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SAMMANFATTNING 
 
Bakgrund: Forskning inom palliativ vård beskriver att naturen kan utgöra en viktig 
copingstrategi för patienten, skapa mening och öka livskvaliteten genom lindring och ett ökat 
välbefinnande. 
Syfte: Syftet var att belysa sjuksköterskors upplevelser, uppfattningar och erfarenheter av 
naturens betydelse för patienter inom palliativ vård och på vilket sätt de använder naturen i 
omvårdnaden. 
Metod: Intervjustudie med kvalitativ ansats. Fem halvstrukturerade intervjuer genomfördes 
med fem sjuksköterskor. Materialet analyserades med en kvalitativ innehållsanalys enligt 
Lundman & Hällgren Graneheim (2008).  
Resultat: Informanterna upplevde att naturen hade stor betydelse för patienter i palliativ vård. 
Naturen gav patienterna andra perspektiv som skingrade deras tankar och lindrade smärta och 
ångest samt gav välbefinnande i form av njutning, glädje och en känsla av frihet. 
Utemiljöerna och utsikten beskrevs. Naturbilder, tapeter med naturmotiv och naturfilmer 
visade sig ha stor betydelse. En samstämmighet i personalgruppen och chefens delaktighet 
kring att använda naturen betonades. Naturen blev till ett konkret verktyg i omvårdnaden och 
gav personalen ett ökat välbefinnande.  
Slutsatser: Naturen har stor betydelse för patienter i palliativ vård. Det är av vikt att all 
personal inom vården av patienter i palliativt skede ser och tar vara på de möjligheter naturen 
kan ge till lindring och ökad livskvalitet för patienten. 
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INLEDNING 
 
I ett historiskt perspektiv har omgivningens betydelse för hälsa och vård alltid varit central. 
En av vårdens viktigaste funktioner är att skapa en omgivning, där människors egna helande 
och läkande krafter befrämjas (Edvardsson &Wijk, 2010).  
 
I mitt arbete som sjuksköterska inom palliativ vård möter jag ofta patienter och närstående 
som berättar om hur viktig naturen är för dem. Det kan vara skogen, havet eller den egna 
trädgården. För vissa är det balkongen eller utsikten över grönska som är betydelsefull. För 
andra kan det vara naturbilder eller naturljud som till exempel fågelsång. Det är känt att vi 
människor ofta söker oss ut i naturen när vi är stressade eller sorgsna. Många beskriver att de 
finner vila och tröst där. 
 
Jag har valt att studera sjuksköterskors upplevelse av naturens betydelse för patienter inom 
palliativ vård. Detta för att få fram på vilket sätt naturen kan vara till hjälp i omvårdnaden till 
lindring för patienten.  
 
Begreppet natur åsyftar enligt Nationalencyklopedin (1994) den materiella världen i stort, 
men särskilt den av människan väsentligen opåverkade omgivningen i form av växter, djur 
och landformer osv. I denna studie har begreppet natur avgränsats till att gälla 
utemiljön/naturen i anslutning till vårdavdelningen, möjlighet att vistas på balkong eller altan, 
utsikt över natur samt naturbilder inomhus. Enligt Granskär och Höglund Nielsen (2008) är 
det viktigt att företeelser avgränsas i sitt sammanhang genom att aspekter av företeelsen 
urskiljs. Detta för att ge en tydlighet i vad som skall studeras (ibid.). 
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BAKGRUND 
 
Palliativ vård 
Palliativ vård är en aktiv helhetsvård när bot inte längre är möjlig. Målet är att stödja och 
befrämja livskvalitet hos de svårt sjuka och deras närstående. Detta innefattar symtomlindring 
och psykologiskt, socialt och andligt stöd (Doyle, Hanks & MacDonald, 1998; Strang & 
Beck-Friis, 2012). För den svårt sjuke och döende gäller samma grundläggande behov som 
alla vi människor delar; som behovet av trygghet, värme, gemenskap och medmänsklighet. 
Det är viktigt att bemötas med respekt och värdighet, att bli sedd som den unika människa 
man är. Livet pågår ända fram till dödsögonblicket (Strang & Beck-Friis, 2012). Brattgård 
(2012) redogör för de döendes rättigheter. Dessa rättigheter sammanfattas i sexton olika 
punkter varav de två första lyder: ”jag har rätt att bli behandlad som en levande människa 
ända fram till min död och jag har rätt att bevara hoppet, oavsett om det jag hoppas på 
skiftar” (Brattgård, 2012). Livet är unikt för var och en, hoppet likaså. Att leva kan innebära 
att fortfarande få möjlighet att uppleva och umgås. Att hoppas kan vara att en gång till få se 
trädgården spira (Glimelius, 2012).  
 
Palliativ vård förknippas ofta med cancer, men begreppet omfattar många andra diagnoser 
som till exempel obotliga neurologiska sjukdomar och lungsjukdomar (Strang & Beck-Friis, 
2012). Ett annat exempel är demens där den palliativa vårdfilosofin är en viktig del i vården 
(Svenskt Demenscentrum, 2014). 
 
Att få känna mening är en viktig aspekt både för den som är frisk och den som är sjuk 
(Frankl, 1993).  Frankl (2003) betonar att lidandet är ett livsvillkor, men att en människa ändå 
kan hitta mening och glädje i livet. Han beskriver tre källor/värden som skapar mening. Dessa 
är kreativa värden, inställningsvärden och upplevelsevärden.  De två första värdena rör det vi 
ger eller skapar; till exempel att bilda familj, skapa en tillvaro, ge av sig själv och att skapa 
relationer samt vidare hur vår inställning till lidandet är. Upplevelsevärden är det vi får från 
vår omgivning eller tillvaron; vänskap, kärlek, skönhetsupplevelser och naturupplevelser 
(Frankl, 2003; Sand & Strang, 2013). Detta stöds även av Strang (2007) som menar att 
skönhetsupplevelser, god musik och natur kan skapa mening och välbefinnande även i livets 
slutskede.  
 
I en tvärsnittsstudie studerades vad patienter i palliativ vård ansåg gav mening i livet, hur 
viktiga dessa områden var samt tillfredsställelsen med varje område (Fegg et al. 2010). Syfte 
med studien var att jämföra resultaten med ett representativt urval av befolkningen. I studien 
intervjuades 100 patienter inom palliativ vård. Resultatet visade att patienterna listade partner, 
vänner, fritid, andlighet, välbefinnande, natur/djur och nöjen som viktiga områden som gav 
mening i livet. Natur/djur skattades som viktigt sju gånger högre av patienterna jämfört med 
kontrollgruppen. Vid jämförelse med den friska kontrollgruppen skattade patienterna sin 
tillfredsställelse med flera områden lika högt eller högre; familj, partner, hemmet/trädgården, 
andlighet och ekonomin. Däremot skattade patienterna sin upplevda tillfredsställelse gällande 
till exempel natur/djur lägre än de friska. Detta förklaras med att den fortskridande sjukdomen 
försvårar vistelse ute (ibid.). 
 
Känslan av samhörighet med naturen och av att vara en del av naturens kretslopp kan 
upplevas betydelsefull och vara en copingstrategi i palliativ vård (Sand, 2013). Att leva med 
en livshotande sjukdom kan leda till dödsångest (Strang & Beck-Friis, 2012). Det kan även 
vara ångestskapande för de närstående. Berg (Ottosson & Ottosson, 2006) beskriver 
dödsångest som en själslig eller existentiell stress. Av alla stressorer som kan drabba en 
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människa är den en av de kraftigaste. Berg menar att närheten till naturen ger existentiellt 
fotfäste och naturen påminner oss stilla och lugnt om att döden tillhör livet (ibid.). 
 
Naturens betydelse 
”Naturen ser likadan ut för alla. Den kan, genom sin ständiga närvaro och existens i 
generationer bakåt, vara en trygg och kravlös källa för den törstande individen” 
(Grahn & Ottosson, 2010, s. 140). 
 
Grahn har i flera studier visat att människan har behov av att söka sig till natur av olika 
karaktär. De olika typerna av natur svarar till olika sinnestillstånd. Varje individ har behov av 
att finna mening och betydelse till hjälp i deras situation. Detta sker enligt Grahn genom ett 
samspel med både natur och människor. Hur vi människor upplever och interagerar med vår 
omgivning är beroende av vår psykiska kraft och hur vi mår. Vår perception av omvärlden är 
som känsligast när vår psykiska kraft är som lägst (Grahn, 2005).  
 
Ottosson (2001) beskriver naturens betydelse i en livskris och hur välgörande den omgivande 
naturen kring ett sjukhus kan vara. Efter en trafikolycka 1991 fick Ottosson en svår skallskada 
som medförde lång sjukhusvård. Han beskriver hur naturen gav lindring och tröst (ibid.). 
Ottosson (2001) refererar till Searles som beskriver hur naturen kan minska ångest och 
smärta, återställa självkänslan, förbättra vår verklighetsuppfattning och främja tolerans och 
förståelse (ibid.). Detta menar Ottosson bland annat beror på att i naturen upplever och 
uppfattar människan basala förnimmelser och signaler som når vårt psyke mer direkt 
(Ottosson, 2001). 
 
 
Miljöns betydelse för vården 
Att integrera en hälsosam omgivning i vården har betydelse för hälsa och välbefinnande och 
utemiljön kan bidra till en känsla av sammanhang (Dahlberg & Segesten, 2010). Det finns 
endast ett fåtal studier som belyser naturens betydelse inom palliativ vård. Däremot finns 
studier genomförda i andra vårdsammanhang vars resultat är överförbara till palliativ vård. 
 
Inom demensvården finns många goda exempel på naturens betydelse för patienter med 
demenssjukdom (Zeisel & Tyson, 1999). Chalfont (2005) menar att då kontakten med naturen 
kan upprätthållas för patienter med demens, ges livskvalitet och ett ökat välbefinnande för 
patienten. 
 
Smärtforskning visar att utsikt över natur kan minska upplevelsen av smärta (Malenbaum et 
al. 2008). Visuell kontakt med naturen kan lindra stress och minska smärta (Rowlands & 
Noble, 2008). Detta stöds även av en studie som gjordes på en kirurgavdelning där 
gallopererade patienter vårdades. Hälften av de nyopererade patienterna hade sina vårdrum 
med utsikt över grönska, medan utsikten för den andra hälften var mot en tegelvägg (Ulrich, 
1984). Resultatet visar att de patienter som såg ut över grönska behövde mindre smärtstillande 
och kunde även skrivas ut tidigare (ibid.). 
 
Strang (2012) beskriver att husdjur och natur kan vara en bärande copingstrategi som gör 
döendet uthärdligt. Omgivningens utformning och innehåll kan ses som en viktig del av 
omvårdnaden, där sjuksköterskan aktivt använder miljön för att skapa en plats med helande 
betingelser (Edvardsson & Wijk, 2010). Detta kan gälla den direkta vårdmiljön, men även den 
närliggande utemiljön samt utsikten från vårdrummet. 
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”En estetisk omvårdnadssyn kan innebära att förändra livsmiljöer på ett sådant sätt att hälsa 
befrämjas, och att patienten stimuleras och får tillgång till sina inneboende resurser” 
(Wikström 2003, s. 7) 
 
Ordet estetik härstammar från det grekiska ordet för förnimmelse aisthetis, det vill säga 
förmågan att uppfatta sinnesintryck (Wikström, 2003).  
 
Redan Nightingale beskrev år 1859 i boken ”Notes on Nursing” vikten av miljöns betydelse 
och betonade att omgivningen var central för att förhindra sjukdom och återfå hälsa. Hon lyfte 
fram behovet av dagsljus, frisk luft, omväxling, variation och mångfald. En omväxlande och 
variationsrik miljö förstärker naturens egna läkande kraft (Wikström, 2003). Nightingale 
menade att vården så långt som möjligt ska stödja naturens egen kraft och undanröja sådant 
som hindrar de läkande processerna (Dahlberg & Segesten, 2010). 
 
Även efter Nightingale har flera omvårdnadsteoretiker betonat miljöns betydelse. Till 
exempel kan nämnas Watson som menar att en estetisk miljö är hälsobefrämjande och att 
människa och miljö alltid befinner sig i ett ömsesidigt växelspel (Wikström, 2003). Även i 
Leiningers omvårdnadsteori lyfts omgivningen fram som betydelsefull. Den beskrivs bestå av 
den kontext där patienten, familjen och den kulturella gruppen lever och att den är fysisk, 
ekologisk och social och påverkar individens livsstil. Enligt Leininger är det viktigt att 
tillgodose individens olika behov och att vårdmiljön inte i alltför stor utsträckning avviker 
från den miljö man vanligen vistas i (ibid.).  
 
För oss människor har gemenskap, delaktighet och relationer en välgörande effekt (Sand & 
Strang, 2013). I en studie av Sand, Olsson och Strang intervjuades patienter med cancer i 
palliativ vård om deras copingstrategier i närvaro av den egna förestående döden (Sand, 
Olsson & Strang, 2009). Syftet med studien var att få kunskap om hur copingstrategier 
utvecklas och att få en förståelse för hur dessa strategier hjälper individen att uthärda den 
ångest som det innebär att veta att man snart skall dö (Sand, Olsson & Strang, 2009). 
Resultatet visade att informanterna strävade efter att hitta faktorer som höll döden på avstånd 
och som bevarade länkar till livet. Dessa länkar beskrevs fungera som en sköld mot 
smärtsamma känslor och utgjordes av samhörighet, delaktighet, hopp och varaktighet (fritt 
översatt från engelskan av författaren) (Sand, Olsson & Strang, 2009).  Naturen beskrevs 
kunna utgöra en viktig källa till samhörighet och delaktighet för den döende människan och 
därmed också tjäna som en motvikt mot den existentiella ensamheten (ibid.). Detta stöds även 
av Sand och Strang (2013) som menar att upplevelsen av naturen stärks hos de flesta som 
drabbas av en livshotande sjukdom. Naturen är föränderlig, men ändå beständig. 
Naturupplevelser kan ge en djup känsla av lugn och lycka. Vidare menar författarna att vi i 
naturen och dess växtkraft kan uppleva livskraft samt styrka och kanske är det eviga 
kretsloppet det som skapar vår längtan, att bli del av den stora naturen som aldrig dör (ibid.).  
 
I en kvalitativ intervjustudie av Rowlands och Noble (2008) utforskades patienternas 
upplevelse av hur vårdmiljön påverkade deras välbefinnande. Författarna beskriver att det är 
väl dokumenterat att vårdmiljön påverkar patienters livskvalitet och menar därför att miljön 
även har en inverkan på kvaliteten på vården i livets slutskede. Studien omfattade tolv 
patienter med avancerad cancer. Resultatet visade att fyra olika teman hade betydelse: 
personalens bemötande, den närmaste miljön, enkelsal/flerbäddssal samt kontakten med 
utemiljön. Under det sistnämnda temat beskrev informanterna vikten av kontakt med ”världen 
utanför”. För de som hade möjlighet var utevistelse i anslutning till avdelningen välgörande. 
Andra som inte orkade komma ut, beskrev hur viktig utsikten över grönska var (ibid.). 
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Människan är i ständig interaktion med sin omgivning och en stödjande miljö kan förbättra 
hälsa och välbefinnande (Edvardsson, Sandman, & Rasmussen, 2005). I en kvalitativ studie 
av Edvardsson et al. (2005) gjordes intervjuer och observationer på tre olika vårdavdelningar; 
ett hospice, en geriatrisk vårdavdelning samt en medicinsk akutvårdsavdelning, med syfte att 
få en teoretisk förståelse för vilka processer som bidrar till en stödjande vårdmiljö. Studien 
ledde fram till en preliminär teori om olika kategorier som kan bidra till en stödjande 
vårdmiljö; platser där människan har möjlighet att uppfatta lindring (ibid.). Att till exempel 
uppleva natur beskrevs kunna avleda tanken för en stund och tjäna som en positiv distraktion; 
att tillföra ett meningsfullt innehåll den dagen och hopp för morgondagen (ibid.). 
 
 
TEORETISK REFERENSRAM 
 
Livsvärld 
Teorin om patientens livsvärld är utvecklad inom den fenomenologiska filosofin och 
innefattar patientens hela livssammanhang och vardag. Patientens livsvärld rymmer det liv 
som levs, minnen och erfarenheter och omfattar även patientens olika anknytningar till 
naturen och miljön. Det är i livsvärlden som hälsa, välbefinnande, lidande och sjukdom 
utspelar sig och begreppet kan förstås som världen så som den erfars. Livsvärlden präglas av 
behovet av sammanhang och mening och den har både tidsliga och rumsliga aspekter. Med 
livsvärlden som grund får kroppen stor betydelse. Den levda kroppen bär på minnen, 
erfarenheter, upplevelser, tankar, känslor och visdom. Kroppen är både meningsbärande och 
meningsskapande. Dahlberg och Segesten (2010) hänvisar till Merleau-Ponty som menar att 
det är genom kroppen vi har tillgång till livet och att kroppen är navet i människans existens 
(ibid.). I den levda kroppen förenas alla de perspektiv som det innebär att vara människa. Den 
levda kroppen är fysisk, psykisk, existentiell och andlig (Dahlberg, 2013). Med begreppet 
livsvärld som grund ges en förståelse för upplevelser av lidande och lindrat lidande hos 
cancersjuka personer i palliativt skede (Öhlèn, 2001). Utifrån ett livsvärldsperspektiv kan 
även patientens upplevelse av naturen förstås. 
 
Med ett livsvärldsperspektiv blir varje patients situation och delaktighet viktig, både i relation 
till hälsoprocesserna och vårdprocesserna. Hälsa är vårdandets mål och det övergripande 
syftet med vårdandet är att stödja och stärka människors hälsoprocesser. Det är 
vårdvetenskapens uppgift att skapa den kunskap som behövs för att möjliggöra ett sådant 
vårdande (Dahlberg, 2013). Dahlberg och Segesten definierar ett tillstånd av hälsa med att 
människan upplever ett välbefinnande, mår bra och är ”i stånd till” att göra små eller stora 
livsprojekt (Dahlberg & Segesten, 2010). Förståelsen av hälsa utesluter inte sjukdom, men 
individen måste kunna förhålla sig till och hantera sitt sjukdomstillstånd och lidande och i 
detta har det palliativa vårdandet en viktig uppgift genom att stödja och stärka en individs 
upplevelse av hälsa och välbefinnande (Dahlberg, 2013). 
 
Utifrån ett livsvärldsperspektiv är det av stor vikt att betona att även sjuksköterskan har sin 
livsvärld. Här ryms kunskap och alla möjliga erfarenheter från både det egna livet och tidigare 
vårdande. Som vårdare måste man reflektera över sig själv och sin livsvärld; erfarenheter, den 
egna levda kroppen, identitet, självkänsla, välbefinnande och hälsans övriga innebörder 
(Dahlberg, 2013).  
 
I	  denna	  studie	  har	  sjuksköterskornas	  upplevelse	  och	  erfarenhet	  varit	  fokus	  och	  då	  har	  
begreppet	  livsvärld	  ingått	  som	  en	  teoretisk	  utgångspunkt.	  
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Vårdrelation 
En god vård som bygger på ett livsvärldsperspektiv är helt beroende av en fungerande 
vårdrelation (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). I vårdrelationen 
finns det en öppenhet för patienten som levd och subjektiv kropp och vården kan leda till ett 
ökat välbefinnande och lindrat lidande (ibid.). Inom den psykiatriska vården beskrivs 
vårdrelationens viktigaste syfte vara att lindra den existentiella ensamheten (ibid.). Författarna 
beskriver vidare att de kontextuella analyserna av begreppet vårdrelation, till exempel inom 
psykiatrisk vård, kan tillämpas även i andra vårdsammanhang (ibid.). Den existentiella 
ensamheten är påtaglig även för patienter inom palliativ vård. Strang (2007) hänvisar till 
Yalom som förklarar den existentiella ensamheten som en form av isolering, ett livsvillkor 
som är en del av livet. Att drabbas av en livshotande sjukdom är en gränssituation och 
upplevelsen av existentiell ensamhet kan vara djup (ibid.). Vi måste alla bära vår existentiella 
ensamhet, men social närvaro och kärlek gör att den kan uthärdas (ibid.) eller som det 
beskrivs inom den psykiatriska kontexten; att livsvärlden och vårdrelationen betonas vara 
avgörande för patientens välbefinnande (Dahlberg et al. 2003). 
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PROBLEMFORMULERING  
 
Det finns endast lite forskning publicerad med fokus på naturens betydelse inom palliativ 
vård. Det finns däremot omfattande miljöpsykologisk forskning som rör naturen och 
utemiljöns positiva effekter för oss människor. Där betonas det att effekten är störst för den 
som är svagast och i kris. God omvårdnad omfattar den miljö som patienten vistas i och 
miljöns utformning kan bidra till lindring och ökat välbefinnande. Trots det betraktas inte 
utevistelse som en naturlig del i vården och den som är i beroendeställning och i behov av 
vård kommer aldrig eller sällan ut (Bengtsson, 2003). 
 
Det saknas studier som beskriver sjuksköterskors upplevelse av naturens betydelse inom 
palliativ vård. Författaren vill genom denna studie belysa sjuksköterskors erfarenheter och 
därmed öka medvetenheten om hur sjuksköterskor kan ta vara på naturen i omvårdnaden 
inom palliativ vård. 
 
 
SYFTE 
 
Syftet med denna studie var att belysa sjuksköterskors upplevelser, uppfattningar och 
erfarenheter av naturens betydelse för patienter inom palliativ vård och på vilket sätt de 
använder naturen i omvårdnaden. 
 
 
METOD 
 
Författaren utgick i denna studie från en kvalitativ ansats med induktivt synsätt vilket innebär 
att författaren utgick från upptäckter i verkligheten (Olsson & Sörensen, 2011). Med denna 
ansats är förhållningssättet förutsättningslöst och strävan är att få en helhetsförståelse av ett 
fenomen och en ökad insikt för människans eget perspektiv (ibid.). Det fenomen som 
studerades var naturens betydelse för patienter inom palliativ vård sett ur sjuksköterskans 
perspektiv. 
 
Rosberg (2008) menar att vi alla bär med oss ett antagande om hur verkligheten är beskaffad. 
Detta antagande eller, som det också benämns, förförståelse har formats av våra egna 
erfarenheter. Det är forskarens utmaning att sträva efter att vidga sin öppenhet och sensitivitet 
i uppmärksamheten mot det fenomen som studeras (ibid.) och att inse att vara öppen för en 
annan persons unikhet innebär att möta den andre så förutsättningslöst som möjligt, medveten 
om att vi aldrig är helt förutsättningslösa (Dahlberg et al, 2003). Författarens förförståelse var 
att naturen har stor betydelse för människor som vårdas inom palliativ vård. Under studien 
försökte författaren lägga sin förförståelse åt sidan och närma sig forskningsområdet med 
öppenhet och nyfikenhet. 
 
Datainsamling 
Författaren valde att göra en kvalitativ intervjustudie då denna metod bedömdes svara mot 
studiens syfte. Utifrån ett livsvärldsperspektiv gjordes halvstrukturerade intervjuer där 
undersökningspersonernas eget perspektiv på fenomen i den egna levda vardagsvärlden 
beskrevs (Kvale & Brinkmann, 2009). En kvalitativ intervjustudie är en särskilt lämplig 
metod att använda för att kunna beskriva undersökningspersonernas upplevelser (ibid.). 
	    



	   8	  

Urvalsförfarande 
Inklusionskriterierna för deltagande i studien var att informanten var sjuksköterska och 
yrkesverksam inom palliativ vård med minst två års yrkeserfarenhet inom denna vård. Ett 
bekvämlighetsurval gjordes för att få ett strategiskt urval. Detta innebär enligt Trost (2010) att 
intervjupersonerna sökes på lämpliga ställen och fylls på efterhand med de personer som 
bedöms uppfylla inklusionskriterierna. Författaren vände sig till tre olika vårdinrättningar i 
Västsverige och Skåne där palliativ vård bedrivs. Valet av vårdinrättningar gjordes inom ett 
geografiskt område som möjliggjorde för författaren att ta sig dit över en dag och samtidigt 
med tillräckligt avstånd för att författaren inte skulle ha någon koppling till inrättningarna. 
Vederbörande avdelningschefer kontaktades inledningsvis per mail och därefter per telefon. 
En skriftlig förfrågan till avdelningscheferna skickades (se bilaga 1). Respektive 
avdelningschef gav sitt samtycke till att sjuksköterskor från avdelningen skulle ingå i studien 
och valde därefter ut lämpliga informanter. Till dessa informanter skickades ett 
informationsbrev per mail angående studien (se bilaga 2). 
 
Informanter 
I studien deltog fem personer. Alla var kvinnor och deras ålder var mellan 32-64 år. De hade 
varit yrkesverksamma som sjuksköterskor i 4-30 år och arbetade alla inom verksamheter där 
det vårdas palliativa patienter. En arbetade på ett hospice, två inom ett palliativt team med 
vårdplatser på en sjukhusavdelning och två på en gynekologisk vårdavdelning där det även 
vårdades patienter i ett palliativt skede.  
 
Vårdavdelningarnas miljö 
Utemiljön runt de tre vårdenheterna såg olika ut. För två av avdelningarna var den omgivande 
naturen skogsbackar och för den tredje var det öppna vidder med odlingslandskap samt 
stadsmiljö. Tillgängligheten varierade; en avdelning var belägen i markplan, en annan på 
tredje våningen med hiss som ledde direkt till entrén och den sista avdelningen på femte 
våningen med hiss som kom ner i en stor entréhall. Avdelningen i markplan hade flera 
utgångar varav det genom två var möjligt att köra ut sängar. Här fanns även en stor terrass. En 
annan avdelning hade en stor balkong som även den var möjlig att ta sig ut på i säng. Den 
tredje avdelningen hade tre balkonger i olika väderstreck, alla med möjlighet att kunna köra ut 
sängar på. 
 
Intervjuerna 
Vid intervjuerna användes en intervjuguide (se bilaga 3) som utformades utifrån studiens 
syfte. En pilotintervju genomfördes för att kontrollera intervjuformen samt intervjuguidens 
relevans. Resultatet av pilotintervjun visade att intervjuguiden fungerade bra och att den ej 
behövde ändras. Denna intervju inkluderades i studien då författaren ansåg att den hade hög 
relevans. Intervjun gjordes med halvstrukturerade frågor. Kvale och Brinkmann (2009) 
beskriver att genom denna intervjuform erhålls beskrivningar av intervjupersonens livsvärld 
vars vidare tolkning ger innebörd och förståelse av de beskrivna fenomenen.  
 
Före intervjun påbörjades fick informanterna ge sitt skriftliga samtycke till att medverka i 
intervjun. Informanterna valde själva plats och tidpunkt för intervjun och alla valde att 
intervjuas under arbetstid på arbetsplatsen. De fem intervjuerna gjordes i ett avskilt rum på 
respektive vårdavdelning. Alla intervjuerna spelades in digitalt och kunde genomföras utan 
avbrott eller störande moment. Författaren valde att påbörja intervjun med några allmänna 
frågor om till exempel ålder och yrkeserfarenhet. Längden på intervjuerna varierade mellan 
30 - 60 minuter. 
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Intervjuerna transkriberades sedan ordagrant där även informanternas hummande, pauser och 
skratt noterades. 
 
Analys 
Analysen av det transkriberade materialet gjordes med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys 
med induktiv ansats. Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2008) innebär denna metod 
en förutsättningslös analys av materialet och lämpar sig väl för texter baserade på människors 
berättelser om sina upplevelser. Texten bör ses i sitt sammanhang och analyseras med 
medvetenhet om de intervjuades livshistoria och kultur (ibid.).  
 
Författaren läste igenom det transkriberade materialet åtskilliga gånger för att få en tydlig 
helhetsbild av alla intervjuerna. Med hjälp av färgpennor markerades de meningsbärande 
enheterna. Dessa kondenserades och kunde därefter kodas, vilket gjorde texten kortare och 
lättare att hantera samtidigt som det centrala innehållet bevarades. Studiens syfte hölls hela 
tiden i åtanke genom abstraktionsprocessen. Genom koderna fick de kondenserade 
meningsenheterna en etikett som beskrev innehållet. Underkategorier växte fram då liknande 
koder fördes samman och därefter kunde dessa samlas i kategorier (tabell 1), (se bilaga 4).  
 
 
Tabell 1. Exempel från dataanalysen 

”Man får andra 
perspektiv; både 
på sig själv och 
allting” 

Andra 
perspektiv på 
sig själv och 
allting 

Andra 
perspektiv 

Naturen ger 
avledning 

Naturens 
betydelse för 
patienter i den 
palliativa vården 

”Avledning! 
Kanske kan man 
få försvinna in i 
något annat en 
stund och vila, 
man ser sig själv 
i ett större 
sammanhang 
och det lindrar 
för en stund” 

Försvinna in i 
något annat  
Ett större 
sammanhang  

”det har så stor 
betydelse att 
kunna få komma 
ut och få luft, 
värme och sol 
och bara 
finnas” 

Kunna komma 
ut  
Få luft, värme 
och sol och bara 
finnas 

Bara finnas Naturen ger 
välbefinnande 

 
Kategoriseringen utmynnade i tre huvudkategorier; Naturens betydelse för patienter i den 
palliativa vården, Att använda naturen i vården och Naturens betydelse för personalen (se 
bilaga 4). Under den första kategorin, Naturens betydelse för patienter i den palliativa vården 
skapades tre underkategorier; Naturen ger avledning, Naturen ger lindring och Naturen ger 
välbefinnande. Två underkategorier; Den fysiska miljöns möjligheter och begränsningar och 
Vårdorganisationens möjligheter och begränsningar sammanfördes under kategorin Att 

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 
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använda naturen i vården. Slutligen skapades två underkategorier Naturen som ett verktyg i 
omvårdnaden och Naturen och personalens välbefinnande under kategorin Naturens 
betydelse för personalen. 
 
Etiska överväganden 
Studien genomfördes enligt Helsingforsdeklarationens (2008) riktlinjer vilket innebär att allt 
material skall handhas konfidentiellt. De som deltar i en studie ska informeras om studiens 
syfte och om sina rättigheter, vilka innebär att deltagandet är frivilligt och att de när som helst 
kan avbryta sin medverkan i studien utan närmare förklaring. Efter informationen bör 
deltagarna skriva under ett informerat samtycke (ibid.).  
	  
Författaren informerade alla informanterna om studiens syfte och upplägg både muntligt, före 
intervjun och skriftligt med ett informationsbrev (se bilaga 2). Genom denna information 
tydliggjordes att deltagandet var frivilligt och att de när som kunde avbryta sin medverkan 
utan att behöva uppge någon anledning till detta. Efter den muntliga informationen, men 
innan intervjun påbörjades, gav informanterna sitt skriftliga samtycke till att deltaga i studien. 
På detta sätt tillgodosågs samtyckeskravet i Helsingforsdeklarationens riktlinjer. Vidare 
informerades om att allt material avpersonifierades och behandlades konfidentiellt samt skulle 
komma att förstöras efter det att studien var klar. Informanterna upplystes även om att 
avidentifierade direktcitat eventuellt kunde förekomma i studien. 
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RESULTAT 
 
Analysen resulterade i tre kategorier med underkategorier (tabell 2). 
 
 
Tabell 2. Sammanställning av kategorier och underkategorier 
Kategorier Underkategorier 
Naturens betydelse för patienter i den 
palliativa vården 

• Naturen ger avledning 
• Naturen ger lindring 
• Naturen ger välbefinnande 

Att använda naturen i vården • Den fysiska miljöns möjligheter och 
begränsningar 

• Vårdorganisationens möjligheter och 
begränsningar 

Naturens betydelse för personalen • Naturen som ett verktyg i 
omvårdnaden 

• Naturen och personalens 
välbefinnande 

	  
	  
	  
Naturens betydelse för patienter i den palliativa vården 
Denna kategori beskriver sjuksköterskornas uppfattningar och erfarenheter av vad naturen kan 
ge i form av avledning, lindring och välbefinnande för patienterna i den palliativ vården. 
 
Naturen ger avledning 
Sjuksköterskorna upplevde att naturen var rofylld och gav patienterna perspektiv och att de 
kunde se sig själva i ett större sammanhang. Genom naturupplevelsen kunde de få försvinna 
in i något annat och naturen kunde hjälpa patienterna att få skingra sina tankar för en stund. 
Det beskrevs som att få en paus från sjuksängen. 
 
”Det (naturen) kan hjälpa patienterna att se förbi sin sjukdom, att få drömma sig bort och att 
få komma in i en annan värld. Att få känna doften av havet och blommor” (informant 4) 
 
Naturen ger lindring 
Alla upplevde att naturen gav lindring. De symtom som främst togs upp var smärta, oro och 
ångest, ”hon fick ju givetvis läkemedel mot ångest och så, men det var inget som hjälpte så 
bra som att få komma ut” (informant 3). En sjuksköterska berättade om en man med svår 
smärta som behövde mindre smärtlindring när han kunde vara ute. Andra nämnde att naturen 
lindrade hela situationen.  
 
Tröst togs upp som en form av lindring. Naturen beskrevs som ”något större” och liknades vid 
ett kyrkorum som, oavsett tro, gav tröst. Naturupplevelsen kunde vara på en existentiell nivå. 
För den som är svårt sjuk och döende är mycket osäkert och otryggt. Sjuksköterskorna 
upplevde att naturen då kunde ge trygghet och vila, ”den ger en väldig trygghet på något vis, 
den är som den alltid har varit. Den är beständig” (informant 3). 
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Naturen ger välbefinnande 
Alla sjuksköterskorna upplevde att naturen gav patienterna ett ökat välbefinnande. Det kunde 
gälla att få njuta en stund, känna glädje, lugn, frihet samt att bara få finnas.  
Många av patienterna hade inte varit ute på länge då de kom till avdelningen. De upplevdes 
sakna naturen och att vara ute. En av sjuksköterskorna berättade om en kvinna som nu ville 
ligga ute i sin säng i stort sett hela dagarna och en man som mitt i vintern önskade sitta ute i 
rullstolen, insvept i duntäcken. Några upplevde att patienternas personlighet lätt försvann i 
och med att de inte var fria att göra vad de ville då de var inlagda på sjukhus. För den som 
tidigare hade varit ute mycket kunde saknaden av naturen vara stor, ”det är de här vardagliga 
sakerna som att få komma ut som man vill göra” (informant 4). 
 
”Hon var van att vara ute och att alltid vara solbränd och det slutar man ju inte med bara för 
att man blir sjuk” (informant 3) 
 
 Att få naturupplevelser, antingen genom att få komma ut eller att få titta på natur, upplevdes 
då ha stor betydelse. Sjuksköterskorna berättade om hur patienterna slappnade av då de kom 
ut, hur de vände ansiktet mot solen och njöt då de kände vinden i ansiktet. Ett ökat 
välbefinnande upplevdes även ge en ökad livskvalitet. 
 
Naturen upplevdes även vara betydelsefull för de närståendes välbefinnande. Möjligheten att 
komma ut tillsammans med den sjuke och till exempel ta en promenad uppskattades av 
många. Patienter och deras närstående kände igen sig då de såg motiven på fototapeterna, 
”…de mindes roliga utflykter dit, att de hade varit tillsammans där” (informant 4).  
 
Flera sjuksköterskor berättade hur viktig utemiljön var för de barn som var närstående. 
Barnen hade lättare att finna sig till rätta ute och naturen upplevdes avdramatisera situationen. 
 
Att använda i naturen i vården 
Denna kategori beskriver vilka möjligheter och begränsningar som fanns i den fysiska 
vårdmiljön samt vårdorganisationens betydelse för att kunna använda naturen i vården.  
 
Den fysiska vårdmiljöns möjligheter och begränsningar 
Vårdavdelningarna skilde sig åt när det gällde möjligheterna att använda naturen. På två av de 
tre avdelningarna var möjligheterna för att kunna vara nära naturen mycket goda. 
Omgivningarna beskrevs vara natursköna och vackra och det fanns speciella platser ute som 
till exempel en avgränsad örtagård att kunna ta sig till. En informant berättade att många 
patienter hade sagt att de hade valt avdelningen på grund av att utemiljön var fin och att det 
gick att komma ut i det fria. På den tredje avdelningen var möjligheterna att komma ut 
begränsade till att vistas på balkongerna. På denna avdelning kunde patienterna uppleva 
naturen med hjälp av naturfotografier och fototapeter med naturmotiv. 
 
Alla sjuksköterskorna beskrev att det var betydelsefullt med de balkonger eller terrasser som 
fanns tillgängliga på avdelningarna samt att det var möjligt att kunna köra ut sängar och att 
det fanns ringledning ute. 
 
”På sommaren kan hela terrassen vara full av sängar, och det är ju underbart att kunna få 
ligga ute och även ha liksom träden över sig med löven, och höra naturen. Det känns som det 
är viktigt för många!” (informant 3) 
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Vidare beskrevs balkongerna och terrassernas storlek och läge och hur de hade utsmyckats 
med krukor och planteringar. På en terrass var ett stort träd inbyggt och kom upp ur trätrallen. 
Här kunde sängarna köras fram till trädet och patienten kunde ligga och känna på stammen 
och se upp i trädkronan, vilket uppskattades av många. 
En begränsning som togs upp var läget för vissa av balkongerna då det till exempel saknades 
skydd för stark sol. En annan aspekt var att några balkonger hade galler, vilket upplevdes 
negativt. På en avdelning delades balkongen med en rehabiliteringsavdelning där det vårdades 
förhållandevis friska patienter. Informanterna beskrev att det kunde upplevas negativt att 
blanda svårt sjuka och döende med pigga patienter men att det oftast fungerade bra. 
 
En viktig förutsättning för att kunna använda naturen var att det fanns lämpliga hissar och 
ramper och att utemiljön var anpassad för svårt sjuka patienter. Alla beskrev att en brist på 
tillgänglighet kunde utgöra ett stort hinder för patienterna som ofta var trötta och svaga och 
kanske inte kunde förflytta sig själva. Utemiljön kunde till exempel vara kuperad och ibland 
otillgänglig då det överhuvudtaget var svårt att ta sig ut. Sjuksköterskorna upplevde att den 
utemiljö som uppskattades av patienterna var en avskild och skyddad plats, ombonad men 
ändå öppen och vacker. Platserna skulle vara lugna och rogivande, men med ”friska” 
vardagsljud och där liv och rörelse kunde iakttas. Ett exempel på detta var en av 
avdelningarna som var belägen med balkonger ut mot barnavdelningens utemiljö. Barnens lek 
och skratt upplevdes positivt. En annan viktigt aspekt som lyftes fram var möjlighet att kunna 
ta en promenad med eller utan rullstol. 
 
Utsikten från rummet och sängen upplevdes av alla som mycket betydelsefull för patienterna. 
De beskrev att det gjorde skillnad vad patienten såg från fönstret; om det var natur eller till 
exempel en parkeringsplats. Utsikten beskrevs även vara en viktig förutsättning för att kunna 
följa årstidsväxlingarna. 
 
”Och så det här med årstiderna. Det ger en trygghet att det kommer en vår efter vintern… det 
är ingen som lurar en på det, oavsett vädret så kommer det en vår.  
Jag tror att det är viktigt att få följa årstiderna. Att få vara med i det som händer i naturen” 
(informant 5) 
 
För de patienter som var sängliggande var det inte självklart att de kunde se ut och 
tillgodogöra sig utsikten. Det kunde vara så att en vit och kal vägg där inget distraherar var 
det enda de såg. En informant beskrev att hon upplevde att detta kunde medföra att 
sjukdomen upptog hela patientens sinnesvärld. 
 
Vårdorganisationens möjligheter och begränsningar 
Alla informanterna betonade att en avgörande förutsättning för att använda naturen i vården 
var att chefen och alla andra i personalen var delaktiga. På de aktuella avdelningarna beskrevs 
att alla i vårdpersonalen uppmuntrade patienterna att komma ut.  
 
Sjuksköterskorna berättade även om hur naturen togs till vara inne på avdelningen. Det kunde 
vara att till exempel möblera så att de sängliggande patienterna kunde se ut eller att använda 
naturfilmer och cd-skivor med naturljud som till exempel fågelsång. De följde även årstiderna 
genom att byta fotografier och använda växter och blommor som till exempel tulpaner och 
granris. 
 
”Vi tänker på årstidsväxlingarna, tiden går och att det stämmer mellan ute och inne… att inte 
tiden står stilla här. Så att man får vara med” (informant 4) 
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På en av avdelningarna hade det genomförts ett projekt om naturen i vården. Alla på 
avdelningen hade varit delaktiga och de hade fått hjälp av en utomstående projektledare som 
beskrevs som en eldsjäl. Genom projektet hade naturen förts in på avdelningen med hjälp av 
naturbilder och fototapeter med kända naturmotiv från trakten. Naturbilderna stod på 
tavellister så att de var lätta att byta efter årstid eller patienternas önskemål. På avdelningen 
hade det även inretts en enkelsal där det bland annat fanns fototapet och akvarium. En 
sjuksköterska berättade om en patient som direkt kände igen motivet på tapeten. Patienten 
hade varit där många gånger tillsammans med sin make och sjuksköterskan upplevde att det 
gav patienten en stark och positiv upplevelse att bara se bilden. Genom att föra in naturen på 
detta sätt ville personalen skapa en lugn och varm miljö på avdelningen för både patienter, 
anhöriga och personal. 
 
Tidsaspekten togs upp av alla. Ibland kunde det vara svårt att hinna hjälpa patienter ut. 
Bristen på tid kunde begränsa möjligheterna, men de ansåg att det oftast gick att lösa med en 
god planering, ”det har jättestor betydelse att vi får göra det och har tid för det. Ja, det delar 
vi” (informant 2). En annan tänkbar begränsning som togs upp var brist på resurser, men 
ingen av informanterna upplevde det som ett hinder på deras avdelning. 
 
Naturens betydelse för personalen 
Denna kategori belyser hur naturen kan vara ett verktyg i omvårdnaden och även ge 
personalen välbefinnande. 
 
Naturen som ett verktyg i omvårdnaden 
Sjuksköterskorna upplevde att naturen blev ett verktyg för dem i vårdarbetet. Mycket kretsar 
annars kring lidandet och den medicinska vården, men naturen gav sjuksköterskorna ”friska” 
samtalsämnen och något annat konkret att mötas i och dela med patienterna. Det kunde vara 
rådjuren utanför fönstret eller de nyutslagna vitsipporna. Naturen blev till glädje både för 
patienten och personalen. En sjuksköterska berättade om en patient som plågades svårt och 
den maktlöshet som sjuksköterskan upplevde när hon stod bredvid och medicinerna inte 
räckte för att lindra. För denna patient blev lindringen att få komma ut och sjuksköterskan 
berättade om hur skönt det var att de kunde hjälpa.  
 
”Det var väldigt skönt för oss också att se att vi kunde hjälpa henne! Det var häftigt att se! 
Och så enkelt på något sätt! Jag bär ju med mig henne som en erfarenhet hur väl det kan 
lindra att vara ute. Det är lättare att föreslå för andra när man ser hur god nytta det var för 
henne” (informant 3) 
 
Flera av sjuksköterskorna tog upp hur självklart det kändes att använda naturen i vården och 
såg det som konkreta omvårdnadsåtgärder. Någon ställde frågan varför inte naturen tas 
tillvara bättre på olika vårdinrättningar när det bevisligen har så god effekt. 
 
”Det är bra att vi har våra läkemedel, men detta kan tillföra en annan bit för våra patienter. 
Vi borde börja med det tidigare och inte vänta så sent. Det ligger så nära omvårdnaden; det 
är så basalt, okomplicerat och enkelt… naturen finns där redan! Vi har tappat något viktigt 
på vägen! Jag tror på kraften i naturen och att det för mig känns väldigt ”okonstigt” att 
använda naturen i vården” (informant 5)	  
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Naturen och personalens välbefinnande 
Alla beskrev att naturen även var viktig för dem själva. Det blev ett andningshål i arbetet. 
Någon uttryckte att det var betydelsefullt med utsikten från expeditionen och att den kändes 
rogivande. 
 
”Det är ju ett tungt arbete och naturen blir till vila för oss också. Möjligheten finns också att 
kunna gå ut på rasten. Då får jag andra intryck i huvudet. Varvar ner” (informant 3) 
 
Att under sin arbetsdag ha möjlighet att hitta vila och kraft på arbetsplatsen har stor betydelse 
för att ha ork och närvaro i mötet med patienten. 
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DISKUSSION 
 
Studiens syfte var att belysa sjuksköterskors upplevelser, uppfattningar och erfarenheter av 
naturens betydelse för patienter inom palliativ vård och på vilket sätt de använder naturen i 
omvårdnaden. I resultatet framkommer sjuksköterskornas upplevelser av att naturen gav 
patienterna andra perspektiv och något annat att tänka på som skingrade deras tankar för en 
stund. Naturen gav lindring av smärta och ångest samt välbefinnande i form av njutning, 
glädje och en känsla av frihet. Av betydelse var även hur de olika utemiljöerna var utformade 
med balkonger, terrasser och trädgårdar. Utsikten, naturbilder, fototapeter och naturfilmer 
visade sig också ha stor betydelse. En förutsättning för att använda naturen i vården var att det 
fanns en samstämmighet kring detta i personalgruppen och att chefen var delaktig. 
Sjuksköterskorna menade att naturen blev till ett konkret verktyg i omvårdnaden genom att 
till exempel tillföra ”friska” samtalsämnen och upplevelser att dela med patienterna. Naturen 
gav även personalen ett ökat välbefinnande genom att vara ett andningshål där de hämtade 
kraft och kunde vila. I studien framkommer sjuksköterskornas upplevelser och erfarenheter av 
naturens betydelse inom palliativ vård och på vilket sätt de använder naturen i omvårdnaden. 
Därmed har studiens syfte uppnåtts. 
 
Metoddiskussion 
Författaren valde att göra en kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats då det ansågs vara 
en lämplig metod att använda för att svara på studiens syfte. Utifrån syftet var författaren 
intresserad av informanternas upplevelser och erfarenheter och då lämpar sig metoden väl 
(Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). Även en litteraturstudie hade varit möjlig att 
genomföra, men författaren undersökte och bedömde att det inte fanns tillräckligt med 
kvalitativa studier publicerade i ämnet. 
 
Informanterna rekryterades genom att författaren använde sig av ett bekvämlighetsurval. När 
forskaren väljer ut sitt urval är det viktigt att metoden resulterar i olika variationer inom 
populationen som forskaren är intresserad av (Trost, 2010). Urvalsmetoden gav variation vad 
det gällde ålder, arbetsplats och yrkeserfarenhet. Dock var alla deltagarna kvinnor med svensk 
bakgrund, vilket kan ses som en begränsning av studiens trovärdighet. Deltagarna arbetade på 
olika typer av vårdavdelningar och hade olika lång yrkeserfarenhet (4-30 år). Informanters 
olika erfarenheter ger variation som resulterar i olika perspektiv (Rosberg, 2008). Författaren 
menar att resultatets trovärdighet stärktes då variationen i sjuksköterskornas ålder, 
yrkeserfarenhet och arbetsplats gav fler perspektiv på naturens betydelse inom palliativ vård. 
 
Under intervjuerna användes en intervjuguide med halvstrukturerade öppna frågor som var 
utformad efter syftet. Den utgjorde ett stöd för att säkra studiens trovärdighet och 
tillförlitlighet (Kvale & Brinkman, 2009). Först gjordes en pilotintervju för att kontrollera 
intervjuguidens kvalitet samt att författaren kunde utvärdera sin intervjuteknik. Pilotintervjun 
resulterade inte i några ändringar av frågorna. Pilotintervjun gav däremot en värdefull 
erfarenhet genom att författaren fick prova att ”intervjua på riktigt” och få en uppfattning om 
till exempel tidsåtgång och inspelningsteknik.  
 
Under intervjuerna var samtliga informanter öppna och talföra. Valet att inleda intervjun med 
frågor av allmän karaktär innebar att samtalsklimatet blev avslappnat och författaren upplevde 
att de kände sig trygga i intervjusituationen. Utifrån frågorna fick informanterna berätta fritt 
om sina upplevelser och erfarenheter utan att författaren helt styrde samtalet. Trost (2010) 
menar att intervjuaren ska låta informanten styra ordningsföljden och val av delaspekter under 
intervjun. Författaren följde upp med följdfrågor som till exempel ”kan du utveckla detta 
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närmare?” eller ”kan du ge något exempel på detta?”. Författarens begränsade erfarenhet i 
intervjuteknik gjorde att det vid vissa tillfällen under intervjun missades att ställa följdfrågor. 
Informanten var redan vidare i sin berättelse. Ett exempel på detta var när informanter 
berättade om att bristande resurser kunde utgöra ett hinder för att använda naturen i vården. 
Det hade varit av intresse att få denna synpunkt utvecklad ytterligare. Denna brist kan ha 
påverkat studiens trovärdighet. Författaren avslutade alla intervjuer med en öppen fråga kring 
om det var något informanten hade att tillägga. Detta för att få med alla deras upplevelser av 
naturens betydelse i palliativ vård. Vissa informanter kom då på något som de hade glömt och 
tog upp det, vilket innebar att materialet utökades. 
 
Samtliga intervjuer spelades in vilket medförde att allt som informanterna berättade togs 
tillvara. Ingen av informanterna beskrev att de upplevde något obehag av att intervjuerna 
spelades in och författaren behärskade tekniken och upplevde sig därmed trygg i situationen. 
 
Mättnadsgraden uppnås när tillräckligt mycket information framkommit för att kunna tolka 
sig fram till en förståelse för ett visst fenomen (Thomasson, 2010). Under den femte intervjun 
var författarens upplevelse att det inte tillkom mer ny information och bedömde att antalet 
intervjuer var tillräcklig. Materialet var stort, men upplevdes hanterbart av författaren. Under 
analysprocessen växte successivt de olika underkategorierna och kategorierna fram. Vissa 
meningsenheter var svåra att kategorisera då de vid en första anblick tycktes passa i mer än en 
kategori. Ett exempel på detta är följande meningsenhet ”du kan tänka bättre, du ser din 
betydelse i situationen som den är, du kan avledas både vad det gäller smärta och 
illamående” (informant 1). Författaren kategoriserades denna meningsenhet under 
underkategorin ”Avledning”, men den kunde kanske även ha varit under underkategorin 
”Lindrande”. Vid dessa tillfällen, då tveksamhet uppkom, försökte författaren se till hela det 
sammanhang där meningsenheten tagits. Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2008) ska 
ingen data falla mellan två kategorier eller passa in i två eller flera kategorier, men detta kan 
vara svårt att tillgodoses då det handlar om människors upplevelser. 
 
I en kvalitativ studie är forskaren delaktig och medskapare till texten genom samspelet i 
intervjun (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). Författarens förförståelse finns även med 
i tolkningsprocessen som en viktig del (ibid.). Under hela forskningsprocessen var författaren 
medveten om att ha ett öppet och förutsättningslöst förhållningssätt till materialet.  
 
Överförbarhet innebär i vilken omfattning resultatet kan överföras till andra urval av individer 
och möjligheten till överförbarhet är beroende av variation, djup och innebördsrikedom i 
resultatet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008; Rosberg, 2008). Författaren har strävat 
efter att ge en noggrann beskrivning av studiens genomförande och i vilken kontext den är 
gjord och detta ger förutsättningar för överförbarhet. Resultatet kring naturens betydelse för 
patienter inom palliativ vård är överförbart till andra sammanhang där det bedrivs palliativ 
vård. Detta genom att alla sjuksköterskorna upplevde att betydelsen var stor trots att 
avdelningarna hade olika förutsättningar. Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2008) 
skapar författaren förutsättningarna för överförbarhet, men det är läsaren som avgör om 
resultatet är överförbart till andra sammanhang eller ej. 
 
Studiens tillförlitlighet och trovärdighet stärks av att författaren har försökt att utförligt 
beskriva hur studiens olika delar har genomförts samt användandet av direktcitat. 
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Resultatdiskussion 
Studiens resultat visar att alla informanterna upplevde att naturen har stor betydelse för 
patienter i palliativ vård. Detta resultat stämmer väl överens med forskning och teorier inom 
såväl vårdvetenskap som miljöpsykologi kring naturens betydelse för hälsan (Edvardsson & 
Wijk, 2010; Kearney & Winterbottom, 2005; Bengtsson & Grahn, 2014; Ulrich, 1999; 
Cooper Marcus, 1999). Nightingale framhöll redan på 1800-talet att miljön påverkar 
människors hälsa och betonade bland annat betydelsen av en vacker omgivning både ute och 
inne (Bergbom, 2014). Ulrich (1999) redogör för flera studier som belyser naturens 
hälsoeffekter inom vården och om hur naturen kan befrämja patientens egna copingstrategier. 
Inom miljöpsykologin finns vetenskapliga teorier om hur naturen och utemiljön påverkar 
människan. Som två exempel kan nämnas makarna Kaplans teori om riktad och spontan 
uppmärksamhet, Attention Restoration Theory (ART) (Hartig, 2005; Ottosson & Ottosson, 
2006a) som går ut på att människan är genetiskt anpassad för att leva i naturen, där hon inte 
behöver sortera alla intryck (Bengtsson & Grahn, 2014). En annan är Ulrich teori om hur 
naturens påverkan främst är evolutionärt betingad (Hartig, 2005; Ottosson & Ottosson, 2006a) 
och som menar att vi människor har medfödda minnesliknande bilder av ett ”urhem” där 
skydd och utsikt gör att vi känner oss trygga och kan vila (Bengtsson & Grahn, 2014). Dessa 
teorier ger en ökad förståelse och bekräftar de upplevelser av naturens betydelse som 
framkommer i föreliggande studie som till exempel ”den (naturen) ger en väldig trygghet på 
något vis, den är som den alltid har varit. Den är beständig” (informant 3). 
 
Resultatet visar att naturen gav avledning, lindring och ett ökat välbefinnande. Det finns 
många vetenskapliga studier som beskriver hur miljöns utformning till exempel kan minska 
patienters ångest, sänka blodtrycket och minska smärta. Dessa studier redovisas i en 
litteraturgenomgång av Ulrich (1999). Informanterna beskrev hur naturen skingrade 
patientens tankar för en stund och gav dem en känsla av att få komma in i en annan värld. 
Ulrich (1999) menar att en positiv distraktion, som till exempel den naturen kan ge, kan väcka 
uppmärksamhet och skapa intresse och därmed blockera eller minska oroande tankar. Denna 
kunskap är viktig att känna till inom vården då naturkontakt kan innebär en möjlighet att 
stärka hälsoprocesserna för patienten genom att ge lindring och ett ökat välbefinnande 
(Dahlberg & Segesten, 2010). I den palliativa vården är kroppen central eftersom den är livets 
och identitetens boning (Sand, 2013). För den som snart skall dö är kroppsliga symtom ett hot 
mot hela den egna existensen och det är kroppen som i många avseenden styr hur stunden och 
dagen blir (ibid.). Utifrån ett livsvärldsperspektiv förstås hälsa som ett välbefinnande och en 
känsla att ”vara i stånd till” och då har kroppen stor betydelse (Dahlberg & Segesten, 2010).  
 
God lindring ökar orken att delta i livets aktiviteter och att få vila från tankarna på döden 
(Sand, 2013). Kearney & Winterbottom, (2005) genomförde en intervjustudie med patienter 
som vårdades på tre olika långvårdskliniker. Syftet med studien var att undersöka hur kontakt 
med naturen påverkade välbefinnandet och livskvalitén hos dessa svårt sjuka patienter. I livets 
slutskede kan naturen spela en betydande roll genom att till exempel förbättra kognitiva 
funktioner, stärka copingstrategier och öka livskvalitén (ibid.). Även detta framkom i 
föreliggande studie då det beskrevs att naturen gav ett ökat välbefinnande och att detta 
medförde en ökad livskvalitet både för patienten och dess närstående. 
 
Resultatet belyser sjuksköterskornas upplevelser och erfarenheter av hur viktigt det är för 
patienterna att få komma ut i det fria på balkonger, terrasser eller ut i en trädgård, men även 
att få uppleva naturen inifrån genom fönstrets utsikt eller via fotografier, fototapeter med 
kända naturmiljöer, naturfilmer och inspelade naturljud. I ovannämnda litteraturgenomgång 
av Ulrich (1999) styrks detta resultat av flera studier som beskriver betydelsen av tillgång till 
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natur – innefattande trädgårdar, möjlighet att kunna sitta ute, balkonger, utsikten från 
patientsalen, växter inomhus och naturbilder. Platser som är avskilda, vackra och lugna 
betonas och då det gäller betydelsen av utemiljöns utformning stämmer föreliggande studies 
resultat väl med tidigare forskning (Cooper Marcus, 1999).  
 
Informanterna i föreliggande studie beskrev att patienterna inte var fria att göra vad de ville 
då de var på sjukhus.  Bengtsson & Grahn (2014) menar att om det finns en väl utformad 
utemiljö så erbjuds ett alternativ till att vara inomhus, vilket innebär en frihet för patienten att 
kunna vara utomhus så ofta de vill. Att ha närhet till naturen och möjlighet att själv kunna 
välja mellan att vara ute eller inne, bidrar till en känsla av frihet och valmöjligheter för 
patienten (Wijk, 2010). En bristfällig vårdmiljö och svårigheten att kunna ta sig till trevligare 
omgivningar kan hindra människor att nå små eller stora livsmål (Dahlberg & Segesten, 
2010). 
 
Vikten av att få följa årstidsväxlingarna beskrevs av informanterna i föreliggande studie som 
att det till exempel fanns en tröst i att det alltid kommer en vår efter vintern. I en studie av 
Bengtsson & Carlsson (2006) beskrivs att det är värdefullt att få följa livsrytmen i naturen. 
Studien genomfördes på tre svenska särskilda boenden där personal intervjuades om deras 
upplevelse av utemiljön för de boende (ibid.). Bengtsson & Grahn (2014) beskriver att en 
utemiljö kan innehålla budskap om att vara en fast punkt, om evighet och ursprung och att till 
exempel årstidsväxlingar kan anknyta till livet. För många människor genom tiderna har 
stroferna i psalm 297 varit trösterika; ”tidevarv komma, tidevarv försvinna, släkten följa 
släktens gång…” (Den svenska Psalmboken med tillägg, 2002). 
 
I en studie av Kearney och Winterbottom (2005) beskrivs hinder för att använda utemiljön för 
svårt sjuka patienter inom långvård. Det största hindret som beskrevs var patienternas fysiska 
begränsningar, efter det följde avsaknad av hjälp från personalen och vädret/brist på skydd 
från väder (ibid.). Detta belyser vikten av en god vårdrelation och att sjuksköterskan alltid har 
patienten i fokus och inte nöjer sig med sina egna antaganden om patientens önskemål. 
Patienten hade kanske gärna velat komma ut om denne fick hjälp, men vill inte be om det.  
Resultatet visar även på betydelsen av att utemiljöerna är anpassade och tillgängliga för svårt 
sjuka patienter vilket stöds av Cooper Marcus som till exempel beskriver hur gångar, olika 
sittplatser och skydd för stark sol och regn kan utformas (1999).  
 
Alla informanterna betonade att utsikten från fönstret var värdefull. Sjuksköterskorna 
berättade om hur viktiga de vackra vyerna med skog och grönska var vilket även framkom i 
en studie av Raanaas, Grindal Patil och Hartig (2012) där utsikten mot natur ökade både den 
självskattade fysiska och psykiska hälsan för patienterna. Utsikt mot natur skattades högst 
medan en ”blockerad utsikt” där byggnader var i vägen gav lägst tillfredställelse (Raanaas 
et.al, 2012). I en studie genomförd på en svensk onkologklinik beskrev deltagarna att till 
exempel utsikten kunde utgöra en länk till den vanliga världen och flytta fokus från sig själva 
och sin situation till något utanför sig själv (Edvardsson, Sandman & Rasmusson, 2006). Ur 
ett sjuksköterskeperspektiv, med patienten i fokus, innebär detta att vara lyhörd för patientens 
önskemål och till exempel möjliggöra att patienten kan se ut genom att erbjuda att flytta 
sängen eller rullstolen fram till fönstret. 
 
En intressant iakttagelse i resultatet var att då patienterna fick se naturbilder och fototapeter 
med naturmotiv från välkända miljöer i trakten beskrevs detta av sjuksköterskorna som en 
naturupplevelse likväl som att få komma ut. Studier visar att visuella naturupplevelser (till 
exempel naturbilder och naturfilmer) signifikant minskade patienters stress (Ulrich,1999). I en 
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annan studie beskrevs hur patienter med svåra brännskador fick se naturfilmer i samband med 
de smärtsamma såromläggningarna vilket medförde en minskad upplevelse av ångest och 
smärta (ibid.). Detta faktum bör uppmuntra sjuksköterskor att inte underskatta betydelsen av 
att använda visuella naturupplevelser i vården och att se att till exempel en vacker naturbild 
kan göra skillnad för patienten. Detta belyser hur arbetet med att använda naturen i vården 
även kan ske i det lilla, eller som en av informanterna uttryckte det ”det är så basalt, 
okomplicerat och enkelt… naturen finns där redan!” (informant 5). Genom att använda den 
terapeutiska potential som ligger i att innefatta miljön i omvårdnaden kan patienternas 
välbefinnande främjas (Edvardsson, Sandman & Rasmusson, 2006). 
 
Ahmadi (2006) beskriver utifrån ett sociologiskt perspektiv resultaten från en intervjustudie 
genomförd i Sverige med patienter som hade cancer. Syftet med studien var att utifrån ett 
kulturellt perspektiv på coping och hälsa identifiera olika copingstrategier som de intervjuade 
patienterna beskrev (ibid.). Resultatet visade att alla de intervjuade hade sökt sig till naturen, 
”seeking comfort in and a spiritual connection with nature is found to be one of the most 
important coping methods” (Ahmadi, 2006). I föreliggande studie framkommer 
sjuksköterskornas upplevelse att ”naturen var något större och kunde ses som en form av 
kyrkorum”. I vår sekulariserade värld menar vissa att naturen har ersatt kyrkorummet när vi 
söker en större dimension i våra liv (Strang, 2007). Ahmadi (2006) beskriver hur deltagarna 
sökte andlighet i naturen, genom naturen och med naturen (ibid.). Informanterna i 
föreliggande studie beskrev att naturen kunde tillföra en existentiell dimension och visar 
därmed på en öppenhet att som sjuksköterska kunna bejaka dessa behov. Utifrån dessa 
resultat är det angeläget att patienterna kan få möjlighet att använda naturen som 
copingstrategi även då de är inlagda på sjukhus. 
 
Det framkommer i studien att sjuksköterskorna såg naturen som en del av omvårdnaden. 
Dahlberg & Segesten (2010) menar att vårdmiljön kan ses som ett vårdande redskap. 
Edvardsson, Sandman & Rasmusson (2006) betonar att den fysiska miljön inte bara skall ses 
som en plats för vårdande utan som en del av vårdandet. Informanterna beskrev hur viktigt 
det var att personalen var delaktiga och hade en gemensam syn på att till exempel ta tid för att 
hjälpa patienter ut. Här betonades betydelsen av att även chefen var delaktig. Wijk (2014) 
lyfter fram ledarskapets betydelse för vårdens utförande och att även den miljö där vården 
skall bedrivas måste omfattas.  
 
Sjuksköterskorna tog även upp naturens betydelse för sin egen vila och återhämtning. 
Möjligheten att kunna gå ut en stund och utsikten från expeditionens fönster upplevdes 
viktiga. Här kunde de finna kraft. Kearney och Winterbottom (2005) belyser hur vården i 
livets slutskede kräver ett stort tålamod och medkänsla hos personalen och att de dessutom 
ska tackla patienternas förluster. Kontakt med naturen visade sig befrämja ett stabilt 
sinnesläge, minska mental trötthet och förebygga utbrändhet hos personalen (ibid.). Detta 
resultat stöds av Cooper Marcus (1999) som betonar vikten av utemiljöer där personalen kan 
finna avskildhet för återhämtning och möjlighet att kunna tackla sin egen känsla av förlust när 
patienter dör. Utifrån sjuksköterskans livsvärld behövs kunskap, men även tid för egen 
reflektion (Dahlberg, 2013). 
 
Resultatet visar att naturen har stor betydelse för patienter, deras närstående och personal i 
palliativ vård. Fortsatt forskning inom ämnet vore angeläget och ett förslag kunde vara att 
göra en kvalitativ intervjustudie med patienter i palliativ vård om hur de upplever naturens 
betydelse. 
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Slutsatser 
Resultatet visar att sjuksköterskornas upplevelse av naturens betydelse för patienter i palliativ 
vård innefattar vad naturen ger patienten i form av avledning, lindring och ökat 
välbefinnande, möjligheter och begränsningar i den fysiska miljön och vårdorganisationen 
samt hur naturen kan vara ett verktyg i omvårdnaden och dessutom ge personalen 
välbefinnande. Sjuksköterskornas samstämmiga upplevelse i denna studie är att naturen har 
stor betydelse för patienter i palliativ vård. Det är av vikt att all personal inom vården av 
patienter i palliativt skede ser och tar vara på de möjligheter naturen kan ge till lindring och 
ökad livskvalitet för patienten. Detta kan ske genom att ämnet lyfts i internutbildningar i 
vården samt diskuteras tidigt under sjuksköterskeutbildningen.  
 

 
 
 

”Det sker. Skogen låter det ske. Löv gulnar och lossnar. Det är så.  
De virvlar bort. Vi virvlar bort. Det är så. Jag kan inte ändra det.” 

(”Kärleken och döden” av Werner Aspenström) 
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Brev	  till	  avdelningschef	  
Förfrågan	  om	  medverkan	  i	  en	  intervjuundersökning	  

Naturens	  betydelse	  inom	  den	  palliativa	  vården	  	  
-‐sett	  ur	  ett	  sjuksköterskeperspektiv	  
	  
Jag heter Gabriella Åberg och är onkologsjuksköterska och arbetar i ett Palliativt team. Sedan 
några år tillbaka studerar jag miljöpsykologi på SLU i Alnarp, en utbildning med syfte att 
studera naturens betydelse inom sjukvård, omsorg och skola. Parallellt med detta skriver jag 
nu en kandidatuppsats inom vårdvetenskap vid Linneuniversitetet i Växjö. I min studie 
kommer jag att undersöka och beskriva sjuksköterskans erfarenhet, uppfattningar och 
upplevelser av utemiljön och naturens betydelse i vården av människor i ett palliativt skede. 
 
Jag söker nu intresserade sjuksköterskor att intervjua som är yrkesverksamma inom palliativ 
vård och har minst två års yrkeserfarenhet inom denna vård. Intervjun beräknas ta 30-60 
minuter och genomförs där det passar informanten bäst.  
 
Välkommen att höra av Dig via nedanstående e-mail eller mobil för kontakt och eventuella 
frågor. 
 
Gabriella Åberg 
Onkologsjuksköterska 
gabriella.aberg@hotmail.se 
0703/087328 
 
Handledare: 
Rose-Marie Nilsson-Lindmark 
Universitetsadjunkt, Sjuksköterska 
rose-marie.nilsson-lindmark@lnu.se 
070/5432592 
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Informationsbrev	  
Förfrågan	  om	  medverkan	  i	  en	  intervjuundersökning	  

Naturens	  betydelse	  inom	  den	  palliativa	  vården	  	  
-‐sett	  ur	  ett	  sjuksköterskeperspektiv	  
	  
Jag heter Gabriella Åberg och är onkologsjuksköterska och arbetar i ett Palliativt team. Sedan 
några år tillbaka studerar jag miljöpsykologi på SLU i Alnarp, en utbildning med syfte att 
studera utemiljön och naturens betydelse inom sjukvård, omsorg och skola. Parallellt med 
detta skriver jag nu en kandidatuppsats inom vårdvetenskap vid Linneuniversitetet i Växjö. I 
min studie kommer jag att undersöka och beskriva sjuksköterskans erfarenhet, uppfattningar 
och upplevelser av utemiljöns betydelse i vården av människor i ett palliativt skede. 
 
Jag söker nu intresserade sjuksköterskor att intervjua som är yrkesverksamma inom palliativ 
vård och har minst två års yrkeserfarenhet inom denna vård. Intervjun beräknas ta 30-60 
minuter och genomförs där det passar informanten bäst. Intervjun kommer att bandinspelas. 
Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan. Endast jag och 
min handledare tar del av intervjumaterialet. Deltagarnas medverkan och erhållet datamaterial 
kommer att hanteras konfidentiellt, vilket innebär att eventuella direktcitat i den färdiga 
uppsatsen kommer att avidentifieras samt att allt intervjumaterial kommer att förstöras efter 
studiens slut. 
 
Välkommen att höra av Dig via nedanstående e-mail eller mobil för kontakt och eventuella 
frågor. 
 
Gabriella Åberg 
Onkologsjuksköterska 
gabriella.aberg@hotmail.se 
0703/087328 
 
Handledare: 
Rose-Marie Nilsson-Lindmark 
Universitetsadjunkt, Sjuksköterska 
rose-marie.nilsson-lindmark@lnu.se 
070/5432592 
 
 
 
Jag har tagit del av informationen om studien både muntligt och skriftligt och godkänner 
härmed mitt deltagande. 
 
Ort och datum: __________________________________________________ 

Underskrift:_____________________________________________________ 

Namnförtydligande: ______________________________________________ 
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Naturen	  och	  utemiljöns	  betydelse	  i	  vården	  av	  
människor	  i	  ett	  palliativt	  skede	  

Intervjuguide	  

Kön:	  

Ålder:	  

Utbildning:	  

Hur	  länge	  har	  du	  arbetat	  som	  sjuksköterska?	  

Hur	  länge	  har	  du	  arbetat	  här?	  
	  

Syfte:	  
Att	  belysa	  sjuksköterskors	  upplevelser,	  uppfattningar	  och	  erfarenheter	  av	  naturens	  
betydelse	  för	  patienter	  inom	  palliativ	  vård	  och	  på	  vilket	  sätt	  de	  använder	  naturen	  i	  
omvårdnaden. 
	  

• Berätta	  om	  du	  som	  sjuksköterska	  upplever	  att	  naturen	  och	  utemiljön	  har	  någon	  
betydelse	  i	  vården	  av	  människor	  i	  ett	  palliativt	  skede?	  
Ge	  exempel	  
-‐För	  de	  närstående?	  

• På	  vilket	  sätt	  upplever	  du	  att	  naturen	  och	  utemiljön	  har	  betydelse	  i	  vården	  av	  
människor	  i	  ett	  palliativt	  skede?	  	  

• Vad	  uppfattar	  du	  att	  det	  är	  i	  naturen	  och	  utemiljön	  som	  har	  betydelse?	  
Ge	  exempel	  

• Kan	  du	  utifrån	  din	  erfarenhet	  berätta	  om	  något	  tillfälle	  där	  du	  som	  sjuksköterska	  
har	  kunnat	  använda	  dig	  av	  naturen	  och	  utemiljön	  för	  att	  lindra?	  

• Berätta	  om	  din	  upplevelse	  av	  om	  det	  finns	  några	  hinder	  eller	  nackdelar	  för	  att	  
använda	  naturen	  och	  utemiljön	  i	  vården	  i	  ett	  palliativt	  skede	  
-‐hur	  ser	  din	  chef	  och	  arbetskamraterna	  på	  utemiljöns	  betydelse	  för	  patienterna?	  	  

• Har	  Du	  något	  att	  tillägga	  som	  jag	  inte	  frågat	  om?	  
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Exempel ur dataanalysen	  
	  
	  
Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 
Kod Underkategori Kategori 

”kunde nu berätta 
och drömma sig 
tillbaka” (4) 

Berätta och 
drömma sig 
tillbaka 

Komma in i en 
annan värld 

Naturen ger avledning Naturens 
betydelse för 
patienter i den 
palliativa vården ”oron lindrades 

verkligen när hon 
kunde komma ut” (3) 

Oron lindrades 
när hon kom ut 

Lindring av oro och 
ångest 

Naturen ger lindring 

”Det gör så himla 
mycket för dem, för 
att komma ut på 
balkongen en solig 
dag det ser man gör 
mycket för dem” (5) 

Att komma ut på 
balkongen en 
solig dag ser man 
gör mycket för 
dem 

Att bara få finnas Naturen ger 
välbefinnande 

”Att kunna hjälpa 
patienten ut från 
rummet ut på vår 
långa balkong. Även 
att kunna ta med 
patienter i säng ut på 
vår uteplats på 
markplan” (2) 

Lång balkong 
Ta patienter i 
säng ut på 
uteplatsen i 
markplan 

Miljöns möjligheter Den fysiska miljöns 
möjligheter och 
begränsningar 
 

Att använda 
naturen i vården 

”man vill inte heller 
skylta där med att 
man ligger i sängen. 
Man vill inte det” (1) 

Vill inte skylta 
med att man 
ligger i sängen 

Brist på avskildhet 

”all vårdpersonal 
försöker uppmuntra 
patienterna att 
komma ut” (1) 

All vårdpersonal 
försöker 
uppmuntra 
patienterna att 
komma ut 

Organisationens 
förutsättningar 

Vårdorganisationens 
möjligheter och 
begränsningar 
 

”att personalen inte 
alltid har tid och köra 
ut patienterna” (2) 

Personalen inte 
alltid har tid 

Tidsbrist 
 

”Och det gav också 
mig som 
sjuksköterska något 
friskt att tala om. De 
gav dem stor glädje, 
men också mig” (4) 

Något friskt att 
tala om. De gav 
dem stor glädje, 
men också mig 

Friska 
samtalsämnen  
 

Naturen som ett verktyg 
i omvårdnaden 
 

Naturens 
betydelse för 
personalen 

”Det är ju ett tungt 
arbete och naturen 
blir till vila för oss 
också. Möjligheten 
finns också att kunna 
gå ut på rasten. Då 
får jag andra intryck 
i huvudet. Varvar 
ner” (3) 

Tungt arbete. 
Naturen blir till 
vila. Kunna gå ut 
på rasten och få 
andra intryck. 
Varva ner 

Naturen blir till vila Naturen och 
personalens 
välbefinnande 
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