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Inledning

1 Varför yrkeskompetensbevis?
Enligt beslut av EU och EES skall alla förare av fordon som kräver C1- eller D2-körkort inom EU och
EES, med några undantag, ha ett yrkeskompe
tensbevis, YKB. Det man vill uppnå med detta är
att minska utsläppen, höja säkerheten och förarnas status. Lagen gäller från 10 september 2008
för buss och från 10 september 2009 för lastbil.
Det finns ett antal varianter på utbildningar för
att få YKB. Samtliga utbildningar är olika för buss
och lasbil.
1.

Grundutbildning: 280 timmar varav 20 timmars körträ
ning.

2.

Förkortad grundutbildning: 140 timmar varav 10 tim
mars körträning.

3.

Kompletterande utbildning: 70 timmar varav 5 timmars
körträning.

4.

Förkortad kompletterande utbildning: 35 timmar varav
3,5 timmars körträning..

5.

Fortbildning: 35 timmar vart 5:e år, ingen körträning.

Grundutbildningen måste genomföras om du fyllt 18 år för
lastbil och 21 år för buss . Det ger dig rätt att köra alla ty
per av transporter som inte kräver speciell behörighet (t ex
ADR).
Den förkortade utbildningen kan genomföras om du fyllt
21 år för lastbil respektive 23 år för buss. Det ger dig rätt
att köra alla typer av transporter som inte kräver speciell
behörighet. Det är möjligt för bussförare att genomgå den
förkortade utbildningen efter fyllda 21 år, men då får endast
linjetrafik där linjens längd inte överstiger 5 mil köras.
Om du har grundutbildning för ett av fordonsslagen (t ex C/
CE) och tar körkort för det andra, måste du gå den komplet
terande utbildningen. Efter fyllda 21 för lastbil respektive
23 för buss räcker den förkortade kompletterande utbild
ningen.

Figur 1. EU- och EES länderna.

kompetens 10/9 2015.
Om du har kört på hävdvunnen kompetens för ett fordons
slag behöver du aldrig gå en grundkurs för det.
Observera att Transportstyrelsen inte jämställer hävdvunnen
kompetens med grundutbildning.

Fortbildning
En person som har C/CE-kort skall gå fortbildningskurs för
godstransporter och en person som har D/DE-kort skall gå
fortbildningskurs för persontransporter.
Den som har både buss och lastbilskort behöver bara gå en
av fortbildningarna.
Observera att man får inte växla mellan dem utan börjar
man t ex gå fortbildning för godstransporter måste man full
göra fortbildningen inom samma transportslag.

Om du inte har YKB grundutbildning (dvs kört hävdvun
net) och skaffar körkört för det andra fordonsslaget måste
grundkursen för detta genomgås.

Om YKB löper ut får man inte längre köra yrkesmässigt för
rän fortbildning genomgåtts, rapporterats in till Transport
styrelsen och det nya beviset erhållits.

Hävdvunnen yrkeskompetens

För att utbildningarna skall gälla, skall utbildaren vara god
känd av Transportstyrelsen (TS). En lista på godkända utbil
dare hittar du på www.transportstyrelsen.se

Alla som tog körkort för lastbil (C/CE) innan 10/9 2009, fick
köra på s. k. hävdvunnen kompetens fram till 10/9 2016 (7
år). Därefter måste en fortbildning genomföras för att er
hålla YKB.
För D/DE upphörde möjligheten att köra på hävdvunnen
1 I lagen om YKB gäller samma regler för innehavare av C1/C1E.
2 I lagen om YKB gäller samma regler för innehavare av D1/D1E.
20-12-08

Utbildningen kan genomföras sammanhängande eller delas
upp i delkurser om minst 7 timmar per kurs. Sedan 23 maj
2020 kan upp till 12 timmar av utbildningen genomföras på
distans. Utbildaren skall efter genomförd delkurs ge kurs
deltagaren ett intyg på detta samt spara en kopia av intyget
under minst 5 år. Utbildaren skall också efter genomgången
sista delkurs ge deltagaren ett intyg för hela kursen samt
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snarast rapportera godkänd fortbildning till TS.

7.

När TS har fått in uppgifterna tillverkas kortet och skickas ut
kostnadsfritt.

som används för icke-kommersiell persontransport
eller godstransport för privat bruk3,

8.

som används för att transportera material och utrust
ning som föraren ska använda i sitt arbete, under för
utsättning att transporten på fordonet inte utgör fö
rarens huvudsakliga sysselsättning (t ex rörläggare).

TS hoppas att detta ändras under våren 2021 så att förnyelsen kommer att ske på samma sätt som förnyelsen av körkort, så att det nya kortet tillverkas först när det gamla går ut
(dock senast ett år efter fullgjord fortbildning).

Undantag från kravet på YKB
Det finns ett antal undantag från lagen om YKB. Det gäller
förare som kör fordon
1.

vars högsta hastighet inte överstiger 45 km/tim,

2.

som används eller står under kontroll av Försvars
makten, Kustbevakningen, räddningstjänsten, Tull
verket eller polisen,

3.

som provas eller förflyttas på väg i samband med
tekniskt utvecklingsarbete, reparation eller under
håll,

4.

som är nya eller ombyggda och ännu inte tagits i drift
i transportverksamhet,

5.

som används i nödsituationer eller räddningsinsats
er,

6.

som används vid övningskörning eller körträning
enligt körkortsförfattningarna eller för yrkeskompe
tensbevis.

Handlar det, till exempel, om transporter av material
till olika arbetsställen under dagen beror behovet av
YKB på omfattningen av själva körningen relativt an
nat arbete (lastning, lossning, installering av materi
al etc). En förutsättning är att man måste arbeta med
materialet, inte bara leverera. Över vilken tidsrymd
fördelningen skall räknas (dag eller vecka eller annan
tid) är inte klart utan lämnas till polismyndigheten
och i slutänden domstol för tolkning.

Påföljder
Om man inte har med sig sitt YKB under färd utdöms en bot
om f.n. 500 kr vid kontroll. Om man inte innehar ett YKB
jämställs det med olovlig körning med dagsböter som följd.
Fordonsägaren döms i det senare fallet också till dagsböter.
Dessutom riskerar hen sitt trafiktillstånd.

3 Transporter inom egen rörelse, t ex hämtning av foder från fält
eller leverans av produkter till kund räknas inte till undantaget.

Kursupplägg
Denna utbildning har delats in i 5 delkurser om 7 timmar. Du kan gå delkurserna i vilken ordning du
vill. För att bli godkänd på en delkurs måste du delta aktivt hela tiden. Prov avläggs inte.
Delkurs 1. Rationell körning
Rationell körning är att
använda motorn, växellå
dan, rörelseenergin, mo
torbroms, frirullning och
retarder på ett sätt som
minimerar
bränsleför
brukningen och slitaget
på fordonet. Dessutom
skall
säkerhetsbestäm
melser beaktas, dvs. bromsar, däck och lufttrycksystemet
skall vara i god ordning. Du ska också veta hur du ska agera
om fel uppstår.
Vi går igenom sambanden mellan kraft, moment, effekt och
energi för att försäkra oss om att vi kan tolka motordiagram
korrekt. Olika typer av växellådor och kopplingar tas upp
och olika motortyper t ex motorer för hybridfordon.
Lufttrycksystemets, bromsars och hjälpbromsars funktioner
repeteras.
Copyright © 2015 - 2020 Nils Sundström

Den miljöpåverkan som vägtrafiken medför behandlas, krav
på däck samt luft- och rullmotståndens inverkan gås ige
nom.
Utvecklingen inom intelligenta transportsystem (ITS) tas
upp. Vi diskuterar också vad som ingår i begreppet riskmed
vetenhet och hur man kan höja den.

Delkurs 2. Godstransporter
Målet med delkursen är
att du skall försäkra dig
om att du vet hur laster
lastas och säkras på ett
korrekt och säkert sätt
och vilka hjälpmedel som
finns för detta och möjli
ga konsekvenser av felak
tig lastsäkring.
Hjälpmedel och utrustning för lastsäkring, lastning och
20-12-08
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lossning gås igenom. Vi går också igenom hur man gör er
forderliga beräkningar vad gäller bruttovikt, totalvikt, axel
tryck och lastvolym. Konsekvenser av överlast tas upp.
Vi går igenom hur man gör en riktig lastfördelning, kontrol
lerar lastsäkringsutrustningen och lastsäkrar.
Något ikring godstransportmarknaden, konkurrenssituatio
nen och utvecklingen av godstransporter kan tas upp i mån
av tid och intresse.

Delkurs 3. Lagar och regler
Målet med denna del
kurs är att säkra att du
känner till gällande so
ciallagstiftning, i synner
het vägarbetstidslagen
samt kan tillämpa regler
na för arbetstid, körtid
och vilotid och hante
ring av färdskrivare. Du
ska också känna till kon
sekvenserna av att inte
göra det. Vidare ska du
ha kännedom om de lagar och regler som omger vägtrans
porter inom Sverige och internationellt. Du skall kunna vid
ta åtgärder för att förhindra gods- och människosmuggling.
Vi gör en ordentlig genomgång av kör- och vilotidsreglerna.
Vi bemödar oss om att se till att du vet hur du använder
färdskrivaren på rätt sätt och hur du får ut information ur
den samt hur du tolkar utskrifter från den.
Vi går igenom krav som ställs för inrikes och internationel
la transporter (fraktsedlar, checklistor mm.) Vi går också
igenom olika sätt att skydda transporten för att förhindra
smuggling, stölder, etc.
Ett mål är också att ge dig ett bredare perspektiv – vägtra
fik kontra andra transportsätt, godstransportmarknadens
struktur och hur den utvecklas.

Din kropp skall hålla i många år och vi går igenom och tränar
litet på hur man utför fysiska moment (lyft etc.) med liten
risk för skador. Vi går också igenom, och du får prova på,
enkla former av kroppsträning och stretchövningar som kan
fungera för en förare.

Delkurs 5. Säkerhet och kundfokus
Målet med delkursen är
du skall veta hur du skall
agera när du kommer till
en olycksplats eller om
ditt eget fordon hamnar
i en trafikolycka. Hur du
utrymmer fordonet och
ser till att passagerarna
är säkra. Efter kursen
skall du ha grundläggan
de kunskaper i livrädd
ning, veta hur och kunna
genomföra nödvändiga
åtgärder vid brand.
Vi går igenom L-ABC4, vad
det innebär och hur det
kan praktiseras.
Vi går igenom brandsläckning och HLR (hjärta-lung-rädd
ning). Vi kollar hur en defibrillator fungerar. Olika typer av
kroppsskador och hur man bäst hanterar dem tittar vi också
på.
Kunderna är centrala – det är de som försörjer oss. Det är
dig som kunden ser så du är mycket viktig för ditt företags
anseende. Hur du uppträder i trafiken, bemöter kunder
na, genomför de uppdrag du har samt fordonets skick har
betydelse.
Ett avsnitt tar upp problematik kring hot och våld och hur
man kan hantera sådana situationer
Vi tittar också på hur man kan göra en god planering av ar
betet.

Delkurs 4. Ergonomi och hälsa
Målet med denna delkurs är att du skall känna till de kom
ponenter som ger god hälsa och känna till medel för att
uppnå eller upprätthålla en sådan. Du skall ha kunskap om
hur god ergonomi i arbetet åstad
koms. Vi vill också att du efter ge
nomgången kurs känner att du har
insikter, verktyg och vilja att sträva
mot ovanstående mål.
Vi tittar på balansen mellan arbete
och vila. Vi går igenom orsaker till
och följder av trötthet och stress
samt riskerna med alkohol och dro
ger.
Vi belyser värdet av god kost och goda mattider och hur
man som förare kan upprätthålla det.
4
20-12-08

Livsfarligt läge, Andning, Blödning, Chock.
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1 Arbete och vila
Vår tillvaro handlar om balans. Balans mellan
arbete och vila. Mellan utmaningar och rutiner,
jäkt och avkoppling. Vi behöver allt i avvägda
doser för att må bra. Detta tillsammans med
goda kostvanor och bra kost borgar för den goda
livskvalitet vi alla vill ha. En god sömn är viktigt.
Hur mycket sömn man behöver är väldigt individuiellt - vissa är utvilade efter fyra till fem timmars sömn, andra behöver kanske nio timmar.
Känn efter istället för att titta på klockan.
Vårt liv handlar om arbete, fritid och vila. Redan på 800-ta
let slog Englands kung, Artur den store, fast att människan
behöver åtta timmars sömn. Detta har hängt med ännu
tills idag. Vi tror att vi behöver åtta timmars sömn. Det är
inte nödvändigtvis sant. Somliga behöver litet sömn, andra
mer – det kan variera från 4 till 11 timmar. Vi kan inte heller
träna oss i det avseendet, det är medfött. Om du sover sju
timmar och känner dig trött kan det lika gärna bero på att
du sovit för mycket som att du sovit för litet.

En balansgång.
De flesta av oss arbetar minst 40 timmar per vecka. Den
normala årsarbetstiden varierar något år från år - för 2020
är den 1987 timmar för dagtidsarbete och till det kan läggas
upp till 350 timmar övertid, jour och beredskap. Totalt blir
det för många en bit över 2000 timmar.
Att ha en balans mellan arbete och vila är väldigt viktigt för
vårt välbefinnande. Perioder med hårt arbete eller stress
ställer högre krav på återhämtning.
Enligt arbetstidslagen skall man, under en 24 timmars peri
od, ha minst 11 timmars vila men den kan väljas så att det

Sömn är viktigast för återhämtning, men pauser under ar
betstiden för socialt utbyte med kollegor, olika fritidsaktivi
teter, gärna motion och social samvaro är viktiga för krop
pens reparationsförmåga.
Man skulle kunna definiera en grundläggande arbets- och
vilocykel som 8 timmars arbete och 16 timmars vila och i
snitt skall vi ju ha det.

Trötthet och stress – symptom, orsaker och effekter
Oregelbundna arbetstider påverkar hälsan på olika sätt.
Skift- och nattarbete är en trolig riskfaktor för uppkomst av
hjärt-kärlsjukdom, bröstcancer och magsår. Sannolikt bidrar
även livsstilsfaktorer till den ohälsa som skiftarbetare kan
drabbas av.
Tempot i arbetslivet har stadigt ökat sedan 70-talet och
med det har problem med trötthet och stress också ökat.
Om vi studerar tillgänglig statistik framgår det att antalet ar
betsolyckor stadigt minskar och det är nog inte så konstigt
mot bakgrunden av att säkerhetsarbetet med avseende på
olyckor ständigt har ökat. Fokus har dock legat på det fysis
ka.
Nu ser vi att sjukskrivningarna beroende på den psykoso
ciala arbetsmiljön ökar [Ref A]. Ett tecken på att detta upp
märksammats i samhället är tillkomsten av Arbetsmiljöver
kets föreskrift ” Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS
2015:4)” som trädde i kraft 31/3 2016. Denna föreskrift
pekar ut ohälsosamma arbetsbelastningar och kränkande
särbehandling som två viktiga orsaker till otillfredsställande
psykosocial miljö på arbetsplatser.
Det är känt sedan länge att om vi inte har makt över vår
situation i arbetslivet påverkar det vår psykosociala arbets
miljö. I arbetsmiljölagen står:
•

•

Arbetstagaren ska ges möjlighet att medverka i ut
formningen av sin egen arbetssituation samt i för
ändrings- och utvecklingsarbete som rör hens eget
arbete.
Det ska eftersträvas att arbetet ger möjligheter till
variation, social kontakt och samarbete samt sam
manhang mellan enskilda arbetsuppgifter.

Formuleringen är mycket bra och ger gott stöd för krav som
kan finnas rörande ens miljö som arbetstagare.
Figur 2. Bild från 1 maj 1890 i Sundsvall. På plakatet
står det 8 timmars arbete, 8 timmars frihet, 8 timmars hvila

blir möjligt att arbeta upp till 26 timmar i sträck. Helt enligt
lag alltså.
Efter ett sådant arbetspass får man räkna med en ganska
lång återhämtningstid. Arbete utanför normala arbetstider,
t ex skiftarbete kräver också längre återhämtning.
Copyright © 2015 - 2020 Linda Eriksson Nils Sundström

Vi har förstås också ett alldeles eget ansvar för vårt liv och
vår livssituation. Det är visserligen lättare att upprätthålla
en sund livsstil med motion, kost, vila och aktiviteter om
man har ett ”8 - 5 - jobb” men det är möjligt även för till ex
empel förare med oregelbundna arbetstider. Det kan dock
kräva ett litet större mått av planering.
Enligt vissa studier har de som jobbar natt en litet sämre
livsstil när det gäller kostvanor, rökning och motion. Man
20-12-08
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har till exempel sett att många röker mer när de börjar job
ba skift. De motionerar också mindre. Och när det gäller
maten är det viktigt både när man äter och vad man äter.
Egentligen är ju hela matsmältningssystemet inställt på vila
under natten. Det leder ofta till en viktökning vid skiftarbe
te. Skiftarbetande drabbas oftare av hjärt-kärlsjukdomar än
icke skiftarbetande.

Brist på mörker och nattsömn leder till ett svagare immun
system. Bland annat leder det till att skyddet mot de fria
radikalerna blir sämre i kroppen, vilket i sin tur kan leda till
förändringar som cancer och inflammationer i kroppen.
När man arbetar på natten befinner sig ämnesomsättning
en i ett stresstillstånd eftersom hjärnan försöker se till att
kroppen fastar och sover under natten.

Balansen

Figur 3. Produktionen av melatonin.

Den återhämtning kroppen får under sömnen är avgörande
för hälsan. När man är yngre är man mer sömnflexibel och
kan lättare ta igen sömn. Därför tål ofta en 25-åring flexibla
arbetstider bättre än exempelvis en 45-åring.

Över hälften av alla lastbilar i yrkesmässig trafik till
hör s k ensamåkare eller smååkerier, dvs de äger bara
en eller några få lastbilar. Det betyder att det finns om
kring 30000 småföretagare i branschen. För dig som
småföretagare är den enskilt största faktorn som på
verkar företagets resultat och konkurrenskraft du själv.
I dagens höga tempo med krav på ständiga topprestationer
måste du kunna investera i och satsa på rätt åtgärder för fö
retaget. Du måste vara säker på att du disponerar företagets
resurser på ett klokt sätt. Ovanpå det kommer administrati
va sysslor som måste utföras.

Även som anställd lastbilsförare krävs idag en hög och bred
kompetens. Om man ser till alla olika typer av chaufförs
uppdrag som du kan ställas inför är det uppenbart att krea
Dygnsrytmen ändras under livet – man blir med åren min
tivitet, entusiasm, social kompetens etc är lika viktig för dig
dre sömnflexibel. Det gör att man har svårt att sova på olika
som för egenföretagaren. Du möts av höga krav på trafiksä
tider och ta igen förlorad nattsömn. Ju äldre man blir desto
kerhet, förmåga att hantera olika situationer, konflikthan
vanligare blir det också med nattliga uppvaknanden efter
tering i samband med hämtning och leverans av gods med
som kroppsklockan blir mindre kraftfull.
mera. Kör- och vilotider som måste uppfyllas. En kompetent
insats av dig som förare gör att företa
get går bra och att ditt jobb tryggas.
FAKTA OM LJUS
En biologisk klocka
Alla våra mentala och kroppsliga funk Blått ljus
tioner följer vår dygnsrytm. Det är ett När ögat nås av dagsljuset går signaler
trögt system som styrs av en inbyggd till hjärnan om att hålla tillbaka melabiologisk klocka och som inte påverkas toninproduktionen. På kvällen när det
så lätt.
mörknar stiger metatoninhalten igen och
Dygnsrytmen kan störas om man hål vi börjar känna oss trötta. Forskning har
ler sig vaken när kroppen egentligen visat att det ljus som framför allt styr vaär inställd på att sova, med sömnbrist kenhet och sömn är det blåa ljuset.

Kanske har du svårt att sova på nät
terna eftersom arbetet håller dig va
ken. Du är tyvärr inte ensam. Stress,
sömnproblem, hjärtproblem och ång
est är vanligt förekommande bland
människor med höga prestationskrav
på sig.

Att mer arbete leder till högre inkom
som följd. Utvecklingen i samhället har Melatoniproduktionen
ster är en sanning med modifikation.
gått väldigt snabbt - mycket snabbare
Om man inte är ute på dagen ökar me- På kort sikt är det kanske så men i
än vad de grundläggande mekanismer
latoninhalten tidigare på dygnet. Med förlängningen spelar andra fakto
na i vår kropp hinner anpassa sig till. Vi
stigande ålder minskar också melatonin- rer in som också påverkar resultatet.
tänker kanske inte på att många av de
produktionen i kroppen. Det är en försignaler hjärnan tar emot och skall be
klaring till att äldre kan vakna på nat- Genom modern hjärnforskning har
handla är signaler som vi inte anpassat
ten eller tidigare på morgonen. Det kan man visat att hjärnan presterar som
oss till så att de feltolkas och kanske
motverkas med längre vistelser utomhus bäst i positiv sinnesstämning, både
säger att vi skall vara vakna i stället för
dagtid som ökar melatoninproduktio- beträffande beslutsfattande och pro
att sova. Ett exempel är ljuset från en
nen, eller en kvällspromenad som skjuter blemlösning. Men givetvis räcker det
datorskärm.
inte att du är glad och entusiastisk. Du
melatonintoppen framåt.
måste också vara kreativ och alert.
Även stress som ofta kommer av svå
Ljuset
righeterna att få ihop arbete och famil
Dopaminet styr
Även hos yngre kan dygnsrytmen rubbas
jeliv är ett problem för många.
på grund av ljuset. Exempelvis kan ljuset Den komplexa mänskliga hjärnan går i
Äter vi vid fel tidpunkt i förhållande till från en datorskärm på kvällen lura krop- gång på olika signalsubstanser och när
vår biologiska klocka får vi en högre pen att tro att det är morgon. Man blir det gäller prestationer är det främst
belastning på kroppen. Hjärnan ställer inte trött på kvällen, och det tar längre dopaminet som får oss att vilja göra
saker. Dopamin ger dig bland annat
om bränsleförsörjningen mellan dag tid att somna.
kreativitet och entusiasm, med andra
och natt. Klockorna i hjärnan och mat
ord viljan och till viss del också förmågan att driva dig fram
smältningsorgan ska vara i takt. Vid nattätande kommer de
åt. Dopamin frisätts i hjärnan vid njutning, oavsett vad det
i otakt.
20-12-08
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är som ger dig det. Det kan vara mat, meditation, socker, sex,
tobak, kaffe, motion, shopping, spel liksom alkohol eller an
dra droger.
Brist på dopamin gör dig trött och okoncentrerad. Du orkar
inte längre med det som brukar engagera och intressera dig
och i värsta fall, vid stor brist, blir du deprimerad. Se därför
till att din hjärna har en lagom dos av dopamin. Å andra si
dan - dopamin är kopplat till hjärnans belöningssystem, vil
ket gör att man också kan bli beroende. Att alkohol, nikotin
och heroin är beroendeframkallande är välkänt men hjär
nan kan även belöna olika beteenden på liknande sätt och
därmed skapa beroenden som exempelvis arbetsnarkoma
ni.
Litet press håller oss motiverade men hög och långvarig
stressnivå som leder till sänkta dopaminnivåer gör att ar
betet som från början gav dig dopaminkickar nu istället ger
dig sömnproblem, hjärtklapp
ning, ångest och oro. Det börjar
då gå trögare på jobbet och du
jobbar allt hårdare för mindre
resultat. Du kommer in i en ond
nedåtgående spiral. Till slut blir
du okoncentrerad och får min
nesproblem som gör att du får
svårt att utföra saker du tidigare
haft lätt för.
Att ta sig ur en ohälsosam ar
betsbelastning som lett till ut
mattningssyndrom är en tids
Figur 4. Balans i livet
krävande och kostsam historia
för dig och ditt företag. Ofta krävs proffessionell hjälp med
rehabilitering. Hjärnan måste få vila. Det är vanligt att blun
da för kroppens signaler och tänka att ”det är tufft just nu
men det blir bättre nästa månad”. Men det blir ju inte så.
Du måste aktivt ta tag i din arbetssituation för att förändring
skall komma till stånd.
Det är jobbigt att ändra vanor och bryta mönster. Hjärnan
reagerar initialt med att slå på stressreaktionerna eftersom
en högpresterande person omedvetet är rädd att förlora
sina dopaminkickar. Hjärnan vill ha sin belöning. Lösningen
på det är att förändra i små steg så att hjärnan hinner vänja
sig vid förändrade arbetssätt. Man kan fundera på om man
kan använda sina resurser på ett mer effektivt sätt.

Slappna av

För att vara effektiv behöver hjärnan regelbundet pauser
på åtminstone ett par minuter med minskad stimuli. Pauser
tar inte tid. De ger tid! En kort paus med jämna mellanrum
ökar din prestationsförmåga, ger dig större fokus, bättre in
lärning och i slutändan en ökad effektivitet.
Stress blockerar vårt tänkande och en paus frigör plats för
nytänkande. Hur många gånger har du inte löst ett arbetsre
laterat problem när du inte är på kontoret? Eller vaknar på
morgonen med lösningen på ett problem klar.
Studier visar också att den som är avspänd och har roligt på
jobbet presterar bättre än en person som känner sig stres
sad inför att hinna med alla åtaganden. Studier har också
visat att en nedgång i arbetstid med ett par timmar per dag
inte behöver betyda så mycket minskad effektivitet - det
kan till och med ge en effektivitetsvinst.
Copyright © 2015 - 2020 Linda Eriksson Nils Sundström

Sömnen är vår absolut viktigaste återhämtnings- och repa
rationstid. Forskning visar på ett positivt samband mellan
fler timmars arbete per dag och ökad risk för sömnbesvär.
Sömnbrist leder i sin tur till ökad risk för depression, stress
och ångest. Det är en god idé att prioritera sömn och åter
hämtning framför att lösa den där sista uppgiften på jobbet.

Personlig balans

Att se till att du har balans i livet är också en god investering
för att du långsiktigt ska orka prestera och generera positiva
resultat. En förebild i det avseendet är Volkswagen i Tysk
land, som stänger av sina mailservrar tolv timmar per dygn
så att personalen kan vila och umgås.
Den neurologiska forskningen visar på att det finns en stark
koppling mellan social tillfredsställelse och prestationsför
måga. Dåliga relationer är
en riktig energitjuv som sän
ker hjärnans effektivitet och
försämrar förmågan till pro
blemlösning, beslutsfattande
och kreativitet.
Så lägg tid på och investera i
dina relationer. Dra dig inte
för att söka professionell
hjälp om nära relationer inte
fungerar
tillfredsställande.
Det tjänar du på, inte bara
hälsomässigt utan också rent
ekonomiskt.

Viktigt känna sig själv

Att det är bra med ett gott självförtroende är inget nytt,
men vad innebär en låg självkänsla? Bristande självkänne
dom kan ta sig många olika uttryck. Exempelvis kan den visa
sig genom att man inte värderar risker objektivt och att man
är ”lättlurad”, eller tvärt om att man inte vågar ta steg i sin
utveckling trots att det behövs. Man kanske fattar fel beslut
eller missbedömer människor och situationer.
För att agera balanserat i viktiga situationer är det avgöran
de att man känner till sina ”trigger points” och vet att vissa
känslor leder till oönskade reaktioner hos en själv. Genom
ökad självkännedom kan man lära sig att känna igen en så
dan situation så att man kan hantera den på ett sätt som
man önskar.
Är dina resultat i nivå med din potential? En god självkänne
dom innebär att du vet vad som driver dig och varken över
skattar eller underskattar din förmåga att hantera arbets
uppgifter. Du förbättrar din kommunikation och omger dig
med rätt människor som tillför den kompetens du behöver.
Det finns mycket att vinna på en förbättrad självkännedom
vilket har gett upphov till en mängd självhjälpsböcker i äm
net. Nyckeln till ökad självkännedom är dock högst individu
ell och kan vara svår att läsa sig till. En psykolog kan vägleda
dig till självkännedom på ett djupare plan. När du känner
dina styrkor och svagheter vet du hur du bäst tar dig an ut
maningar du möter - både yrkesmässigt och privat.
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2 Alkohol och droger
Alkohol är en del av den västerländska kulturen.
Vi upplever inte att det är en hälsorisk att bruka
den och somliga anser att det till och med är nyttigt att ”dricka ett glas rött” då och då. Omkring
85% av den svenska befolkningen dricker alkohol.

individer som blir alkoholister men idag börjar allt fler se
det som en form av sjukdom och bevisligen befinner sig
människor från alla samhällsklasser och moraliska värde
grunder i alkoholets grepp. Ny forskning visar också på en
gen som kan tänkas orsaka alkoholberoende. Så, om du
som läser detta har problem med droger och eller alkohol,
kan du utan att skämmas söka hjälp för att komma ur det.

Forskare runt om i världen blir dock allt mer
överens om att alkohol inte har några fördelar ur
ett hälsoperspektiv. Snarare mår man i allmänhet bättre av att avstå och om man har problem
med levern, sin kolesterolhalt eller om man har
högt blodtryck är den absolut bästa medicinen
att avstå alkohol.

Man beräknar att ca 4 % av Sveriges befolkning är beroende
eller befinner sig i missbruk av alkohol och snart lika många
i drogberoende. Ungefär lika många ytterligare befinner sig
i riskzonen för beroende.

Användandet av droger av olika slag är lika gammal som alkohol men är inte lika förankrad i vår
kultur. Användandet av det ökar dock.

Alkoholkonsumtionen i Sverige steg med ca 30 % från vårt
EU-inträde 1995 till toppnoteringen 10,5 l ren sprit per
svensk över 15 år i snitt år 2004. Om det berodde på ren
eufori över vårt EU-med
lemskap eller importen
av kontinentala dryckes
vanor kan få vara osagt.
Därefter har den dock
minskat och 2013 var siff
ran 9,9 l per person i snitt.
Omräknat motsvarar det
omkring 120 flaskor lätt
vin eller 390 burkar star
köl per person och år i
medeltal (nykterister un
dantagna).

Bruk och missbruk
Alkohol och droger har
varit vår följeslagare så
långt bakåt som det går
att se. Motiven till bruket
har nog varierat, alltifrån
att lättare kunna samtala
med andra världar till att
rätt och slätt bli påverkad.
De flesta av oss kan han
Figur 5. En festlig kväll på krogen.
tera det hela så att det
stannar vid just bruk. Andra klarar inte det utan hamnar i
missbruk - drogen eller alkoholet tar makten och man blir
beroende av den. Somliga blir väldigt lätt beroende, andra
kan missbruka utan att hamna i beroende. Drogernas skadeverkningar är dock lika stora vare sig man är beroende
eller ej.
En gammal föreställning är att det är karaktärssvaga ”dåliga”

Det är vanligt att människor missbrukar både alkohol och
droger. De senaste siffrorna från CAN säger att 13,4% av
männen och 8,1 % av kvinnorna i Sverige har en konsumtion
som riskerar att påverka deras hälsa.

Den allmänna trenden
är att konsumtionen av
starksprit stadigt minskar till förmån för vin och starköl. Sär
skilt vinförsäljningen har gynnats efter tillkomsten av de s
k lådvinerna. Från 1950 då spriten stod för ca 70 % av kon
sumtionen har den minskat till 23 % 2013.
Den grupp som sedan lång tid tillbaka dricker mest är unga
vuxna mellan 20 och 25 år även om en påtaglig utjämning
har märkts mot andra åldersgrupper under senare år. Upp
skattningsvis dricker män ungefär dubbelt så mycket som
kvinnor.
Under senare år har också drogmissbruket ökat (allt bruk
av droger, nikotin undantaget, räknas som missbruk). Det
kan avläsas i statistiken över människor som ertappats på
verkade vid nykterhetskontroller. Vi ser i Figur 6 att idag tas
fler för drograttfylleri än för ”vanlig” rattfylla. Tydligt från
figuren är också att förfärande många kör bil onyktra. Från
2013 utökades statistiken för smitning så att t ex smitning
från olyckor på parkeringsplatser inkluderas.

Figur 6. Utvecklingen av alkohol- och drogkonsumtion i samband med
bilkörning. Källa: Brå
20-12-08
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Omkring 85 % av svenska folket brukar alkohol, mer eller
mindre så de flesta av oss har erfarenhet av det. Vi ser till
att vi är ledig dagen efter en svensexa eller en midsommar
afton med mycken god mat och dryck. Vi kan ju ändå inte
uträtta något vettigt. ”Dagen efter” utmärks ofta av olust
och trötthet.
En negativ aspekt med alkohol är just att den stör sömnen.
Djupsömnen försämras så att även efter ett måttligt intag av
alkohol en kväll är vi inte så utvilad som annars efter nattens
sömn. Oavsett vad vi har att göra, gör vi det sämre dagen ef
ter ett alkoholintag än om vi är helt nykter. Speciellt vansk
ligt blir det i trafiken. Även om vi blåser grönt i alkolåset, är
vi inte lika goda trafikanter ”dagen efter” som om vi håller
oss helt nyktra.
De medicinska konsekvenserna av bruket av alkohol är långt
gående - leversvikt, hjärtinfarkter och andra hjärtåkommor,
lungskador, hudsjukdomar mm. Man kan även drabbas psy
kiskt på olika sätt. Dessutom löper man större risk att ska
das i olyckor.

Alkohol och din fettförbränning
Det finns inte så mycket att säga angående alkoholens på
verkan på din fettförbränning, förutom att så fort du får al
kohol i dig så minskas den kraftigt. Fettförbränning pågår
hela tiden i din kropp, men så fort du dricker alkohol, pri
oriteras genast förbrännandet av denna istället. Det beror
helt enkelt på att alkoholen är ett gift som kroppen vill bli av
med så fort som möjligt.
Den försämrade förbränningen av fett vid alkoholintag gör
att man lagrar in nytt kroppsfett. Alkoholen i sig bygger inte
på fettlagren, men en större del av energin i det du äter
under alkoholpåverkan lagras upp som fett.

Det kan vara litet svårt att själv bedöma hur man ligger till
och ibland kanske det till och med är svårt att se sitt eget
bruk. Om man ändå är nyfiken går det att hämta ett enkät
formulär, AUDIT, till exempel från Stockholms läns lands
tings webplats. Efter att ha gjort testet, så uppriktigt man
kan, och räknat ihop de poäng som svarsalternativen ger
går det att avgöra vilken kategori man tillhör enligt Figur 8.

Figur 8. Riskbruksanalys, AUDIT. Fler poäng i frågeformuläret ger
en placering längre till höger i diagrammet.

Under 2019 dog 221 personer i i en alkohol- eller drogre
laterade trafikolyckor och 24 % av dem, eller 53 personer .
Långt fler dör dock av andra orsaker kopplade till missbruk
av alkohol.
Under 2019 omkom 22 personer (15 droger + 7 både al
kohol och droger) i narkotikarelaterade olyckor, vilket är 7
personer färre än år 2018. Mellan 2015 och 2017 skedde
nästan en fördubbling av antal omkomna i drogrelaterade
olyckor, från 21 till 40 personer, medan det under 2019 har
minskat till ungefär samma nivå som tidigare år. En minsk
ning noteras inom grupperna bilister och motorcyklister
medan en ökning har skett inom gruppen mopedister.
Det centrala nervsystemet bedövas av alkoholen. Därför blir
samspelet mellan muskler och nerver sämre. Även hjärnans
förmåga att bearbeta intryck och fatta goda beslut blir säm
re. Dessa effekter av alkohol blir fort förödande när vi kom
mer ut i trafiken. Några fakta:
•

Riskbruk

Hälften av de personbilsförare i åldern 15-24 år som
omkommer i singelolyckor är påverkade av alkohol.

•

Man talar om ett riskbruk av alkohol och har försökt bedö
ma var gränserna går mellan bruk, riskbruk och missbruk.
För det har man definierat ”standardglas enligt Figur 7.

Cirka 20 procent av de omkomna personbilsförarna
hade alkohol i blodet.

•

Det sker mer än en begravning varje vecka året runt
på grund av alkohol i trafiken.

•

Fler män än kvinnor kör på onyktra.

•

Varje år dör cirka 70 personer i alkoholrelaterade
trafikolyckor.

•

En av åtta tjejer mellan 18 och 19 år åker med en
alkoholpåverkad bilförare någon gång under ett år.

•

Mer än var tredje ung förare som dödas i trafiken är
onykter.

•

Hälften av singelolyckorna med dödlig utgång är al
koholrelaterade.

•

Alkoholrelaterade olyckor i trafiken sker övervägan
de nattetid mellan 22 och 07.

Figur 7. Mängd av olika drycker som motsvarar ett standardglas,
dvs 4 cl starksprit.

Alla mängderna i figuren motsvarar samma mängd alkohol.
Vi ser till exempel att en halvlitersburk folköl motsvarar en
4:a whiskey och bägge utgör ett standardglas.
En man bedöms ligga i riskzonen när han dricker fem eller
fler standardglas vid ett tillfälle, s k berusningsdrickande.
Motsvarande för kvinnor är fyra eller fler. När en man under
en vecka dricker mer än 14 standardglas och när en kvinna
dricker mer än nio anses de ligga i riskzonen.
Copyright © 2015 - 2020 Linda Eriksson Nils Sundström

Svenska folket har en fördömande attityd till rattfylleri. Det
innebär att här finns stor acceptans för åtgärder. Runt om i
världen prövas också en lång rad metoder för att stoppa
rattfylleriet – alkolås, rehabiliteringsprogram för alkoholis
ter, informationskampanjer, skärpta promillegränser och
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höjd åldersgräns för ungdomars alkoholinköp är några ex
empel. I Sverige har den s.k. SMADIT-modellen använts med
framgång. Den innebär att rattfylleristen redan vid vägkan
ten ska få ett erbjudande om samtal om sina alkoholvanor
med socialtjänst eller beroendevård inom 24 timmar. Tidigt
omhändertagande bygger på kunskapen att man är mycket
mer mottaglig för att ta emot vård direkt efter att man an
träffats av polisen. Forskning har visat att över hälften av
motorfordonsförare gripna för misstanke om rattfylleri har
alkoholproblem i form av riskabla eller skadliga alkoholva
nor.

len eller om det är rattfylleri i kombination med diagnosen
missbruk/beroende av alkohol. Vid drograttfylleri är spärrti
den vanligtvis minst 12 månader. Det gäller även om brottet
inte har bedömts som grovt. Under spärrtiden får inget nytt
körkort utfärdas.
Den som dömts för rattfylleri eller grovt rattfylleri måste
ansöka om ett nytt körkortstillstånd för att få tillbaka kör
kortet. Om spärrtiden är högst 12 månader behöver den
dömde inte göra ett nytt förarprov, utan endast lämna in
ansökan om att få ett nytt körkort utfärdat. Om spärrtiden
är längre än 12 månader måste den dömda göra ett nytt
fullständigt förarprov, med kunskapsprov och körprov.

Alkolås efter rattfylleri
Den som är misstänkt för eller har gjort sig skyldig till rattfyl
leri under påverkan av alkohol kan ansöka om körkort med
villkor om alkolås. Villkorstiden är minst ett år för rattfylleri
och minst två år för grovt rattfylleri, upprepade rattfyllerier
eller rattfylleri av normalgraden i kombination med diagno
sen missbruk/beroende av alkohol.
Figur 9. Hälften av de personbilsförare i åldern 15-24 år som omkommer i singelolyckor är påverkade av alkohol.

Vad händer den som rapporteras?
När någon rapporteras för rattfylleri startar två olika pro
cesser: den straffrättsliga (Tingsrätten) och den körkortsad
ministrativa (Trafikverket). Straffet för rattfylleri är oftast
dagsböter. För grovt rattfylleri är fängelse det vanligaste
straffet. Fängelsestraffet verkställs i stor utsträckning med
elektronisk fotboja.
Om det är ett förstagångsbrott och om föraren inte har or
sakat någon olycka brukar straffet bli villkorlig dom eller
skyddstillsyn kombinerat med samhällstjänst. Skyddstillsyn
kan innebära att den dömde får läkarvård eller nykterhets
vårdande behandling.

Den som har körkort med villkor om alkolås får endast köra
bil med sitt personliga alkolås i.

Droger
Den tidigast kända narkotikan är opium som brukades i
Mesopotamien omkring 5000 år före Kristus. Det är faktiskt
först på 1900-talet som förbud mot narkotika började in
föras i takt med att dess skadeverkningar blev mer kända.
Narkotika är ett tydligt definierat begrepp. I narkotikastraff
lagens paragraf åtta står bland annat
”Med narkotika förstås i denna lag läkemedel eller hälso
farliga varor med beroendeframkallande egenskaper eller
euforiserande effekter eller varor som med lätthet kan om

Om det är höga promillehalter blir
oftast straffet även vid förstagångs
brott fängelse. Straffet kan också bli
kontraktsvård, där den dömde skriver
på ett vårdkontrakt med preciserade
villkor. Om villkoren inte uppfylls kan
skyddstillsynen ersättas av fängelse
straff. Skyddstillsynen ska kombineras
med övervakning i åtminstone ett år.
En alkoholpåverkad förare som skadar
någon eller orsakar dödsfall kan få upp
till åtta års fängelse.

Körkortet

Figur 10. Polisens beslag av narkotika 2018, Källa: nfc.polisen.se

Rattfylleri leder så gott som alltid till att körkortet återkal
las. Bara vid halter på 0,2–0,3 promille (0,10-0,15 mg/l luft)
finns möjlighet till varning i stället för återkallelse.

vandlas till varor med sådana egenskaper eller effekter.” Att
odla cannabis är alltså olagligt.

Spärrtiden är oftast 12 månader för rattfylleri och 24 må
nader för grovt rattfylleri, om det sker vid upprepade tillfäl

Förenta Nationernas tre narkotikakonventioner ger ett ge
mensamt ramverk åt lagstiftningen i de flesta länder. Det
betyder att de flesta länder har liknande lagar när det gäller
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narkotika. Sedan kan det vara stora skillnader mellan till ex
empel straff i olika länder. Det är också många länder som
inte förbjuder användning av narkotika, som vi gör i Sverige.
Många narkotikasorter är narkotikaklassade av FN, men en
skilda länder kan också klassa nya droger som narkotika. I
Sverige är det två myndigheter som ansvarar för att bestäm
ma vad som ska narkotikaklassas. Läkemedelsverket har an
svaret för narkotikaklassade läkemedel och Folkhälsomyn
digheten har ansvar för narkotika som inte är läkemedel.
Läkemedelsverket har också en lista över samtliga narkoti
kaklassade substanser.
All narkotika är förbjuden att köpa, sälja, tillverka, förpacka,
transportera och använda. Det mesta som har att göra med

med ett narkotikaklassat ämne i blodet. I Sverige har vi en
s k nollgräns för narkotikaklassade medel vilket innebär att
det är förbjudet att köra motorfordon med narkotika i blo
det oavsett om man är påverkad eller inte. Nollgräns mot
narkotiskt ämne i blodet gäller inte om substansen används
enligt läkarordination (som anger om det är tillåtet att köra
bil).
Att vi har en nollgräns mot narkotika beror på att narkotika i
allmänhet påverkar människor på ett sätt som inte passar
ihop med att köra motorfordon. Tyvärr ökar ändå använd
ningen av droger i trafiken. Från början av 2000-talet fram
till nu har antalet anmälda fall av drograttfylleri i stort sett
tredubblats och närmar sig samma nivå som ”vanligt” fyl
leri.
Som narkotika räknas både illegal och legal narkotika. Det
innebär att det finns en nollgräns för allt som vanligen för
knippas med narkotika, exempelvis amfetamin, hasch och
kokain. Men det är många fler substanser som är narkoti
kaklassade.
I Rättsmedicinalverkets undersökning av prover från döda
de motorfordonsförare under 2009 förekom i 15 fall (av to
talt 241) fynd av illegala droger. De vanligast förekomman
de drogerna är amfetamin och THC (tetrahydrocannabinol
– från cannabis). Omkring 22 procent av förarna hade tagit
läkemedel, sjukhusmedicin exkluderad.

Figur 11. Användandet av droger är urgammalt, kanske till och med äldre än bruket av alkohol.

narkotika, förutom inom forskning eller vården, är för
bjudet. Vissa narkotikaklassade läkemedel kan skrivas ut
av läkare. I Sverige har vi en särskild lag för narkotikabrott,
narkotikastrafflagen. Ett ringa brott mot lagen kan ge böter
eller fängelse i högst 6 månader. För ett grovt brott kan man
dömas till fängelse i 2-10 år.
Av narkotikasorterna är det cannabis som är vanligast, både
i Sverige och internationellt. Man brukar prata om cannabis
som en typisk ungdomsdrog, det betyder att de flesta som
använder cannabis är unga eller unga vuxna. Av alla vuxna
i Sverige är det färre än 2% som har använt cannabis det
senaste året. Bland ungdomarna har 5% i årskurs 9 och 12%
i årskurs 2 i gymnasiet använt narkotika de senaste 12 må
naderna. De flesta har bara använt cannabis.
Det är väldigt få som använder andra sorters narkotika, så få
att det ibland inte ens går att mäta i undersökningar. Trots
det beräknar man att 55 000 personer missbrukar eller är
beroende av narkotika, det motsvarar ca 0,8 % av Sveriges
vuxna befolkning. Hur många som missbrukar eller är bero
ende av varje enskild sorts narkotika vet vi inte riktigt.
Bland de varor som smugglas in till Sverige dominerar nar
kotika och dopningsmedel stort. Under 2015 gjorde Tullver
ket ca 7000 beslag och av dem var mer än 6000 narkotika
eller dopningmedel.

Droger i trafiken
Sedan den 1 juli 1999 är det enligt lag förbjudet att köra
Copyright © 2015 - 2020 Linda Eriksson Nils Sundström
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3 Kost
Få ämnen är lika populära som kost i våra medier, i tidningar och på TV. Snart de flesta av oss
brottas ständigt med problemet att mat är gott
men gör en fet.
Dietråden kan ibland verka lika många som antalet dietister. Somliga tror på kost med litet
kolhydrat och mycket fett (LCHF), andra tror på
GI (glykemiskt index). Att inte äta protein och
kolhydrater samtidigt fungerar för vissa. Andra
upplever att lösningen ligger i att inte alls äta
kolhydrater.
Budskapet här är enkelt och går ut på att en helt
vanlig balanserad kostsammansättning fungerar
alldeles utmärkt för de allra flesta om målet är
att må bra och hålla en vikt man trivs med. Man
behöver inte konstla till det.
Att få till en bra kosthållning i den stressande vardagen är
inte alltid så lätt. Det krävs planering och kunskap. Och vi
bombas ständigt med olika dieter, avrådan till olika produk
ter och inrådan till andra produkter, att äta kolhydrater eller
icke - hur ska man kunna veta vad man ska göra?
Sunt förnuft kommer man långt med. Det handlar om att
variera sitt matintag, att välja så enkel och okonstlad mat
som möjligt och att planera. Vi har länge blivit rekommen
derade frukt och bär, kostfibrer och att äta fisk. Man är kan
ske less på de närmast uttjatade råden, men om vi lär oss
förstå varför det är viktigt att äta den sortens mat, kanske
det känns mer självklart att välja dessa produkter och välja
bort mindre lämpliga produkter som vi kanske överkonsu
merar. Det krävs faktiskt ganska enkla förändringar i kost
hållningen för att vi ska få ett hälsosammare leverne.
Det är tyvärr inte så enkelt
att alla mår bäst av en viss
bestämd matsedel. Eski
måer, som inuiten på bild
en i Figur 12, har traditio
nellt levt på en kost främst
bestående av fisk och säl.
Likväl är de friska och välmående.

som håller oss friska och välmående - kanske med ett något
större inslag av grönsaker än på farfars tallrik. Vidare, för att
återknyta till hinduerna och eskimåerna ovan; en sak som
de har gemensamt är att dieterna inte innehåller socker.
Det kan vara tänkvärt. Nästa gång du handlar mat, titta på
andelen sockerarter av kolhydraterna i innehållsdeklaratio
nen. Du kommer kanske bli förvånad.

Näringsämnen
Näringsämnen – kolhydrater, protein, vitaminer, etc. Vad är
det för något? Hur kombinerar man dem för att få en bra
kost?
Kolhydrater, proteiner, fett, vitaminer, mineraler och vatten
är vad kroppen består av även om de är i förändrad form.
Att få i sig alla vitaminer och mineraler på en och samma
dag är väldigt svårt. Lyckligtvis är det inte heller nödvändigt
utan genom att äta så varierat som möjligt under flera da
gar så tillgodoser man de flesta behov. Undantag kan vara
vintertid då exempelvis vitamin D är svårare att få i sig efter
som soltimmarna är färre.
Behovet av olika näringsämnen varierar från person till per
son - kanske är det en av förklaringarna till det otal olika
dieter som passar för olika människor. Nordiska arbetsgrup
pen för kosthållning ger återkommande ut Nordiska nä
ringsrekommendationer, NNR, den senaste från 2012. Där
anges rekommenderat näringsintag för olika näringsäm
nen.

Figur 13. Frekvensfördelningen för behovet av ett näringsämne. Källa NRR.

Ett motstående exempel
är en del hindusamhällen
där kosten till den absolut
största delen består av ris.
Ändå med en frisk befolkning.

I Figur 13 visas hur det rekommenderade intaget bestäms.
Grafen, som är en normalfördelning anger hur behovet för
delas mellan all olika individer (den färgade ytan) för ett
visst näringsämne. Det rekommenderade intaget anges på
en nivå som gör att de allra flesta med säkerhet får i sig
tillräckligt av ämnet. Givetvis blir det ganska många som får
i sig betydligt mer än behovet och några få som inte får det
(den blå ytan).

Exemplen ovan är förstås extrema men för oss allihop gäl
ler att om vi äter den mat som traditionellt har funnits till
hands där vi växt upp så får vi i oss en balanserad näring

Det faktum att behovet av näringsämnen kan variera stort
från individ till individ kan vara en förklaring till att vissa ty
per av dieter passar för somlinga men inte för andra.

Figur 12. En inuit. Källa: US Library
of Congress.
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Kolhydrater
Kolhydrater är vår största energikälla så det kanske inte är
så konstigt att debatten kring dem ibland svallar. Vi får ork
och energi av dem och de är även livsnödvändiga för hjär
nan och nervsystemet. Man brukar dela in dem i sockerar
ter (snabba) och stärkelse och kostfibrer (långsamma).
Vi mår bäst av att få i oss av de långsamma kolhydraterna då
de tar lång tid på sig genom kroppen och ger oss en stabil
energinivå som räcker länge. Man kan säga att vi lägger
grunden för det dagliga väbefinnandet med långsamma kol
Långsamma

Snabba

rotfrukter
havregryn
müsli
fullkornspasta
råris
grönsaker
baljväxter

socker
franskbröd
kaffebröd
snabbmakaroner
pulvermos
energidryck
juice

Tabell 1. Långsamma och snabba kolhydrater

hydrater, t ex pasta eller potatis.
De snabba kolhydraterna är till nytta när vi snabbt måste
få ett energitillskott, exempelvis vid en fysisk ansträngning.
Dessvärre tar deras verkan också slut ganska snabbt och
finns inte de långsamma i botten, får vi en dipp i blodsock
ernivån och blir trötta och energilösa istället. I Tabell 1 ges
exempel på långsamma och snabba kolhydrater.
I figuren på nästa sida visas de näringsämnen, mineraler,
vitaminer mm som kroppen behöver för att må bra. Om du
studerar exemplen på födoämnen som krävs för att vi skall
få i oss det ser du att helt vanlig, varierad mat är fullt till
räcklig. Observera också att salt (Na) är ett mineral som vi
normalt får i oss mycket mer än vi behöver - dra gärna ner
på det alltså.

Det dagliga kaloribehovet
Även om vi inte rör på oss alls, t ex ligger i sängen hela da
gen behöver vi energi. En grundomsättning av energi. Hur
mycket beror på ålder, kön och storlek. En medelstor kvinna
i 40-årsåldern behöver ca 1200 kcal och en motsvarande
man ca 1900 kcal. Vid normalt arbete, t ex kontorsarbete

Vid mer fysisk ansträngning krävs förstås mer - en elitskidå
kare kan behöva så mycket som 7 - 9000 kcal per dag.

Hamburgarlunch
Ibland har man inte tid att ordna med en ordentlig lunch
och för all del, man kan ju bli sugen på en burgare också.
Det är helt ok, för man kan välja en bra lösning där också.
Till vänster i Figur 14 syns en McDonald Maestro med pom
mes frites och en Coca Cola mellan. Till höger en dubbelbur
gare. Låt oss ta en titt på hur kaloriintaget ser ut beroende
på vilken man väljer.
McDonald Maestro
Meny
Maestro
Pommes
Cola
Summa

McDonald dubbel
burgare

805 kcal Burgare
340 kcal Sallad
105 kcal Ramlösa
1250 kcal

Summa

510 kcal
10 kcal
0 kcal
540 kcal

Tabell 2.Kaloriintag från två olika hamburgaralternativ.

Vi ser att det vänstra alternativet innehåller ca halva dags
behovet för en kvinna. Det är dessutom en meny som är
ganska fattig på de övriga näringsämnen som vi behöver.
Därför kallas det för ”tomma” kalorier.
Det högra alternativet är betydligt kalorisnålare och ger ut
rymme för en god middag när vi väl kommer hem. Den stora
skillnaden ligger förstås i läsken och pommes friten.

Rekommendationer
I Figur 15 visas en traditionell kostcirkel. Den har funnits väl
digt länge, men dess giltighet har inte minskat för det. Nor
malt bör omkring 40% av kosten vara kolhydrater (potatis
etc), 20% protein (kött, ägg etc), 40% frukt och grönt. För
delningen är inte absolut utan hänger samman med vilken
livsföring man har. Om man till exempel vill bygga upp styr
kan kanske andelen protein skall vara större och om man

Figur 15. Kostcirkeln - tallriksmodellen
Figur 14. En Mac Maestro med pommes frites och en Cola och
en dubbelburgare

eller något annat där man rör sig en del krävs mer. Kvinnan
ovan behöver ca 2200 och mannen ca 2900 kcal.
Copyright © 2015 - 2020 Linda Eriksson Nils Sundström

rör sig mindre bör andelen grönt ökas på bekostnad av kol
hydraterna. Idag rekommenderar Livsmedelsverket enligt
devisen ”Hitta ditt sätt; grönare, lagom, motion” och det
enda konkreta rådet är att vi skall äta 500g frukt och grönt
per dag.
20-12-08
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Proteiner
(fisk, kött, ägg)

Kostfiber
(knäckebröd, grön
saker)

Vatten
(gärna från kranen)
Mineraler
Ca - mjölkprodukter, potatis, spenat,
vitkål, sesamfrön...

Kolhydrater
(potatis, ris, pasta)

P, - varierad och näringsriktig kost
Vitaminer
A - morötter, fet fisk, ost, smör,
mjölk...

Na - överflödsmineral; salta mindre!
(normalt får vi i oss 4 ggr mer än vi
bör)

B1, B2, B3, B6, B12, - havregryn, ägg, ost,
mjölk, fågel, potatis, äpple, banan,
nötter, lamm...

K - potatis, fisk, ärtor, spenat, kålrot...

C - frukt, bär, grönsaker, potatis,
rotsaker...
D - UV-strålning, fet fisk, äggula,
mjölk...
E - vetekli, majsolja, fet fisk, ägg,
hasselnötter...

Antioxidanter
(frukt, bär, nötter, fullkornsm
jöl, rotfrukter, vitamin C)

Desserten kan med fördel uteslutas då en balanserad mål
tid ger tillräckligt tillskott av både långsamma och snabba
kolhydrater. Om man tycker dessert är gott kan man natur
ligtvis ha med den.
Grundbudskapet i kostcirkeln är att om du äter enligt den
(med en fördelning som passar just dig) så får du i dig alla
näringsämnen som kroppen behöver.

Kostfibrer
Kostfibrer är inte bara är bra för dina tarmar. Det finns en
rad funktioner som gör att de är en vinst för din hälsa om du
låter dem ingå i ditt matintag. De ger dig en mättnadskänsla
och ger knappt några kcal. De är föda åt dina tarmbakterier
och gör ditt tarminnehåll surare vilket minskar bildningen av
en del cancerframkallande ämnen. En välnärd tarmflora ger
också ett bättre immunförsvar.
En trevlig effekt av att äta kostfibrer är att de binder gallsal
ter vilket gör att kroppen måste bilda mer gallsalter. För att
bilda gallsalter behövs kolesterol och det hämtas från blod
banan, vilket leder till en kolesterolsänkning.
Kostfibrer finns i en mängd olika livsmedel och med en ba
lanserad kost behöver du inte fundera över huruvida du får
i dig tillräckligt av dem. De finns i bland annat i havregryn,
bär, grönsaker, kli, rågknäckebröd och vetegroddar.
20-12-08

Fe - bruna bönor, broccoli, blodmat,
kött, vetekli...
Se - fisk, renkött, skaldjur, importerad
vitlök...
I - saltvattenfisk, skaldjur, jodsalt...
Cu - kranvatten, nötter, lever...
Zn - rödbetor, mjölk, ägg, skaldjur,
bär...
Cr - nötkött, fullkornsbröd, ost, tim
jan, råris...
Mg - mjölkprodukter, brysselkål,
havregryn, nötkött, getost...

Antioxidanter
Vi andas in syre i lungorna, därifrån går det ut i blodomlop
pet och ut i våra celler. Där används det för att bilda energi
tillsammans med kolhydrater, fett och protein.
I den processen bildas biprodukten fria radikaler. Det är en
aggressiv variant av syre som kan skada och förstöra ämnen
som de kommer i kontakt med. De kan skada vårt DNA så att
vi bildar defekta proteiner vilket leder till okontrollerbar till
växt av celler och utveckling av tumörer. Yttre miljön, så
som rökning och UV-strålning, påverkar mängden fria radi
kaler. Samtidigt är vissa av dessa fria radikaler viktiga vapen
mot virus och bakterier.
För att hålla mängden fria
radikaler på en rimlig nivå
behövs antioxidanter. En
del av dessa bildas i krop
pen, men en stor del av
dem kommer från maten.
Våra bästa leverantörer
är frukt, bär, grönsaker,
rotfrukter, fullkornsmjöl,
Figur 16. Vilda blåbär är rika på
nötter, frön och inte minst antioxidanter.
vitamin C. Därför är det
väldigt viktigt att ha med frukt och bär i sina matintag.
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Viktkontroll
De flesta av oss har väl någon gång kommit fram till att vi
väger för mycket, till exempel när sommaren närmar sig.
Vi inser att om vi äter mindre och rör oss mer, kommer vi att
gå ner i vikt, så vi gör det. Ofta kommer vi på det här litet
sent så vi har inte så mycket tid på oss vilket gör att vi drar
ner på maten rejält och börjar träna ganska hårt.
Vanligtvis misslyckas vi - om vi har tur klarar vi oss från skad
or av överdriven träning, men vikten blir vi inte så lätt av
med. Träningen kan t o m göra att vi inledningsvis går upp i
vikt eftersom muskler är tyngre än fett.
Även om vi lyckas blir det för de flesta av oss så att efter
några månader är vi tillbaka i samma vikt igen. Det beror på
att vi normalt ligger i den viktklass som våra gener och vår
livsföring medför.
För att varaktigt ändra sin kroppsvikt måste man både ändra
sina kostvanor och sin livsstil. Det viktigaste är vad och hur
man äter. Träning är mindre viktigt men motion, t ex prome
nader, är utmärkt nyttigt.
Det handlar om att dels öka ämnesomsättningen, dels öka
fettförbränningen. Effektivaste sättet att få igång ämnesom
sättningen för dagen är att starta med en kroppsuppvär
ming, t ex en kort runda stavgång när man hämtar tidningen
och därefter äta en bra frukost. En bra frukost kan innehålla
bär, frukt, gröt, yog
hurt, naturell müsli,
ägg, grovt bröd. Drick
gärna ett glas juice,
men inte flera.

utan på välmåendet - inse att det vanligen tar längre tid att
bli av med kilon än att lägga på sig dem och det tar en stund
innan den nya livsstilen känns bekväm.
När du jobbat med kostvanorna ett tag, börja med att lägga
in promenader. Försök att få ihop minst 30 min varje pro
menad. Blir det varje dag kan du vara riktigt nöjd, det är
precis vad som rekommenderas för din hälsa. Om du sen
inte känner för att öka på motionen så räcker detta under
förutsättning att du tar tag i kostvanorna.
Om du efterhand känner för att öka på motionerandet, går
det att lägga in lite fler träningspass - en eller två pass i
veckan är lagom att börja med. Välj gärna en form som är
”snäll” mot kroppen, t ex skidåkning, cykling eller simning.
Det är visserligen så att intensivare träning gör att man tap
par vikt fortare men det förutsätter att man orkar träna i
minst 30 - 40 min. Välj en form där orken räcker till.
Låt det gå några (3-4) veckor mellan varje förändring som
kan bestå av antingen ökad träning/motion eller förbättring
av kosten. Det är viktigare att du känner trivseln öka än vik
ten minska. Gör inte allt på en gång för det funkar sällan i
längden. Dessutom lär man sig mer och hinner hitta föränd
ringar som passar en om man ger det tid.

Undvik socker.
Fettförbränningen tar
fart när man har till
räckligt långa tidsav
stånd mellan måltiderna. Vuxna klarar sig alldeles utmärkt
på tre måltider per dag utan några mellanmål. Om man blir
väldigt hungrig mellan måltiderna kan man lämpligen äta
någon frukt eller någonting fiberrikt som ger magen syssel
sättning. Barn och gamla behöver mellanmål.
Figur 17. Frukost: dagens viktigaste
måltid.

Dra ner på alkoholen.
Minska ner på de livsmedel som är dåliga. Avstå gärna go
dis, läsk, fikabröd, pulvermos etc. Fyll på med bra livsmedel
så som frukt och grönsaker, drick vatten och ät små mel
lanmål om det behövs. Om du vet med dig att du äter sto
ra måltider, tänk på hur du äter. Mättnadskänslan kommer
inte förrän efter 20 - 30 minuter så kasta inte i dig maten.
En lätt förrätt kan vara ett bra sätt att dra ut på måltiden och
minska den totala mängden mat du får i dig.
Att laga riktig mat från grunden behöver inte vara så svårt
och invecklat. Börja med det enkla. Laga bra mat. Se till att
ha några bra alternativa frukostar att variera med och ha
bra råvaror hemma.
Det kan vara klokt att inledningsvis inte fokusera på vikten
Copyright © 2015 - 2020 Linda Eriksson Nils Sundström

Figur 18. Med stavgång använder man upp emot 90% av sina
muskler vid promenader.

Dieter
Den kommersiella marknaden kring viktkontroll är gigan
tisk - bara i USA beräknas omkring $60 miljarder omsättas
i branschen. Vi är uppenbarligen beredda att betala stora
pengar för löften om snabba och enkla sätt att gå ner i vikt.
Idag kan man göra en DNA-analys för att ta reda på vad man
bör äta och inte bör äta för att hålla eller minska vikten. Ofta
är de paketerade tillsammans med kostråd, kosttillskott el
ler livsstilsrådgivning och kan kosta mellan drygt 1200 och
30000 kr.
En av de mest kända dietmetoderna är GI (glykemiskt index)
som togs fram för kontroll av blodsockernivån hos diabe
tiker. Dess popularitet beror på att den fungerar också på
många icke diabetiker. Främst sker det genom att minska
intaget av snabba kolhydrater (sockerarter) och på så vis få
en jämnare blodsockernivå.
En annan metod är LCHF (Low Carb High Fat) som liknar GI
men som går ut på att också minska ner de långsamma kol
hydraterna och dessutom ökar på andelen fett. Metoden är
är inte vetenskapligt verifierad och är just nu väldigt omde
20-12-08
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Ugnsbakad torsk med potatismos, 4 port, 650 kcal.

batterad.
En tredje metod i olika varianter som har rönt stor populari
tet under senare tid är periodisk fasta, till exempel 1:1 (äta
en dag, fasta den andra), 5:2 (äta normalt fem dagar och
fasta två), 6:1 (äta sex dagar, fasta en), 14:10 (fasta fjorton
timmar, äta normalt tio) och 16:8 (äta normalt åtta timmar,
fasta sexton).

Torsken:
600 g torsk
3 msk olivolja
2 msk smör
1 tsk salt
1 krm svartpeppar

En utbredd upptfattning är att fasta ”driver ut skadliga äm
nen ur kroppen”. Det finns dock inga vetenskapliga bevis för
det, men att låta matsmältningsorganen vila en eller ett par
dagar kan absolut vara bra för välbefinnandet.

Potatismoset:
700 g mjölig potatis,
skalad
2,5 dl mjölk
50 g smör
1 tsk havssalt
2 krm muskotnöt
2 krm vitpeppar

Hur man än väljer att göra handlar det i slutänden om intag
kontra förbrukning av energi - ett dagligt underskott på 500
kcal ger ungefär ett kilo viktminskning per vecka.
Om man efter en tid av bra kost och motion inte känner ett
ökat välbefinnande kan man fundera på att testa någon diet
enligt ovan eller göra en DNA-analys för att ta reda på om
man lider av någon brist eller behöver en mer specialiserad
diet.

Diabetes
Diabetes är benämningen på insulinresistens vilket betyder
att cellerna inte kan ta upp glukoset, dvs energin ur blodet.
Man brukar tala om Typ 1-diabetes som brukar uppträda i
unga år och beror på att bukspottskörteln producerar för
litet insulin. Typ 2-diabetes brukar ibland kallas åldersdiabe
tes och beror på att kroppens känslighet för insulin minskar
med stigande ålder. Övervikt, dålig sömn och nattätande
kan också ge upphov till diabetes.

Några recept
Här följer några enkla recept på väl sammansatta måltider
och som dessutom inte är svåra eller tidsödande att åstad
komma. Räkna med cirka 30 minuter per recept.

Renskavsgryta med kantareller och lingon, 4 port,
600 kcal/ port
1 gul lök hackad
2 pkt fryst renskav (á 240 g)
lättinad
200 g färska eller frysta kan
tareller
2 dl mellangrädde
5 dl vatten+3 msk viltfond

1 tsk timjan
3 msk rårörda lingon
2 msk smör
salt+peppar
900 g potatis
280 g lättkokta ärtor
2 msk messmör

*

Koka potatisen.

*

Bryn köttet och löken med smör. Krydda.

*

Stek kantarellerna i smör och krydda. Blanda ihop
köttet och svampen, tillsätt grädde, vatten, fond,
messmör och timjan. Koka 5 min

*

Blanda i lingon.

20-12-08

Äggsåsen:
3 ägg
1 dl crème fraiche
1 dl grekisk yoghurt
1 msk vitvinsvinäger
2 krm salt
1 krm peppar
1 dl persilja, finhackad
Frysta ärtor

*

Sätt ugnen på 150 grader.

*

Skala potatisen och dela dem i jämntjocka skivor.
Koka potatisen i saltat vatten tills den är mjuk rakt
igenom.

*

Koka äggen i 8 minuter och spola dem sedan i kallt
vatten.

*

Lägg torsken i en ugnsfast form och häll över oljan
och klicka på smöret. Salta och peppra och sätt in
formen i ugnen i cirka 10 minuter. Stick en termome
ter i tjockaste delen på en av bitarna. När innertem
peraturen är 50 - 55 grader tar du ut fisken.

*

Rör samman alla ingredienser till såsen utom äggen
som du försiktigt rör i sist.

*

Lägg djupfrysta ärtor i en kastrull och låt dem precis
koka upp, då häller du på kallt vatten för att avstanna
kokningen.

*

Värm mjölk, smör och kryddorna till moset i mikron
tills smöret börjar smälta, det ska inte koka. Vill du
ha ännu lyxigare mos så bryner du smöret innan du
blandar den med mjölken.

*

Pressa potatisen och häll över nästan all vätska. Dra
ett par varv med elvispen i moset och häll eventu
ellt på mer av vätskan tills du får den konsistens du
tycker om.

Pasta carbonara med fläsk och kantareller, 4 port,
600 kcal/ port
250 g tagiatelle
½ gul lök
2 vitlöksklyftor
175 g rökt sidfläsk
½ L kantareller
2 äggulor

2 dl matlagningsgrädde
1 ½ dl grovt riven parme
sanost
1 msk persilja
smör
flingsalt, salt, peppar

*

Tärna sidfläsket.

*

Grovriv parmesanosten. Hacka löken och vitlöken.

*

Koka pastan.

*

Stek fläsket och tillsätt löken.
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*

Stek upp svampen, krydda. Blanda det sedan med
fläsket.

*

Vispa äggulorna med grädden och osten häll över i
pannan.

*

Värm endast.

Medelhavspizza, 4 port, 600 kcal/ port
1 pkt färdig pizzadeg
3 msk lätt creme fraiche
1 tsk flingsalt+1 krm till
färsen
2 krm peppar+1 krm till
färsen
3 vitlöksklyftor
400 g nötfärs 12%
3 msk tomatpure

1 msk olja
½ tsk organo
1 rödlök strimla fint
1 röd paprika
250 g körsbärstomater
150 g fetaost
½ dl svarta oliver
½ påse ruccula (80g)
½ kruka basilika

*

Sätt ugnen på 200 grader.

*

Riv vitlöksklyftorna.

*

Skölj, kärna ur paprikan och strimla den.

*

Halvera körbärstomaterna.

*

Rulla ut degen1 på plåt. Bred på creme fraiche, salta
och peppra.

*

Grädda 15 min.

*

Stek färsen med löken och tomatpuren i olja, krydda
med organo och salt peppar.

*

Strö färsen över botten med smulad fetaost och
grönsakerna, rödlöken. Grädda ytterligare i 5 min.
Toppa med oliver, ruccola och basilika.

Kycklingwok med cashewnötter, 6 port, 600 kcal/
port
3 kycklingfileer (450 g)
2 röda chilifrukter
1 gul lök
2 vitlöksklyftor finhacka
1 röd paprika
1 zucchini (300 g)

Lättsockrat godis
Ett problem med vårt moderna samhälle är sockerkon
sumtion - tillsatt socker är ett mycket billigt sätt att höja
smak–upplevelsen i livsmedel och används förstås med det
syftet. Läs innehållsdeklarationen på hel- och halvfabrikat
och döm själv. Därför finns det mycken hälsa att tjäna på att
laga maten själv på bra råvaror.
Men ibland vill vi förstås unna oss en eller annan godsak,
men även godsaker kan vi med fördel tillverka själva. Vi kan
göra eget godis av högsta kvalitet till ett väldigt konkurrens
kraftigt pris.
Prova gärna följande.

Lyxglass (6 portioner)
3 dl vispgrädde
3 äggulor
1 tsk äkta vaniljpulver
3–5 dl bär eller frukt
2 msk socker
*

Mosa bären eller frukten.

*

Vispa grädden hårt.

*

Rör ner äggulor, vaniljpulver, bär/frukt och socker.

Låt stå i frysen i 3–4 timmar. Akta så att den inte fryser för
hårt. Se till att glassen är krämig när du serverar den. Fung
erar perfekt på barnkalas.

Chokladgodis
100 g mörk choklad,
minst 70%
50 g kokosfett (ekolo
giskt utan smak)
0,5 dl vispgrädde
1 äggula

150 g sockerärtor
1 dl cachewnötter
4 msk soja
1 lime
3 msk olja

*

Skölj chilifrukterna och paprikan och kärna ur dem.

*

Strimla kycklingen, chilifrukterna, paprikan och lö
ken.

*

Gröpa ur kärnorna ur zucchinin och skär den i stavar.

*

Finhacka vitlöken.

*

Halvera sockerärtorna på längden och pressa ur saf
ten ur limefrukten.

*

Tillaga riset.

*

Woka kycklingen med oljan, tillsätt övriga ingredien
ser och snabbwoka.

Alternativ smaksättning
3 tsk lakritspulver,
6 droppar pepparmynt
solja
2 msk citron

*

Smält choklad och kokosfett på låg effekt i mikron
(akta så att chokladen inte grynar sig).

*

Rör i grädde, äggula och smaksättning.

*

Häll upp i formar för ischoklad eller knäck.

Vid lakritssmak: toppa med flingsalt. Låt stelna i kylen.

1 Att göra sin egen pizzadeg är lätt och den går utmärkt att frysa in.
En hel del recept på deg kan hittas på internet.
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4 Ergonomi
Ergonomi är läran om anpassning av arbete och
miljö till våra behov och förutsättningar - det gäller såväl den fysiska som som den psykosociala
miljön. Det innebär att vi skall ha rätt verktyg för
det vi skall göra och vi skall kunna utföra vårt arbete i en miljö som inte är ohälsosam.

Man bör undvika roterande rörelser likt det man ofta gör
när man skottar snö - det går att skotta snö utan att vrida
på kroppen.

Den myndighet som övervakar att arbetet och arbetsplat
serna fungerar på ett tillfredsställande sätt är Arbetsmiljö
verket. På arbetsplatserna (de större i alla fall) finns också
skyddsombud som övervakar arbetet och har befogenhet
att stoppa arbeten som bedöms vara ergonomiskt olämpli
ga.

En tumregel är att om någonting väger mer än 15 kg bör
man inte lyfta det ensammen utan antingen begära hjälp el
ler använda något hjälpmedel. Lyft under knähöjd och över
axelhöjd bör undvikas.

Figur 19. De ergonomiska aspekterna har ändrats under evolutionen.

I begreppet ergonomi innefattas också hur vi hanterar vår
omgivning. Att vi utför fysiska moment på sätt som inte ska
dar vår kropp. Därför är det värdefullt att ha god kunskap
om ens egen kropp och hur den fungerar. Långsamt anpas
sar vi oss till ändrade förutsättningar, men i stort är våra
kroppar fortfarande byggda för ett liv som jägare, samlare
och kroppsarbetare.
Stillasittande arbete, på kontor eller på en förarplats är inte
optimalt för våra kroppar. Att efter en längre period av stil
lasittande kliva upp plötsligt och göra någonting fysiskt har
sina risker och det gäller att göra rätt. Det finns ingenting
som hindrar att man gör någon lämplig gymnastisk övning
innan man tar i och lyfter upp lådan från golvet.

Om möjligt skall man undvika tunga lyft. Ofta är formen
på kollin sådan att deras tyngdpunkter kommer långt från
kroppen när man skall lyfta dem och därmed blir de tyngre
att lyfta. Ibland är det svårt att få bra grepp vid lyft.

Arbetsplatserna skall vara utformade så att gods kan för
flyttas med hjälpmedel från uppställningsplats till flaket
och från flaket till avställningsplatsen. Tyvärr är det inte så
överallt, speciellt på många lossningplatser. Exempelvis vid
leveranser inom städer till restauranger, mindre butiker och
dylikt kan det vara svårt att hitta utrymme för ergonomiskt
riktig lossning. Likväl är även dessa godsmottagare skyldiga
att söka lösningar för att åstadkomma så god ergonomi som
möjligt.
Att inte använda hjälpmedel rätt, att lyfta fel eller slarvigt
kan leda till belastningsskador och i värsta fall till invaliditet.
Speciellt vanskligt är många inte särskilt tunga, men ensi
diga moment - när man är ung känns det ”som ingenting”,
men med tiden börjar förslitnings- och belastningskador
ge sig till känna. En god idé för dig som är ung är att prata
med de äldre. Väldigt många som har hanterat gods under
många år har någon krämpa som beror på brister i ergono
min.

Godsförflyttning
För att förstå hur ett riktigt lyft skall göras är det väldigt in
struktivt att betrakta en tyngdlyftare som i Figur 20. Notera
den raka ryggen, den böjda höften och de böjda knäna. Lyf
tet sker med benen och inte med ryggen. De lyfter också
upp sina vikter så nära kroppen som möjligt. När tyngden
sätts ner görs det också med rak rygg. Observera att även
ett lyft av en relativt lätt sak kan vara vansklig om man är
stel av mycket sittande.
Lastbilsförare av idag gör inte så många lyft - pallyftare,
gaffeltruckar, traverser, mm används för de flesta förflytt
ningarna av gods vid lastning och lossning. Endast smärre
justeringar av godset görs av föraren. Icke desto mindre är
det viktigt att ta sig tid att göra det ergonomiskt riktigt. Det
är bättre att skjuta saker framför sig än att dra dem. Starta
mjukt och arbeta så nära kroppen som möjligt.
Se till att det inte finns föremål på golvet som medför risk
för att halka eller snubbla (vilka är de vanligaste arbetso
lyckorna).
20-12-08

Figur 20. Tyngdlyftare. Notera den raka ryggen och den böjda höften och knäna samt avståndet mellan fötterna.

Säkerhet och hjälpmedel

Den absolut viktigaste säkerhetsutrustningen för lastbilsfö
raren (och andra förare och passagerare i fordon) är säker
hetsbältet.
Buss- och taxiförare har oftast uniform, dvs en av arbetsgi
varen fastställd klädsel vilket visar att de är tjänstemän och
därmed omfattas av det så kallade tjänstemannaskyddet.
Om slips ingår i uniformen skall den vara av formen säker
hetsslips med kardborreband eller häkta som släpper om
någon drar i den.
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Skyddsskor med halksäkra sulor och handskar är också vik
tiga för den egna säkerheten. Reflexvästar skall finnas till
hands för den händelse att man måste ut ur fordonet i väg
miljö, speciellt i mörker. För lastbilsförare finns krav, både
vad gäller utbildning och godkända varselkläder, vid arbete
på väg. Det är förstås viktigt att sådana kläder är rena och
inte för gamla så att reflektionen fungerar på avsett sätt.
Vid lastning och lossning av fordon skall fungerande belys
ning finnas både på platsen och på fordonet. Det bör finnas
steg för att ta sig upp till och ner från flak. Bakgavellyft är
ett utmärkt hjälpmedel (kräver intyg från arbetsgivaren för
att få användas). Manuell pallyftare är ett mycket vanligt
hjälpmedel. Gaffeltruckar och lastmaskiner är också vanliga
hjälpmedel vid lastning och lossning. Tänk dock på att alla
maskindrivna hjälpmedel kräver utbildning (truckkort) för
att få användas.

som vinklar hela ryggstödet och ett som endast vink
lar den övre delen av det.
»

Svankstödet kan oftast ställas in på två punkter, en
nedre och en övre.

»

Fjädringen kan ställas in för ens vikt.

»

Höjden kan ställas in så att den passar just dig.

»

Stolsvärmen kan slås till och från.

När stolen och ratten är rätt inställd skall man sitta bekvämt
så att man når pedalerna utan att behöva sträcka på sig.

Lastbilar som fraktar tungt eller långt gods har ofta en fast
monterad kran för lastning och lossning. Sådana måste all
tid vara nerfällda och låsta vid transport. De kräver också
utbildning och man skiljer på kranar upp till 18 ton och kra
nar över 18 ton.

Monotont arbete
Definitionen av monotont arbete är upprepade ensidiga
rörelser, ofta i tämligen högt tempo. Ett exempel är rattrö
relser vid rangering eller vid lastning och lossning med last
maskin eller truck. Många maskinsförare får med tiden pro
blem i nacke och axlar på grund av det. Ett sätt att komma
åt det problemet är att ha styrning med joystick vilket också
finns på många lastmaskiner idag.
Statisk belastning behöver inte vara tung för att vara skadlig.
Testa genom att hålla ut armarna framför kroppen och håll
dem där. Efter en stund börjar det kännas i nacke och axlar.
Om man har en arbetsställning som medför att kroppsdelar
belastas statiskt kan man räkna med problem. Exempelvis
genom att inte använda armstöden på förarstolen eller inte
ställa in dem rätt.
Det kan vara värdefullt att fundera över de arbetsställningar
man normalt har och försöka avgöra om man utför monoto
na rörelser eller utsätter sig för statisk belastning. Om det är
möjligt att ställa in sin arbetsplats så att de undanröjs eller
minskas bör det göras. Om det inte går bör man skaffa ett
tränings/stretch-program för de kroppsdelar som berörs så
att de stärks och hålls smidiga.

Ergonomin för föraren
En lastbilsförare befinner sig en stor del av sin arbetstid inne
i lastbilen så den kanske viktigaste ergonomiska insatsen
som kan göras är att ställa in förarplatsen på ett riktigt sätt.
En modern förarplats har runt tio inställningsmöjligheter:
»

Ratten kan höjas, sänkas och vinklas från eller emot
förarstolen.

»

Stolsdynan kan skjutas framåt och bakåt.

»

Stolen kan lutas framåt och bakåt.

»

Armstöden kan justeras i höjdled.

»

Ryggstödet kan oftast ställas in med två reglage, ett
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Figur 21. En förarplats i en modern lastbil.

Fjädringen skall passa för din vikt.
Ryggstödet skall ge stöd för hela ryggen, speciellt skuldror
na. Du skall kunna sitta med huvudet upprätt utan att belas
ta nackmusklerna.
Sätet skall vara justerat framåt och i vinkel så att du får stöd
för benen ända ut mot knäna.
Armstöden skall ställas in så att du kan hantera ratten vil
samt, utan att onödigt belasta nacke och axlar.
När förarplatsen är rätt inställd skall du kunna sitta bekvämt
och känna ett bra stöd för hela kroppen. Omvänt kan sägas
att om du märker att det börjar spänna eller rentav värka i
någon kroppsdel (typiskt nacke och skuldror) efter en eller
ett par timmars körning, är antingen förarplatsen inte rätt
inställd eller din sittställning fel.
Att kliva in och ur en lastbil har sina risker. Man sitter högt så
det är en bit att klättra. En hel del olyckor sker, speciellt när
man skall klättra ner. Till vissa nyare lastbilar kan man som
tillbehör välja en hiss för att ta sig in och ut. På många last
bilar finns ledstänger på var sida om trappan (se Figur 21)
men de sitter ganska högt och det finns risk för slitskador
när man använder dem. En annan risk som många förare
har blivit varse är att man kan få förslitningsskador när man
tar för vana att ta sig ur hytten genom att hoppa och sam
tidigt låta ledstången glida i handen. Skadorna märks med
tiden genom försämrad rörlighet och kanske värk.

Arbetsskador
Till arbetsskador räknas olyckor på arbetsplatsen, olyckor
under resa till och från arbetet, arbetssjukdomar och smitta
[Ref B]. Det framgår med tydlighet i Figur 22 att rena arbets
platsolyckor har minskat drastiskt sedan 1980-talet, framför
allt bland män. Den kraftigaste minskningen skedde under
20-12-08
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början av 1990-talet i samband med att skyddsarbetet in
tensifierades. Intressant kan okcså vara att notera att anta
let olyckor utan sjukfrånvaro har en ökande trend.

Det totala antalet arbetsskadorna under 2014 var ca 88000.
Bland män sker de flesta olyckorna i åldern 16 - 24 år och
bland kvinnor i åldersgruppen 55 - 59 år. Nästan alla döds
olyckor drabbar män och de dominerar också statistiken för
allvarliga olycksfall (mer än 14 dagars sjukskrivning).
En olycka händer oftast genom att en arbetsuppgift inte
görs på ett ”normalt sätt”, att föreskriven skyddsutrustning
inte använts på ett korrekt sätt eller att någonting hänt in
nan olyckan som avvikit från det normala.
Vi ser i Figur 23 att förlorad kontroll (över maskin, transport
utrustning eller djur) ligger i topp för män och på tredje
plats för kvinnor. Om man räknar samman män och kvinnor
är fallolyckor de vanligaste.
De flesta olyckor som sker vid befordrings-, transport- och
lagringsanordningar är olyckor med olika slag av truckar.
Posten ”Rörelse med belastning” avser fysisk ansträngning
utöver det normala såsom lyft eller bärning samt plötslig
fysisk ansträngning i samband med t.ex. snedtramp eller
halkning.

Figur 22. Anmälda arbetsskador per 1000 arbetstagare
och egenföretagare. Källa: Arbetsmiljöverket.

Det har också konstaterats att antalet anmälda skador per
antalet anställda vanligen är högre i större organisationer.
Detta förklaras med att större företag har mer utarbetade
rutiner för hantering av arbetsskador. I större åkerier har
man vanligen en rutin för att rapportera incidenter eller
skador, till exempel via sitt intranät, som följs upp på ett
fastslaget sätt. Små åkerier har ofta inte så utvecklade ruti
ner för det vilket kan göra att mindre incidenter och skador
missas.
Oavsett vilket är det alltid arbetsgivarens ansvar att olyckor
och incidenter följs upp och eventuella brister i säkerheten
åtgärdas.

Posten ”Rörelse utan belastning” avser att man slagit emot
eller trampat på något etc. vid gång eller annan kroppsrö
relse.
Antalet arbetsolyckor med dödlig utgång har minskat rejält
under de senaste 50 åren - med ca 93% från 1960 till 2010.
Under åren 2010 - 2019 inträffade mellan 34 och 60 döds
olyckor per år. År 2019 inträffade 36 dödsolyckor varav fem
var kvinnor. Relativt sett sker fler dödsolycker bland egenfö
retagare än bland anställda. Flest dödsolyckor har samband
med fordon och inom skogs- och jordbruk.
Utländsk arbetskraft som bara tillfälligt befinner sig i Sverige
ingår inte i statistiken

Arbetssjukdomar
Antalet arbetsolyckor minskar beroende på ökande säker
het på arbetsplatserna och bättre utbildning. Ansträngning
ar för att göra arbetsplatserna säkrare rent fysiskt har också
pågått sedan lång tid [Ref C].
Arbetssjukdomar beroende på stress, hög arbetsbelastning
och kränkande särbehandling ökar dock såväl bland tjänste
män och arbetare som egenföretagare och speciellt bland
kvinnor.
Sedan 2010 har besvär på grund av stress eller andra psykis
ka orsaker dominerat bland kvinnorna och 2019 hade 46%
besvär av dessa skäl. Även bland männen ökar andelen med
psykosocialt grundade besvär, men fortfarande är besvär
med muskler och leder vanligast (se Figur 25).

Figur 23. Anmälda arbetsolycksfall per 1000 förvärvsarbetande
efter den avvikelse som orsakat skadan och minst en frånvarodag
2019 . Omfattar arbetstagare och egenföretagare. Källa: Arbetsmiljöverket.
20-12-08

En av samhällets utmaningar är att vända denna olyckliga
trend och Arbetsmiljöverket har, i samråd med arbetsmark
nadens parter, tagit fram nya, skärpta krav vad gäller organi
satorisk och social arbetsmiljö. Dessa gäller från 31/3 2016
och omfattar kunskapskrav, mål, arbetsbelastning, arbetstid
och kränkande särbehandling.
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Allt sedan en andra halvan av förra seklet har den fysiska
arbetsmiljön stadigt förbättrats så att inom många bran
scher idag är riskerna för olyckor och skador väldigt små om
gällande skyddsföreskrifter följs. Varje företag har idag skyl
dighet att genom det så kallade ”systematiska miljöarbetet”
säkerställa och dokumentera en säker och trygg arbetsmiljö
för medarbetarna.

norska socialpsykologen Berit Ås 1976. På 1980-talet be
skrevs det hela i svensk litteratur[3].

Det systematiska miljöarbetet omfattar
•

vilka arbetsuppgifterna är för varje arbetstagare,

•

vilka resultat som skall uppnås,

•

om särskilda metoder skall användas, specificera
dem,

Figur 25. Arbetsorsakade besvär 2019

•

prioriteringsordning,

•

vem man kan vända sig till för att fås stöd och

•

vad slags befogenheter man har

Vanligtvis är det någon av Berit Ås fem som avses med ter
men härskartekniker, men hon har själv utökat listan med
två till.

och detta innefattar också en skriftlig dokumentation.
Vi ser att en stor del av detta handlar om att komma över
ens om vilka krav som ställs på ett arbete - att tydliggöra
arbetsinnehållet. Det i sin tur ställer krav på chefer att ha
tillräcklig kunskap om de arbeten som medarbetarna utför.
Det är inte alldeles ovanligt att arbetssituationerna kan se
ut som i Figur 24. De vänstra cirklarna illustrerar situationen

Figur 24. Otydligheter i arbetsinnehåll

då arbetsgivarens uppfattning om vilken arbetsinsats som
krävs är högre än arbetstagarens. Cirkeln i mitten illustrerar
överensstämmelse och de till höger illustrerar situationen
då arbetstagaren gören större insats än vadarbetsgivaren
förväntar sig. Otydligheter i arbetsuppgifter och förvänt
ningar kan leda till svåra konflikter på en arbetsplats.
Den psykosociala arbetsmiljön har inte alls ägnats lika myck
et intresse genom åren, delvis kanske därför att den inte
är lika konkret som den fysiska miljön. Under senare år har
sjukfrånvaron ökat dramatiskt i Sverige på grund av ett allt
mer ökat tempo och förhöjd stress i arbetslivet, men också
på grund av sociala missförhållanden. Idag pratar man om
vuxenmobbning och utfrysning som ett ökande problem.
Signifikativt för detta är lagen om kränkande särbehand
ling och ohälsosam arbetsbelastning som kom så sent som
i mars 2016.

Härskartekniker
Begreppet myntades första gången efter andra världskriget
av norrmannen, psykologen och filosofen Ingjald Nissen.
Hans tes var att psykopati var orsaken till nazisternas mak
tövertagande i Tyskland. Nissens ursprungliga nio härskar
tekniker populariserades och minskades till fem av den
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Idag avser man med begreppet härskarteknik metoder för
alltifrån att skaffa överläge i förhandlingar till rena mobb
ningssituationer. En bättre benämning vore kanske förtryc
karmetoder.
Ofta används härskarteknik medvetet i oegentligt syfte men
kanske ännu oftare är det tämligen omedvetet. Mycket av
det lär man sig redan i dagisåldern. Detta gör att det kan
vara svårt att komma till rätta med det i alla situationer.
Härskarteknik är trendigt just nu i skrivande stund. Många
är det som vill finnas på arenan och bygga sin egen platt
form. Därför finns närmast en uppsjö av benämningar på
tekniker i området. Ett exempel är ”komplimangmetoden”
av Camilla Ländin; direkt i anslutning till att du får en komplimang blir du ombedd att utföra något åt den som gav komplimangen.
Berit Ås fem tekniker är dock de som är mest etablerade
och de duger gott för att samla ihop det hela.

Teknikerna
Osynliggörande: Att ignorera eller marginalisera någon, t
ex genom att vägra titta på personen eller ta över samtalet
med ena av ett samtalspar utan att notera den andra. Att
börja bläddra i papper eller i mobilen när någon pratar tas
ofta upp som exempel på detta.
Förlöjligande: Att nedvärdera eller håna någon genom att
göra ovidkommande uttalanden, gester eller dylikt, till ex
empel svara på ett allvarligt påstående med ett skratt eller
kommentar om klädseln.
Undanhållande av information: Att skaffa sig ett överläge
genom att se till att motparten inte får ta del av väsentlig
information när väsentligheter avhandlas. Det kan göras ge
nom att personen (eller gruppen) inte kallas till ett möte
eller att frågor avhandlas på informella platser dit inte alla
är bjudna.
Dubbelbestraffning: Att bestraffa någon (eller en grupp), vil
ket som av alternativa möjligheter hen väljer. Till exempel
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skälla ut någon som kommer sent till jobbet och därefter
hindra personen att utföra sin syssla.
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Påförande av skuld och skam: Att få någon att känna skuld
och skam för någonting hen inte är ansvarig för. Detta är
speciellt vanligt i organisationer där ansvarsförelningen är
otydlig - vilket är ganska många. Vi har ju alla så lätt att ta på
oss ansvar för saker vi inte ansvarar för.

Motmedel
Nu är det ju så att vi alla utövar härskarteknik i olika situatio
ner. Oftast utan att vara direkt medveten om det. Vi kanske
bara tycker att vi är rolig eller tänker inte på att det vi säger
kan vara förnedrande.
Motmedlet mot oss själva är att tänka på vad vi säger och
vilken attityd vi intar. Det är klokt, om man inte känner mot
parten väl att försöka vara balanserad. Vänta med skämten
litet. Ett bra hjälpmedel för en god attityd mot sina arbets
kamrater och medarbetare är att fundera på motsatsen, så
kallade bekräftartekniker:
•

Synliggörande

•

Respekterande

•

Informera

•

Dubbel belöning

• Bekräfta rimliga normer
Det främsta motmedlet när vi blir utsatta är nyfikenhet.
Ställ frågor. Undvik att reta upp dig. De som utsätter dig
omedvetet inser oftast direkt sitt misstag och de som gör
det medvetet har oftast inga bra svar just därför att meto
derna i sig är ”baksluga” och falska.
Det svåraste att värja sig emot är nog osynliggörandet. Det
är ju ägnat till att förminska och då är det inte så lätt att stå
upp. Bästa metoden räknas ändå vara att berätta för den
som utsätter dig hur du upplever det hela. Gärna så snabbt
som möjligt. Om någon försöker ”sno” din samtalspartner,
be henne vänta tills ni har klarat av samtalet.
Det har ju tyvärr gått litet ”flum” i detta på senare tid och
det är fullt möjligt för den som så vill (och det finns det) att
etikettera allt som sägs och görs som går emot en på något
sätt med ”härskarteknik”
Icke förty blir många mobbade, kränkta, särbehandlade
med mera med personlig smärta, sjukskrivningar och i vär
sta fall självmord till följd. Man räknar idag med att uppe
mot 40% av sjukskrivningarna i offentlig sektor beror på be
handling enligt ovan - av såväl chefer som arbetskamrater.
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5 Att hålla sig i form
Vår kropp är byggd för att arbeta och historiskt
sett är det precis det vi använt den till. Kroppsarbete. Men i dagens värld innehåller vår tillvaro
allt mindre av den varan. Många av oss sitter en
stor del av arbetsdagen – på kontoret eller i fordonet och våra muskler blir korta och tappar i
smidighet och styrka.

För de flesta av oss, när vi kommer över illusionen att träning
en stjäl dyrbar tid från oss (när det i själva verket är tvärt
om) blir motionen eller träningen ett nöje - kroppen blir ett
bättre verktyg, endorfinutsöndringen1 ökar, så ock välbefin
nandet.

För att kroppen skall hålla och fungera så att vi
har glädje och nytta av den hela livet måste vi
hitta andra former att hålla den i trim. Vi måste
träna den. Vi kan göra det i större eller mindre
utsträckning.
Att bestämma sig för vad man vill uppnå med
träningen och hitta former som gör att man upplever träningen som någonting positivt är ett
gott grundrecept. Att enbart stretcha är bättre
än att inte göra någonting alls. Rätt använt kan
trettio minuter per vecka betyda en hel del för
din kropp och ditt välbefinnande.
Om man är helt otränad är stretchning viktigare
än att börja träna.

Syften med träning
Vi går igenom träningsmoment som kan användas för att
bibehålla eller uppnå en grundläggande styrka och smidig
het med liten tidskostnad. Om du efterhand finner nöje i
det kan de förstås också användas för att öka styrkan och
uthålligheten.
Varje muskelgrupp behöver tränas med tre olika men sam
manhängande syften;
•

att öka styrkan i dem,

•

att öka smidigheten i dem – stretcha och

•

att öka uthålligheten i dem.

När man är otränad fungerar ”smörjningen” i lederna inte
så bra. Styrkan och smidigheten i senor och senfästen tar
dessutom längre tid att bygga upp än i musklerna. Därför är
det viktigt, oavsett hur man väljer att träna, att börja lugnt
och öka på träningsdosen efterhand. Man brukar säga att det
tar ca tre månaders träning innan leder, ligament och se
nor klarar av att belastas lite hårdare utan risker för skador.
Med andra ord: tre månader för kroppen att anpassa sig till
måttlig träning.
För att klara av att springa ett maratonlopp krävs betydligt
mer än tre månader i uppbyggnad. Man brukar säga att det
tar upp till två år att gå från otränad till att kunna genomföra
ett sådant lopp.
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Figur 26. Utövare av Tai Chi, en form av kampsport som, förutom
att ge en vältränad kropp, sägs ha betydelse för ens själsliga välbefinnande. Fotograf: Zhu Difeng

Det kan vara klokt om man som helt otränad vill börja ”ta
tag” i kroppen att börja smått. Övningarna som visas nedan
är sådana som kan utföras utan några redskap eller hjälp
medel. De fokuserar på de delar av kroppen som är mest
utsatt vid stillasittande arbete, t ex lastbilsförare. De kan ut
föras i eller vid lastbilen. Om man senare vill gå vidare finns
det idag mycket att välja på.

Uthållighet
Att öka uthålligheten i musklerna kallas konditionsträning.
En enkel form av konditionsträning är raska promenader,
gärna med stavgång så att även överkroppen får arbeta.
Cykling och skidåkning är ”snälla” former av konditionsträ
ning på så vis att de inte ger stora påfrestningar på leder och
ligament. Joggning eller löpning är mer påfrestande, särskilt
om du har övervikt och ger större risk för problem i lederna,
speciellt i knän.

Komma igång
Alla vill väl ha en stark och fungerande kropp. En kropp som
orkar ta i, som orkar jobba länge och som inte går sönder.
Om den dessutom ser tilltalande ut lär vi inte protestera. Vi
går på en föreläsning om träning, blir inspirerade och börjar
träna. Efter några pass lägger vi av – skyller på att det är
tråkigt eller att vi har inte tid. Eller så går vi på för hårt, får
en muskelbristning eller ont i leder för vi vill ju ha snabba
resultat.
För att lyckas behöver vi planera för de första tre månaderna
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•

Bestäm ett antal träningsmoment och avsätt tid till
dem. Bestäm gärna fasta tider för det i kalendern.
Det kan kräva en del tankearbete om man arbetar
oregelbundna tider. Överdriv inte. Ett eller ett par
pass i veckan duger gott till att börja med. Det skall
kännas lätt att hinna med det.

petitionsbestämda cirklar gör ett visst antal repetitioner vid
varje övning. En fördel med repetitionsbestämda cirklar är
att man undviker att ha för bråttom i rörelserna (plus att
man slipper ta tid).

•

Fastställ mål med träningen. Välbefinnande och triv
sel är bra mål. Räkna inte med att gå nämnvärt ner i
vikt till en början. Vikten kan till och med öka något
eftersom musklerna utvecklas och de väger mer än
det fett som du förbränner.

•

Inse att perioden är en träning i att skaffa sig trä
ningsförmåga.

När man genomför en styrkeövning, delar man upp den i
set (omgångar) och i antal repetitoner (reps) per set. Vid
styrketräning har man hög belastning och få reps och för ut
hållighetsträning har man lägre belastning och många reps.
Som nybörjare bör man undvika höga belastningar för att
skona kroppen.

•

Om du trivs i sällskap kan du överväga att gå med i
exempelvis Friskis & Svettis.

•

Det går utmärkt att kombinera styrketräning med
uthållighetsträning, t ex. omväxlande joggning och
rask promenad (gärna med stavar). Börja t ex med
lätt joggning i 30 s. och rask promenad i 1 minut un
der sammanlagt minst 30 min på, säg måndag och
ett cirkelpass styrka på torsdagen. Efterhand som
konditionen ökar förlänger du joggningen och kortar
ner promenaden.

Tidsåtgången vid cirkelträning beror av hur många moment
(set) man utför och hur många rörelser (repetitioner) man
gör i varje moment, alternativt hur lång tid man utför rö
relserna. Som exempel, att utföra sju moment med 20 s.
vid varje moment, tre gånger tar 7 min plus tid för att stäl
la iordning och flytta mellan stationerna. Ett träningspass
behöver därmed inte ta mer än 20 – 30 min allt som allt
inklusive stretchning. Tiden är alltså inte ett problem utan
nyckeln ligger i att planera in passen i sin tillvaro.

Träningsupplägg
Det kan vara svårt att hitta rätt positioner och kroppshåll
ningar i olika övningar. Därför kan det vara bra att prova ut
dem framför en spegel, eller ännu bättre hitta en vän att
träna med så ni kan hjälpa varandra.

Repetitioner och set

En övning med fyra set och fem reps/set betecknas 4x5.
Effekter av olika antal repetitioner är:
5-8 reps: Både styrka och muskelmassa.
8-12 reps: Muskelmassa, med viss styrka och uthållighet.
12-20 reps: Uthållighet och muskelmassa.
20+ reps:

Mest uthållighet, lite muskelmassa.

Lämpligt kan vara som nybörjare att ligga på en belastning
av 12-20 reps/övning och 3 set.

Några viktiga övningar
Här följer några stretch-övningar som är särskilt värdeful
la för oss som sitter på arbetet, t ex lastbilschaufförer. Inga
särskilda redskap behövs för att utföra dem.

Underarmen
Att krama ratten, datormusen eller andra föremål gör un
derarmsmusklerna spända. För att sträcka ut dem, ta tag i
högra handens fingrar med den vänstra som i Figur 24 och
räta på högerarmen.
Håll i minst 30 s. Byt hand och upprepa gärna ett par gånger.

Efter ett cirkelvarv kan man ta en kort vila, för att sedan
upprepa cirkeln ett, två eller tre varv till. Högre tempo och
mindre vila ger mer konditionsträning.

Du kan också prova an
vända ratten så kan du
stretcha bägge underar
marna samtidigt. t ex när
du står vid ett trafikljus.
Om du sitter på kontoret
kan du använda bordet
på samma sätt, eller stäl
la dig upp, vrida armarna
så att fingrarna pekar mot
kroppen, lägga hela hand
flatorna på bordet och Figur 27. Stretchning underarmar.
luta dig framåt så att du
känner hur det drar i underarmsmusklerna.

Cirklar kan vara repetitionsbestämda eller tidsbestämda.

Håll i minst 30 s. Vila litet och upprepa gärna ett par gånger.

Cirkelträning
Cirkelträning är det passupplägg som tar minst tid och som
förutom styrka även tränar din kondition på ett bra sätt ge
nom att hjärta, lunga och blodcirkulation tvingas arbeta.
Det går till så att man utför tre eller flera övningar efter var
andra och att man direkt går vidare till nästa övningen efter
ett set i den föregående.

Tidsbestämda cirklar går till så att man utför varje övning
under ett visst tidsintervall, t.ex. 20 sek, medan man vid re
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Kappmuskeln

Höftböjaren

Kappmuskeln går från sitt fäste uppe på nacken, ut över ax
eln och ner bakom ryggen. Det är en ganska stor muskel
som påfrestas mycket när man sitter still och balanserar hu
vudet - i bilen eller på kon
torsstolen. För att sträcka ut
den, gör som på bilden. Ta
tag under stolen (eller under
låret om det känns bättre)
med ena handen. Med den
andra fattar du tag om huvu
det och drar det som på bild
en. Vrid inte huvudet. Du kan
trycka huvudet både snett
framåt och snett bakåt för
att komma åt att stretcha oli
ka delar av muskeln.

Höftböjaren är en av de muskler som påverkas mest av en
sittande position.

Håll i minst 30 s. Upprepa
gärna en eller ett par gånger.

Kliv fram med höger ben så att låret befinner sig i 90 gra
ders vinkel mot kroppen och och gå ner på knä med det
bakre benet. Ta tag om det främre benets knä med vänstra
handen.

Baksida lår

Figur 28. Stretchning kappmuskeln

När man sitter hela dagarna med böjda knän blir musklerna
på baksidan av låret väldigt korta. För att förlänga muskeln,
ställ dig som visas i Figur 29. Försök hitta någonting, ett bord
eller något annat annat i lämplig höjd, lägg upp benet och
försök att ha det så rakt som möjligt. Håll ryggen rak och böj
dig sedan framåt tills det tar stopp.

När man sitter mycket
kommer höftböjaren be
finna sig i ett väldigt kort
och inaktivt läge. När man
sedan kliver ur bilen och
rätar på sig så tvingas den
att plötsligt befinna sig i ett
nästan helt utdraget läge
och man kan då känna av
det som smärta i det övre Figur 31. Stretch höftböjaren
fästet som sitter i ländryg
gen. För att undvika detta kan man göra följande stretch,
se Figur 31.

Nu till det viktigaste i denna stretch - spänn mage och rumpa
och när du hittar rätt kommer det kännas i muskelns nedre
fäste som sitter ganska högt upp på framsidan av vänstra
låret. Det är som sagt viktigt att spänna magen och rumpan.
Prova dig fram tills du känner draget i muskelfästet
Håll i minst 30 s. Byt sedan och stretcha den andra sidan.
Upprepa gärna ett par gånger.

Ryggen

Figur 29. Stretchning baksida
lår

Figur 30. Stretchning framsida lår

Stanna i den positionen minst 30 s och om du känner att
”det släpper” kan du böja dig ytterligare en aning framåt.
Var litet försiktig så du inte lägger på för mycket kraft - det
skall spänna ”lagom” i lårmuskeln. Byt ben och gör om sam
ma sak. Upprepa gärna ett par gånger.

Framsida lår
Ställ dig som visas i Figur 30. Se till att du får stöd mot något
lämpligt med höger hand så att du står stadigt. Se också till
att låret pekar lodrätt neråt.
Spänn magen och rumpan och håll i minst 30 s. Byt ben och
gör samma procedur igen. Upprepa gärna ett par gånger.

En följd av att bröstmuskeln
lätt blir kort när man sitter
med armarna framåt är att
även den stora breda rygg
muskeln blir kort och det
innebär att både bröstmus
keln och ryggmuskeln kom
mer att dra i sina övre/yttre
fästen på överarmen. Följden
blir att man får framåtrotera
de axlar vilket skapar obalans
i kroppen och man får pro
Figur 32. Stretchning rygg
blem med nacke och rygg. För
att undvika detta är det lämpligt att stretcha denna muskel.
Ta ett tag med din hand, gärna runt ett hörn eller liknande
som i Figur 32 så att du kan hålla i ordentligt.
Kliv sedan snett bakåt med benet som är på samma sida
som den hand du håller i med. Håll dig gärna med andra
handen i väggen eller liknande för att få stöd. När du gör rätt
skall det kännas att du sträcker muskeln som går längs hela
sidan utefter ryggen på den sida vars hand hålls utsträckt.
Håll i minst 30 s. Byt sedan och stretcha den andra sidan.
Upprepa gärna ett par gånger.
Om du vill ha en fullständigare uppsättning övningar för din
kropp kan du enkelt hitta sådana på internet.
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