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Svever av 
svette

Har du noen gang følt deg som en supermodell rett etter trening? 
Nå skal du få vite hvorfor fysisk aktivitet booster selvfølelsen din. 
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selvfølelse

Det skal ikke mer enn en treningsøkt til før 
jeg lurer på hvorfor ikke kroppen min er 
på forsiden av FHM, sa programleder Live 
Nelvik i et intervju med VG for et par år siden.

Jeg husker at jeg gliste og nikket gjenkjennende. For 
selv om jeg er fullstendig klar over at jeg verken har 
store nok pupper, lange nok bein, eller noe særlig annet 
av det som skal til for å pryde coveret på et manneblad, 
så har jeg tenkt det samme selv. Jeg føler meg rett og 
slett dritdeilig etter en liten time på Sats! 

Til tross for rødsprengte kinn, gjennomsvette 
treningsklær og rufsehår som står til alle kanter, går 
jeg hjem med følelsen av å være uovervinnelig og 
uimotståelig. Jeg kan til og med driste meg til å kaste 
flørtende blikk mot tilfeldig forbipasserende kjekkaser 
i denne tilstanden – noe jeg svært sjelden gjør ellers. 
Hvor merkelig er ikke det? 

– Etter å ha jobbet mange år på treningssenter, 
er det interessant å observere forskjellen på folks 
humør fra de kommer inn døra og til de går ut igjen 
etter å ha gjennomført en økt, sier personlig trener og 
treningsmotivator, Anne Marte Sneve. 

Flere jeg kjenner har også opplevd å få den «jeg 
ruler»-følelsen etter trening. En venninne av meg hevder 
skråsikkert at rumpa hennes løfter seg flere centimeter 
etter bare et par styrkeøkter …  

Det er en godt brukt motivasjonsfrase at fysisk 
aktivitet får en til å føle seg bedre. Selv har jeg delvis 
avfeid påstanden som friskuser og treningsfantaster 
sier for å rekruttere folk til treningsstudioer og den 
sporty verdenen. Men etter å ha snakket med en 
hjerneforsker om temaet, så endret holdningen min 
seg. Og nå, etter å ha rundet Google Scholar for 
forskningsrapporter på emnet, er jeg overbevist om 
at det faktisk stemmer. Fysisk aktivitet har nemlig en 

dokumentert effekt på selvfølelsen. 
– Ja, de fleste får et bedre selvbilde av trening! 

erklærer Anne Marte. 

KJeMIsK COCKTAIl
Men hva er det egentlig som skjer, helt konkret, når 
fysiske anstrengelser gjør at man føler seg som en 
million dollar? La meg ta deg med på en liten reise inn 
i hodet ditt! 

Når du er fysisk aktiv frigjør kroppen endorfiner. 
For når du trener blir kroppen stresset, og da popper 
endorfinene ut for å dempe smerten og hjelpe deg til å 
holde ut. Endorfiner – som er et biokjemisk signalstoff – 
produseres i hovedsak i bukspyttkjertelen, og blir sendt 
ut i blodet, oppover ryggraden og til hodet. Der boltrer 
endorfinene seg særlig i de områdene av hjernen som 
har med følelser å gjøre, og gir deg en fornemmelse 
av velvære og ekstase. Og i motsetning til mange 
andre signalstoffer, blir endorfin værende i blodet i 
mange timer etter at det er laget. Stoffet er rett og slett 
kroppens naturlige lykkerus. Fiffig, ikke sant?  

– Alle mentale opplevelser, tanker og følelser kan 
forklares som kjemi, i den forstand at all kommunikasjon 
mellom hjerneceller forutsetter at ulike kjemiske 
stoffer vandrer inn og ut av cellene, forklarer psykolog 
Ragnhild Schei. 

Endorfiner er bare et av stoffene du kan takke for 
boosten du opplever i sinnet. Kroppen frigjør nemlig 
flere stoffer som gjør at du kan føle deg smørblid, 
sprudlende og selvsikker når du bruker kroppen 
skikkelig. La meg presentere deg for noen av dem: 

Hils på dopamin – din nye bestevenn! Dette 
signalstoffet spiller en vesentlig rolle for hvordan du føler 
deg. Økt dopaminnivå er blant effektene man får av 
rusmidlet kokain, men den samme berusende følelsen 
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kan du isteden oppnå blant annet ved å trene. Dopamin skilles 
ut i hjernens lystsenter, der det finnes millioner av nerveceller 
som er klare til å ta det imot. Når dopamin møter nerveceller 
blir det jackpot i kroppen, og du føler deg premiert, glad og 
harmonisk. Stoffet virker også på hjernens motivasjonssystem 
– noe som gjør at du får lyst til å fortsette selv om du er 
dødssliten eller gjenta den harde økta ved en senere anledning. 
Dette er altså med på å forklare hvorfor mange blir så hekta 
på trening. 

Et annet stoff som har et avhengighetspotensial, er serotonin. 
Når du trener øker serotonin-nivået i kroppen, og hormonet gir 
da et «signal» til de nervebanene som har 
med sinnsstemningen å gjøre. Derfor har 
serotonin evnen til å gjøre deg i godt humør. 

To andre hormoner du kan takke for 
godfølelsen du får av en lang distanse på 
tredemølla eller en runde med blytunge 
vekter, er adrenalin og noradrenalin. Når du trener hardt 
produseres disse stoffene i binyrene, og jobber sammen for at 
du skal være klar når du trenger energipåfyll. 

Summa summarum så er kroppen altså game nok til å 
servere deg en kjemisk cocktail i belønning når du puster, peser 
og står på. Du blir rett og slett kjemisk stimulert i godt humør! 

Den rusfølelsen mange opplever kan også forekomme 
i enda sterkere grad. Når trening utløser en flodbølge av 
kjemiske stoffer, kan enkelte oppnå det som omtales som 
«runner’s high», eller «treningsrus» på norsk. De som har vært 
så heldige å få kjenne på denne tilstanden, beskriver den som 
en harmonisk, svevende lykkefølelse som sprer seg i kroppen.

sveTT selfIe
I skrivende stund bestemmer jeg meg for å ta et avbrekk fra 
jobb og stikke på trening. Denne gangen skal jeg bevisst 
forsøke å betrakte hvordan sinnsstemningen og selvfølelsen 
endrer seg etter en hard økt. 

Idet jeg forlater kontoret føler jeg meg glad, men ikke 
ualminnelig oppstemt, liksom. Jeg er litt tung i hodet etter en 
lang dag foran dataskjermen, har vondt i nakke og skuldre og 
kjenner at jeg er litt stresset over alt jeg har å gjøre for tiden. Og 
når jeg stiger opp på tredemølla, er det ikke spesielt lystbetont. 
Når sant skal sies så vil jeg helst bare bli ferdig med det, sånn 
at jeg kan fortsette på to do-listen min. Men jeg er fast bestemt 
på å kjøre løpet fullt ut, og løper til jeg stuper, trener litt styrke 
og avslutter med noen yoga-øvelser og en god strekk. 

Jeg vet ikke akkurat når de positive tankene kommer, 
egentlig, men idet jeg ligger på matta og strekker, begynner 
jeg i alle fall å tenke på hvor glad jeg er i mamma, pappa, 
lillesøsteren min og kjæresten hennes. Jeg hører på en sang 
jeg liker, og tar meg selv i å ligge og smile. Jeg tenker på hvor 
gøy det blir å reise til Göteborg om noen uker, hvor fint det er 
ute nå som de grønne bladene har inntatt trærne, og at jeg er 
skikkelig fornøyd med at jeg har fått lånt meg en sykkel. 

Og så, idet jeg forlater treningssentret kommer den, denne 
«jeg ruler»-følelsen. Jeg hopper opp på sykkelen og føler meg 
rett og slett lykkelig. Og pen! De klamme treningsklærne er 
fortsatt på, supplert av en gammel flanellsskjorte og en lang 
trenchcoat flagrende utenpå der igjen. Ansiktet er rødt og 
svett, og på toppen svaier en kaotisk hestehale i vinden. Men 

jeg føler meg digg, ass! Jeg rekker bare å tråkke et par hundre 
meter før jeg stopper opp for å ta en selfie i sola. Resultatet 
gir meg en reality check på hvordan jeg egentlig ser ut, men 
samme det, tenker jeg optimistisk, og sykler videre. Nedover 
bakkene fra side til side, i en eneste lang S, imens jeg synger 
høyt til Kaja Gunnufsens Faen ta. Herlighet, jeg følger meg jo 
helt euforisk!

Det er helt rart å være vitne til hvor annerledes jeg føler meg 
enn for bare halvannen time siden, nå som jeg er forvandlingen 
bevisst. 

– Denne omveltningen er ikke uvanlig. I jobben som personlig 
trener opplever jeg ofte at folk går 
igjennom en reise i både energi 
og humør fra de kommer til de er i 
mål. Trening er som en umiddelbar 
lykkepille! bekrefter Anne Marte. 

sveTT MeR, DePP MINDRe 
Den øyeblikkelige lykkefølelsen fysisk aktivitet kan føre til, bør 
i seg selv være grunn nok til å trene. Men det som virkelig bør 
få deg til å snøre på deg joggeskoene, er den mer langsiktige 
effekten. Den økte produksjonen av kjemikalier i hjernen, har 
nemlig positiv effekt på psyken – også på sikt.  

En rekke undersøkelser viser for eksempel at fysisk aktivitet 
kan bidra til å hindre og behandle depresjon. Når man er 
deprimert, reduseres nemlig hjernens innhold av serotonin 
og noradrenalin (derfor er serotonin et virkestoff i mange 
antidepressive medisiner), mens når du trener hardt, så øker 
som nevnt konsentrasjonen av disse stoffene i hjernen.  

– Som personlig trener i TV 2 Sporty jobbet jeg en gang med 
en dame som hadde en mild form for depresjon som preget 
livskvaliteten hennes. Etter at hun kom i gang med trening, ble 
hun mye bedre – og et levende eksempel på at fysisk aktivitet 
var en effektiv behandlingsform, forteller Anne Marte.  

Flere studier tyder også på at fysisk aktivitet kan redusere 
symptomene på angst, blant annet fordi trening reduserer 
kolesterolnivået i hjernen. Videre styrker også endorfinene 
immunforsvaret ditt og hjelper deg til å holde deg frisk – noe 
som naturlig nok slår mer positivt ut på så vel humør som og 
selvfølelse enn det motsatte. 

KOBlINGeN MellOM KROPP OG sINN
Det finnes også ikke-biologiske årsaker til at fysisk aktivitet 
kan booste selvfølelsen. Kropp og sinn henger som kjent nøye 
sammen, og dersom du spiller på lag med kroppen din, vil det 
sende positive signaler til hodet. 

– Det du gjør og hvilke tanker, følelser og kroppslige 
opplevelser du har, er nært knyttet til hverandre. I frontallappen 
i hjernen – der den mest avanserte tenkingen foregår – samles 
informasjon som blant annet har med motorikk, sanser og 
følelser å gjøre. Når kroppen din gir hjernen signaler om at 
du er sterk og utholdende, så føler du deg gjerne sånn også, 
forklarer Ragnhild. 

Både hun og Anne Marte vektlegger faktorer som sosial 
tilhørighet, tilstedeværelse i nuet og følelsen av mestring som 
grunner til at fysisk aktivitet vil slå positivt ut på psyken. 

Forskere i både inn- og utland har vist at det finnes 
en sammenheng mellom mestringsfølelse og positiv 
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selvoppfatning. Og når du gir det lille ekstra på tredemølla, 
løfter tyngre og tyngre, behersker en ny yogastilling eller 
scorer et mål, så vil det automatisk gi deg et klapp på 
skuldra og en bekreftelse på at «you can do it!»

– Mestring er en meget viktig faktor. Trening gir 
fremgang, og fremgang er målbart. Derfor er trening en 
arena i livet der du virkelig kan oppnå mestring og endring 
raskt, påpeker Anne Marte. 

Mestringsfølelse kan selvfølgelig også oppnås gjennom 
andre, mer stillesittende aktiviteter, som å spille piano eller 
sjakk. Men amerikansk forskning viser at mestringsfølelsen 
er sterkere når den høstes av fysisk aktivitet. Dette henger 
blant annet sammen med at temperaturøkningen som 
fysisk aktivitet gir spiller en betydelig rolle. 

I tillegg vil den fysiske gevinsten regelmessig trening gir 
automatisk bidra til at du føler deg bedre. 

– Det å vite at du har gjort noe bra for din egen helse gir 
en langt bedre følelse enn konstant å ha dårlig samvittighet 
fordi du ikke trener – som isteden kan tære på psyken. I 
tillegg vil den fysiske formen endres i takt med treningen, 
og de fleste kan vel skrive under på at det å føle seg i 
bedre form hjelper på selvfølelsen, sier Anne Marte. 

Den gode nyheten er at du ikke nødvendigvis trenger 
å trene til du stuper for at det skal ha innvirkning på 
følelseslivet ditt. Den største gevinsten kommer nemlig 
rimelig raskt.  

– Det er helt klart den første halvtimen som er mest 

avgjørende. Når man vet at bare en halvtimes rask 
spasertur kan være nok til å gi gevinst, er det kanskje 
litt lettere å motivere seg til å sette i gang, sier Ragnhild. 

Hun minner samtidig om at du ikke må glemme å lytte 
til kroppen, og tillate deg selv å koble av. 

– Presser du kroppen for hardt, vil det isteden slå 
motsatt vei og virke negativt inn på psyken. Kroppen 
trenger hvile og hjernen trenger fett for å fungere, 
påpeker hun.  

PReMIeDRYss
Økt selvfølelse, boblende lykkefølelse i brystet og mindre 
sjanse for å bli deppa. – De mentale fordelene med å 
trene er mange. Det finnes enda fler også (blant annet 
viser forskning en klar sammenheng mellom kondisjon 
og intelligens, og at du lærer raskere når du er i god 
fysisk form), men nå må du forhåpentligvis opp å hoppe! 
Jeg håper nemlig denne artikkelen har gitt deg lysten 
til å gjøre et personlig eksperiment og trene drithardt, 
for så å legge merke til om du føler deg lystigere til 
sinns etterpå. På vei ut døra kan du minne deg selv 
på alle de fysiske godene trening har; bedre kondis, 
redusert sjanse for å utvikle en rekke sykdommer, økt 
forbrenning, bedre søvn og økt sjanse for å leve lenger. 

Og du, hvis du blir like euforisk som meg og føler for å ta 
en svett selfie, så del den gjerne med oss på Instagram!  
(@shapeupnorge) Mer svette og selvfølelse til folket! 
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«Spiller du på lag med kroppen din,  
vil den sende positive signaler til hodet»

selvfølelse


