
Naturen som träningsrum
Karin S. Lindelöf

Under sommarhalvåret trampas svenska skogsstigar, gångbanor och vägkanter varje kväll av 
hundratusentals löparfötter. Snörika vintrar skidas det flitigt i elljusspår och på sjöar, ängar och 
golfbanor. Motionstrenden är stark i dagens Sverige, motionsloppens deltagarantal ökar och 
allt fler kvinnor och män letar sig ut i löparslingor och skidspår som en del av vardagsrutinen. 
Utomhusträning i grupp dyker upp på allt fler orter och lockar ett ökande antal deltagare. 
Hur kommer det sig? Vad betyder motionerandet för dessa människor och vilken betydelse 
har naturen i detta sammanhang? Och hur berättar människor om sitt motionerande och om 
naturen som plats för träning och motion?

Glädje, hälsa och välmående

Den här artikeln handlar om naturen som trä-
ningslokal, eller träningsrum. Den bygger dels 
på svar på frågelistan ”Naturen för mig”, dels på 
ett skrivupprop från Nordiska museet till delta-
gare i så kallade tjejlopp. För denna artikel har det 
skriftliga materialet även kompletterats med ett 
litet fältarbete kring naturen som träningslokal. 
I frågelistmaterialet omnämns fysisk aktivitet 
framför allt i form av dagliga promenader, ibland 
med stavar eller hund, samt i form av vandringar 
eller skidturer med fokus på rekreation snarare än 
motion. Naturens skönhet och upplevelsen av att 

röra sig i naturen, känna dofter, se vackra vyer, 
plocka bär och svamp, är centrala i dessa skild-
ringar. En medelålders kvinna skriver:

Ofta sitter jag utan något med mig och bara 
slappnar av och insuper platsen, växtligheten, 
djurlivet. Jag undrar ofta om jag och min skol-
klass var de enda som fick lära sig att dämpa 
sig och vara lyhörd i skog och mark. Idag ser 
man även ofta joggare, stirrande i marken med 
musik i öronsnäckorna. Stackars dem! Allt de 
går miste om! Jag tröstar mig med att de i alla 
fall får frisk luft …
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Många av de som svarat på frågelistan är också 
äldre och motionerandet är lågintensivt och 
anpassat efter en åldrande kropp, men i materi-
alet är det generellt ont om skildringar av exem-
pelvis terränglöpning eller skidåkning för motio-
nens skull tidigare i livet. Detta kan indikera 
att vi idag har ett relativt nytt sätt att använda 
naturen, präglat av dagens allmänna motions- 
och träningsparadigm där motion sker som en 

särskild aktivitet, snarare än integrerat i livet i 
övrigt, till exempel i form av kroppsarbete, lek 
eller som ett sätt att förflytta sig.

I tjejloppsmaterialet, å andra sidan, är natur-
upplevelsen snarare en bonuseffekt av själva 
motionerandet. I sina svar på skrivuppropet 
tar flera av tjejloppsdeltagarna upp glädjen av 
natur upplevelser i samband med träningen och 
hur skönt det är att komma ut och röra på sig 

Skidträning på vårisen. Foto: Privat. 
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istället för att träna inomhus. Vardagsperspekti-
vet är också centralt i materialet: löpträning och 
skidåkning (det vill säga träning som på ett eller 
annat sätt sker i naturen) lyfts fram som en vik-
tig del i vardagen och som något som ökar den 
enskildas välbefinnande och livskvalitet. Många 
av deltagarna har hemmavarande barn – små 
eller större – och beskriver hur träning i form 
av löpning och skidåkning kan genomföras obe-
roende av andra människor, på tider som pas-
sar en själv och familjen: ”med pannlampa när 
barnen har somnat”, som en av kvinnorna for-
mulerar det. Skrivuppropet genomfördes under 
2011, då vintern hade varit snörik över hela lan-
det och åtskilliga tjejvasadeltagare hänvisar till 
”den fantastiska vintern” och hur de har passat 
på att ”utnyttja snön”. Gemensamt för många 
av tjejloppsdeltagarna är också att de tycker om 
att vistas i naturen även på andra sätt: utförsåk-
ning, friluftsliv, klättring, svampplockning, rid-
ning, promenader. Träningen inför de olika lop-
pen värderar de högt:

Det är oerhört skönt att få åka själv i tystnad 
och i vacker natur själv på helgerna när jag har 
tre barn under 6 år hemma.

Jag tyckte att det var ett bra sätt att hålla moti-
vationen uppe under vintern att fortsätta att 
motionera. Det ger en massor av tid utomhus 
vintertid. Man njuter av att det är vinter istället 
för att gnälla över snö och kyla.

Även loppen i sig kan bli en naturupplevelse:

Eftersom spåren är av så hög klass brukar jag 
njuta av loppet och omgivningen. Ofta har jag 
en sång i huvudet.

Det vackraste lopp jag sprungit. Största sträckan 
längs strandpromenaden. Njöt av havet. Det var 
väldigt varmt trots att det var på kvällen.

Naturskönt – speciellt på Omberg och väldigt 
lättcyklat med perfekt väder – ca 15 grader och 
mulet med lätt vind.

Men tjejloppens storskalighet – många av dem är 
jättearrangemang med tusentals deltagare och 
många funktionärer och åskådare längs banan 
– kan också bli ett hinder för naturupplevelsen:

Det var roligt att åka tillsammans med andra, 
men det känns som om lite av poängen med 
skidåkning är att vara ute själv i skogen, och 
den upplevelsen gick lite förlorad.

Glädje, hälsa och välmående för både kropp 
och själ, inklusive stresshantering och ”egen-
tid”, är aspekter som återkommer i både frå-
gelistsvaren och svaren på skrivuppropet. Det 
tycks som att naturen har – eller beskrivs/för-
utsätts/upplevs ha – en läkande effekt, särskilt 
i kombination med någon form av fysisk akti-
vitet, dock inte nödvändigtvis som regelrätt 
träning. Ofta handlar det också om ett indivi-
duellt möte med naturen – en promenad, löp-
runda eller några varv i skidspåret på egen 
hand – medan andra aktiviteter, som svamp- 
eller skidutflykter, fjällvandringar, liksom tjej-
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loppen, gärna genomförs som en social aktivi-
tet med familj eller vänner.

Frisk luft och vackra vyer

Erik och Kajsa är ett gift par i övre medelål-
dern. De har båda medelklassyrken och bor på 
landet utanför Stockholm. Barnen är vuxna 
och utflugna. Båda har motionerat och tränat 
ganska regelbundet under hela livet och tycker 
mycket om att vistas ute i naturen. Närheten till 
skog och elljusspår där de bor utnyttjar de fli-
tigt, både för svamputflykter, löpning och skid-
åkning. Ibland tränar de tillsammans. Kajsa del-
tar också i gruppträning (styrka och kondition) 
två gånger i veckan, med en mindre grupp som 
delar på en personlig tränare, och ibland trä-
nar de utomhus. Erik har varit skadad till och 
från under en längre period och har därför inte 
kunnat löpträna som han har velat, men annars 
säger han att han helst tränar ensam – om han 
inte motionerar tillsammans med Kajsa.

Under intervjun med Erik och Kajsa åter-
kommer de båda flera gånger till den friska luf-
ten som det viktigaste elementet i utomhusträ-
ningen: vikten av att kunna andas ordentligt. 
Själva den visuella naturupplevelsen är inte så 
viktig för Erik, även om vackra och omväxlande 
omgivningar kan ge en extra dimension, främst 
för att motverka tristess under längre tränings-
pass. Han kan annars gärna springa på gång-
vägar, i villaområden och på landsväg, så länge 
det går att få ett bra flyt i löpningen och han 
inte behöver stanna och svänga så ofta. Men 
luften är central, och han gillar inte att träna 
inomhus.

Erik: Även på 80-talet, när jag tränade löpning på 
vintern [inomhus], då var det liksom inte kul det 
heller, även om det var att man sprang på löpar-
banor och sådär, det var taskig luft helt enkelt.

För Kajsa är det, förutom den friska luften, desto 
viktigare med naturen runtomkring. Särskilt 
uppskattar hon naturens skiftningar och års-
tidsväxlingar – och hon går, springer och ski-
dar gärna samma runda gång på gång för att 
kunna följa hur naturen förändras med vädret 
och över säsongerna. Kajsa beskriver hur hon 
lägger märke till växtlighet och dofter, liksom 
snöns beskaffenhet – och hur fantastiskt det är 
att åka skidor och titta upp mot himlen under 
stjärnklara vinterkvällar. Även gruppträningen 
blir roligare utomhus.

Kajsa: Det blir naturliga backar att springa i och 
såna saker, och sen luften naturligtvis, att vara 
ute, det är vackert, man har natur runtomkring 
sig. Det blir en större upplevelse än när vi är inne 
i en liten hall. […] Den upplevelsen blir liksom 
inte alls lika stor… så fin eller vad jag ska säga. 
Så jag föredrar nog också ute, jag har sprungit på 
löpband och så och jag tycker det är …  mycket 
finare att springa ute. Och jag kan komma ihåg 
när jag var ung också och sprang, kan känna 
doften av snö och allt det här när man springer, 
jag kan längta ut till det, att springa.

Erik och Kajsa talar också entusiastiskt om de 
senaste årens snörika vintrar och de möjligheter 
till regelbunden skidåkning som detta har med-
fört:
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Kajsa: Det har ju blivit väldigt mycket de här 
senaste åren eftersom det har varit så mycket 
snö, så att det har funnits förutsättningar att 
åka här. Jag har ju innan dess inte åkt sedan jag 
var barn, eller tonåring i alla fall. […] Det har 
ju varit flera flera gånger i veckan. Ibland nästan 
varje dag, eller varje kväll. […] När snön kom-
mer, då utnyttjar vi det och skidar så mycket 
som det bara går. […] Har man väl kommit 
igång så … tycker jag att det kan vara riktigt 
som en drog [skrattar]. […] Ja, jag kommer ihåg 
då alltså då jobbade jag inne i Stockholm och 
jag skulle hem så jag hann åka iväg, klockan tio 
stänger de elljusspåret, jag måste hinna åka en 
mil eller nånting. Och det skulle jag bara göra.

Erik och Kajsa återkommer flera gånger till att 
det ”självklart” är bättre att träna utomhus än 
inomhus. Delvis förklarar de ju detta med att 
de upplever luften som bättre, och delvis är det 
givetvis en effekt av att de på förhand vet att det 
är naturen som plats för träning som intresserar 
mig, men samma slags självklarhet återkommer 
också i tjejloppsmaterialet. Det verkar finnas 
något slags gemensam förståelse av uteträning 
som det idealiska. Detta väcker min nyfikenhet 
och jag frågar Erik och Kajsa: ”Vilken betydelse 
har naturen som träningslokal för er när ni trä-
nar? Varför är det självklart bättre att vara ute?”

Erik: Det känns ju naturligare att vara … Och 
det kan ju bero på något slags syn på, som i ett 
gammalt samhälle, att man blir trött av skogs-
arbete eller kroppsarbete, och då är man ute va. 
Kanske är det nånting sånt som finns, omedvetet 

… det känns så i alla fall. Lite sådär tryggt 
[skrattar], det är en naturlig plats att man ska 
bli trött på, då ska man vara ute. Jag vet inte om 
det är genetiskt …

Kajsa: Ja, det har ju en stor betydelse, jag har 
svårt att se mig själv springa på ett löpband när 
jag vet att jag lika gärna kan springa ute, jag för-
står inte vitsen med det. Alltså, det kan ju bero 
på att jag bor som jag bor, så att det är lätt-
are för mig att sticka iväg, det är det ju också 
naturligtvis. Jag tycker att naturen som rum är, 
ja, som träningsrum, det kan man nog inte få 
bättre, faktiskt.

Erik säger att ”det känns naturligare”, ”tryggt”, 
och välbekant i ett historiskt perspektiv (”ett 
gammalt samhälle”) att koppla utomhusvis-
telse till att bli fysiskt trött. Det är något omed-
vetet, kanske genetiskt, funderar han. Kajsa 
säger att hon inte ”ser vitsen” med att springa 
inne på ett löpband om man har möjlighet att 
ge sig ut. De är också båda tveksamma till att 
pröva inomhusträning i skidtunnel för att för-
länga skidsäsongen, ”då är jag hellre hemma 
och springer”, säger Kajsa. En äldre kvinna, 
tidigare elitidrottare, som jag har intervjuat i 
samband med tjejloppsprojektet, formulerade 
sina drömträningsförhållanden som ”solsken, 
gnistrande snö och fem minusgrader – finns det 
något mer fantastiskt än att åka skidor då!?” 
och i flera av svaren på skrivuppropet skriver 
tjejloppsdeltagarna sådant som att ”jag tränar 
helst utomhus, har aldrig förstått mig på gym-
grejen”, även om det också finns många som 
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kombinerar olika typer av inom- och utomhus-
träning. Olika gruppträningsarrangörer med 
uteträning på programmet, som den ideella för-
eningen Friskis & Svettis eller träningsföreta-
get Stark Ute, lyfter i marknadsföringstexter på 
sina webbsidor bland annat fram aspekter som 
lust och inspiration, årstidens växlingar, natur-
skönhet och nya vyer:

Oavsett nivå är det inspirerande och lustfyllt 
att dela en träningsupplevelse med andra under 
ett engagerat ledarskap. Nya vyer, frisk luft och 
känslan av att följa med årstidernas växlingar. 
(Friskis & Svettis Stockholm)

Vi tränar styrka och kondition i natursköna 
områden året om. Varje pass är unikt och anpas-
sas efter väder och natur. […] Motsatsen till vår 

Gruppträning i naturen. Foto: Karin S. Lindelöf.
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träning är ett löparband på ett svettigt gym. 
Efter en dag på kontoret längtar vi efter frisk 
luft och inspirerande natur. Vi på Stark Ute trä-
nar utomhus året om. (Stark Ute)

Det verkar alltså finnas en tämligen spridd för-
ståelse av att uteträning innebär något alldeles 
extra kvalitativt. Det finns kort sagt ett domine-
rande sätt att förstå och tala om motion utomhus 
och naturen som träningslokal som extra bety-
delsefullt och givande för den enskilda motionä-
ren. Och om ”frisk luft och inspirerande natur” 
som något som ”vi” alla längtar efter. Att tänka 
på, förhålla sig till och tala om naturen som den 
ideala träningslokalen är i detta sammanhang 
självklart, begripligt, naturligt – och i princip 
omöjligt att ifrågasätta.

Stark Ute, som endast bedriver utomhusträ-
ning till skillnad från exempelvis Friskis & Svet-
tis, går dessutom ett steg längre och ställer den, 
som det framställs, fantastiska naturen som trä-
ningslokal i kontrast till ”ett svettigt gym”. De 
lyfter dessutom fram miljöaspekten på att inte 
ha några lokaler att värma upp och underhålla:

Våra träningslokaler består av befintlig natur 
(vi tränar i skogen, parken och på stranden) 
och allt vi förbränner är kolhydrater och fett. 
Tillsammans med oss tränar du i högsta grad 
miljövänligt.

I detta citat, liksom i materialet i övrigt – 
intervju, fältobservation, samt svar på fråge-
lista och skrivupprop – blir det också uppen-
bart att naturen i sig inte alltid behöver vara 

så vild och spektakulär för att fylla sitt syfte, 
utan även en park eller annan stadsnära natur 
duger gott. Det viktiga är att vara utomhus, 
med ”frisk” luft och någon form av växtlig-
het omkring sig.

I Stark Utes marknadsföringstexter på web-
ben lyfts också det unika med varje årstid fram 
och naturens skiftningar beskrivs i målande, 
lyriska ordalag:

Vinter. Iskristaller och frisk luft. […] Ibland trä-
nar vi på ett gnistrande vitt golv som knarrar 
under fötterna, nästa gång har vi några utma-
nande skridskobanor och ibland får vi njuta av 
ett mjukt vitt puder av snö. 

Vår. Skir grönska och ljuvliga dofter. […] Vi 
följer naturens explosion och får uppleva den 
skiraste grönskan och det mest entusiastiska 
fågelkvittret. […] När vi gör situps inför badsä-
songen tittar vi upp på trädens gröna tak och 
andas in syrenens ljuvliga doft. 

Sommar. Land och hav. […] En löprunda vid 
havet eller en cykeltur mellan vajande sädesfält. 
[…] På bryggan kan du göra ryggövningar sam-
tidigt som du tittar på fiskarna som simmar i 
det klara vattnet. Under trädets skugga kan du 
göra pull ups.

Höst. Vackra färger och klar luft. […] Det färg-
granna taket från trädens lövverk blir senare ett 
färgsprakande golv som prasslar under fötterna. 
Det doftar friskt och fräscht.

– 221 –



Luftens betydelse lyfts här återigen fram, inte 
minst under vinter och höst, de årstider när 
många motionärer kanske har det svårare att 
ta sig ut i naturen för att träna än under som-
mar och vår. Luften tycks alltså vara något 
mycket centralt och betydelsebärande när det 
gäller att använda naturen som träningslokal. 
Det är också intressant hur det i dessa tränings- 
och motionssammanhang sätts likhetstecken 
mellan ”naturen” och ”utomhus”. Att uppleva 
naturen blir i denna kontext en fråga om att 
engagera alla sinnen: syn- och hörselintryck av 
olika slag, angenäma och mindre angenäma 
dofter, känslan av att röra kroppen i olika ter-
räng och känna vinden, regnet, solen och snön 
mot huden – och om inte smaken av den friska 
luften i munnen, så åtminstone känslointryck 
som att den är sval, förstärkt av en särskild 
doft. Att använda naturen som träningslokal 
är att vara utomhus – det är inte att titta ut 
genom fönstret medan man springer på sitt löp-
band eller sitter på sin spinningcykel, inte hel-
ler att lyssna till fågelsång på skiva eller se ett 
naturprogram på TV medan man tränar. Det 
måste vara en fullständigt fysisk upplevelse 
– hela kroppen måste vara med – i naturen, 
utomhus.

Rum, makt och kön

Att träna utomhus är också ett sätt att erövra 
rummet och ta plats. För kvinnor kan det inne-
bära att trotsa rädsla och invanda normer kring 
när, var och hur man kan röra sig på egen hand. 
I detta sammanhang kan den stadsnära naturen 
till och med kännas mer hotfull än den avlägset 

belägna – om det är illvilliga människor man är 
rädd för snarare än vilda djur.

Ett sätt att undkomma denna problematik 
kan vara att träna tillsammans med andra: ”Att 
träna ute i grupp ger energi och drivkraft, och 
trygghet när mörkret faller på”, skriver Friskis 
& Svettis på sin webbsida. Bland dem som har 
svarat på frågelistan verkar dock inte rädsla vara 
en relevant aspekt av utomhusträningen – eller 
åtminstone ingenting man talar om – för näs-
tan ingen av dem nämner det i sin text. Sna-
rare finns det flera beskrivningar av att man inte 

är rädd i skogen eller naturen – ofta tycks det 
också vara underförstått ”till skillnad från i sta-
den”. Kan det vara så att alla de positiva värden 
som ingår i talet om och förståelsen av naturen 
som träningslokal eller motionsrum är svåra att 
kombinera med negativa känslor som exempel-
vis rädsla? Eller att beskrivningar av rädsla inte 
riktigt är kompatibla med att presentera sig själv 
som en aktiv, stark, motionär? Jag frågar Erik 
och Kajsa: ”Är ni någonsin rädda när ni är ute 
och tränar?”

Erik: De hade sett en björn nära elljusspåret 
… [skrattar] så det skulle jag kunna vara skraj 
för att springa på kvällen i mörkret och ha den 
där frustande, att den blir triggad av en som 
springer förbi … och måste jaga. Inte annars.
Kajsa: Alltså, nån gång ibland har jag känt sådär 
när jag har varit och åkt skidor och det har varit 
typ innan klockan tio och jag har tänkt ”tänk 
om de stänger av nu och det blir helt mörkt”, då 
har jag kunnat känna lite sådär att ”ah, det kan-
ske inte är det bästa … ” Inte främst för att det 
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är mörkt och jag inte hittar tillbaka, utan sna-
rare för att jag är tjej och är ute då och att nån 
har sett mig, ja du vet, nåt sånt där, jag är helt 
ensam och har inte sett nån där. Och det för-
söker jag skaka av mig, för jag tänker att ”nu 
är jag larvig, varför känner jag sådär?” Men så 
finns det nån sån, ja, då kan jag få liksom såna 
dumma tankar. Det är tråkigt.
Jag: Hur hanterar du det?
Kajsa: Ja, jag försöker att prata med mig själv i 
huvudet att, ”larva dig inte nu, och vem skulle 
det kunna vara och hur skulle det liksom, lägg 
ner det, tänk inte på det utan kör på.”

Kajsa beskriver här en känsla av att vara poten-
tiellt utsatt just för att hon är kvinna, det som 
statsvetaren Maria Wendt Höjer har beskrivit 
som rädslans politik. Men Kajsa säger också 
att rädslan aldrig har hindrat henne från att 
träna, ”det finns liksom inte på kartan”, utan 
att denna känsla bara kommer ibland när hon 
redan är igång och tränar. Då försöker hon för-
tränga den, och som hon formulerar sig i citatet 
ovan uppfattar hon känslan som larvig och dum 
och hon beklagar att dessa tankar dyker upp. 
Hon relaterar uttryckligen rädslan till det fak-
tum att hon är tjej, och rädslan är således tyd-
ligt könad, det märks även i det fåtal fall i fråge-
listmaterialet där rädslor nämns: det är uteslu-
tande kvinnor som berör detta ämne. Erik sva-
rar å sin sida – och på en direkt fråga – att han 
inte är rädd för att möta människor med onda 
avsikter, men däremot möjligen för vilda djur 
– något som inte Kajsa alls kommenterar eller 
tycks relatera till.

Kajsa är också tydlig med att hon inte har sökt 
sig till träningsgruppen på grund av rädsla, utan 
för att bli inspirerad och peppad av den sociala 
situation och gemenskap som gruppträningen 
innebär. Men precis som när en tjejloppsdelta-
gare tidigare i artikeln beskrev att Tjejvasans 
storskalighet – att åka skidor tillsammans med 
många andra – visserligen var roligt, men också 
i viss mån förtog naturupplevelsen, så finns det 
självklart också en risk att den sociala upplevel-
sen av att träna ute i grupp tränger undan en del 
av de upplevelser man annars får av att träna 
på egen hand i naturen, eller ”att umgås mer 
ostört med naturen”, som en ung kvinna skri-
ver i sitt frågelistsvar. Givetvis kan den sociala 
gemenskapen också berika upplevelsen av natu-
ren som träningslokal genom att man delar den 
med andra.

Forskaren tränar i naturen

I projektet om tjejlopp som kulturellt fenomen 
arbetar jag bland annat autoetnografiskt, vil-
ket förenklat innebär att jag använder mig själv 
och mina egna upplevelser för att lära mig mer 
om det jag studerar. Ensam eller tillsammans 
med en kollega har jag sprungit, cyklat och ski-
dat, åkt Tjejvasatåg och Tjejmilentåg, övernat-
tat på camping och i idrottshall, ätit pastabuffé 
och ostkaka, deltagit i uppvärmningsjympa och 
utlottningar av hotellweekends. En hel del av 
träningen inför dessa lopp har med nödvändig-
het skett utomhus och har kompletterats med 
inomhusträning av olika slag. Men med anled-
ning av denna artikel, och i och med att allt 
fler träningsarrangörer erbjuder gruppträning 
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utomhus, bestämde jag mig för att testa detta 
i god autoetnografisk anda – och anmälde mig 
till ett pass.

Vi var fem kvinnor mellan ca 35 och 50 år som 
sprang, hoppade, lekte kull och gjorde styrke-
övningar för hela kroppen i ett stadsnära ströv-
område i utkanten av Uppsala en gråmulen sön-
dagseftermiddag i september – hela tiden påhe-
jade och instruerade av en kunnig, pedagogisk 
och peppande tränare. I fältanteckningarna 
efteråt skriver jag:

Det kändes väldigt bra – jag blev stark av att 
ha någon framför i uppförsbacken och orkade 
oftast springa om. Sådana övningar som jag 
annars avskyr – som armhävningar – blev plöts-
ligt njutbara när jag kände doften av jord och 
gräs – och kittlades av gräset i ansiktet – varje 
gång jag kom ner och skulle häva mig upp igen. 
Det var kul att springa i skogen och behöva se 
mig för var jag satte fötterna. På nervägen stötte 
jag flera gånger till en liten gren som stack ut 
och det gjorde ont, men det gjorde att jag fick 
välja väg mer omsorgsfullt nästa gång. Det var 

Tjejlopp längs naturskön bana. Foto: Karolina Kristensson. ©Nordiska museet.
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lite halkigt och man fick passa sig, men det blev 
spännande att hitta bra vägar ner och upp. Det 
doftade gott, fläktade skönt och gjorde inget att 
regnet hängde i luften.
 Jag kände mig upprymd av träningen, glad 
över att vara ute och förvånad över att tiden 
hade gått så fort. I vanliga fall har jag svårt att 
stå ut med ett timslångt jympapass utan att bli 
uttråkad, men nu hade helt plötsligt 75 minuter 
gått. Härligt!

Upplevelsen av naturen som träningslokal var 
således starkt positiv även för mig – och när jag 
beskrev den efteråt föll jag in i precis det sätt 
att tala om naturen som jag identifierat i fråge-
list- och skrivuppropssvaren, i träningsarrang-
örernas marknadsföringstexter och i intervjun 
med Erik och Kajsa. Jag kände mig upprymd 
och trygg, vi fem kvinnor tog plats i rummet, 
lekte som barn och brydde oss inte om att förbi-

passerande tittade på oss, det kändes naturligt 
att ta i och göra lite mer av allt. Tränaren ini-
tierade förflyttningar med motiveringen att ”vi 
ska få lite snyggare utsikt” – och vi deltagare 
kommenterade till varandra vad vackert det var 
och ”så skönt att vara ute!”. Ingenting konstigt 
med det: detta sätt att förstå och tala om natu-
ren har en stark ställning i vårt samhälle idag, 
det märks generellt bland svaren på frågelistan 
”Naturen för mig”, men också i de frågelistsvar 
som specifikt behandlar motion och fysisk akti-
vitet, liksom i tjejloppsmaterialet och i inter-
vjun. De möjliga sätten att förhålla sig till natu-
ren som träningslokal eller som rum för fysisk 
aktivitet är inget undantag, utan följer samma 
kulturella logik som ger oss smäktande natur-
lyrik och väcker närmast religiösa känslor inför 
Naturen med stort N – eller som Kajsa formule-
rar det: ”naturen som träningsrum, det kan man 
nog inte få bättre, faktiskt.”

Referenser

Artikeln bygger på svar på frågelistan ”Naturen för mig” som finns vid Folklivsarkivet i Lund, Insti-
tutet för språk och folkminnen (Göteborg, Umeå, Uppsala) och Nordiska museet, samt på Nord-
iska museets skrivupprop ”Tjejlopp”, som gick ut till deltagare i Tjejvasan, Vårruset, Tjejvättern och 
Tjejmilen under 2011. Skrivuppropet ingår i ett forskningsprojekt om tjejlopp som kulturellt feno-
men och har hittills genererat omkring 800 svar till Nordiska museets arkiv. Projektet är ett sam-
arbete med Nordiska museet och Riksidrottsmuseet och ambitionen är att presentera forsknings-
resultaten på många olika sätt, bland annat som populärvetenskapliga föredrag och artiklar samt i 
utställningsform. För denna artikel har det skriftliga materialet även kompletterats med ett litet fält-
arbete (intervju och deltagande observation/autoetnografi) kring naturen som träningslokal, samt på 
webbmaterial från den ideella föreningen Friskis & Svettis Stockholm (www.sthlm.friskissvettis.se) 
och träningsföretaget Stark Ute (www.starkute.se). Boken Rädslans politik (2002) är Maria Wendt 
Höjers doktorsavhandling.

– 225 –


