
Jag har läst boken ”medveten andning” av Anders Olsson.   

Boken är skriven som en praktisk självhjälpsbok till personer som vill förbättra sin hälsa och få en 

ökad energi och livsglädje. Att förmedla enkel kunskap om en bra andning som kan tillämpas var som 

helst och när som helst.  

Medveten andning är ett verktyg som vi kan använda oss av för att uppnå ökad hälsa, harmoni och 

välbefinnande. De flesta av oss tar dock andningen för given och ägnar den väldigt liten 

uppmärksamhet.  

Anders skriver att kunskapen om en bra andning är viktigare än någonsin i dagens stressade samhälle 

eftersom vi konstant utsätts för stimuli som påverkar vår andning negativt.  

Hur andas vi? Det är inte bara viktigt Att andas utan ffa Hur vi andas. Andningen sker automatisk men 

vi kan när som helst ta kontroll över den och styra den med viljan. Vi kan både medvetet och 

omedvetet styra andningsfrekvens samt sättet vi andas på.  

Vi kan påverka våra tankar och känslor- våra inre organ som hjärta och hjärna samt kroppens 

funktioner som matsmältning och immunförsvar- genom att ta kontroll över vår andning.   

Andningen är kroppens viktigaste regulator för att upprätthålla en balans i kroppen, eftersom vi tar  

ca 20-25000 andetag /dygn.  

Optimal andning får du bla via : Tecken på Försämrad andning: 

1)Näsandning   1) Munandning- att andas med öppen mun 

2)Djupandning  2)Ytlig bröstandning 

3)Avslappning   3)Spända uppdragna axlar 

4)Rytmisk och regelbunden  4) orytmisk oregelbunden 

5)Tyst   5)Ljudlig 

6)Långsam, få andetag  6)Snabba andetag 

7)Lång utandning  7)Kort spänd utandning 

8)Upprätt hållning  8)Framåtlutad ihopsjunken hållning 

   9)När endast övre delen av bröstkorgen vidgas.  

Normal andningsvolym i vila är ca 6 l/min fördelat på 12 andetag dvs 0,5 l/min. Många andas en 

volym som är avsevärt större, ca 10-15 l /min fördelat på 15-25 andetag och 0,7-10,l/andetag. Detta 

innebär ”överandning” och motsvarar inte kroppens behov vilket leder till en obalans mellan syre och 

koldioxid. Kronisk överandning leder till att kroppen bibehåller låga nivåer av koldioxid. Brist på 

Koldixid ger en ökad nivå av pH i blodet som i sin tur gör att syret binder sig hårdare fast till 

hemoglobinet. Överandning leder till att blodet innehåller för mycket syre och för lite koldioxid. 

Effekten blir att mindre syre kan frisättas fr blodet och levereras till cellerna. Syrebrist minskar 

cellernas förmåga att blida energi vilket leder till att mindre arbeta kan utföras. 



 En ineffektiv andning leder även till att vi använder mer muskelkraft och ansträngning för att 

transportera luften in och ut ur lungorna.  

 Andningen regleras ffa av stigande CO2 nivåer i blodet och brist på O2. Andningen kan inte styras av 

känslor och tankar.  

Vad händer i kroppen vid en försämrad andning? 

1)Bla hamnar nervsystemet i obalans. Varje andetag har en direkt påvekan på nervsystemet. 

Inandning aktiverar  sympatiska Nervsystemet – ”gasen” och utandning aktiverar para sympatiska 

nervsystemet dvs ” bromsen”.  En försämrad andning ex en utandning som är forcerad och kort gör 

den sympatiska delen mer aktiv vilket leder till en mer spänd kropp och ökat stresspåslag och 

kamp/flyktbeteende. 

2)Luftvägarna blir trängre 

3)Hjärtat får arbeta hårdare 

4)Syret frigörs inte 

5)Mindre energi produceras 

6) Gasutbytet i lungorna minskar 

 Medveten andning kan bla leda till stressreducering. 

Det bästa sättet att ta kontroll över den inre stressen är att ta kontroll över din andning. Genom att 

förbättra andningen kan vi sänka den inre stressen och öka vår fysiska och mentala styrka,  

koncentrationsförmåga, känslor av lycka harmoni och tillfredsställelse. Det autonoma nervsystemet 

kontrollerar icke viljestyrda funktioner- muskler i  blodkärl och luftvägar, hjärtslag och matsmältning. 

Mental eller känslomässig stress som inte åtföljs av fysisk aktivitet el djup och rytmisk andning byggs 

upp i kroppen och orsakar förr eller senare stor skada. 

Genom andningen kan vi ta kontroll över det autonoma nervsystemet. Vi kan stimulera det 

parasympatiska nervsystemet med rätt andningsteknik vilket lugnar ner. Detta leder till att vi ökar 

vår förmåga att göra medvetna val och välja respons på det som sker.  

Det sympatiska nervsystemet aktiveras när vi upplever inkommande stimuli som stressande. Då 

förändras vår andning. Genom att ta kontroll över vår andning och andas mer medvetet kan vi 

påverka nervsystemet i mer parasympatisk riktning.   Vilket leder till att pulsen sänks, 

matsmältningen förbättras och muskler och luftvägar och blodkärl slappnar av. Efterhand lär vi 

kroppen att hantera inkommande stimuli på ett lugnare sätt.  

Nya vanor etableras och våra cellminnen uppdateras. 

Ambitionen med Anders Olssons bok är att lyfta fram andningen som ett verktyg till balans i livet. 

Medveten andning skapar bla mindre stress, bättre hälsa, mer energi och nya vanor.  

En bok som jag varmt kan rekommendera att läsa.  



 

 


