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Abstrakt 

 

Syftet med examensarbetet var att undersöka lärares upplevelser av att vistas i sitt personal-

rum där naturrelaterade åtgärder vidtagits samt deras erfarenheter av hälsofrämjande 

upplevelser i naturen. Metoden som användes för att kunna undersöka forskningsfrågorna var 

en kvalitativ datainsamling i form av en enkät med två öppna frågor. Resultatet av en 

kvalitativ innehållsanalys visade att naturens positiva hälsofrämjande effekter upplevdes både 

inom- och utomhus. Känslan av lugn och ro, återhämtning och välmående upplevdes på grund 

av enskilda detaljer i personalrummet. Resultatet visade dessutom att deltagarnas positiva 

erfarenheter i naturen var starkt förknippade med olika sinnesintryck. Slutsatsen som kan 

dras är att små och enkla naturrelaterade åtgärder som vidtas i ett rum bidrar till 

hälsofrämjande raster. Resultatet som pekar på en koppling mellan natur och ökad upplevd 

hälsa diskuteras syftande till framtida arbeten inom området hälsopromotion. 

 

Nyckelord: Hälsopromotion, hälsovägledare, stress, lärare, personalrum, naturrelaterade 

åtgärder, naturerfarenheter 
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Abstract 

 

The aim of this study was to investigate teachers’ perception of staying in their staffroom 

where nature-related measures were taken as well as their appreciation of health-promoting 

nature experiences in general. The method used for investigating these research questions 

was a qualitative data collection in the form of a questionnaire with two open-ended 

questions. The results from a qualitative content analysis showed that nature’s positive 

health-promoting effects were experienced both indoors and outdoors. The feelings of 

calmness and quietness, recovery and well-being were experienced due to particular details in 

the staffroom. The results also showed that the participants’ positive experiences in nature 

were strongly associated with different senses. The conclusion to be drawn from this study is 

that small and simple nature-related measures taken in a staff room contribute to health-

promoting breaks. The result, which points to a link between nature and perceived better 

health, is discussed with respect to future work in this area of health promotion. 

 

Keywords: Health promotion, health guide, stress, teacher, staffroom, nature-related 

measures, nature experience 
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1 Introduktion 

 

Kraven som ställs på människor varje dag blir ständigt fler och snabbare, en enorm massa av 

information och sinnesintryck når hjärnan och behöver bearbetas i kroppen (Währborg, 2009). 

Personlighet och erfarenhet leder till att människor ofta tolkar, bemästrar och klarar 

situationer olika (Jonsdottir & Folkow, 2013), enligt Währborg (2009) kan mångfalden av 

stimuli dock ge upphov till stress. Blir stressreaktionerna långvariga kan de medföra negativa 

konsekvenser hos individen i form av varierande stressrelaterade sjukdomar, exempelvis högt 

blodtryck och andra cirkulationsstörningar (Jonsdottir & Folkow, 2013).  

 

Det finns flera stressorer, det vill säga faktorer som påverkar människors organism på detta 

negativa sätt, som kan förekomma på en arbetsplats (Angelöw, 2002). Av olika anledningar 

kan en arbetsplats eller miljön kring arbetsplatsen upplevas som ohälsosam och i värsta fall 

leder detta till sjukdomar hos de anställda (ibid.). Enligt SCB, Statistiska Centralbyrån, (2003) 

har antalet sjukskrivna ökat i början av 2000-talet och en del av sjukfrånvaron kan härledas 

till en ohälsosam arbetsmiljö (Angelöw, 2002). Vahtera, Kivimaki, Pentii och Theorell (2000) 

observerade 530 kommunalt anställda och deras hälsotillstånd under sju år då organisatoriska 

ändringar genomfördes. Dessa ledde till negativa förändringar i den psykosociala arbets-

miljön, exempelvis minskad kontroll av arbetet och beslutsmöjligheten. Resultatet av studien 

visade ett tydligt samband mellan sådana förändringar och en ökad risk av sjukfrånvaro. 

Enligt Sverke och Hellgren (2013) kan organisationsförändringar betraktas som en av de 

starkaste stressfaktorerna som uppstår i arbetslivet. Men inte bara organisatoriska förändringar 

kan leda till att anställda upplever stress under arbetsdagens gång. Kerr, Breen, Delaney, 

Kelly och Miller (2011) undersökte lärares upplevelser och uppfattningar om deras dagliga 

påfrestningar och hur de försöker att klara av sådana situationer. Resultatet av studien 

identifierade ett flertal olika stressande faktorer, såsom den tunga arbetsbördan och beteendet 

av stökiga elever. Nivåer av den upplevda stressen och metoder för att hantera stress varierade 

mycket mellan deltagarna och det hänvisades av de att det krävs bra verktyg för att kunna 

klara arbetsbelastningen (ibid.).  
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Oavsett om man jobbar heltid eller deltid är människorna i Sverige en ganska stor del ett dygn 

på jobbet (Ekonomifakta, 2014), det vill säga befinner sig i en miljö där de utsätts för olika 

arbetsrelaterade belastningar. I dagens samhälle fokuseras allt oftare på vikten av friska 

arbetsplatser (Angelöw, 2002). ”För att skapa friskare arbetsplatser behövs ett nytänkande. 

Det handlar om att försöka hitta nya infallsvinklar, nya tankemodeller och metoder för att lösa 

existerande problem” skriver Angelöw (2002, s 14). Oftast ligger fokus på frågeställningar 

om själva jobbet, men i hela samspelet av alla faktorer som påverkar de anställda krävs också 

att belysa själva arbetsplatsen – stället, där många människor tillbringar cirka en 1/3 del av sin 

vardag. Danielsson (2010) poängterar vikten av den estetiska delen av arbetsmiljön. 

Författaren lyfter fram att ett vackert och trivsamt kontor inte är någon lyx, utan en aspekt 

som kan påverka välbefinnande och arbetstillfredsställelse på ett positivt sätt (ibid.). Trivsel 

på arbetsplatsen är viktig och kan påverka produktiviteten på jobbet (Haynes, 2008), 

produktiviteten i sin tur kan ökas genom möjligheten till återhämtning (Felsten, 2009).  

 

Att återhämta sig är viktigt, samt att man hittar en balans mellan aktiviteter och vila. Att 

återhämta sig från situationer där en obalans mellan de resurser man har och de påfrestningar 

man utsätts för uppstår är särskilt viktigt för att undvika kroppsliga reaktioner som stress som 

i värsta fall leder till allvarliga sjukdomar (Åkerstedt, Kecklund & Gillberg, 2007). 

 

Möjligheten att titta på naturen stöder återhämtningen från stress och mental trötthet (Kaplan 

& Kaplan, 1989). Naturen kan ses bland annat som en plats där man kan koppla av på ett 

aktivt men likväl på ett passivt sätt, exempelvis när man sitter på en bänk i en park eller när 

man sitter på stranden och tittar på havet (ibid.). Samma forskargrupp poängterar att en 

vistelse i naturen kan ge mental avkoppling, återhämtning och kraftpåfyllning genom naturens 

positiva hälsofrämjande effekter vilka forskargruppen kallar restorativa effekter (ibid.). Natur 

och landskap skapar i många fall förutsättningar för hälsofrämjande aktiviteter och utgör 

dessutom en attraktiv kuliss (Grahn, 2010). Enligt en studie svarade 94 % av de deltagande 

svenskarna att de blir avspända och harmoniska när de var i naturen. 72 % av deltagarna 

uttryckte att vistelse i naturen ger kontakt med tillvarons sammanhang (Uddenberg, 1995). Ett 

flertal studier har undersökt naturens positiva effekter på människors välbefinnande. Ulrich et 

al. (1991) och Parsons, Tassinary, Ulrich, Hebl & Grossman-Alexander (1998) undersökte 

faktorer såsom blodtryck, puls, hudens värmeledningsförmåga samt muskelspänningar på 
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deltagarna som befann sig i första steget i en stressande situation där de fick se en stressande 

film eller körde bil. Resultaten visade att mätningar av de fysiologiska värden var lägre hos 

deltagarna som var i kontakt med naturen efter den stressande situationen än hos deltagarna i 

kontrollgrupperna. Därmed visade resultaten att kontakten med naturen har lett till en ökad 

aktivitet av kroppens parasympatiska nervsystem som är viktigt för uppbyggnaden av 

kroppens resurser i vilosituationer (Sand, Sjaastad, Haug, Bjålie & Toverud, 2006). Det 

parasympatiska nervsystemet sänker bland annat blodtrycket (ibid.). 

 

Ytterligare studier har undersökt positiva effekter där man har tagit in växter inomhus eller 

där man har använt sig till exempel av bilder med naturmotiv. Kaplan (1993) förmedlar 

resultatet av två studier där 783 deltagare fick besvara frågorna om välbefinnandet på jobbet 

och deras kontakt med naturen under arbetsdagens gång. De positiva effekterna på hälso-

tillståndet kunde även konstateras i situationer där deltagarna har haft kontakt med naturen i 

form av växter inomhus. Vidare menar Kaplan (1993) att titta ut genom fönstret inte alltid är 

ett gynnsamt verktyg för att skapa kontakt med naturen eftersom utsikten kan vara mycket 

tråkig, till exempel när man tittar mot en byggnad i närheten. I situationer där ett fönster inte 

kan bidra till naturupplevelser är det bättre att skapa kontakt med naturen inomhus exempelvis 

i form av växter (ibid.). Enligt en studie ger väggar med naturmotiv en annan möjlighet att 

titta på naturen (Felsten, 2009). Studien undersökte koncentrationsförmågan hos 236 studenter 

under deras vistelse på universitets campus. Det visade sig att de studenter som fick titta mot 

en vägg med ett naturmotiv kunde bättre återhämta sig från mental trötthet än studenterna som 

fick titta mot ett mindre restorativt, det vill säga återhämtande, motiv. Att vyn på ett foto av 

ett naturmotiv kan stödja återhämtningen från mental trötthet bekräftas även av Berto (2005) 

som jämförde deltagare och deras koncentrationsförmåga. Alla deltagare fick i första steget 

göra ett koncentrationstest som ledde till mental trötthet. Efter testet fick en del av deltagarna 

titta på ett foto med en restorativ miljö, medan andra deltagarna tittade på bilder med motiven 

som inte var restorativa, exempelvis geometriska mönster. Endast deltagarna i gruppen som 

fick se naturbilden fick en förbättrad koncentrationsförmåga i testet som följde efteråt (ibid.).  

 

Det är dock viktigt att påpeka att många anställda, exempelvis lärare, jobbar i verksamheter 

där de inte har en plats eller ett eget kontor som kan utsmyckas med blommor och växter för 



 

 

 

Angela Rosenkranz  10 

att miljön ska upplevas som restorativ och där de kan återhämta sig. Även utomhusmiljöerna 

kring arbetsplatser är inte alltid särskilt restorativa och främjar hälsan (Wedel, 2011). 

 

Alla olika strävanden med syfte att främja människors hälsa kan enligt Korp (2004) ses som 

den direkta ”kärnan” i hälsopromotion. Hälsopromotion är ett centralt begrepp som kan 

beskrivas som holistiskt och inriktat mot att hjälpa en individ att öka kontrollen över sin egen 

hälsa (Kostenius & Lindqvist, 2006). World Health Organization, WHO, definierade 1948 

hälsan som ett tillstånd av fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande, inte enbart en frånvaro 

av sjukdom eller funktionshinder. Kostenius och Lindqvist (2006) tillfogar ytterligare 

aspekten av emotionellt och andligt välmående till denna definition. Hälsa definierades även 

som en resurs och en förutsättning för mänskligt liv (WHO, 1986). Ottawa Charter for Health 

Promotion (WHO, 1986) beskriver hälsopromotion ”som en process som möjliggör att öka 

kontrollen över de faktorer som påverkar hälsan” (Hanson, 2004, s 74). Utifrån ett hälso-

promotivt perspektiv är det därför viktigt att försöka förstå vad människor upplever som bra 

och hälsofrämjande i olika situationer som präglas av olika påfrestningar (ibid.). Denna 

fundering leder till tanken om att människor kan påverka dessa situationer genom att göra 

självständiga och medvetna val och uttrycks i begreppet empowerment (Kostenius & 

Lindqvist, 2006). Begreppet empowerment myntades i sambandet med tankegångar kring 

hjälp till självhjälp (ibid.). Det är dock inte bara viktigt att belysa situationen där en person 

befinner sig in och utifrån det rikta blicken framåt i det hälsopromotiva arbetet, lika viktigt är 

att belysa människans liv dittills och analysera hur individen har klarat olika situationer i sitt 

liv (Hanson, 2004). Dessa funderingar återspeglas i aspekten begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet, begrepp som sammanfattades av den amerikanska sociologen Aron 

Antonovsky till ”känslan av sammanhang” (KASAM) (ibid.).  

 

Det krävs kännedom om de faktorer som upplevs som hälsofrämjande, med hänsyn till 

framtida arbeten inom området hälsopromotion. Den aktuella studien gjordes för att skapa en 

förståelse om hur lärare på en utvald skola upplevde att vistas i sitt personalrum där temat 

natur realiserades i en inomhusmiljö, men likväl hur de generellt upplevde naturens positiva 

effekter. Studien förenar på detta sätt möjligheten att belysa lärares naturupplevelser utifrån 

två helt olika synvinklar, personalrummet som inomhusmiljö å ena sida och naturen som 

utomhusmiljö å andra sidan. Kopplingen av resultaten av studiens frågeställningar kan mynta 
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i kunskaper vilka skulle kunna utnyttjas som verktyg i det hälsofrämjande arbetet med 

människor och i förändringsprocesser som syftar på att skapa friskare arbetsplatser genom 

förändrade inomhusmiljöer. 

 

 

2 Syfte 

 

Syftet med examensarbetet var att undersöka lärares upplevelser av att vistas i sitt personal-

rum där naturrelaterade åtgärder vidtagits samt deras erfarenheter av hälsofrämjande 

upplevelser i naturen. 

 

 

3 Metod 

 

För att kunna undersöka forskningsfrågorna med hänsyn till syftet av examensarbetet valdes 

en kvalitativ metod för datainsamlingen i form av en enkät med två öppna frågor. Trost 

(2001) anser att användningen av en kvalitativ undersökningsmetod är ett gynnsamt verktyg 

om frågeställningar gäller det berörda ämnet som ska studeras. Enligt Olsson och Sörensen 

(2011, s 131) är ”huvudsyftet med en kvalitativ informationssamling att upptäcka eller få 

kännedom om multipla och olika mönster”. Kvalitativ undersökning är en av möjliga metoder 

för att nå en bättre förståelse av forskningsämnet (Malterud, 2001) genom att analysera 

innehållet i textdata (Hsieh & Shannon, 2005). Enligt Trost (2001) är användningen av öppna 

frågor i en enkät en möjlighet för deltagande personer att skriva ner sina tankar kring ämnet. 

Williams (2003) menar att öppna frågor är lämpliga i en enkätundersökning där motivet är att 

deltagarna bör vara fria att ge sina egna svar på en fråga. Att konstruera en egen enkät där 

bara det som är viktigt med hänsyn till syftet av arbetet tas med rekommenderas av Olsson 

och Sörensen (2011). Frågorna som ställdes godkändes av handledaren av arbetet före 

datainsamlingen. 
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3.1 Urval 

 

För den här undersökningen valdes en skola där kontakten fanns sedan tidigare i samband 

med ett projektarbete. På den utvalda skolan arbetar 45 anställda som söker upp personal-

rummet där naturrelaterade åtgärder vidtagits. 41 av de anställda är lärare (36 kvinnor och 5 

män). Deltagarna valdes genom ett subjektivt urval, det vill säga ett icke slumpmässigt urval, 

utan forskaren själv valde ut deltagarna (Olsson & Sörensen, 2011). Urvalet i undersökningen 

har riktat in sig på hela populationen (alla lärare) på den utvalda skolan för att på det sättet 

kunna få en bred bild av lärarnas upplevelser utifrån sina respektive perspektiv. På grund av 

det stora antalet kvinnor i populationen har genusaspekten i enkäten slopats för att säkerställa 

anonymiteten hos de deltagande personerna.  

 

För datainsamlingen lämnades 31 enkäter ut och 27 lärare valde att fylla i enkäten. 

 

3.2 Datainsamling 

 

Personalrummet på den utvalda skolan förändrades efter beslut av rektor i samråd med 

pedagogerna i början av mars 2014. De förändringar som gjordes i form av naturrelaterade 

åtgärder var tapeter med trädmotiv, gröna gardiner, kuddar och dekorationsmaterial, blommor 

på borden (en tulpan som vårblomma) och en skål med gröna äpplen. De riktiga växterna som 

redan fanns i rummet finns fortfarande kvar men delvis på nya platser. Dessutom flyttades 

några konstgjorda växter in (se bilderna av personalrummet och naturrelaterade detaljer efter 

förändringen i bilaga 3). 

 

Efter fyra veckor erbjöds 31 lärare på den utvalda skolan att delta i studien genom att svara på 

en enkät (se bilaga 2). Enkäten innehöll två öppna frågor om dels generella upplevelser av 

naturens positiva hälsofrämjande effekter och dels om deras specifika upplevelse av miljön i 

personalrummet efter införandet av naturrelaterade åtgärder. Enkäten lämnades ut i början av 

ett personalmöte och samlades in i slutet av samma möte. Under mötet fick deltagarna tid att 

fylla i enkäten. 
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3.3 Etik 

 

Datainsamlingen följde de etiska principerna enligt den svenska lagen (SFS, 2003: 460). För 

att säkerställa ett etiskt förhållningssätt informerades alla lärare på den utvalda skolan 

skriftligt en vecka före datainsamlingen med hänsyn till principen om informerat samtycke. 

Enligt Olsson och Sörensen (2011) innebär detta att deltagande personer ska få information 

om studien (se informationsbrev, bilaga 1). Deltagandet var frivilligt och lärarna fick 

information om autonomi, det vill säga rätten att avbryta utan konsekvenser. Collste (2010) 

skriver att autonomiprincipen handlar om att respektera individens vilja. Vidare hävdar 

Henriksen och Vetlesen (2001) att autonomin som etisk princip fokuserar på individens rätt 

till självbestämmande. Olsson och Sörensen (2011) poängterar vikten av människors rätt till 

integritet. Människor får inte utsättas för fysiskt eller psykiskt obehag eller skada genom 

forskningen (Olsson & Sörensen, 2011). För att säkerställa detta samlades enkäten in utan 

namn och var formulerade på ett sätt att ingen deltagare skulle känna sig utelämnad eller 

ifrågasatt. Genom att delta i undersökningen samtyckte de berörda lärarna deltagandet.  

 

Informationen som lämnades i enkäten behandlades konfidentiellt med hänsyn till deltagarna i 

studien, det vill säga lästes enbart av författaren och handledaren. Inga persondata 

registrerades.  

 

Resultatet av undersökningen presenterades på universitetet för lärare och studenter i 

examensarbetet som är tillgänglig för allmänheten genom publicering på Luleå tekniska 

universitets bibliotek. 

 

3.4 Dataanalys 

 

Data analyserades med en kvalitativ innehållsanalys som enligt Olsson och Sörensen (2011) 

är en metod för att analysera exempelvis skriftlig eller muntlig kommunikation. Mayring 

(2000) anser att en kvalitativ innehållsanalys är en rutin för en systematisk textanalys. Det är 

en metod som arbetar med textmaterial och dess innehåll och som framhäver uppenbara 

komponenterna i det insamlade materialet. Genom att identifiera dessa komponenter i 
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materialet gjordes en sammanställning av liknande svar. Utifrån sammanställningen skapades 

kategorier (Elo & Kyngäs, 2008). Materialet analyserades med hjälp av en manifest ansats i 

analysen. Graneheim och Lundman (2004) poängterar att det görs en viss tolkning av orden i 

det insamlade materialet av forskaren även i den manifesta innehållsanalysen. Den här 

forskargruppen menar också att skapandet av kategorier är det centrala motivet i innehålls-

analysen. 

 

 

4 Resultat 

 

Analysen resulterade i två kategorier: Ett trivsammare personalrum (1) och Naturens gåvor 

(2). För varje kategori identifierades underkategorier. Underkategorierna till den första 

kategorin var Finner lugn och ro, Känslan av hemtrevnad och Får återhämtning. Under-

kategorierna till den andra kategorin var Välljud och tystnad, Naturens doft, Färgprakt och 

Välmående. Kategorier och underkategorier för vardera presenteras i tabell 1 och 2. I den 

löpande texten används citaten från deltagarnas svar för att illustrera slutsatserna som har 

dragits. 

 

4.1 Ett trivsammare personalrum 

 

Deltagarna upplevde att personalrummet har blivit bättre på många sätt sedan naturrelaterade 

åtgärder genomfördes. Resultatet visar att lärarna adresserade särskilda aspekter på ett 

liknande sätt, som i sin tur har lett till att första kategori kunde delas in i tre underkategorier, 

såsom Finner lugn och ro, Känslan av hemtrevnad och Får återhämtning.  

 

Tabell I. ”Ett trivsammare personalrum” 

_________________________________________________________________________________________ 

Huvudkategori  Ett trivsammare personalrum  

__________________________________________________________________________ 

Underkategori Finner lugn  Känslan av  Får åter- 

  och ro  hemtrevnad  hämtning 

__________________________________________________________________________ 

 



 

 

 

Angela Rosenkranz  15 

4.1.1 Finner lugn och ro 

 

Deltagarna upplevde miljön som lugn och rogivande under deras vistelse i personalrummet 

och de uppmärksammade denna aspekt som hälsofrämjande. En deltagare uttryckte att ”Det 

blev mycket mer inbjudande och rofyllt.”. En annan deltagare berättade ”När jag kommer in i 

personalrummet känner jag ett stort lugn. (…) Om jag var stressad när jag kom in, så blir jag 

lugnare i den miljön när jag får sitta där en stund.” 

 

Att komma in i personalrummet betyder att vistas i ett rum där en viss ommöblering gjordes i 

samband med åtgärderna. Resultatet tyder på att detta upplevdes som bra; en deltagare skrev 

”Det känns lugnare, mer "städat", och man blir glad av den gröna färgen.”, en annan deltagare 

upplevde miljön i rummet som ”Trivsammare, tystare och snyggare. Allt det gröna gör en 

lugn. Men fram för allt - ljudnivån är lägre.” Svaren återspeglar att ommöbleringen i sin tur 

har lett till att ljudnivån påverkades på ett positivt sätt. Att detta uppskattades också av 

deltagarna visades i svaren. En deltagare nämnde följande ”Det känns lugnare att vara här. 

Ljudnivån har minskat - man vill inte prata så högt när det är så grönt.” 

 

4.1.2 Känslan av hemtrevnad 

 

Den andra underkategorin visar att den nya miljön i personalrummet var en viktig faktor för 

välbefinnande och trivsel i personalrummet. Svaren tyder på att deltagarna uppskattade 

möjligheten att få vistas i en miljö under rasterna som kändes skön och hemtrevlig och som 

kunde bidra till välmående. Olika faktorer nämndes av lärarna som på det sättet har tagit upp 

aspekten av en viss ommöblering i rummet även under denna underkategori men likväl 

uppskattades att naturen ”flyttade in” i personalrummet i form av olika naturrelaterade 

åtgärder. Känslan av hemtrevnad beskrevs av en deltagare enligt följande ”Jag upplever det 

som positivt, speciellt nu. (…) Det känns roligt med den nya förändringen, det har blivit mer 

hemtrevligt.” En annan deltagare nämnde att ”Hela rummet känns mer hemtrevligt och jag 

trivs här nu.”. Det uttrycktes också att ”Vårt personalrum har verkligen blivit fint! Väldigt 

trivsamt. Det har blivit en (…) harmonisk miljö.”. Enligt svaren kan hemtrevligheten som 

upplevdes i personalrummet relateras till de åtgärder som vidtagits. Färgen grön i olika 
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dekorationsmaterial och fototapeten med naturmotiv som ”flyttade in” i personalrummet 

uppmärksammades som mycket positiv. Att deltagarna inte bara tyckte att den gröna färgen 

bidrog till en harmonisk miljö men att själva färgen upplevdes som hälsofrämjande 

konstaterades av en deltagare som skrev ”Jag upplever att den gröna färgen ger mig lugn.”. En 

annan deltagare upplevde att ”(…) fototapeten med löven gör att jag varvar ner och känner 

mig mer harmonisk.”. Ytterligare en deltagare uttryckte ”Ögonen vilar mot naturtapeterna och 

den gröna färgen.”.  

 

Enligt deltagarnas svar bidrog även de ”små” åtgärderna i form av en vårblomma på varje 

bord och en skål med gröna äpplen till en trivsam och harmonisk miljö. En deltagare skrev 

följande sammanfattning: ”Trevligare nu när vi fått så fint. Roligt med "naturinslag" och 

grönska. Rogivande med grönt överallt. Frukt och blommor piffar upp. Härligt när man rensat 

upp (Feng Shui). Har ökat "flödet" i rummet och ger ett lugnare intryck.”. 

 

4.1.3 Får återhämtning 

 

Det konstaterades av deltagarna att den nya miljön i personalrummet bidrog till att få åter-

hämtning och avkoppling på ett bättre sätt än tidigare. Deltagarna uppmärksammade att 

”Miljön är mycket mer vilsam nu. Jag kopplar av bättre när jag har rast.” och att det 

upplevdes som ”En trevlig miljö att koppla av i ett tag.”. En deltagare konstaterade att ”Jag 

trivs och får den återhämtning jag behöver.”  

Ommöbleringen i personalrummet medförde dessutom att en soffa som redan fanns i rummet 

flyttades till en ny plats som godkändes av en deltagare med hänsyn till möjligheten att 

återhämta sig i rummet. Hon/han skrev ”Bra med en ensam soffa vid stora växten, den är 

given att vila på.”. 

 

Det är dock viktigt att påpeka att även svaren som inte har tagit upp begrepp såsom 

återhämtning eller avkoppling men där exempelvis aspekter som lugn och ro nämndes kan 

tolkas som upplevda hälsofrämjande effekter som också bidrog till återhämtning. 
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Ett citat som på ett bildligt sätt sammanfattar de upplevda hälsofrämjande effekterna i 

personalrummet efter förändringarna skrevs av en deltagarna som upplevde att det är som 

”(…) att komma in i en oas. Både fysiskt och psykiskt.” 

 

4.2 Naturens gåvor 

 

Deltagarna beskrev att de upplevde olika hälsofrämjande effekter när de vistades i naturen. 

Resultatet av analysen av de nämnda erfarenheterna visar att dessa effekter kan relateras till 

att sinnena och välmående väcktes på ett eller flera sätt, vilka i sin tur leder till att andra 

kategorin kunde delas in i fyra underkategorier, såsom Välljud och tystnad, Naturens doft, 

Färgprakt och Välmående. 

 

Tabell II. ”Naturens gåvor” 

_________________________________________________________________________________________ 

Huvudkategori  Naturens gåvor 

__________________________________________________________________________ 

Underkategori Välljud och          Naturens          Färgprakt          Välmående 

  tystnad                 doft 

__________________________________________________________________________ 

 

 

Ytterligare visar det sig i resultatet att de upplevda erfarenheterna av hälsofrämjande effekter 

när deltagarna vistades i naturen kan även relateras till olika miljöer och till olika aktiviteter 

som utfördes. Det kan konstateras att deltagarnas svar tyder på att sinnena och välmående 

spelade en viktig roll - oavsett naturmiljö eller aktivitet.  

 

4.2.1 Välljud och tystnad 

 

Resultatet visar att deltagarna upplevde positiva hälsofrämjande effekter under sin vistelse i 

naturen som var kopplade till naturens ljud i olika former. En deltagare skrev ”(…) vinden 

brusar i skogens trädkronor och jag hör havet brusa runt ön där jag befinner mig.”, en 

situation där hon/han ”(…) känner mig otroligt nöjd.”. En annan deltagare uppmärksammade 

dessutom vattnets ljud när ”Havet skvalpade mot sandstranden (…)”. 
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Emellertid är det inte bara vind och vatten som hörs i naturen; djurens ljud upplevdes som lika 

bra och återspeglade positiva erfarenheter av hälsofrämjande effekter i naturen. En deltagare 

berättade att hon/han mådde bra i naturen, det var när ”Avlägsna måsskrik hördes för övrigt 

var allt stilla.”  

 

Det återspeglades i deltagares svar att även tystnad kunde väcka hörselsinnet på något sätt. Att 

det dessutom kändes bra när ingenting hördes var en erfarenhet som en deltagare beskrev 

ganska tydligt och som hon/han upplevde när ”Jag var ensam på fjället. Vidder, utsikt, oerhört 

vackert och alldeles tyst! Frigörande!”. 

 

4.2.2 Naturens doft 

 

Andra underkategorin i Naturens gåvor beskriver deltagarnas erfarenheter av upplevelser i 

naturen där luktsinnet stimulerades på olika sätt. Deltagarna uppmärksammade naturens doft 

som hälsofrämjande. De beskrev till exempel den positiva erfarenheten att upptäcka med hjälp 

av näsan att vintern är förbi och att det blir vår igen när ”(…) det började lukta vår.”.  

 

Enligt deltagarnas svar behövdes det inte nödvändigtvis att andas in naturens doft för att 

väcka sinnena, det var också möjligt att uppmärksamma någonting som var rent och klart, till 

exempel luften. En deltagare berättade att hon/han mådde bra i naturen, när ”(…) den klara 

höga luften.” upplevdes. 

 

Sinnesupplevelserna genom naturens doft kunde ytterligare relateras till särskilda miljöer som 

medförde en viss doft, exempelvis havet eller elden. Denna erfarenhet beskrevs av en 

deltagare som var ”På en ö i Stockholms skärgård vid lägerelden (…) och vatten, klippor, 

havsdoft intill. Underbart.”. 

 

4.2.3 Färgprakt 

 

Underkategorin Färgprakt beskriver erfarenheter av upplevelser som deltagarna uppmärk-

sammade när de, med ”öppna ögon”, tittade på omgivningen där de befann sig. Att man på det 
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sättet ofta kunde upptäcka fina detaljer uttrycktes i en deltagares svar som uppskattade att 

”(…) jag gick på promenad längs vår stugväg [sic]. Solen sken, fåglarna kvittrade och 

sommarfärgerna var som grönast och skönast.”. ”Alla vackra färger (…)” upptäcktes också av 

en deltagare på en vandring i fjällen. En annan deltagare kände sig ”(…) otroligt nöjd (…)” 

när hon/han ”(…) promenerar sakta och spanar efter det ”gula” i mossan. Så plötsligt ser jag 

ett fält av härligt gula kantareller.”, men även ”(…) de gröna björkarna vid stranden” nämndes 

av en deltagare. 

 

4.2.4 Välmående 

 

Underkategorin Välmående beskriver deltagarnas erfarenheter i situationer där de upplevde 

känslan av att må bra när de vistades utomhus. Det visar sig i resultatet att inte alla deltagare 

kunde välja ut en enda upplevelse där de mådde bra i naturen. Några deltagare skrev ”Jag kan 

inte välja en speciell gång när jag mådde bra i naturen. Jag vistas väldigt mycket i skog och 

mark och mår alltid bra av det.” och ”Går ej [sic] att välja en upplevelse!! Mår alltid väldigt 

bra i naturen. Trivs verkligen att vara ute i naturen. Känner ett stort lugn.”. Även en speciell 

miljö kan utgöra att människor känner välmående i naturen. En deltagare beskrev att denna 

känsla upplevdes i samband med vatten i situationer där ”(…) jag är vid vatten - hav, älv, sjö 

spelar ingen roll - vattnet är rogivande och jag mår bäst där!” En annan deltagare berättade att 

hon/han mådde bra i naturen, det var ”… när jag som barn vistades i skärgården och 

promenerade längst sandstränder. Kan inte se mig mätt på vågmönstret som bildas på en 

sandbotten.”. 

 

Att inte ”bara” vistas i naturen utan dessutom vara aktiv i naturen beskrevs också i deltagarnas 

svar som positiva erfarenheter av hälsofrämjande effekter som de upplevde utomhus. Det 

nämndes aktiviteter i olika former som kan sammanfattas som motion och idrott, hobby och 

arbete. En deltagare berättade om en erfarenhet där välmående upplevdes, det var ”… när jag 

fjällvandrade med min man i svenska fjällen i Padjelanta.”. En annan deltagare nämnde att 

hon/han mådde bra i naturen, det var ”… När jag åkte skidor på sportlovet. Jag åkte i skogen 

(…) Härligt!”. Det nämndes ytterligare av deltagarna att naturen var en plats där de kunde 

utföra sina fritidsintressen i olika former, en deltagare uttryckte sig följande ”Jag är ofta i 
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naturen, det är mitt främsta "hobbyrum”.” En annan deltagare upplevde också en situation där 

fysiskt arbete utfördes i en naturmiljö som bra, deltagaren skrev att ”I helgen arbetade jag 

med motorsågen. Jag fällde träd som jag ska timra en grillplats. Det var en bra dag…”.  

Resultatet visar också att deltagarna uppmärksammade kontakten med naturen via beröring 

eller en känsla på huden. Deltagarna berättade att de mådde bra i naturen, det var ”en varm 

solig dag (…)” när ”(…) en lätt sommarbris svalkade mig.”. En annan deltagare skrev ”… när 

jag var ute med båten. Satt på akterdäck och tittade över det glittrande vattnet (…). Jag 

hoppade i vattnet. Simmade trots att det var kallt och kände mig så otroligt lycklig och fri.” 

 

Att naturen även upplevdes som någonting större än sig själv som människa uttrycktes i en 

berättelse av en deltagare som skrev att hon/han mådde bra i naturen, det var ”… när vi 

planterade skog, jag och mina föräldrar, på en avverkad plats, kände jag mig som en del av 

något som kommer att leva längre än jag…”.  

 

 

5 Diskussion 

 

Följande avsnitt delas in i Resultatdiskussion (1), Metoddiskussion (2), Hälsovägledar-

perspektivet (3) och Slutsatser och framtida forskning (4). I Resultatdiskussion tolkas och 

diskuteras resultatet utifrån syftet av undersökningen i relation till tidigare forskning. Under 

Metoddiskussion diskuteras den valda metoden för arbetet och processen av datainsamlingen. 

I Hälsovägledarperspektivet knyts ihop resultatet av undersökningen med hälsopromotiva 

tankar och funderingar för att kunna rikta blicken framåt för användning i arbetet med 

människor där kunskapen av denna undersökning kan vara ett bidrag. Avsnittet avrundas med 

delen Slutsatser och framtida forskning där kunskapen som studien har gett lyfts fram och där 

även funderingar kring framtida forskningsmöjligheter tas upp. 
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5.1 Resultatdiskussion 

 

Naturen kan påverka välbefinnandet på ett mycket positivt sätt (Kaplan, 1995), inte alla 

människor upplever dock naturens hälsofrämjande effekter på samma sätt (Grahn & Stigs-

dotter, 2010). Syftet med examensarbetet var att undersöka lärares upplevelser av att vistas i 

sitt personalrum där naturrelaterade åtgärder vidtagits samt deras erfarenheter av hälso-

främjande upplevelser i naturen. 

 

Ett trivsammare personalrum 

 

Resultatet i den här undersökningen visar att deltagarna generellt uppmärksammade och 

uppskattade de förändringar som genomfördes i personalrummet som mycket positiva och att 

helhetsintrycket av den nya miljön upplevdes som bra och främjande för hälsan. Deltagarna 

upplevde en miljö av lugn och ro under deras vistelse i personalrummet, en aspekt som 

uppmärksammades som hälsofrämjande. Att naturen kan upplevas som rogivande stöds av 

Kaplan (1995). Arbetsmiljön på en skola utanför personalrummet präglas oftast av oro och 

högt ljudnivå. Deltagarna upplevde några faktorer i arbetsmiljön som stressande och mindre 

främjande för hälsan, en situation som även beskrivs av Kerr et al. (2011). Därför spelar 

personalrummet för lärare en stor roll under arbetsdagens gång för att kunna återhämta sig 

från dagliga påfrestningar (Gulwadi, 2006). Resultatet i den här undersökningen visar att den 

lugna och tysta miljön i personalrummet upplevdes som en stark kontrast till det oroliga, 

pulserande livet utanför dörren. Deltagarna upplevde lugn och ro i personalrummet på ett 

påtagligt sätt. Det framkom tydligt i resultatet att deltagarna uppskattade möjligheten att vistas 

i en sådan atmosfär under arbetsdagens gång för att vila under rasterna. Dock är viktigt att 

påpeka att inte bara den lugna atmosfären uppmärksammades i deltagarnas svar. 

 

Resultatet visar ytterligare att deltagarna trivdes i personalrummet och att miljön upplevdes 

som hemtrevlig, vilket i sin tur bidrog till trivsel på arbetsplatsen. Detta är en aspekt som 

enligt Haynes (2008) kan påverka produktiviteten på jobbet. Svaren tyder på att lärarna upp-

skattade möjligheten att få vistas i en miljö under rasterna som kändes skön och trivsam och 
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som kunde bidra till välmående. Lärarna ansåg att det var viktigt att miljön i personalrummet 

var fin, inte bara att den var fri från elever. 

 

Det konstaterades också av deltagarna att den nya miljön i personalrummet bidrog till åter-

hämtning på ett bättre sätt en tidigare. Resultatet tyder på att det finns ett behov för lärare att 

koppla av och att det krävs möjligheter under vissa tider under arbetsdagens gång att göra det 

för att kunna klara arbetsbelastningen och minskar stress på arbetsplatsen. I underkategorin 

Får återhämtning framkom att lärarna ansåg att naturmiljön i personalrummet skapade en 

sådan atmosfär. Resultatet bekräftar därmed de faktorer som Stigsdotter och Grahn (2004) 

hittade i en studie med 656 deltagare där de undersökte om naturen i närheten av arbetsplatsen 

kan minska upplevelsen av stress. Slumpmässigt utvalda personer i nio svenska städer 

besvarade en enkät som innehöll frågor kring deras erfarenheter av stress och användning av 

gröna utemiljöer på arbetsplatserna. Resultatet visade att personer som har tillgång till naturen 

på arbetsplatsen inte lika ofta lider av stress än personer som inte har tillgång till en trädgård 

eller en grön miljö. Tillgången till naturen på jobbet kan därmed ha en positiv inverkan både 

på stress och trivsel. Den här forskargruppen visade dessutom att en bild av naturen också 

minskar de anställdas nivå av stress och påverkar trivseln på ett positivt sätt utan att faktiskt 

vara i naturen. Denna aspekt återspeglas i resultatet av den här undersökningen där deltagarna 

beskrev att naturen som ”flyttade in” i personalrummet genom naturrelaterade åtgärder i olika 

former skapade en atmosfär som upplevdes som mycket positiv. Deltagarna uttryckte att den 

gröna färgen som valdes för olika dekorationsmaterial bidrog till en hälsofrämjande miljö. 

Enligt Sisefsky (1995) har färgen grön mycket positiva effekter på kroppen och välmående 

genom att skapa lugn, balans, vila och harmoni. Tapeterna med trädmotiv gav också en 

lugnande känsla som upplevdes som hälsofrämjande. Detta framkom i underkategorin 

Känslan av hemtrevnad. Felsten (2009) skriver att en fototapet är en möjlighet att titta på 

naturen. Även Kaplan (1993) menar att det är bättre i situationen där ett fönster inte kan bidra 

till naturupplevelser att skapa kontakt med naturen inomhus exempelvis i form av natur-

relaterade åtgärder, exempelvis bilder med naturmotiv. 
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Naturens gåvor 

 

Resultatet av undersökningen visar inte bara hur lärarna på den utvalda skolan upplevde den 

nya naturmiljön i sitt personalrum och vilka hälsofrämjande effekter de uppmärksammade 

under vistelsen i rummet. Det visar likväl vilka erfarenheter av hälsofrämjande upplevelser i 

naturen som deltagarna har haft. 

 

Det framkom att deltagarna berättade om erfarenheter med hänsyn till naturens gåvor som 

upplevdes genom en eller flera sinnen, erfarenheter där de kände välmående eller om 

erfarenheter där båda aspekter förknippades. Oavsett naturmiljön som gällde, såsom skog, 

fjäll eller vatten, eller om vistelsens karaktär var mer aktiv eller mer passiv kan konstateras att 

deltagarna mådde bra där de har varit i naturen. Denna erfarenhet bekräftar funderingar som 

redan i tusentals år har funnits om att människans hälsa och välbefinnande påverkas på ett 

positivt sätt genom vistelser i naturen (Stigsdotter & Grahn, 2002). 

 

Resultatet visar ytterligare att deltagarna upplevde naturen mycket medvetet som bara kan ske 

genom sinnena. Enligt Lindfors och Tauchnitz (2010) är naturen en oas som skänker sinnlig 

njutning, en aspekt som deltagarna i undersökningen tog upp i sina svar med hänsyn till olika 

sinnen. Det berättades om erfarenheter där de uppmärksammade naturens ljud, dofter, bilder 

och beröringsupplevelser som enligt Auer (2008) kan anses som att lokalisera naturfenomen 

med hjälp av sinnena. Deltagarnas erfarenheter bekräftar Stigsdotter och Grahn (2002) som 

skriver att naturen kan erbjuda besökaren en rik variation av upplevelser genom att alla 

människans sinnen aktiveras där. Vidare menar Stigsdotter och Grahn (2002, s 66) ”att vårt 

förhållande till våra fysiska omgivningar är beroende av hur vi uppfattar dem i våra sinnen 

och hur vi känslomässigt och intellektuellt betraktar dessa uppfattningar”, en aspekt som 

också framkom i underkategorin Välmående. 

 

Deltagarnas erfarenheter av hälsofrämjande upplevelser i naturen var förknippade med olika 

situationer där de kände välmående med hänsyn till fysiska, psykiska och sociala aspekter. 

Resultatet återspeglar därmed synvinklarna som World Health Organization (1948) förenade i 

definitionen av begreppet Hälsa. Ulrich et al. (1991) påvisade dessa aspekter med hänsyn till 

naturens positiva fysiska och psykiska effekter. Forskargruppen visade att kontakt med 
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naturen har lett till en ökad aktivitet av det parasympatiska nervsystemet som aktiveras i 

vilosituationer. Att naturen påverkade kroppen på det sättet uppmärksammades också av 

deltagarna i den här undersökningen, aspekten framkom i underkategorin Välmående. Vidare 

beskriver Ulrich et al. (1991) att negativa känslor och tankar som orsakas av stress ersätts av 

positiva känslor hos människor som tittar på ett landskap som de anser att vara vackert. Det 

innebär att kontakt med naturen leder till stimuleringen och frisättningen av hormonet 

dopamin som också kallas lyckohormon. Det framkom ytterligare i underkategorin 

Välmående att en vistelse i naturen bidrog till känslan av lycka och frihet. Det rapporterades i 

undersökningen att naturens rum även användes som plats för att träffa vänner, det vill säga i 

ett socialt samband. Den särskilda rollen av naturen i detta avseende beskrivs av Bedimo-

Rung, Mowen och Cohen (2005) som anser att parker spelar en roll i utvecklingen av det 

sociala kapitalet eftersom de representerar en mötesplats där människor kan utveckla sociala 

band. 

 

Deltagarnas svar tillåter tolkningen att de kände att det var viktigt att vistas i naturen och att 

de medvetet sökte upp platser där de mådde bra och upplevde välbefinnande. Denna aspekt 

gällde även för aktiviteter som deltagarna utförde i naturen. Resultatet stöds av en studie om 

svenskarnas syn på skogen och naturen. Resultatet visade att 80 % av deltagarna ansåg att det 

var nödvändigt för livskvaliteten att komma ut i skog och mark (Kairos Future AB, 2005). Att 

inte alla deltagarna i den här undersökningen valde samma naturmiljö kan relateras till att inte 

alla människor upplever naturen på samma sätt och att människor därför välja olika natur-

miljöer för att mår bra (Grahn & Stigsdotter, 2010). 

 

5.2 Metoddiskussion 

 

Metoden som användes i den här undersökningen var en enkät med två öppna frågor. Denna 

form av enkätundersökning valdes med tanke på att skapa möjligheten att svara anonymt på 

frågorna men samtidigt erbjuder deltagarna att vara fria att ge sina egna svar på frågorna. 

Enligt Trost (2001) är användningen av öppna frågor i en enkät en möjlighet för deltagande 

personer att skriva ner sina tankar kring ämnet. En ytterligare anledning till att enkäter 

användes i denna undersökning var med tanken att deltagarna kanske kommer att skriva mer 



 

 

 

Angela Rosenkranz  25 

än vad de kommer att säga och att intervjuer eller en gruppdiskussion inte skulle ge tillräckligt 

med material som kunde analyseras. Harris och Brown (2010) använde både intervjuer och en 

enkät med bedömningsskalor i en undersökning där lärare skulle bedöma olika aspekter i 

sambandet med skolarbete. Det visade sig att enkäterna gav mer material än vad intervjuerna 

gjorde. Svarsalternativ i en enkätundersökning kan enligt Trost (2001) utgöra ett problem när 

svar som finns passar forskarens sätt att tänka men inte deltagarens. Däremot anser Backman 

(2008) att intervjuer är en lämplig metod för att få en bild av den intervjuades syn på det 

berörda ämnet, vilket kan skapa förståelse för de skildrade uppgifterna. 

 

Det bör påpekas att datainsamlingen skedde under en kort tid men nådde ändå ett stor antal 

lärare som jobbar på den utvalda skolan. Med hjälp av den valda metoden skapades en stor 

mängd av material till analysen även under den korta tiden som fanns. Intervjuer eller 

gruppdiskussioner skulle ha varit mer tidskrävande och det därför kan antas att materialet 

skulle ha varit begränsat i storleken och mångfalden.  

 

Alla deltagare svarade på första frågan i enkäten, men inte alla deltagare svarade på andra 

frågan. Detta ledde till tanken om en annorlunda formulering av frågan kunde har uppnått att 

alla deltagare skulle ha svarat, vilket i sin tur möjligtvis kunde ha skaffat material med mer 

och annorlunda erfarenheter och synvinklar. En ytterligare tanke är om tidsaspekten har lett 

till att inte alla lärare svarade på andra frågan. Enligt Trost (2001) ska tidsplaneringen vara 

avpassad till förhållandena - dock måste det påpekas att inte alla lärare kunde vara närvarande 

i början av datainsamlingen på grund av flera olika skäl. 

 

Ändå kan det konstateras att den valda metoden i den här undersökningen har hjälpt till att 

skapa förståelse för de skildrade faktorerna samt synvinklar, tankar och funderingar kring 

frågeställningarna.  

 

5.3 Hälsovägledarperspektivet 

 

Hälsopromotion innebär att jobba med det friska och med hälsofrämjande aktiviteter och 

beteenden som fokuserar att främja och förbättra hälsan (Hanson, 2004). Det hälsofrämjande 
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arbetet med människor i vårt prestationsorienterade samhälle är ett viktigt steg till ett hälso-

samt liv, därför är det viktigt att belysa hälsofrämjande och hälsoförbättrande faktorer och 

beteenden utifrån många olika infallsvinklar och faktorer (Kostenius & Lindqvist, 2006). Att 

undersöka faktorer och omständigheter som bidrar till ökad hälsa motsvarar den salutogena 

ansatsen i hälsoarbetet som fokuserar på hälsofrämjande och som därmed skiljer sig från det 

patogena handlingssättet, det vill säga det botande arbetet (ibid). Hälsofrämjande arbete kan 

ske på olika nivåer, såsom grupp- och organisationsnivå. Lika viktigt är även att försöka 

förstå vad en enskild person upplever som bra och hälsosamt i olika situationer för att kunna 

vägleda och stödja människor på individnivå (Winroth & Rydqvist, 2008). Dessa aspekter 

återspeglades i den aktuella studien där lärares naturupplevelser ur deras olika synvinklar 

undersöktes. 

 

Medvetandegörandet om att egenmakten kan påverka en situation är en viktig aspekt i det 

hälsopromotiva tankesättet och återspeglar empowermenttanken - oavsett på vilken nivå det 

hälsofrämjande arbetet fokuserar (Kostenius & Lindqvist, 2006). Ottawa Charter for Health 

Promotion (WHO, 1986) har lagt grunden till sammankopplingen mellan hälsopromotion och 

empowerment och förknippar därmed helhetssynen och tanken att stärka en individ att göra 

självständiga och medvetna val (Kostenius & Lindqvist, 2006). Denna tanke framkom i 

resultatet av den här undersökningen som visar att de åtgärder som vidtagits i personalrummet 

och som valdes av lärare på den utvalda skolan har lett till en hälsofrämjande rastmiljö. Det 

framkom även i resultatet i vilka situationer lärarna upplevde välmående i naturen. Denna 

aspekt återspeglar funderingar i KASAM om hur individer upplevde situationer i sitt liv 

(Hanson, 2004). 

 

Sammankopplingen av den teoretiska bakgrunden kring hälsopromotion och resultatet av den 

här undersökningen skapar en kunskap som är värdefull i det hälsopromotiva arbetet och som 

kan används som hälsofrämjande verktyg. Resultatet visar att deltagarna upplevde även 

enskilda och små åtgärder som hälsofrämjande. Känslan av lugn och ro, återhämtning och 

välmående upplevdes på grund av att ögonen vilade på en detalj i personalrummet. Resultatet 

visar dessutom att deltagarnas positiva erfarenheter utomhus var starkt förknippade med olika 

sinnesintryck i naturen. Vid denna punkt spelar KASAM en viktig roll. Enligt Hanson (2004) 

kan KASAM ses som en pedagogisk modell som bygger på reflektion, och reflektion i sin tur 
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kan öka empowerment (Kostenius & Lindqvist, 2006). Zembylas och Papanastasiou (2005) 

berättar om att lärarnas trivsel på jobbet är relaterad till deras inflytande och empowerment 

angående undervisning och lärande. Likväl möjligt skulle det vara att utnyttja lärares 

empowerment för att vidareutveckla den nya naturmiljön i personalrummet eller för att skapa 

naturmiljöer också i andra delar av skolan som skulle vara en hälsopromotiv förändrings-

process på grupp- eller organisationsnivå. Dock är det även möjligt att utnyttja lärares 

empowerment på den enskildas nivå och ännu mer fokusera på användningen av hälso-

främjande faktorer. Detta genom att göra självständiga och medvetna val av ytterligare natur-

relaterade detaljer som kan införas i personalrummet. Vid denna punkt är det nyttigt att 

koppla de positiva erfarenheterna som uppmärksammades med idéer som kan vidareutveckla 

naturmiljön som redan finns. Oavsett på vilken nivå vidareutvecklingen av denna inom-

husmiljö på den utvalda skolan skulle ske kan yrkesprofessionen hälsovägledare vara ett 

viktigt bidrag till ett framgångsrikt förändringsarbete. 

 

5.4 Slutsatser och framtida forskning 

 

Resultaten av den här undersökningen visar att naturens positiva hälsofrämjande effekter 

upplevdes både inom- och utomhus – enbart genom att deltagarna kom i kontakt med naturen 

på något sätt.  

 

Det framkom tydligt i kategorin Ett trivsammare personalrum och särskilt i underkategorin 

Känslan av hemtrevnad att deltagarna inte bara upplevde helhetsintrycket av den nya miljön i 

personalrummet som bra och främjande för hälsan. Även enskilda åtgärder som vidtagits i 

rummet uppskattades som hälsofrämjande verktyg där ögonen kunde vila, exempelvis 

fruktskålen, blomman på bordet och fototapeten. Detta i sin tur bidrog till en hälsofrämjande 

upplevelse under rasten. Det är viktigt att lyfta fram aspekten att redan enskilda och/eller små 

saker och ting bidrog till denna upplevelse; det krävdes ingen stor budget och hantverkare. 

Denna kunskap kan utnyttjas mycket i det hälsopromotiva arbetet i olika situationer där 

fokusen ligger på att skapa möjligheter att återhämta sig. 
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Vidare visar resultatet att de hälsofrämjande erfarenheterna som deltagarna upplevde utomhus 

var starkt förknippade med olika sinnesintryck i naturen. Denna aspekt leder till tanken att 

kunskapen bör kopplas ihop med hänsyn till lärares välbefinnande under arbetsdagens gång i 

en hälsofrämjande verksamhet där naturen inte bara ”flyttar in” i personalrummet. Det skulle 

vara möjligt att skapa en naturmiljö också i andra delar av skolan. Aspekten, att resultatet 

visar att det fanns ett starkt sammanband mellan hälsofrämjande erfarenheter i naturen som 

upplevdes av deltagarna genom väckandet av sinnena, är en viktig faktor som behöver 

framhävas. Denna aspekt kan utnyttjas i områden av en verksamhet där det inte är möjligt att 

vidta naturrelaterade åtgärder i form av bilder eller en tapet med naturmotiv. Varför inte skapa 

möjligheten att lyssna till naturljud i matsalen, hissen, omklädningsrum eller i korridoren? 

Eller skapa möjligheten att lyssna till naturljud med hjälp av hörlurar under raster även i 

områden där andra personer är närvarande så att de inte känner sig störda? Det framkom i 

kategorin Naturens gåvor att naturljud i olika former bidrog till deltagarnas välmående och att 

de mådde bra i situationen där de uppmärksammade ljudet av vattnet, vinden och fåglarna. 

Resultatet bekräftar därmed de faktorer som Alvarsson, Wiens och Nilsson (2010) hittade i en 

studie där de undersökte om naturens ljud kan underlätta återhämtning från psykologiska 

stressfaktorer.  

 

Kerr et al. (2011) förmedlar resultatet av en studie där samma forskargrupp undersökte lärares 

upplevelser och uppfattningar om deras dagliga påfrestningar. Det visade sig att lärarna som 

deltog i undersökningen upplevde stress i olika situationer under arbetsdagens gång. Man kan 

förmoda att resultatet inte bara gäller för lärare men likväl för ett flertal människor som 

upplever stress på jobbet på grund av olika skäl. Denna fundering stöds av Vahtera, Kivimaki, 

Pentii och Theorell (2000) som observerade kommunalanställda och deras hälsotillstånd som 

påverkades på ett negativt sätt av stressfaktorerna som uppstod i arbetslivet. Enligt Angelöw 

(2002) behövs ett nytänkande och nya infallsvinklar för att skapa friskare arbetsplatser där 

anställda bland annat har bra möjligheter till återhämtning. Den aktuella studien har utvecklat 

kunskapen om hur naturens kraft kan vara ett stöd i dessa förändringsprocesser. Slutsatserna 

som kan dras visar på följande hälsovinster: 

- Välmående 

- Återhämtning 

- Stressreduktion 
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- Personal som trivs på arbetsplatsen 

- Negativa känslor ersätts av positiva känslor  

 

Denna undersökning, som belyste lärares upplevelser av att vistas i sitt personalrum där 

naturrelaterade åtgärder vidtagits samt deras erfarenheter av hälsofrämjande upplevelser i 

naturen, har visserligen bara genomförts på en utvald skola i en medelstor kommun i norra 

Sverige. Trots detta har studien ändå utvecklat en kunskap som kan komma till användning på 

ett flertal av andra skolor. Med hänsyn till användningen i skolverksamheter bör påpekas att 

denna kunskap kunde och skulle utnyttjas både för lärare och elever. Dessutom bidrar 

resultatet till en kunskap som kan användas som verktyg i det hälsofrämjande arbetet i 

vägledande och stödjande processer i många andra verksamheter, exempelvis inom hälso- och 

sjukvården. Även i andra situationer i (arbets)livet där människor på grund av olika skäl 

saknar möjligheten att vistas i naturen kan kunskapen bidra till att skapa en hälsofrämjande 

miljö i rummet, i huset, på arbetsplats och så vidare. 

 

Maller, Townsend, Pryor, Brown och St Leger (2005) poängterar att det krävs samarbets-

strategier mellan forskare och kommunala och privata verksamheter på olika nivåer för att 

maximera användningen av ”kontakt med naturen” i det hälsopromotiva arbetet med 

människor. Yrkesprofessionen hälsovägledare spelar en central roll i utvecklandet av hälso-

främjande arbetsmiljöer och är ett värdefullt stöd i sådana processer.  

 

 

Det framkom även i kategorin Naturens gåvor att deltagarna hade en stark relation till 

naturen, en aspekt som inte förvånar då den utvalda skolan ligger i norra Sverige där mycket 

natur finns omkring och där naturen (möjligtvis) ses som en självklarhet. Att det finns en brett 

förankrad föreställning bland Sveriges invånare om att man mår bra av att vara i naturen 

bekräftas av Ottosson och Ottosson (2006). Ändå leder denna aspekt till funderingen hur 

resultatet skulle ha sett ut i samma undersökning där deltagare istället valdes ut i en storstad 

där naturen inte, eller till en mindre del, tillhör människors vardag. Är människor i en stor stad 

vana att ”använda” naturen, görs det regelbundet och i så fall på vilket sätt? Skulle denna 

aspekt påverka resultatet av den här undersökningen i fallet deltagare bor i en stor stad och i 

så fall hur?  
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En viktig faktor i sambandet med skapandet av friskare arbetsmiljöer är att minska 

sjukfrånvaron (Angelöw, 2002). På grund av tidsaspekten i den aktuella studien har det inte 

varit möjligt att belysa om den nya naturmiljön i personalrummet på den utvalda skola kunde 

påverka sjukfrånvaron på ett positivt sätt. För att kunna undersöka denna aspekt bör en 

motsvarande datainsamling och –analys genomföras om några månader. De ovan nämnda 

funderingarna kan leda till framtida studier i det valda ämnet. 
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7 Bilagor 

7.1 Bilaga 1 - Informationsbrev till lärare 

 

Hej alla lärare på xxxxxxskolan!  

 

Jag heter Angela Rosenkranz och är student på Luleå tekniska universitet. Sommaren 2013 

har jag avslutat hälsovägledarprogrammet och har sedan dess läst några kurser för att 

ytterligare komplettera min utbildning till kandidatexamen. Jag ska nu skriva ett 

examensarbete i ämnet hälsopromotion. 

 

Ni har under de senaste veckorna säkert sett att naturen har ”flyttat in” i personalrummet på 

xxxxxxskolan i form av olika naturrelaterade åtgärder som rektor och personal har gjort. 

 

Syftet med examensarbetet är att undersöka hur lärarna på xxxxxxskolan upplever miljön i 

personalrummet ur ett hälsofrämjande perspektiv efter förändringarna som genomfördes och 

generellt hur naturen påverkar er hälsa och välbefinnande. 

 

Innan påsklovet (vecka 14) kommer jag att dela ut en enkät med 2 öppna frågor där ni kan 

berätta om era upplevelse. Datainsamlingen följer de etiska principerna som innefattar 

frivillighet och autonomi, det vill säga möjligheten att avbryta. Inga persondata kommer att 

registreras, genom att delta i undersökningen samtycker ni till deltagande och informationen 

som lämnas i enkäten kommer att behandlas konfidentiellt, det vill säga enbart läsas av mig 

och min handledare. 

 

Resultatet av undersökningen kommer att presenteras på universitetet för lärare och studenter 

i mitt examensarbete som kommer att vara tillgänglig för allmänheten genom publicering på 

Luleå tekniska universitets bibliotek. 

 

Om ni har frågor, synpunkter och/eller vill ta del av resultatet i rapporten är ni välkomna att 

höra av er till mig eller Catrine Kostenius som är min handledare.  

 

 

 

Vänliga hälsningar 

 

Angela Rosenkranz 

 

 

 

 

Angela Rosenkranz, tel: 072-2101535, mail: angros-9@student.ltu.se 

 

Catrine Kostenius, Bitr. professor, handledare, tel 0920-493288, mail: catkos@ltu.se  

 

mailto:angros-9@student.ltu.se
mailto:catkos@ltu.se


 

 

 

Angela Rosenkranz  38 

7.2 Bilaga 2 – Enkät 

Personalrummet på xxxxxxskolan har förändrats efter beslut av rektor i samråd med 

pedagogerna. De förändringar som har gjorts i form av naturrelaterade åtgärder är tapeter med 

trädmotiv, gröna gardiner, kuddar och dekorationsmaterial, blommor på borden (en tulpan 

som vår-blomma) och en skål med gröna äpplen. De riktiga växterna som redan fanns i 

rummet finns kvar men delvis på en ny plats. Dessutom flyttades några konstgjorda växter in.  

 

Först undrar jag hur du upplever detta och sedan önskar jag att du berättar om en upplevelse i 

naturen, någon gång under ditt liv, då du mådde särskilt bra. Du kan fortsätta skriva på 

baksidan av pappret också. 

 

Hur upplever du att vistas i personalrummet? 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Nu ska jag berätta om en gång då jag mådde bra i naturen, det var… 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

Tack för din medverkan! 
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7.3 Bilaga 3 – Bilder av personalrummet och naturrelaterade 

detaljer efter förändringen 

 

 
 

Bild 1: Matplats (Källa: privat foto) 

 

 
 

Bild 2: Soffa (Källa: privat foto) 

 

 
 

Bild 3: Soffa (Källa: privat foto) 



 

 

 

Angela Rosenkranz  40 

 

 
 

Bild 4: Soffa (Källa: privat foto) 

 

 
 

Bild 5: Skål med gröna äpplen (Källa: privat foto) 

 

 
 

Bild 6: Blomma på bordet (Källa: privat foto) 


