt t ex 
genom att anordna en spansk temamiddag, 
lära oss nya grekiska fraser eller ställa till 
med en riktig hotellfrukost.

Hålla oss nära på Staycation
Staycation är en form av resande som 
innebär att vi håller oss i vårt närområde 
eller i vår hemstad. Vi hittar nya stigar, 
fjäll, skog och öppna landskap nära där 
vi bor. Nya spännande upplevelser finns 
oftast närmare än vi tror.

Semestra någon annanstans  
på Svemester
Svemester handlar om att semestra någon-
stans i Sverige och upptäcka nya sidor och 
delar av vårt vackra avlånga land eftersom 
här finns en stor variation av upplevelser. 
Våra landskap bjuder på magiska fjäll och 
midnattssol, djupa skogar och svalkande 
sjöar, skärgårdsidyll och långa barnvänliga 
sandstränder. Utbudet är stort och oändligt.

Att utforska sitt hemland
Nu under pandemin kan det vara läge att 
utforska Sverige på samma sätt som vi ut- 
forskar andra länder vi reser till. Vårt lilla 

land rymmer hur mycket som helst att 
uppleva som fantastisk natur, mat, musik 
och kultur. Här ger vi elva tips på resmål 
för en lyckad semester i Sverige.

Cykla på sommarön Ven
Ta båten från Landskrona och hyr en cy-
kel på sommarön Ven. Trampa iväg på en 
härlig dagstur runt ön fylld med idylliska 
små sommarhus, vackra kustvyer och his-
toriska platser. En picknick passar bra för 
dagen men det finns även massa mysiga 
caféer och finare restauranger att äta på 
om man hellre föredrar det.

Glampa och cykla i vackra Dalarna
Glamping är en lyxigare form av camping 
i tält med ordentliga sängar, men där man 
fortfarande vaknar upp mitt i naturen.

En cykelsemester med glamping i Dalarna 
hittar man t ex vid Leksand strand, Korså 
och på Fulufjället.

Forts nästa sida >
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och trevligt sällskap är minst lika härligt 
som att klättra i grottor eller cykla genom 
nationalparker och längs vackra kustlin-
jer. Oavsett vad man väljer är Gotland ett 
måste för en semester i Sverige.

Upplev Stockholm by sea
Ett par dagar i Stockholms skärgård är en 
härlig upplevelse. Köp ett båtluffarkort 
för en båttur till t.ex. Fjäderholmarna, Utö 
eller Sandhamn.

Aktiv semester i Järvsö 
I mellersta Sverige, inte allt för långt från 
Hudiksvall, ligger Järvsö där hela familjen 
kan avnjuta ett par roliga veckor tillsam-
mans. Här finns allt som toppar listan för 
en aktiv svemester som klättring, golf, 
forsränning, zipline och dressincykling, 
tennisbanor, skatepark, parkour (PK) och 
kajakpaddling. Något för alla helt enkelt.

Hemester, svemester, staycation 

Upplev midnattssolen i Kiruna
Någonting som är magiskt med den svens-
ka sommaren är de långa ljusa nätterna. 
Mellan 28 maj till 16 juli är det officiellt 
midnattssol i Kiruna och då kan man passa 
på att vandra Midnattssolstigen. Leden är 
4,3 km lång, tar ca 1,5-2 timmar att ge- 
nomföra och är måttligt avancerad.

Sju mil från Kiruna ligger Kebnekaise 
som blivit väldigt populärt att bestiga   
Inte bara är naturen som tagen ur en saga  
i Sveriges nordligaste delar, men vandrin- 
gen till toppen, är inte heller allt för krä-
vande för de mindre erfarna.

Lyxigt och avslappnat i Västervik
På Sveriges östkust, närmare bestämt i 
Västervik, kan man planera in en mer 
lyxig och avslappnande semester. Vad sägs 
om en spahelg på Gränsö Slott eller varför 
inte spendera dagen på Västerviks 18-håls 
golfbana och sedan avsluta kvällen med en 
middag i solnedgången i Gamlebyviken.

En sommar i Skåne
Upplev Bjärekustens naturreservat där 
Mästarnas mästare spelades in. Boka in 
en natt på Ystad Saltsjöbad, upptäck Ales 
stenar och luncha i någon av de pittoreska 
krogarna i Kåsebergas mysiga hamn. Ute 
i det fria passar kanske en picknick bland 
världens alla träd i Alnarpsparken, ett be- 
sök i äppelriket Kivik eller på Åhus vackra 
stränder – möjligheterna är oändliga!

Konst och hantverk i Trosa
För den som är intresserad av konst och 
hantverk är Trosa en perfekt sommardesti- 
nation. Inte bara för att Trosa är otroligt 
mysig för promenader längs kanalen utan 
för att där också finns ett stort utbud av 
just konstgallerior, hantverksbodar och 
antikvariat. Perfekt för den som är ute 
efter en lugn semester i Sverige.

Äventyr eller lugn på Gotland
Att strosa runt bland Visbys mysiga gator 
eller att sitta på ett café med gott kaffe 

> Forts. från föregående sida

Forts nästa sida >
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Njut av sommaridyllen  
på västkusten
Kanske är det på västkusten med dess 
skärgård och många öar vi hittar den mest 
idylliska platsen för en hemester i Sverige. 
Orust, Marstrand, Brännö, Kosteröarna – 
ja det är bara att välja och vraka. Boka en 
stuga eller ett mysigt skärgårdshotell, 
paddla kajak, bada, åk båt. Håll det enkelt 
och bara njut av vad den svenska somma-
ren har att erbjuda.

Egentid på Öland
En hemester på Öland kan vara perfekt  
för den som vill komma bort lite från allt. 
Inte bara är södra Öland ett UNESCO- 
Världsarv utan hela ön är omgiven av vac- 
ker natur och rogivande platser. Packa ner 
badhandduken, ett par böcker och kanske 
en yogamatta, och njut av att bara vara i 
sommar. Meditera, lyssna på vågorna och 
ät gott – vad mer behöver man?

> Forts. från föregående sida

Hemester, svemester,  
staycation 

Källa: https://corporate.visitsweden.
com/press/de-ofrivilliga-turisternas- 
guide-till-sverige-ny-storsatsning-av- 
visit-sweden-ska-locka-svenskar-att-
upptacka-sverige/ 

Återhämta dig med 
bättre sömn

Före semestern passar många på 
att jobba undan, i stället för att 
trappa ner. Vår kropp varvar upp 
och vi får svårare att släppa jobbet 
under ledigheten. Det kan i sin tur 
leda till att vi sover sämre. Därför är 
semestern ett bra tillfälle att kunna 
återhämta sig. 

Om vardagspressen och pandemin förstört 
sömnen är semestern ett bra tillfälla att 
bryta trenden och komma i fas igen. Se till 
att vara ute mycket i dagsljus och undvik 
saker som varvar upp. 

Nästan en miljon svenskar lider av olika 
typer av sömnstörningar. Orsaken är den 
ökande stressen och pressen i vardagen.

Under pandemin har dessutom rutinerna i 
arbetslivet ändrats. Nu är det inte så myck-
et pressen i sig som är problemet utan mer 
oron inför morgondagen och de krav som 
väntar. Resultatet av en längre period med 
sömnsvårigheter är att kroppen slutar att 
återhämta sig.

Tappar energin
Det som händer vid långvarig sömnbrist 
är att kroppens uppbyggande funktioner 
slutar att fungera, vilket innebär att vi 
bland annat inte får upp energinivåerna i 
det centrala nervsystemet. Det leder till att 
vi ständigt blir trötta och fungerar väldigt 
mycket sämre.

Forts nästa sida >
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Undvik sovmorgnar
Många ser ledigheten som en möjlighet  
att sova ut ordentligt. Det innebär ofta 
långa sovmorgnar, som i sin tur leder till 
sena kvällar.

Enligt experterna är det emellertid just  
det vi ska undvika. Det är faktiskt så att  
för mycket sömn också stör mönstret. 
Det gäller att även under semestern se till 
att sova på regelbundna tider. Annars  
finns en risk att problemen återkommer  
när vi tvingas ställa om till jobbet igen.
 
Källa: Söderström M med flera.  
Lilla Sömnskolan, Apple books. 2016.
Walker M. Sömngåtan. Ordfront för-
lag. 2019. 

Källa: Västerbro M. 22 april 2020; 
Popularhistoria.se/sveriges-histo-
ria/1800-tal/nodaren-1867-69;  
https://www.naturskyddsforeningen.
se/vilda-vaxter 

Återhämta dig med 
bättre sömn

Risken för både diabetes och hjärt- och 
kärlsjukdomar ökar om vi inte sover som 
vi ska. Sömnbrist kan göra att en person 
hamnar i en ond cirkel som kan vara svår 
att ta sig ur när vardagen rullar på. Därför 
är semestern ett bra tillfälle att ta sig an 
sömnen på olika sätt.

När vi är lediga, kan vi koppla bort kraven 
och stressen. Det gäller bara att vara akti- 
va och ta tillvara på dagsljuset. Självklart 
handlar det också om våra dryckesvanor 
och att undvika för mycket alkohol när det 
finns eller bjuds.

Det gör att sömnen blir bättre, vilket i sin 
tur leder till att kroppen mår bättre.

> Forts. från föregående sida 8 tips för en bättre sömn
1. Ha regelbundna sovvanor. Lägg dig  
och stig upp vid ungefär samma tider.

2. Få så mycket dagsljus som möjligt, 
särskilt på förmiddagen. Då bygger du  
upp nattens sömn.

3.Var fysiskt aktiv varje dag. Det stärker 
sömnen. Motionera dock inte senare än 
2-3 timmar före läggdags. För hård  
träning kan också störa sömnen.

4. Undvik koffein, eftersom det är upp- 
piggande. Drick inte kaffe eller te 4-8 
timmar före läggdags.

5. Undvik att röka eller snusa en timme 
före läggdags.Nikotin är stimulerande  
och kan försämra sömnen.

6. Var försiktig med alkohol ungefär 4-6 
timmar före läggdags då det stör sömnen.

7. Koppla av och varva ner några timmar 
före läggdags, gärna i dämpad belysning.

8. Lägg dig inte hungrig eftersom det 
varvar upp kroppen. Varm mjölk och en 
banan är ett bra tips. Större måltider på 
kvällen stör sömnen.
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Studier visar vad semestern har för betydelse och vad som händer med 
oss när vi byter ut våra vardagsrutiner med att göra något helt annat.  
Positiva effekter visas i både kropp och hjärna när vi promenerar eller 
rör på oss mer, tar en tupplur och vistas i naturen.

Få fler idéer 
PROMENERA UTOMHUS
Vill man få en injektion av nya idéer kan 
en promenad vara ett bra sätt, visar en 
amerikansk studie. Forskarna lät 48 per-
soner genomföra ett kreativitetstest innan, 
under och efter promenader och såg att 
mest kreativitet frigjordes vid promenader 
utomhus än på rullband inomhus. Effekten 
av att vistas utomhus betraktades dock för 
sig, skild från promenadeffekten, då även 
rullstolsbundna blev bättre på att tänka 
nytt utomhus.

Må bättre 
RÖRA PÅ SIG 
En mängd forskningsstudier visar att en 
aktiv livsstil är hälsofrämjande på många 
sätt och områden. En bra start är att ta en 
kort bensträckare var tjugonde minut efter-
som det ger goda effekter på insulinnivåer, 
blodsocker och blodtryck. 

För att få ut ännu mer av denna korta rörel-
sepaus kan vi utöka den med mer intensiv 
aktivitet. Effekten blir då jämförbar med 
ett längre träningspass, fast på lite lägre 
aktivitetsnivå. Enligt forskare i träningsfy-
siologi vid institutionen för fysiologi och 
farmakologi på Karolinska Institutet räcker 
det med att träna intensivt tre gånger i 
veckan i en minut, eller 3x20 sekunder för 
att se träningseffekter. Att springa så fort 
man kan till bussen är ett förslag på detta.

Utvidga minnet 
TA EN TUPPLUR 
Genom att sova kan vi ta in mer kunskap, 
visar en studie på ungdomar, som fick fem 
timmar på sig att lära sig allt om speciellt 
område i biologi. När halva tiden gått fick 
de antingen ta en timmes paus och se en 
film, ta en lika lång tupplur eller fortsätta 
repetera information de redan lärt sig.  
 

Efter en vecka såg forskarna att gruppen 
som tagit en tupplur, var de som lärt sig 
mest. Studien bekräftar tidigare forskning 
som visar att sömn förbättrar minnet.

Få mer energi  
LADDA BATTERIERNA I NATUREN 
Att vistas i naturen kan ladda våra batte-
rier på det mentala planet. Det visar bland 
annat en studie där skolungdomar, efter en 
förmiddag med krävande arbete, fick gå i 
naturen i en av tre olika parker - en liten 
stadsliknande park omgärdad av trafik, 
en större grönare park eller en skog. Både 
koncentrationen och välbefinnandet för-
bättrades allra mest, när promenaden togs  
i en stor park eller i en skog.

Källa: Tränar du rätt? Medicinvetarna 
avsnitt 10. ki.se;  Journal of Experi-
mental Psychology. Juli 1014; Inter-
national Journal of Environmental 
Research and Public Health. juni 2018. 
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De med en hög grad av fritidsaktivitet 
hade 24% bättre sömnkvalitet, 59% bättre 
återhämtning och 43% lägre grad av kro-
nisk trötthet, jämfört med de som hade låg 
grad av fritidsaktiviteter.

Störst effekt hade goda sociala kontakter, 
följt av motion och kreativa hobbies.

Lättare att påverka sin egen fritid  
Författarna påpekar att en medarbetare 
kanske inte har så stor möjlighet att på- 
verka sin stressituation på arbetet.  
Däremot torde det vara lättare att påverka 
sin egen fritid.

Precis som att man anpassar motionsinsat- 
ser och kostplaner till individens specifika 
förutsättningar, visar denna undersökning 
på vikten att tänka på individanpassning 
när det gäller återhämtning.
 
Källa: Winwood PC och medarbetare. 
An investigation of the role of non-
work-time behavior in buffering the 
effects of work strain. Journal of Occu-
pational and Environmental Medicine. 
2007; 49: 862-871; Återhämtningspro-
grammet Bädda för Kvalitet. Veten-
skaplig slutrapport till AFA Försäkring. 
(Dnr 150024). 2020.

Hur återhämtar vi oss effektivast?

I nedanstående undersökningar, 
visas effekterna av olika former 
av återhämtning. Den ena visar 
att meditation kan vara bättre än 
motion, vila och kaffe. I den andra 
visas att återhämtningsförmågan 
påverkas av i vilken utsträckning 
som aktiviteter utövas på fritiden. 

Två studier visar vad som är effektivast 
för att återhämta sig.

Meditation är effektivast
I den första studien ville en grupp forskare 
ta reda på vad som ger oss mest energi. 
De jämförde koffein, motion och vila med 
meditation och stämde av hur trötta test-
deltagarna var efter varje metod.

Forskarna delade upp sina testpersoner i 
fyra grupper, som skulle göra följande: 
dricka tre koppar kaffe under en timme, 
meditera i 40 minuter, springa i 20 minu- 
ter eller vila/sova i 15 minuter.

Därefter testades personerna, utifrån en rad 
fysiska och mentala övningar, som visar 
hur trött individen i fråga är (enligt meto-
den ”psychomotor vigilance task”).

De deltagare som bedömdes som piggast, 
visade sig vara de som hade mediterat. 
Kaffedrickarna klarade sig näst bäst och 
sist kom de som hade vilat/sovit eller som 
hade motionerat.

Fritidsaktiviteter påverkar
I den andra studien ville forskarna ta reda 
på om omfattningen av fritidsaktiviteter  
kunde avgöra återhämtningsförmågan.

314 vuxna individer med god hälsa deltog 
i denna studie. 72% utgjordes av kvinnor 
med en medelålder på 40 år.

90% arbetade heltid och 28% hade små- 
barn hemma. Majoriteten av deltagarna 
kom från branscher som sjukvård, admi-
nistrativa arbeten och utbildning.

Alla deltagare fick besvara ett antal olika 
enkäter som mäter arbetsrelaterad trötthet, 
återhämtning, sömnkvalitet, fysisk aktivi-
tet och andra fritidsaktiviteter.

Man fann att omfattningen av fritidsakti-
viteter som motion, kreativa hobbies res-
pektive sociala kontakter kunde förutsäga 
graden av återhämtning i testgruppen.
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Naturen påverkar oss starkt

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 och D-vitamin (solljuset). Naturen har också en förmåga att minska vår stress 
och få oss att glömma våra vardagsbekymmer som vi kanske upplevt under pandemin.

Vårt välbefinnande ökar när vi är i naturen 
och forskning visar att gröna miljöer hjäl- 
per oss att uppnå lugn och ro. Flera studier 
visar att ju längre bort från grönområden 
vi bor desto högre nivå av stress. Har vi 
nära till naturmiljöer söker vi oss oftare till 
dessa miljöer och tillbringar vår fritid där.

Vi är lyckligt lottade i Sverige då vi un- 
der de senaste femtio åren byggt upp en 
infrastruktur av grönområden, utegym, 
vandrings- och löpspår som erbjuder stor 
variation av platser och som ofta är till- 
gängliga till fots eller cykel. Tack vare 
denna planering har vi goda möjligheter 
att träna ute och hitta en plats som passar 
var och en av oss. 

Inverkar på många sätt
Det är dokumenterat att naturen inverkar 
positivt på hälsan och välbefinnandet på 
åtminstone tre sätt:

Den fysiska aktiviteten ökar i naturen:  
Naturen lockar till motion. Utan att vi 
märker det, rör vi oss raskare i naturen än 
inomhus, trots att motionen känns lättare. 
Dessutom får vi bättre kondition, balans 
och motorik. Skelettet stärks, muskulatu-
ren och rörlighet hålls intakta och över- 
vikt motverkas. 

Naturen stimulerar oss och hjälper oss att 
stressa av: Naturen är rik på sinnesupple-
velser som gör att kroppen börjar utsöndra 
lugn-och-ro hormoner (oxytocin) i blodet. 
Förutom att hormonerna stimulerar till 
ökat välbefinnande, fysisk avslappning  
och tillväxt har hormonerna också visat  
sig ha antidepressiva och ångestdämpande 
effekter. Tillstånd av lugn och ro underlät-
tar i sin tur koncentration och inlärning. 
Koncentrationsförmågan förbättras och 
pulsen och blodtrycket kan gå ner. 

Vi blir kreativa och smarta i naturen 
Utevistelsen får oss att må bra, genom 
att den sätter fart på hormonerna så att 
kreativiteten och hjärnan fungerar bättre. 
Det visar bl a forskare vid Universitetet i 
Kansas som skickade ut 56 personer på en 
hajk. Längden varierade mellan fyra och 
sex dagar och gemensamt för alla delta-
gare, var att de inte fick ta med sig någon 
elektronik (vilket var en svår utmaning i 
sig). Om resultatet framför allt beror på 
naturen, hajken eller bristen på elektronik 
är svårt att säga, men när de kom tillbaka 
visade deltagarna en 50-procentig ökning 
av kreativitet och problemlösning.

Källa: Hansson E. Ut i naturen: Natur- 
skyddsföreningens guide-utflykter, även-
tyr,upplevelser; Bonnier fakta. 2020; 
Atchley A och medarbetare. Creativity in 
the Wild: Improving Creative Reasoning 
through Immersion in Natural Settings. 
PLOS ONE. 2012.



HÄLSOINSPIRATÖREN JUNI 2021

9

Sommarens olika hälsokickar

Under semestern har vi tid att tänka 
och leva på ett sundare sätt. Nu kan 
vi boosta kroppen med alla de bär 
och frukter som bjuds för årstiden, 
låta solen stärka och skydda våra 
kroppar, få tid till vila och inte minst 
njuta av att vara här och nu i livet.
 
Sommarens ljusa morgnar, gör det lättare 
att vakna, eftersom vi då kan använda års-
tiden för att ställa undan väckarklockan.
Det är inte bara väckarklockans signal 
som stressar oss, utan även oron för om 
väckarklockan kommer att ringa eller inte. 
Många av oss vet hur det känns att vakna 
flera gånger per natt för att kontrollera 
ifall klockan är rätt ställd. Det är betydligt 
nyttigare att vakna av sig själv när kroppen 
är redo för en ny dag.

Lär vi oss hur vår dygnsklocka fungerar, 
kan vi se till att få våra åtta timmars sömn. 

Då blir kroppen utvilad och det blir lättare 
att vakna av oss själva. 

Viktiga antioxidanter i bär
Gå in för att i sommar göra bären till en 
stående ingrediens i måltiderna och se till 
att äta minst 200 gram varje dag. Det är 
lätt att få tag i bär eftersom det är säsong  
och butikerna är fyllda med jordgubbar, 
hallon och svarta vinbär.

Bär är de mest koncentrerade källorna till 
nyttiga växtämnen, t ex antioxidanter, som 
fungerar som kroppens rostkyddsmedel 
kan man säga. Dessa behöver vi dessutom 
extra mycket av på sommaren eftersom 
solljuset bildar en del fria radikaler och 
huden behöver antioxidanter för att neutra-
lisera dessa.

Aktuell forskning visar också att bär, 
generellt sett, är bra på att sänka koleste-
rolvärdet och blodtrycket. Blåbär stärker 

till exempel de små blodkärlen i ögat och 
skyddar även mot gråstarr.

Nyttigt med färglatt
Forskning visar att vi får i oss mest 
vitaminer, mineraler och fibrer om vi äter 
grönsaker och frukter i alla färger. 

Tittar vi till varje enskild grönsak, är ändå 
de mörkgröna extra nyttiga. Spenat, t ex, 
innehåller färgämnet klorofyll, som 
motverkar det röda köttets tendens att 
förorsaka tjocktarmscancer. Tänkvärt nu 
på sommaren när grillen åker fram. 

D-vitaminets många effekter
Det är härligt att njuta av solen på somma-
ren och om vi bara är försiktiga, så gynnar 
de varma strålarna vår hälsa på många 
olika sätt.

Forts nästa sida >
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Vitaminet vi får i oss med hjälp av solen 
ser även ut att spela en central roll när det 
gäller att hindra immunförsvaret från att ha 
en för hög aktivitet så att det överreagerar.

D-vitamin verkar även kunna öka vårt 
skydd mot en rad allvarliga sjukdomar 
som cancer, diabetes, skleros, ledvärk och 
infektioner.

Men som med så många andra glädjeäm-
nen i livet, ska vi se upp så att vi inte får 
för mycket av det goda - i detta fall sol. 
De ultravioletta strålarna UVB, som får 
kroppen att tillverka D-vitamin, är samma 
strålar som gör oss solbrända och kan  
göra så att vi bränner oss.

För säkerhets skull är det bra att hålla oss 
till de allmänna råden, genom att undvika 
middagssolen mellan klockan tolv och tre, 
(då strålarna är som starkast) och alltid ha 
solkräm när vi är i solen.

Tänk på att vi ändå får tillräckligt med 
D-vitamin även om vi följer dessa råd.

Försök att ta tillvara på ”nuet”
Att leva i nuet är en av de svåraste utma-
ningar vi har. Därför är det bra att se till  
att ha bra förutsättningar för att lyckas.

Först och främst kan vi stänga av mobiler-
na så att jobbet inte kan nå oss. Genom att 
sedan lära oss att bara vara i det vi gör,  
kan vi upptäcka vår omvärld på ett helt an-
nat sätt. När vi pratar med någon, t ex, kan 
vi försöka sätta oss in i personens känslor, 
titta in i ögonen och lyssna, inte bara höra 
utan lyssna på orden och röstklangen.

När vi åker till arbetet, kan vi titta på hus, 
byggnader och naturen längs vägen. Lägga 
märke till arkitekturen, färgerna, fönstren, 
träden osv. Att bara vara mitt i det vi gör  
är ett njutbart underverk. 

Vi kan gå på upptäcktsfärder i vår omgiv-
nings närhet. Ligga i gräset och leta upp 
figurer bland molnen. Försöka njuta av det 
enkla och barnsliga, då står tiden stilla. 
När vi upplever violens doft, krasandet av 
gruset under skorna, prasslandet av torra 
eklöv, mossans och jordens dofter och 
smaken av vår - då lever vi i nuet.
 

Källa: B. Bergklint. Din hälsoguide: 
vitaminer, mineraler & antioxidan-
ter. Vulkan. 2021; Etikett: D-vitamin; 
Malm. J. 2017. Vetenskap & hälsa.  
Fakta D-vitamin; Livsmedelsverket.se/ 
d-vitamin.  

Sommarens olika hälsokickar
< Forts. föregående sida 


