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Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar: Syftet med denna uppsats var att undersöka hur 

konferensanläggningen, Finnhamns Arkipelag, skulle kunna arbeta med hälsoaktiviteter för 

sina gäster med framförallt naturen som redskap. 

 

-‐ Hur påverkar naturen konferensgästernas hälsa?  

-‐ Hur arbetar redan hälsonischade konferensanläggningar? 

-‐ Hur kan naturen användas inom hälsoarbetet på konferensanläggningar? 

-‐ Vad kan utvecklas på Finnhamns konferensanläggning? 

 

Metod: Forskningen är avsedd att kartlägga behov, önskemål, erfarenhet och åsikter kring 

ämnet och slutsatsen drogs att den kvalitativa metoden, intervjuer, var mest lämpad för att 

kunna besvara frågeställningarna. Data har samlats in via fyra intervjuer, två ansikte mot 

ansikte och två via telefon utefter respondentens önskemål. Respondenterna har erfarenhet 

och kompetens inom området samt arbetar med friskvård eller är konferensansvariga på 

anläggningarna De jobbar med aktiviteter och hälsa för deras konferensgäster och har alla sett 

de positiva resultaten av vistelse i naturen. 

 

Resultat: Resultaten visar att naturen har återuppbyggande och en rad andra positiva effekter 

på konferensgäster som har aktiviteter utomhus. De nischade konferensanläggningarna har en 

mängd aktiviteter och är flexibla utefter önskemål. De menar att gästerna får mer energi och 

blir mer mottagliga för information efter en aktivitet. Utomhus erbjuds allt från stavgång till 

hinderbanor och inomhus kan bland annat yoga och massage erbjudas. Finnhamn har många 

möjligheter att utveckla och nischa sig mot hälsoaktiviter. Finnhamn är omgivet av liknande 

natur som de redan nischade konferensanläggningarna och kan även se de positiva effekterna 

av att erbjuda aktiviteter som inte är alltför tidskrävande.  

 

Slutsats: Slutsatsen är att stor vikt måste läggas vid att påpeka för företaget som bokar 

konferens, hur viktigt hälsa och naturvistelse är och hur det påverkar deras medarbetare. 

Informationen som ges under konferensen kan påverka gästen och leda till kunskap som kan 

förbättra deras hälsa även i framtiden. 
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Abstract 

Aim: The purpose of this study was to examine how this conference center, Finnhamns 

Arkipelag, could work with health activities to its guests with nature particular as a tool. 

 

- How does nature effect the conferencguests health? 

- What do already existing health conference facilities offer? 

- How can nature be used in the work with health on conference facilities? 

- What can be further developed at Finnhamns conference facility? 

 

Method: The intention was to assess the needs, desires, experiences and opinions concerning 

the subject and came to a conclusion that a approach through interviews was most appropriate 

to collect the data. Four interviews were performed, two in person and two by 

telephone. They all have experience and expertise in the area. They work with health and 

nature activities for their conference guests. They all have seen the positive results and 

therefore held the answers to my questions. 

 

Results: The results indicate that nature has a re-building effect as well as a number of other 

effects on the conference guests. The health niche conference facilities have a variety of 

activities. They believe that guests have more energy and become more receptive to 

information after an activity. Outdoors they offer everything from Nordic walking to 

adventure activities. Indoors, yoga and massage could be mentioned as examples. Finnhamn 

offers many opportunities to develop and niche towards more healthy activites. The facility is 

located in suitable nature and can see the positive effects of health and nature interventions. 

 

Conclusion: When interpreting the results, the impact of pointing out for the companies who 

book conferences; the importance of health and nature activities and how they can affect their 

employees stood out as most important. The information given during the conference can 

influence the guest futher on and lead to knowledge that can improve their health in the 

future. 
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Förord 

 

”Look deep into nature, and then you will understand everything better”. 

-Albert Einstein 

 

 
 

Jag vill tacka alla konferensanläggningar för att de tagit sig tid till att besvara mina frågor 

och visat mig runt på anläggningarna! Jag vill tacka Finnhamn för deras stöd och för all 

information de har givit mig. 

 

Jag vill också tacka min handledningsgrupp för deras engagemang och inspiration på vägen 

fram till målet. Jag vill slutligen ägna ett varmt tack till min handledare Rolf Carlson för stöd 

och för ett genuint intresse att hjälpa mig att slutföra min forskning!  

 

Jag hoppas att denna forskning kan vara av intresse för Gymnastik- och idrottshögskolan i 

framtiden och att någon annan student tar vid där jag slutade, 

 

Tack! 

Linnéa Westling 

GIH, Stockholm 

2012-02-15   
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1. Inledning 
 

 

 

1.1 Introduktion 

Jag är uppvuxen i Stockholms skärgård och har vuxit upp med närhet till natur och vatten. För 

mig är naturen en självklarhet för att orka vardagen, en plats för återhämtning och en plats där 

man kan andas ut. Jag har under min uppväxt mött stressade människor som märkt påtaglig 

förbättring efter några dagar i skärgårdsmiljö och som avundas de fastboende på 

skärgårdsöarna. Man måste dock inte bo i denna miljö för att kunna uppleva dess 

återhämtande effekter, man kan åka på semester eller som den här uppsatsen berör, åka på 

konferens. Konferenser bör inte bara ses som möten utan också som en tid för företaget att 

samla nya krafter och få inspiration i fortsatt arbete. Vilken miljö kan då passa bättre än 

naturen? Man kan heller inte ta in hur mycket information som helst utan måste röra på sig, 

aktivera sig fysiskt, mellan varven för att åter bli mottaglig för information. 

 

Idag är samhället uppbyggt för att vi skall behöva röra oss så lite som möjligt. Rulltrappor, 

hissar, mail och datoriserade hushållsapparater. Vi kan idag sköta många ärenden framför 

datorn, men leder denna moderna utveckling till ett bättre, mindre stressigt liv? Bristen på 

fysiska vardagliga aktiviteter och utomhusvistelser är idag ett problem för folkhälsan och allt 

fler drabbas idag av stressrelaterade sjukdomar. (Norling, 2001, s. 3)  Att ett företag har friska 

medarbetare är en förutsättning för att utvecklas och stå sig på marknaden. Om medarbetarna 

mår bra syns det i nöjdare kunder och ökad produktivitet. Det är därför av intresse för företag 

att satsa på hälsan hos sina medarbetare då de märker att god hälsa gynnar företaget. 

(Mikaelsson & Swed, 2008, s.4) Folkhälsoinstitutet lade 2005 fram mål för att främja 

folkhälsan. Mål 4 var ”ökad hälsa i arbetslivet.” I en rapport nämns olika aspekter som har 

betydelse varav en, återhämtning, har stort inflytande. Brist på återhämtning är en stor 

anledning till belastningsskador och utbrändhet. Om medarbetarna istället får tid till att 

variation och omväxling i arbetet samt tid till raster och pauser kan risken minska. (statens 

folkhälsoinstitut, 2008,s. 12) 
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Det har visats naturen har restorativa effekter, det vill säga återhämtande effekter. Det har 

bevistats genom att man har utsatt försökspersoner för stress och därefter har dessa genomgått 

olika återhämtningsmetoder. De som återhämtat sig via skogspromenader hade bättre 

koncentration, kände sig mindre irriterade och upplevde sig gladare. Koncentrationsförmågan 

var betydligt bättre än hos dem som återhämtat sig i en fåtölj i ett rum utan fönster. Man har 

också sett att efter stressiga arbetsuppgifter, återhämtar man sig bäst, får lägre blodtryck, om 

man sitter i ett rum med natur- utsikt eller går en promenad i naturen jämfört med om vilar i 

ett rum utan utsikt. (Ottosson, 2006, s.20-21) Allt fler företag förstår nu vikten av hälsa och 

arbetar mer med hälsofrämjande interventioner för sina medarbetare. Det finns många studier 

som tyder på att vi människor blir lugnare, gladare och mindre konfliktbenägna utomhus. 

(Nylander 2010) Att med denna vetskap, nischa konferensanläggningar mot samma håll, kan 

eventuellt generera fler gäster och samtidigt förbättra gästernas hälsa.  

 

1.2 Bakgrund  

Konferensanläggningar är generellt en tjänst som kunden kan lätt byta leverantör på eller hitta 

andra alternativ på marknaden. De kan på grund av detta vara svårt att sticka ut och synas mer 

än andra anläggningar. Den klassiska försäljningen av materiella ting har gått över mer i 

fokus att sälja tjänster. När även det har börjat blivit passé och inte längre utmärkande, börjar 

man istället rikta sig mer mot att sälja upplevelser och nischa anläggningen. Att nischa sig kan 

generera ökad uppmärksamhet på marknaden. (Bertilsson, Johansson och Järnström, 2011 s. 

10) 

 

16 av 20 tillfrågade konferensanläggningar arbetar redan idag utifrån specifika nischer. Den 

mest dominerande nischen är att arbeta utifrån ett naturperspektiv. Många 

konferensanläggningar vill använda sig av sina närliggande grönområden då de märker ett 

ökande intresse hos sina konferensgäster. Dock anser många att de behöver mer kunskaper 

om hur naturen runt omkring kan användas för att fortsätta utvecklas. (Nylander, 2010 s. 2) 

Det finns idag stort antal konferensanläggningar i Sverige vilket leder till en hård konkurrens 

mellan anläggningarna och för att sticka ut börjar allt fler profilera sig. Det finns 

konferensanläggningar som redan har börjat nischa sig mot ett ökat hälsotänk och fler vill 

använda sig av närliggande natur. 
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Finnhamns konferensanläggning ligger nära Stockholm men tillräckligt långt bort för att 

kunna upplevas som en oas. Det finns mycket natur att använda sig av till utomhusaktiviteter 

och vissa redan existerande åtgärder som t.ex. ett utegym och skogsröjningshelger. Det finns 

möjlighet till paddling och bad, skogspromenader och andra aktiviteter i skön närmiljö. 

Utbudet kan dock behöva utvecklas för att denna konferensanläggning ska sticka ut mot sina 

konkurrenter och inte tappa gäster.  

 

1.3 Definitioner 

 

1.3.1 Konferensanläggning 

För att kunna klassas som konferensanläggning skall utrustning finnas för kurser, konferenser, 

yrkesutbildningar, kongresser och samtidigt kunna erbjuda logi (Europeiska gemenskapernas 

officiella tidning 1999-01-15 s. 23 ff.). 

 

1.3.2 Hälsa 

Man kan inte med endast en definition uttrycka vad begreppet hälsa innebär då forskning 

ständigt utvecklas och kunskapen därmed också utökas. Enligt den traditionella 

biomedicinska förklaringsmodellen klassas hälsa som frånvaro av sjukdom. Denna definition 

har idag kompletteras med en humanistisk förklaringsmodell. Med detta menas hälsa ur ett 

holistiskt perspektiv; vilket innebär att hälsan påverkas av umgänge med andra människor, 

samhället runt om oss samt krav som ställs på individen och inte enbart om frånvaro av 

sjukdomar och skador. (Pellmer & Wramner, 2009, s. 9-10). 

 

En av nutidens mest kända definition av begreppet hälsa och som denna uppsats utgår ifrån, är 

WHO: s definition från 1948.  

“Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och ej blott 

frånvaron av sjukdom eller handikapp”. (Ibid.) 
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1.3.3 Finnhamns Arkipelag 

Finnhamns arkipelag är ett aktiebolag beläget på Finnhamns naturreservat i Stockholms 

skärgård. På huvudön ”Jolpan” ligger vandrarhemmet ”Utsikten”, och det är här 

konferensverksamheten bedrivs. Konferensverksamheten har funnits sedan vandrarhemmets 

start 1987 och bedrivs framförallt i maj samt perioden augusti till oktober och har då allt från 

3-4 upp till 11 grupper i månaden. En konferens kostar 1485 kronor per person och då ingår 

logi, fika, konferenslokal med tillhörande materiell, middag, lunch och frukost samt lakan och 

handduk. Finnhamn marknadsför sig via olika sidor på internet samt på olika mässor som 

konferens-, skärgårds- och båtmässor. (bilaga 6) 

 

Naturen på Finnhamn är varierad från hällmarker till gröna näringsrika jordar. Öarna består 

främst av tallskog på hällmarker men det finns också lövrika lundar med sällsynta arter som 

bland annat orkidéer. Det finns även områden med fina bryn fulla av ekar. 

(http://www.finnhamn.se, [2012-01-17]) 

 

”Namnet Finnhamn kommer ifrån den tid då finska skutor på väg till och från Stockholm lade 

till här. Det stora huset på Finnhamn byggdes som sommarnöje av en kolhandlare Rönström 

omkring 1915. 1943 köptes ön av Stockholms stad, vilket då blev det första 

"rekreationsreservatet" som staden enligt planerna skulle rädda undan den privata 

exploateringen. Sedan 1998 har ön övergått till Skärgårdsstiftelsen. 

 

Ursprungligen var Finnhamn endast hamnen på Stora Jolpan. Numera är Finnhamn 

samlingsnamnet på en ögrupp bestående av Stora Jolpan, Lilla Jolpan samt Idholmen. Högt 

uppe på utsiktsberget står sedan länge skorstenen till den Rönströmska lustjakten 

Mavourneen, som ett landmärke för sjöfarare och ett monument över en svunnen, 

punschdoftande skärgårdsepok.  

 

Öns jordbruk lades ner på 1940-talet, men den öppna landskapsbilden har vårdats genom 

slåtter och röjning och jordbruket återupptogs 1999. Man kan fortfarande uppleva 

skärgårdens berömda blomsterängar och lövsalar vid en vandring runt Finnhamn. Finnhamn 

drivs så miljövänligt som möjligt.  
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Vi arbetar därför aktivt med bl.a. markvård, kompostering och djurhållning för att bevara 

den unika skärgårdsmiljön för framtiden.” (http://www.finnhamn.se, [2012-01-17]) 

Karta över Finnhamn 

 

 
Bild 2. Karta över Finnhamn. 

 

1.4 Forskningsläge  

1.4.1 Konferensanläggningars arbete med hälsa 

En kvantitativ studie från 2010 sammanställde hur konferensanläggningar använder sig av 

närliggande natur och ytterligare gröna närmiljöer (Nylander, 2009, s. 2). Av resultatet kan 

utläsas att av de tillfrågade vill 86 % använda sig mer av närmiljön vid inbokade konferenser 

än vad de gör i dagsläget. Resultaten visar också att 16 av de 20 tillfrågade 

konferensanläggningarna i dagsläget redan arbetar utifrån specifika nischer. De nischer som 

nämndes mest var natur och välmående och den nisch som redovisades som den mest 

dominerande var att arbeta utifrån ett naturperspektiv. (Ibid. s. 2 ff.) 
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Studien redovisade vidare att många av de tillfrågade konferensanläggningarna hade en 

ambition att använda sig än mer naturen och arbeta med aktiviteter men de säger sig sakna 

kunskap. Av den anledningen drar sig många för att våga satsa och utveckla aktiviteter i 

närmiljö samt aktiviteter för gästernas hälsa. (Ibid.)  
 

1.4.2 Naturens påverkan på människors hälsa 

”I en enkätstudie från 2005 om svenskarnas syn på skogen och naturen svarade fyra 

femtedelar (80%) att det är nödvändigt för livskvaliteten att komma ut i skog och mark. Två 

femtedelar (42%) svarade att det är absolut nödvändigt. Bara fyra procent svarade att 

naturen saknar betydelse för deras livskvalitet”. (Naturvårdsverket 2006, s.11) Över 64 % av 

svenska befolkningen anser sig ha ett behov av att vistas i miljö som människan själv inte har 

skapat och över 90 % finner harmoni och avkoppling under naturvistelse. (Naturvårdsverket 

2006, s.11) 

 

Att gå en promenad i naturen när man upplever sig frustrerad i vardagen ser många som ett 

botemedel och vi svenskar anser att den bästa rekommendationen till en stressad vän är att ta 

en skogspromenad (Ottosson, 2006, s. 13). Att naturen påverkar vår hälsa positivt har vi länge 

varit medvetna om men de senaste åren har detta fokuserats allt mer inom forskningen. 

Forskning från Sverige och andra länder har under de senaste 30 åren visat en fördjupad bild 

av naturens påverkan på folkhälsan. ”Den historiska kunskap som funnits i tusentals år – och 

den vardagserfarenhet som många privatpersoner har av att naturen kan hjälpa till vid 

stresshantering, smärtlindring, krisbearbetning och mental återhämtning – har fått stöd av 

vetenskapliga fakta”. (Naturvårdsverket, 2006, s. 8) 

 

Under 1970- och 1980-talen utförde två miljöpsykologer vid namn Rachel och Stephen 

Kaplan på den amerikanska naturvårdsstyrelsen, en studie med slutsatsen att naturen har 

återuppbyggande effekter. Studien var tänkt att sträcka sig över några månader men varade i 

över 10 år. Deltagarna i studien fick vistas i vildmarksmiljö under två veckor och påverkades 

under perioden på ett betydligt starkare sätt än vad forskarna någonsin hade kunnat förutspå. 

Deltagarna skaffade sig dels praktiska erfarenheter, men framförallt mognade de som 

individer och många upplevde en helhet och harmoni starkare än de någonsin känt av tidigare. 

Deras forskning och slutsatser har vidare bekräftats av svenska samt utländska studier. 
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(Ottosson, 2006, s. 16). En av de bekräftande studierna var en svensk studie, där ett tusental 

stadsbor i nio svenska städer deltog. Resultatet visade att närhet till grönmiljöer minskar 

risken för stress. Ju närmare deltagarna bodde till natur, ju mer tid ägnade de i naturen. De 

som ägnade mer tid i naturen upplevde sig själv mindre stressade än de som hade längre till 

närmiljö och därför vistades mindre i naturen. (Ottosson, 2006, s. 17)  Rachel och Stephen 

Kaplan menar vidare i sin studie att vi människor kan hantera sinnesintryck i hjärnan på två 

olika vis. I det vardagliga livet krävs det mycket energi att bearbeta intryck vi ständigt utsätts 

för. De intryck som dominerar i vardagen och som kan generera ökad risk för psykisk 

utmattning är den riktade uppmärksamheten. (Naturvårdsverket, 2006, s. 8) När människan 

istället vistas i naturen är uppmärksamheten snarare spontan och vilsamma sinnesintryck 

dominerar. Naturen stimulerar, till skillnad från vardagen, till återhämtning och avkoppling. 

(Ibid.) Studier inom sjukvården har upptäckt att patienter som legat i rum med utsikt över 

grönmiljöer tillfrisknar mer effektivt än patienter som saknar utsikt över natur. De med natur-

utsikt har mindre huvudvärk och övrig smärta samt behöver lägre doser av smärtstillande 

jämfört med patienter som saknar utsikt över grönmiljöer. Patienter som väntar på att bli 

opererade kommer ned i lägre blodtryck om rummet innehåller bilder på natur. Patienter som 

ligger i ett rum utan bilder lyckas inte sänka sitt blodtryck. (Ottosson, 2006, s.18-19) Det är 

även bevisat att vistelse i skärgårdsmiljö kan främja god hälsa, såväl fysiskt som psykiskt. 

(Söderqvist & Weiss, 2005 s. 4). 

1.5 Syfte  

Syftet med föreliggande uppsats är att undersöka hur konferensanläggningen Finnhamns 

Arkipelag skulle kunna arbeta med hälsoaktiviteter för sina gäster med naturen som redskap. 

 

1.5.1 Frågeställningar 

-‐ Hur påverkar naturen konferensgästernas hälsa?  

-‐ Hur arbetar redan hälsonischade konferensanläggningar? 

-‐ Hur kan naturen användas inom hälsoarbetet på konferensanläggningar? 

-‐ Vad kan man utveckla på Finnhamns konferensanläggning? 
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1.6 Teoretiska utgångspunkter 

 

För att i diskussionen tolka resultatet utgår studien till en del från Bronfenbrenners (2000) 

ekologiska modell. Denna modell speglar individens ständiga interaktion med och påverkan 

av olika strukturer i den omgivande miljön. De fyra strukturerna varierar från närmiljön som 

individen kan påverka till de strukturer som ligger långt från vardagen och är svårare för 

individen att påverka.  

 

Philips vidareutvecklade modellen vilket legat till grund för bilden nedan som visar hur de 

fyra olika strukturerna runt individen tillsammans skapar och utvecklar individen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 1. Fritt avritad Figur över Bronfenbrenner; strukturernas påverkan på individens 

utveckling.(Philips, 2011 s. 69) 
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1.6.1 Mikronivå  

Mikronivån innebär den närliggande miljön som individen kan påverka och påverkas av. 

Arbetskamrater, konferenspersonal, familj och andra personer i ens omgivning som påverkar 

livsstilen. För individens utveckling är det främst hur miljön upplevs och hur individen 

tillskriver miljön och i andra hand vad kamrater eller konferens-personal säger eller hur de 

agerar. (Wagnson, 2009 s. 24) I denna uppsats ligger fokus på konferenspersonal runt 

individen och hur de kan påverka konferensgästerna. 

 

1.6.2 Mesonivå 

Mesonivån innebär samverkan och interaktion mellan olika mikrosystem. Information och 

kunskap som individen får av arbetskamrater och konferenspersonal samt andra i sin närmiljö 

ökar förståelsen och utvecklar individen. I denna uppsats innebär det information och kunskap 

om hälsa som gästerna får av konferenspersonal samt naturvistelsens påverkan under en 

konferens. Vidare hur individen kan ha nytta av dessa kunskaper och upplevelser till 

framtiden. 

 

1.6.3 Exonivå  

Exonivån är en av de yttre strukturerna och som individen har svårt att påverka. Det kan vara 

företaget man arbetar på, konferensanläggningens läge, naturens karaktär och intressen hos 

konferensgästerna. 

 

1.6.4 Makronivå 

Det rådande samhällssystemet, som till exempel sociala, demokratiska och juridiska aspekter. 

I närliggande arbete kan det vara bestämmelser som styr vad konferensanläggningar har och 

inte har möjlighet att utföra samt vad företagen vill ha under en konferensvistelse.  Finnhamn 

ägs av tillsynsmyndigheten skärgårdsstiftelsen och deras bestämmelser kan påverka 

Finnhamns arkipelag. Allemansrätten kan också påverka vad konferensanläggningen kan och 

inte kan göra, det ger friare möjligheter till att använda naturen, vilket är unikt i Sverige. 
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2. Metod 

  

 

 

2.1 Metodval 

Insamlad data avser att mäta behov, önskemål, erfarenhet och åsikter med relevans för syfte 

och frågeställningarna. Intervjuer ansågs därefter mest bäst. När man bestämmer sig för 

datainsamlingsmetod bör man veta skillnad mellan kvalitativ och kvantitativ metod. Den 

kvantitativa undersökningen uttrycker resultatet i siffror medan den kvalitativa metoden 

redovisar med ord eller bilder. De två metoderna skiljer sig också vid analysen; om 

sammanställningen sker via statistik nämns den som kvantitativ. Om analysen istället utförs 

med diskussion och meningar, betecknas analysen som kvalitativ. (Lekvall & Wahlbin, 2001, 

33) Vid val av metod ställdes frågorna; vad och varför behöver jag veta det? Hur mycket 
tid finns för att samla in data?(Bell, 1995, s. 61-62) Som ensam författare till denne uppsats 

och med endast 8 veckor till förfogande begränsades metoden till endast en 

datasamlingsmetod.(Ibid.) Vid tillbakablick på tidigare uppsatser på A- och B-nivå, jämfördes 

den kvalitativa metoden i A-uppsatsen, då metoden var intervjuer, med den kvantitativa 

metoden i B-uppsatsen, då metoden istället var enkäter. Nackdelen med intervjuer är att det är 

tidskrävande och då det är en subjektiv teknik ökar risken för skevhet. Det kan bli svårt att 

analysera men kan å andra sidan ge rik, heltäckande data. Intervjuer är flexibelt och 

djupgående samt ger möjlighet att lägga till följdfrågor och fördjupa sig ytterligare. (Bell, 

1995 s. 90) 

2.2 Urval och etiska aspekter 

Val av respondenter utgick mycket från tidsaspekten och behov och antal intervjuer 

begränsades till fyra. Tre av intervjuerna är med respondenter med erfarenhet och kompetens 

inom forskningsområdet. De arbetar med friskvård på konferensanläggningar och slutsatsen 

drogs att de skulle kunna besvara frågeställningarna. De jobbar alla med aktiviteter och hälsa 

för deras konferensgäster och har alla sett de positiva resultaten av vistelse i naturen. 

även den konferensansvarige vid Finnhamns arkipelag intervjuades då den personen har mest 

kunskap om vad de vill utveckla och vad som redan använts. 
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De forskningsetiska reglerna har följts varför alla intervjuer är anonyma. Vidare har noga 

tanke lagts på etiska problem som kunde tänkas uppkomma under undersökningen och vid 

intervjuerna talades det tydligt om att det var anonymt. Namnen på konferensanläggningarna 

nämns ej då det kan röja respondenternas anonymitet. Respondenterna var även införstådda 

med att intervjun bandades det tydliggjordes att inspelningen endast skulle användas 

personligt bruk och i ett vetenskapligt syfte. De var även medvetna att det gjordes en 

undersökning till en annan konferensanläggning. (GIH, Rånäs, 2009, s.6) 

 

2.3 Konferensanläggningarna 

2.3.1 Konferensanläggning 1 

Konferensanläggningen ligger strax utanför Stockholm och byggdes 1958. Läget är sjönära 

och med närheten till stora skogar och marker. Konferensanläggningen har mest statliga 

konferensgäster, som läkemedelsindustrin, militären och skolor. De kan ta upp till 1000 

sittande gäster samtidigt och en konferens kostar cirka 2500 kr per person och dag beroende 

på tillval. I priset ingår logi, fika, lunch och middag. De erbjuder sina gäster närhet till vatten, 

motionsspår och fågelkvitter och kan erbjuda hälsoaktiviteter som bland annat ett fullutrustat 

gym, segling och bootcamp på närliggande ängar, samt mycket mer. De marknadsför sig via 

mässor och annonser i tidningar. De jobbar även med den kundkretsen de har, att de ska 

återvända och att de rekommendera dem vidare. (bilaga 3) 

 

2.3.2 Konferensanläggning 2 

Denne är belägen i Skånes län med närhet till grönområden och vatten. Den startade på allvar 

2001 men utvecklas hela tiden. De har tre konferensrum som kan ta från 20 till 40 personer. 

En konferens kostar 350 kronor per person och dag, då ingår fika, lunch och frukt samt vatten 

i konferenslokalen. De erbjuder aktiviteter som teambuilding, massage och skattjakter 

utomhus. 

 

De marknadsför sig inte så mycket då de anser att det kostar mer än de smakar och de 

fortfarande är i uppbyggnadsfas. De lämnar dock ut ett aktivitetsprogram i grannkommunerna 
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och har en broschyr man kan beställa via internet. De åker också själva runt för att knyta 

personliga kontakter. (bilaga 4) 

 

2.3.3 Konferensanläggning 3 

Konferensanläggningen blev öppen för allmänheten 1993, huset är byggt för att vara en 

kursgård och har en kapacitet på 101 övernattande gäster och över 200 sittande gäster. De 

ligger en bit utanför Stockholm med närhet till vatten, skog och friluftsområden. De har cirka 

10 konferensgrupper per vecka som generellt stannar 2 dagar med en övernattning. En sådan 

konferens inklusive logi, mat och fika, ligger på runt 2000 kronor. Marknadsföring sker 

främst via radio och kommunaltrafik någon gång per år och har även utesäljare som åker runt 

och informerar om dem. (bilaga 5)  

 

2.3.4 Summering av konferensanläggningarna 

På ytan kan det se ut som att konferensanläggningarna skiljer sig mycket från varandra. 

Storleken varierar med allt från kapacitet av 20 upp till 1000 konferensgäster. De arbetar 

ideellt, hyr in, eller ansvarar själva för hälsoaktiviteter och naturvistelse. De skiljer sig också i 

pris och marknadsföring till viss del. Konferensanläggning 1 och 3 har något dyrare 

konferenser än Finnhamn och konferensanläggning 2. 

 

 Olikheterna till trots har det också mycket gemensamt med avseende på verksamhet och läge. 

Alla fyra (inklusive Finnhamn) ligger i grönområden med vattennära läge. De ligger nära 

skogsmiljöer och gröna ängar och har alla god kapacitet att använda sig av naturen som resurs 

vid konferensaktiviteter.  

 

Konferensanläggning 1-3 har alla märkt att deras gäster påverkas positivt av aktiviter och då 

framförallt aktiviteter utomhus. De vill alla fortsätta med detta och försöker hela tiden att 

utvecklas utefter kundens behov.   

 

2.4 Utförande 

Utförandet har varit via standardiserade intervjuer; vilket innebär en utformad frågemall som 

utgång vid varje intervju (Se bilaga 1 och 2). De skiljer sig något mellan de två mallarna då 
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vissa frågor var relevanta gentemot Finnhamn men ej mot de nischade 

konferensanläggningarna. För att inte riskera att det blir mer som en enkät har intervjuerna 

utgått från frågemallen för att sedan ge utrymme till följdfrågor och på så sätt kunna få 

ytterligare värdefull information.   

 

Vid utformandet av frågemallarna, har en blandning av specifika frågor till respondenterna 

samt övergripande mer allmänna frågor gjorts. 

För att öka helhetsbilden över konferensanläggningen, och kunna se likheter samt skillnader 

mellan de olika konferensverksamheterna, har intervjun börjat med breda allmänna frågor. De 

har därefter fördjupats mot frågor som är nödvändiga för att kunna besvara mina 

frågeställningar. (bilaga 1 och 2)  Intervjuerna har utförts utefter respondenternas önskan. De 

har fått välja dag, tid och plats och intervjun har anpassats efter detta. Väl på plats har en 

tydlig presentation av syfte med besöket gjort. Samt en förklaring vad undersökningen avser 

att undersöka. Det talades om vad respondenternas medverkan betydde och innebar, samt lade 

stor tydlighet vid anonymiteten. Det talades om hur lång tid intervjun beräknades ta och den 

röda tråden försökte följas för att tiden inte skull bli längre än utsatt. (Bell, 1995, s. 96) 

 

Under intervjun eftersträvades att ha en objektiv hållning. Respondenten fick tala utan att bli 

avbruten och motiverades att berätta mer. Vid slut av intervju tackades det för deras tid och 

medverkan.  Vid alla intervjuer har diktafon använts och alla intervjuer har därefter 

transkriberats. För att komma ihåg bättre, gjordes detta redan samma dag som intervjun 

utfördes.  Utformandet gick till genom uppspelning av en bit, pausade och textade. Denna 

procedur gjordes under hela textningen. När hela intervjun var nedskriven lyssnades den 

igenom för att säkerställa att ingenting missats. 

 

2.4.1 Telefonintervju 

Två av intervjuerna utfördes via telefon, den ena på grund av avståndet och den andra då 

väderproblem genererade inställd kommunaltrafik.  

Telefonintervjuer kan vara ett bra alternativ när kommunikationerna är svåra och tiden 

begränsad. Det är även en billigare och mer lätthanterlig metod. Vid telefonintervjuer, till 

skillnad från personliga intervjuer, ansikte mot ansikte, minskar risken för felkällor då den 

som blir intervjuad inte kan påverkas av intervjuaren; kön ålder, utseende med mera. En stor 
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nackdel är dock att man går miste om det personliga mötet och kontakten man får om man 

intervjuar ansikte till ansikte. (Bertilsson, Johansson och Järnström, 2011 s. 39) 

Telefonintervjuer gav chansen att intervjua respondenterna för konferensanläggning 2 och 

Finnhamn då kommunikationerna inte fungerade eller var för tidskrävande. Det gav möjlighet 

att intervjua respondenterna belägna långt borta men det gav mig sämre möjligheter till ett 

personligt möte. Därför spelades även telefonsamtalen in, för att kunna gå igenom dem efter 

intervjun och inte riskera bortfall av värdefull information. 

 

2.5 Reliabilitet och validitet 

Reliabiliteten är tillförlitligheten att den valda metoden ger samma resultat om man utför den 

igen. En fråga som ger ett svar vid ett tillfälle och som får ett helt annat svar vid ett senare 

tillfälle anses ha låg reliabilitet.  

 

Frågorna har kritiskt granskats för att se om en student vid senare tillfälle skulle få samma 

resultat. Objektiva frågor, undvikande av ledande frågor eller egna värderingar har försökt att 

uppnås då det kan försämra reliabiliteten. Det finns risk att man får en snedfördelning i 

resultaten då man intervjuar människor med åsikter, åsikter som kan påverkas av yttre 

faktorer mellan tillfällen. Medvetenhet har funnits om snedfördelningen samt att det kan vara 

svårt att undvika det helt. Med kunskap  om ovanstående och med ständig kontroll över att 

samma frågor ställts till respondenterna samt att intervjuerna utförts efter respondentens 

önskan, anses ha ökat reliabiliteten.(Bell, 1995, s. 94) 

 

Validiteten handlar om att studien mäter vad som avses att mäta. Om frågan saknar 

reliabilitet är även validiteten låg, men validiteten kan även vara låg trots hög reliabilitet, då 

en fråga vid två tillfällen kan ge samma resultat men inte mäta vad den avses mäta.(Bell, 

1995, s. 62-63) 

 

Vid redovisning av resultatet utläses att det som avsetts att mätas, mäts. Frågeställningarna 

har besvarats med hjälp frågemallen. Det utfördes inte pilottest på intervjufrågorna men det 

anses inte har påverkat validiteten. Frågorna var noga genomtänkta samt godkända av 

handledare. Telefonintervjuerna anses inte heller har påverkat validiteten nämnvärt. De 

utfördes med samma frågemall och spelades in samt transkriberades. Tiden var bestämd efter 
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respondentens önskan och informationen uppgavs på likvärdigt sätt som vid intervjuerna 

ansikte till ansikte. Skevheten anses vara minimal då frågorna, tiden och informationen var 

likvärdig. Medvetenheten om den eventuella skevheten som kunde uppstå fanns under 

datainsamlingen och har ökat validiteten. (Hassmén & Hassmen) 

 

3. Resultat 
 

  

 

3.1 Hur påverkar naturen konferensgästernas hälsa? 

Konferensanläggning 1, har en anställd som är ansvarig för friskvården och som har hand om 

aktiviteterna. Denne märker en påtaglig skillnad hos gäster som har aktiviteter under 

konferensen, de får mer ”business energy” av att göra något annat under en stund vilket 

innebär att de får mer energi och att koncentrationsförmågan ökar. Den friskvårdsansvariga 

menar att det inte räcker med en fika för att få tillbaka energi och bli mottaglig för 

information utan man måste komma ut på en promenad, om så endast på 20 minuter. (bilaga 

3) 

 

Konferensanläggning 3, märker att aktiviteter utomhus är populärt. De upplever att 

konferenserna blir mer produktiva även av små korta utomhusvistelser. (bilaga 5) 

 

”Det är vansinnigt uppskattat! Jag tror alla konferenser nästan blir effektivare bara man gör 

någonting. Man kan ju komma ut på en sån väldigt kort grej(... )Många kommer ju från att 

sitta i byggnader inne i stan och tycker att det är väldigt skönt!”1 

 

Finnhamns konferensansvarige märker att gästerna uppskattar promenaden i närmiljön till 

lunch- restaurangen, även om det bara är 10 minuter. Det blir piggare och tycker att det är 

skönt att komma ut och röra på sig en stund mellan mötena.(bilaga 6) 

 

                                                
1 Intervju med respondent på konferensanläggning 3, 2012-02-01, 14:19 
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3.2 Hur arbetar redan hälsonischade konferensanläggningar med hälsa? 

”Ja alltså hälsa är ju,(...)Det är jättestort och det blir ett allt större problem också. Att folk är 

inaktiva och det är ganska lätt att jobba med för det berör alla. (…)Vad vi än har för möten 

försöker vi få in tankarna att jobba med business energy.  Det är vad det handlar om. Jag 

menar mår du inte bra så har du ingen business energy. Vi vill hjälpa företaget att skapa 

förutsättningar att få energi. Du måste få energi någonstans ifrån, du kan inte bara jobba!”2 

 

Konferensanläggning 1 kan göra alla möjliga aktiviteter utefter önskemål hos företaget som 

bokar konferens. De skulle kunna göra en skridskobana vid det närliggande vattnet och de 

skulle kunna hyra in kajaker. De anser att man måste vara lyhörd mot de som bokar och vara 

flexibel utefter gruppen.  

 

Frisvårdansvarig på konferensanläggning 1 säger att när kunden ringer för att boka konferens 

försöker de också göra dem medvetna om vikten av fysiska aktiviteter och utomhusvistelse så 

att företaget bokar in det i schemat.   

 

Det finns också möjlighet för gästerna att träna själva om de får tid till det under sin 

konferens. När de väl får tiden och möjligheten; till fysisk aktivitet märks de påtagligt att 

konferensgästerna blir gladare samt piggare. De jobbar därför mycket med att öka 

medvetenheten om egen tid mellan konferenserna, för arbetshälsans skull. 

 

Konferensanläggning 1, har två fullutrustade gym, tennisbanor samt ett motionsspår precis 

utanför. De lånar också ut material om gästerna vill ut på egna aktiviteter. De kan erbjuda 

träningskläder, pannlampor och västar om gästerna vill ut och springa i 

konferensanläggningens närliggande motionsspår. (bilaga 3) Konferensanläggning 2 har 

massage för gäster vilket är mycket uppskattat. De har även teambuilding-aktiviteter vilket 

främjar samarbetsförmågan hos personalen. bilaga 4).  

Konferensanläggning 3, erbjuder inomhus-curling, boule, yoga, äventyrsbanor och paddling. 

De kan erbjuda danslektioner, teambuilding-aktiviteter och mycket mer. De hyr in externa 

leverantörer för att kunna ge konferensgästerna ett ökat utbud. De anser att läget på 

konferensanläggningen är som gjort för att ha aktiviteter. 

                                                
2 Intervju med respondent på konferensanläggning 1, 2012-01-23, 14:52 



 

23 

 

Alla tre menar att man ska vara lyhörd på företagets önskemål och vara flexibel i val av 

aktiviteter. Friskvård kan vara olika för olika personer och man bör ha olika aktiviteter för 

hela gruppen så alla kan vara med, de som vanligtvis är inaktiva och de som gillar att ta i. 

(bilaga 3-5) 

 

3.3 Hur kan naturen användas inom hälsoarbetet på 

konferensanläggningar? 

 

Konferensanläggning 1 arbetar med många aktiviteter utomhus varav en är stavgång i 

närliggande skog och motionsspår. ”Många tycker det är skittöntigt men när dem har gjort 

det är dem jättenöjda och tycker inte att det är så töntigt längre. Det är ganska lätt 

motionsform som de flesta kan göra och det är en bra aktivitet där man kan prata under tiden. 

Och.. då kan man också ta med sig mötet ut.3” De har även bootcamp, vilket innebär en valfri 

aktivitet utomhus där upplägget varierar beroende på vad företaget som bokat eftersträvar. 

Vid ett tillfälle var det 300 konferensgäster samtidigt som tränade tillsammans utomhus på en 

av ängarna vid konferensanläggningen och det blev mycket uppskattat. De kan här erbjuda det 

mesta som kunder önskar, från tränings-stationer i skogen till paddling i närliggande vatten. 

De har även planer på att utveckla och bygga ett utomhus-gym i skogen ovanför 

konferensanläggningen. (bilaga 3) Problemet ligger inte i brist på aktiviteter utan snarare på 

personen som bokar. ”Den stora utmaningen det är att få konferensgästerna, dem som bokar 

konferenserna att förstå vikten i att ge en aktivitet. Att det ger mer än att inte ha någon 

aktivitet alls. För dem ser tiden i konferensrummet som den viktigaste delen, men tillslut är 

man inte mottaglig för information.4” 

 

Konferensanläggning 2 utvecklar sig ständigt då de märker ett ökat intresse för deras 

aktiviteter. De erbjuder sina kunder Teambuilding-aktiviteter i närliggande miljö och anser 

det vara ett bra sätt att föra samman konferensgruppen. Några exempel på teambuilding- 

                                                
3 Intervju med respondent på konferensanläggning 1, 2012-01-23, 14:52 
4 Ibid. 
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aktiviter är skattjakten som är till för att gästerna ska skratta tillsammans och där fokus 

framförallt ligger på den psykiska hälsan. (bilaga 4) 

 

Konferensanläggning 3, försöker inspirera gästerna att röra på sig utomhus och erbjuder 

utlåning av både cyklar och kajaker. När jag frågar dem vad de kan erbjuda för aktiviteter 

utomhus får jag som svar: (bilaga 5)  ”Ehh, ja väldigt mycket. För vi, jag nu på vintertid så vi 

har ju ett elljusspår så man kan åka skidor. Det är väldigt få konferensgäster som kanske har 

möjlighet att ta med sig ett par skidor men man kan i alla fall ge sig ut och promenera och vi 

försöker alltid tala om det. Vi har inget gym här så att när folk saknar det uppmuntrar vi dem 

till att gå ut och gå. Vi har stavar och reflexvästar och kartor på området.  Sen övriga 

årstider när det inte är så snöigt har vi andra aktiviteter. Vi har kanoter som man kan låna 

och ge sig ut med. Boule-bana ute också och givetvis lånar vi ut cyklar också om man vill 

cykla runt och man kan ju också om man bara har grupparbeten gå ut i naturen och vara. 

Eftersom vi ligger så att det är så lätt att komma ut så ska man ju passa på att få frisk luft.5” 

 

3.4 Vad kan utvecklas och göras på Finnhamns Arkipelag? 

 

Finnhamn har i dagsläget inte så stort utbud av aktiviteter. Vid stora konferensgrupper kan de 

dock hyra in aktivitetsbolag och de har även möjlighet att själva anordna femkamp för sina 

gäster men annars inga egna, arrangerade aktiviteter. De menar dock att det vore väldigt 

intressant och att de är öppna för att öppna upp för mer aktiviteter som inte är alltför 

personalkrävande och som kan ska fungera med den befintliga personalen. De ska vara 

relativt korta så att de går att väva in i konferensen. Närheten till naturen och vattnet används 

inte specifikt, förutom till femkampen. De har dock nyligen byggt ett utomhusgym som de 

skulle vilja använda sig av på något sätt. Det finns möjlighet att hyra kajak och roddbåt samt 

bada bastu vid vattnet men annars används inte naturen och närheten till vattnet genom 

särskilda aktiviteter. 

 

Efterfrågan om aktiviteter hos kunder finns men är inte så stor. Den konferensansvarige tror 

att det kan bero på att de inte går ut med det, och tror att det skulle sälja och vara uppskattat 

om det erbjöds. Den konferensansvariga kan se fördelarna med ett utökat utbud av aktiviter 

                                                
5 Intervju med respondent på konferensanläggning 3, 2012-02-01, 14:19 
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för hälsan och aktiviteter i naturen och tror att det eventuellt skulle kunna bidra till fler 

konferensgäster. ”Ja jag tror att man kan, det blir ju en lite nischning dådå, så man skulle 

säkert, kan jag tänka mig att man skulle kunna få in flera konferenser, det kan jag nog tro.6”  

 

 
 
  

                                                
6 Intervju med respondent på Finnhamns arkipelag 2012-02-07, 19:19 
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3.5 Råd från nischade konferensanläggningar 

 

På frågan till de redan nischade konferensanläggningarna vad man skall tänka på om man vill 

utveckla en nischning och jobba mer med hälsa och den närliggande naturen får jag som svar; 

 
”Ja man får väl tänka på att, man får ju se till vad det finns för möjligheter. Vi ligger ju mitt 

ute på vischan och därför får man ju se över vad man kan utnyttja! Och framförallt vilka 

personer har vi tillgängliga. Och vad har dem för möjligheter, vilka resurser har dem. 
Så i dagsläget får vi mest titta på personalresursen och se..(..) 

Det är viktigt att man är van att stå inför människor och kan samarbeta och helt enkelt slå 

sina kloka huvuden ihop och dela med sig av sina erfarenheter!7 ” 

 

”Man måste se på människor och sen måste man läsa av. Jag menar om vi säger att det är en 

större grupp, ehh det kan ju vara mindre grupper också men att man ser alternativen. Jag 

tycker att ska man ha en aktivitet då ska alla vara med! Det ska inte vara frivilligt för det är 

värdelöst och då vågar inte folk vara med. Så då står dem bredvid och tittar, dem vill gärna 

vara med men vågar inte. Utan alla ska vara med men det ska finna olika aktiviter för alla 

kategorier. Säg att det är en grupp så kan man ta fyra kategorier, yoga, promenad en lite 

tuffare aktivitet och en till. Och så fyller man i en meny och så får de förboka den de vill vara 

med i. Sen bokar man instruktörer efter. Då blir alla nöjda och alla får vara med och delta.8” 

 

”Ja, vad bör man tänka på? Att friskvård kan vara väldigt olika för olika personer. När man 

ska jobba med olika aktiviteter ska man jobba med aktiviteter som kan passa alla typer av 

grupper. Ja och att friskvård kan vara så mycket. Frågan är hur mycket man ska nischa sig. 

Alla är vi väldigt olika, men jag tror att det är väldigt viktigt, för det har blivit väldigt 

populärt det här med hälsa och välbefinnande. Men egentligen är aktiviteter överhuvudtaget 

hälsa.9” 

 

  

                                                
7 Intervju med respondent på konferensanläggning 2, 2012-01-24, 10:02 
8 Intervju med respondent på konferensanläggning 1, 2012-01-23, 14:52 
9 Intervju med respondent på konferensanläggning 3, 2012-02-01, 14:19 
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4. Diskussion 

  
 

 

 

4.1 naturens påverkan på hälsan 

 

Syftet med denna uppsats var att undersöka hur, Finnhamns Arkipelag, skulle kunna arbeta 

med hälsoaktiviteter för sina konferensgäster med naturen som redskap. Tack vare 

allemansrätten i Sverige finns oändliga möjligheter att använda sig av naturen och påverka 

även på Makronivån. Allemansrätten tillåter oss att röra oss i skog och mark betydligt mer 

fritt än i övriga Europa. Finnhamn och de andra konferensanläggningarna kan med stor frihet 

använda naturen då Sverige har regler vi har. 
 

konferensanläggning 1 och 3 märker en påtaglig skillnad hos gäster som har aktiviteter under 

konferensen, de får mer ”business Energy” av att göra något annat under en stund. De får mer 

energi och koncentrationsförmågan ökar. De märker att utomhusvistelse är oerhört uppskattat 

och är övertygade om att det ökar produktiviteten, såväl långa som korta utomhusvistelser. 

Den friskvårdsansvarige på konferensanläggning 1, menar att det inte räcker med en fika för 

att få tillbaka energi och bli mottaglig för information utan man måste komma ut på en 

promenad, om så endast på 20 minuter. (bilaga 3) Om jag upplever stress och oro, möjligtvis 

huvudvärk, kan en promenad eller en tur i skogen få mig lugnare, mer harmonisk och 

huvudvärken går i de flesta fall över. Det kan bero på, som forskningen visar, att naturen 

sänker blodtrycket och får oss att uppleva ett lugn. Vi känner oss ödmjuka och mindre 

stridsbenägna i miljöer som ej skapats av människan. (Fhi, 2008, s. 12) 

 

Vid analys över resultaten använder jag mig till en del av Bronfenbrenners ekologiska modell. 

Denna modell speglar individens ständiga interaktion med, och påverkan av; olika strukturer i 

den omgivande miljön. De fyra strukturerna varierar från närmiljön som individen kan 

påverka till de strukturer som ligger långt från vardagen och är svårare för individen att 

förändra.  
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Den tredje av strukturerna och som för individen är svårpåverkad kallas exonivån. Det kan 

vara företaget man arbetar på, konferensanläggningens läge, naturens karaktär och intressen 

hos konferensgästerna.  

De kan vara svårt att påverka företagets belägenhet, ofta blir det i stadsmiljö på grund av 

kommunikationer och enkelhet. Men om företaget då istället aktivt väljer 

konferensanläggningar med närhet till natur kan åtminstone dessa tillfällen utnyttjas till att 

påverka deras medarbetare genom naturens positiva effekter. Det är för företaget av stor vikt 

att ha friska medarbetare för att stå sig på marknaden. Friska medarbetare genererar nöjdare 

kunder samt ökad produktivitet. (Mikaelsson & Swed, 2008, s.4) 

 

Forskning visar att naturen har restorativa effekter, det vill säga återhämtande effekter. En 

stor anledning till belastningsskador och utbrändhet idag beror på bristen till återhämtning. 

(Fhi, 2008,s. 12) Genom att återhämta sig mellan konferenserna med skogspromenader kan 

koncentration öka, medarbetarna upplever sig gladare och de blir mer mottagliga för 

information till nästa möte. Återhämtningen blir större av vistelse i natur jämfört med en fika 

inomhus. (Ottosson, 2006, s.20-21) Att konferenspersonalen märker en påtaglig skillnad hos 

sina gäster vid utomhusvistelse och aktiviteter i närmiljö, bekräftas ytterligare av forskning. 

Studier inom sjukvården har upptäckt att patienter som legat i rum med utsikt över 

grönmiljöer tillfrisknar mer effektivt än patienter som saknar utsikt över natur. De med 

naturutsikt har mindre huvudvärk och övrig smärta samt behöver lägre doser av 

smärtstillande, jämfört med patienter som saknar utsikt över grönmiljöer. Patienter som väntar 

på att bli opererade kommer ned i lägre blodtryck om rummet innehåller bilder på natur. 

Patienter som ligger i ett rum utan bilder lyckas inte sänka sitt blodtryck. (Ibid., s.18-19) 

 

Under 1970- och 1980-talet utförde två miljöpsykologer vid namn Rachel och Stephen 

Kaplan; på den amerikanska naturvårdsstyrelsen, en studie med slutsatsen att naturen har 

återuppbyggande effekter. Deltagarna skaffade sig dels praktiska erfarenheter, men 

framförallt mognade de som individer och många upplevde en helhet och harmoni starkare än 

de någonsin känt av tidigare. (Ibid., s. 16). Konferensgästerna får mer energi och blir mer 

mottagliga för information vid vistelse i närliggande miljö under sin konferensvistelse. 

Naturen och dess restorativa effekter får oss att koppla av och öka vårt synintryck. Efter en tid 

koncentration tappar vi fokus och kan inte längre ta in information, att då får 10 minuter till 

att andas frisk luft eller gå en promenad kan räcka för att jag åter ska bli mottaglig för text. 

Kaplan menar vidare i sin studie att vi människor kan hantera sinnesintryck i hjärnan på två 
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olika vis. I det vardagliga livet krävs det mycket energi att bearbeta intryck vi ständigt utsätts 

för. De intryck som dominerar i vardagen och som kan och kan generera ökad risk för psykisk 

utmattning är den riktade uppmärksamhet.( Naturvårdsverket, 2006, s. 8) När människan 

istället vistas i naturen är uppmärksamheten snarare spontan och vilsamma sinnesintryck 

dominerar. Naturen stimulerar, till skillnad från vardagen, till återhämtning och avkoppling. 

(Ottosson, 2006, s. 26) 

 

Denna forskning kan visa att företag som aktivt väljer att ha sin konferens på en anläggning 

med närhet till natur och med möjlighet till fysisk aktivitet i naturen minskar risken att deras 

medarbetare upplever stress och psykisk utmattning. De har troligtvis riktat sinnesintryck på 

informationen under konferensen oavsett, men här har de möjlighet att gå ut mellan möten 

och stimulera återhämtningen på ett helt annat vis med naturen som redskap än vad de hade 

haft möjlighet till på en konferensanläggning med avsaknad av närliggande natur. 

(naturvårdsverket, 2006) 

 

4.2 Möjligheter till utveckling på Finnhamn 

 

Finnhamn har i dagsläget inte så mycket aktiviteter. De menar dock att det vore väldigt 

intressant och att de är intresserade av att öppna upp för mer aktiviteter som inte är alltför 

personalkrävande och som kan ska fungera med den befintliga personalen. Fler aktiviter kan 

eventuellt generera fler gäster samtidigt som tiden måste räcka till då företagen ofta redan har 

ett fullbokat schema. 

 

Konferensanläggning 1 anser att problemet inte ligger i bristen på aktiviteter utan framförallt 

på företaget som bokar. De menar att man måste få företaget att förstå vikten av att ha 

aktiviteter och få dem att inse att det krävs aktiviteter mellan konferenserna för att man åter 

ska bli mottaglig för information. (bilaga 3) Om man vid bokningen, även på Finnhamn, talar 

om alla möjligheter som finns till aktiviter och vistelse i naturen och varför det är viktigt kan 

man eventuellt påverka företagen på mikronivå och få dem att boka in aktiviteter. Av de tre 

intervjuade konferensanläggningar som nischat sig mot ett hälsotänk är alla eniga om de 

positiva effekterna. De kan se att gästerna får business Energy som de kan ha nytta av i 

framtiden. De är alla tre flexibla angående aktiviteter utefter kundens önskemål, något som 

säkerligen kan öka chansen att fler företag väljer till extra aktiviteter under sin 
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konferensvistelse. De anser att man måste vara lyhörd och göra kunden medveten om vikten 

av hälsa och fysiska aktiviteter. De anser också att gästerna måste få egen tid, att själva hinna 

träna eller aktivera sig utomhus, något som man också försöker påpeka till företagen. 

 

Genom att konferenspersonalen påverkar gästerna och företagen på mesonivån; visar och 

använder sig av aktiviteter för hälsan, kan informationen genereras till kunskap. Kunskap som 

kan användas vidare av gästerna, även i framtiden. Man kan därför se att arbete med hälsa 

under konferensen inte bara påverkar individen kortsiktigt utan också kan generera till ett 

längre friskare liv hos denne, varför hälsoaktiviter på konferensvistelsen kan ses som positivt 

för folkhälsan. 

 

Konferensanläggning 1, har två fullutrustade gym, tennisbanor samt ett motionsspår precis 

utanför. De lånar också ut material om gästerna vill ut på egna aktiviteter. De kan erbjuda 

träningskläder, pannlampor och västar om gästerna vill ut och springa i 

konferensanläggningens närliggande motionsspår. De arbetar även med många aktiviteter 

utomhus varav en är stavgång i närliggande skog och motionsspår. De har även bootcamp, 

vilket innebär en valfri aktivitet utomhus där upplägget varierar beroende på vad företaget 

som bokat eftersträvar. De kan erbjuda det mesta som kunderna önskar, från tränings-stationer 

i skogen till paddling i närliggande vatten. De har även planer på att utveckla och bygga ett 

utomhus-gym i skogen ovanför konferensanläggningen. (bilaga 3) Finnhamn saknar 

tennisbanor men har ett utomhus-gym för gästerna att tillgå. Det skulle kunna användas som 

en aktivitet men också av kunderna under deras fritid. Viktigt är att informera och tala om att 

det finns och hur det kan användas. Ön är full av stigar och ängar med möjligheter att röra sig 

på, det finns en vandringsled som kan användas som motionsspår. Det är populärt på 

konferensanläggning 1 och skulle säkerligen användas även på Finnhamn.  

 

Konferensanläggning 2 har massage för gäster vilket är mycket uppskattat. De har även 

teambuilding-aktiviteter vilket främjar samarbetsförmågan hos personalen. De utvecklar sig 

ständigt då de märker ett ökat intresse för deras aktiviteter. De erbjuder sina kunder 

Teambuilding-aktiviteter i närliggande miljö och anser det vara ett bra sätt att föra samman 

konferensgruppen. Några exempel på teambuilding- aktiviter är skattjakten som är till för att 

gästerna ska skatta tillsammans och där fokus framförallt ligger på den psykiska hälsan. 

(bilaga 4) Genom att någon ur personalen på Finnhamn ökar sina kunskaper inom massage 

skulle det kunna erbjudas även där. Det är ej tidskrävande och på konferensanläggning 2 är 
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det mycket populärt bland gästerna. Finnhamn har idag teambuilding i form av femkampen, 

men skulle kunna utveckla ännu fler teambuilding aktiviteter utefter egna samt önskemål från 

företagen och inneha aktiviter även för den psykiska hälsan. 

 

Konferensanläggning 3, erbjuder inomhuscurling, boule, yoga, äventyrsbanor och paddling. 

De kan erbjuda danslektioner, teambuilding aktiviteter och mycket mer. De hyr in externa 

leverantörer för att kunna ge konferensgästerna ett ökat utbud. De anser att läget på 

konferensanläggningen är som gjort för att ha aktiviteter. De försöker inspirera gästerna att 

röra på sig utomhus och erbjuder utlåning av både cyklar och kajaker. Inomhuscurling och 

boule; kräver inte så mycket resurser och skulle kunna implementeras även på Finnhamn. 

Äventyrsbana skulle man med enkla medel kunna bygga i närliggande natur och yoga eller 

liknade gympa, skulle kunna erbjudas från någon med kompetens inom personalen. Det finns 

redan möjlighet att hyra kajak och roddbåt samt bada bastu vid vattnet men annars används 

inte naturen och närheten till vattnet genom särskilda aktiviteter. 

Även Finnhamn kan ses som gjord för att ha aktiviteter då den ligger i liknande miljö. 

 

Allt fler företag förstår nu vikten av hälsa och arbetar mer med hälsofrämjande interventioner 

för sina medarbetare. Det finns många studier som tyder på att vi människor blir lugnare, 

gladare och mindre konfliktbenägna utomhus. (Nylander 2010) Att med denna vetskap, 

nischa konferensanläggningar mot samma håll, kan eventuellt generera fler gäster och 

samtidigt förbättra gästernas hälsa.  

 

4.3 sammanfattning av diskussion 

 

Vid summering och tolkning av resultaten dras slutsatsen att naturen har återuppbyggande och 

en rad andra positiva effekter och det märks på konferensgäster som har aktiviteter utomhus. 

Ur resultatet kan även utläsas att man med små enkla medel kan ha många olika typer av 

aktiviteter på Finnhamns arkipelag. Det finns redan resurser som kan utvecklas; utegym, 

motionsspår, kajaker och mer aktiviteter i den gröna närmiljön. De redan nischade 

konferensanläggningarna är flexibla i vad de har för aktiviteter, vissa kräver endast en äng 

medan andra kräver mer material. De ser alla positiva effekter, effekter som även 

uppmärksammats till en del på Finnhamn. 

 



 

32 

De nischade konferensanläggningarna lägger stor vikt i att få företagen att förstå betydelsen 

av att boka in tid för aktiviteter. De menar att deras gäster blir piggare och mer mottagliga för 

information, något som man bör uppmärksamma för företagen. Finnhamns arkipelag är av 

intresse att erbjuda mer aktiviteter men uttrycker en svårighet i att hitta tid. Man bör här börja 

redan i bokningen och övertyga företaget om vikten av aktiviteter i naturen och för hälsan. 

 

För att i diskussionen tolka resultatet har jag till en del utgått från Bronfenbrenners (2000) 

ekologiska modell. Denna modell speglar individens ständiga interaktion med och påverkan 

av olika strukturer i den omgivande miljön. De fyra strukturerna varierar från närmiljön som 

individen kan påverka till de strukturer som ligger långt från vardagen och är svårare för 

individen att påverka. Modellen har passat väl överens med uppsatsens syfte och framförallt 

Mesonivån. Genom att konferenspersonalen påverkar gästerna och företagen på mesonivån 

visar och använder sig av aktiviteter för hälsan, kan informationen genereras till kunskap. 

Kunskap som kan användas vidare av gästerna, även i framtiden. Man kan därför se att arbete 

med hälsa under konferensen inte bara påverkar individen kortsiktigt utan också kan generera 

till ett längre friskare liv hos denne, varför hälsoaktiviter på konferensvistelsen kan ses som 

positivt för folkhälsan. 

 

4.4 Diskussion över val av metod 

 

I metoddelen beskrivs medvetenheten över eventuell skevhet med intervjuer som val av 

metod. Studien har därför försökt att utföras genom att utgå från frågemallen vid samtliga 

intervjuer. Möjligtvis hade datainsamlingen kunnat utökas med enkäter men ansåg att tiden 

var alltför begränsad. Intervjuerna utfördes på liknande vis, även om två var via telefon. De 

via telefon blev dock behandlade på samma vis, de fick själva välja en tid, intervjun spelades 

in och utrymme för följdfrågor fanns. Genom att jag från ursprungsläget varit medveten om 

riskerna med eventuell skevhet vid intervjuer, har jag hela tiden försökt att ha det i åtanke och 

inte ställt ledande frågor som kunnat generera missvisande svar. Intervjuerna har gett mig 

tillräckligt mycket information till att möjliggöra besvarande av syfte och frågeställningar 

varav jag känner mig positiv till val av metod.  
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4.5 Vidare forskning 

 

Att fortsätta utveckla forskning inom området vore av intresse. Det finns mycket forskning 

om hur naturen påverkar oss positivt men det krävs ännu mer för att implementera och få upp 

ögonen hos stora företag.  

Om de blir fortsatt informerade hur deras medarbetare påverkas positivt av hälsa och natur, 

kommer förhoppningsvis allt fler företag att utnyttja det. Konferenser är något nästintill alla 

företag har och att utnyttja detta tillfälle till att öka kunskap och förståelse för vikten av hälsa, 

ser jag som gynnsamt. Om någon tar vid där uppsatsen slutar, bör forskningen ligga i hur man 

får upp ögonen för företagen och hur man får dem att välja konferensanläggningar med hälso-

nischning.  Att påverka företag kan vara ett steg till att förbättra folkhälsan. 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor med hälsonischade konferensanläggningar 

1. Hur länge har ni haft konferensverksamhet? 

2. Hur många konferensgrupper har ni per månad?  

3. Hur många finns det resurser för? 

4. Hur brukar en konferens hos er se ut? 

5. Vad kostar en konferens hos Er? Ca.. 

6. Hur jobbar ni med hälsoaktiviteter för era konferens- gäster? 

7. Använder ni närmiljön/naturen under era konferenser? 

8. Hur i så fall? 

9. Använder ni närheten till vattnet på något sätt? 

10. Upplever ni att konferensgästerna påverkas av hälso- aktiviteter? 

11. Vad kostar de olika aktiviteterna? Ca.. 

12. Om Ni arbetar i naturen, hur påverkas gästerna av det? 

13. Hur marknadsför Ni er? 

14. Vad kan man tänka på vid marknadsföring? 

15. Har er popularitet ökat efter att ni införde ett hälsotänk? 

16. Kommer Ni att fortsätta utveckla detta? 

17. Vad bör man tänka på om man vill börja med hälso- aktiviter för sina konferensgäster? 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor till Finnhamns arkipelag 

1. Hur länge har ni haft konferensverksamhet? 

2. Hur många konferensgrupper har ni per månad?  

3. Hur många finns det resurser för? 

4. Hur brukar en konferens hos er se ut? 

5. Vad kostar en konferens hos Er? Ca.. 

6. Jobbar ni redan nu med hälsoaktiviteter för era konferens- gäster? 

7. Vad vill ni utveckla? 

8. Använder ni närmiljön/naturen under era konferenser? 

9. Hur i så fall? 

10.  Märker ni någon effekt på era gäster när De vistas i naturen? 

11. Vad behöver Utveckling? 

12. Efterfrågas det mer aktiviteter i naturen? Vad? 

13.  Använder ni närheten till vattnet på något sätt? 

14. Vad kostar de olika aktiviteterna? Ca.. 

15. Hur marknadsför Ni er? 

16. Vad tror ni att en utveckling av hälsoaktiviter kan resultera i? 
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Bilaga 3 

Intervju med konferensanläggning 1  

2012-01-23 (14:52) 

Hur länge har det varit konferensverksamhet här? 

Det har varit i den här byggnaden, den här byggnaden byggdes 1958 

Ehh.. och hur många konferensgrupper har ni per månad? 

Alltså det är ju jätteolika, nu det här är ju väldigt säsongsstyrt. Januari är ju den bästa 

månaden på hela året och då är det ju, som förra veckan hade vi 300-400 gäster dagligen. 

mm.. Hm.. 

och ikväll kommer det fler, nu har vi cirka 190 gäster. Så det varierar ju jättemycket. 

Vi har 250 bäddar men vårt störta rum, det största grupprummet tar 450 konferensgäster 

sittande. 

Mm.. 

Och sen har vi ett antal stora salar till. Så vi skulle kunna ha upp till 1000 gäster sittandes 

samtidigt. 

Samtidigt? 

Ja, i olika salar. Så det är en ganska stor anläggning. 

Ja verkligen!  Ehh.. Hur ser en klassisk konferens ut? Alltså hur många dagar är det 

ungefär? 

Alltså det är jätteolika. Dels har vi rätt mycket utbildningar här. Alltså ämnesutbildningar 

och då brukar dem komma tre till fyra nätter och sen kommer dem vid tre olika tillfällen, 

beroende på vad det är för utbildning dem går. Chefs- och ledarutbildningar sträcker sig över 

ett år (…) En klassisk konferens är allt från en till tre dygn.en övernattning är det vanligaste, 

klassisk konferens Och då kan grupperna vara allt från tio personer till 400. 

Okej, mm. Vad är det typiska företaget som kommer? 

Ehh.. hos oss är en hel del statligt. Som försvaret, myndigheter, skola och sen är det också, ja 

mycket från läkemedelsindustrin. 

Mhmm? 

Är det. Dem är ute och konfererar mycket för dem finns ju överallt, dem ligger ju över hela 

världen så ofta måste dem ta in från många olika ställen i sverige (..)  Den här anläggningen 

är ju väldigt styrd så att här kommer den och konfererar. Här är det inte så att man åker hit 

för att mysa lite. 

Nej.. 
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Utan här är det mer att man, det är byggt för effektiva möten och att man ska få ut någonting 

utav det. Så det är inte som vissa anläggningar som marknadsför sig för fina pooler. Då åker 

man kanske dit för ett annat syfte.. 

Ehh.. du behöver inte svara, men ungefär vad kostar en konferens? 

Nej men säg såhär man tar oftast betalt per dygn och då ingår ju logi och sen fikaraster och 

allting. Det ligger på 2000 till 2500 per dygn per person. Beroende vad man lägger till för 

extra men då ingår boende och allting. Och så håller väl ungefär det flesta. Sen beror det ju 

lite på vad man lägger på och vad man tar bort. Om man vill ha aktiviter och sånt då blir det 

ju andra summor. 

Mm.. mhm.. Vilka typer av hälsoaktiviter är det ni erbjuder Här, på lokalen? 

Ehh..  vi kan egentligen göra vad som helst. Okej vi kanske inte kan göra, vi skulle kunna 

göra en skridskobana också. Jag menar allt som har frågats har vi gjort. I och med att vi har 

mycket natur också och grönområden. Den största bootcamp-gruppen var på 300 personer 

ute på en äng, helt fantastiskt! 

Mm! 

Sen vad vi försöker, den stora utmaningen det är att få konferensgästerna, dem som bokar 

konferenserna att förstå vikten i att ge en aktivitet. Att det ger mer än att inte ha någon 

aktivitet alls. För dem ser tiden i konferensrummet som den viktigaste delen, men tillslut är 

man inte mottaglig för information 

Nej.. 

Då behöver man rasta sig och inte bara att och dricka kaffe utan bara få dem att ta en 

promenad på 20 minuter, så får dem tillbaka energin och är mottaglig för energi igen. Det är 

de vi jobbar mycket med. Att när bokningen tar hand om konferensgästerna gör dem 

medvetna så att de lägger det rätt. Även får dem, vi har ju två fullutrustade gym, 

motionsslinga så folk kan träna utan att boka någon aktivitet själva. Men då måste dem också 

gem dem den tiden. Och det är ett problem, dem har blivit bättre på dem och vi får hjälpa 

dem  

Mmm.. 

För när dem väl får det märker vi på att vi har mycket gladare konferensgäster och piggare. 

..Man märker det direkt? 

Ja visst! Som förra veckan dem hade, de fick sluta konferensen redan klockan fem och då 

hade dem egen tid fram till sju. Då hinner dem både mysa och träna samt göra iordning sig 

fram tills det bli middag. Och det är jätteviktigt! 
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Verkligen! Men, är det bara du som jobbar med hälsobiten eller är ni många som har 

olika typer av aktiviter? 

Nej, utan det är det är då jag som är anställd för att ta hand om friskvårdsbiten. Sen så tar ju 

jag in folk som kan göra det jag inte kan göra. Efterfrågas det yoga, ja då tar vi ju in 

yogainstruktörer  

Mm.. 

Och när det gäller allt annat också. Jag håller i lite föreläsningar och jag håller i 

gruppträning när det gäller styrkebiten, bootcamp och allt sånt. Personlig träning på gymmet 

och stavgång! Mycket stavgångsaktiviteter, för det är så bra för det kan alla göra! 

Många tycker det är skittöntigt men när dem har gjort det är dem jättenöjda och tycker inte 

att det är så töntigt längre. 

Nej.. 

Det är ganska lätt motionsform som de flesta kan göra och det är en bra aktivitet där man kan 

prata under tiden. Och.. då kan man också ta med sig mötet ut 

Märker du att intresset har ökat under den tiden du har varit här, att ha såna här typer 

av aktiviteter? 

Ehh.. intresset vet jag inte men under den tiden jag har varit här har aktiviteten ökat- Jag ser 

mycket mer aktiviter. Folk som aktiverar sig mycket mer, dem aktiverar sig ute och dem 

använder gymmen mycket mer och det är på grund av att vi har lagt ut de på internet mycket 

mer. Vi upplyser dem när de bokar att det finns gym så att de tar med sig kläder. För många 

gånger när de kommer blir de jättebesvikna när det finns så pass bra. Många gånger när man 

kommer hotell finns det lite men vi har två fullt utrustade gym. Och vi har träningskläder, 

pannlampor och västar om folk vill låna. Det är ju inte belyst här i skogarna så då har vi 

lampor om de vill låna. 

Mm, hur annonserar ni er mer än internet? 

Ehh, det har inte jag så bra koll på för jag sitter inte i bokningen. De är nog mestadels 

internet och det man jobbar mycket med är återkommande kunder och vi ringer runt. Sista 

tiden har vi inte gjort så mycket annonser.  Vi har varit ute på mässor en del.. 

Och då marknadsför ni hälsobiten också? 

Ja alltså hälsa är ju, det är ju blir ju bara större och större, det är jättestort och det blir ett 

allt större problem också. Att folk är inaktiva och det är ganska lätt att jobba med för det 

berör alla. Så det ehh.. vi jobbar ju med det i alla,, vad vi än har för möten försöker vi få in 

tankarna att jobba med business Energy.  Det är vad det handlar om. Jag menar mår du inte 
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bra så har du ingen business Energy. Vi vill hjälpa företaget att skapa förutsättningar att få 

energi. Du måste få energi någonstans ifrån, du kan inte bara jobba! 

Märker du om grupperna blir lite mer sammansvetsade under såna här aktiviter? 

Ja det är lite roligt, man märker stor skillnader beroende på vilken yrkesgrupp. Det är mycket 

svårare för en grupp med chefer, dem har lite svårare att släppa på sig. Men det är otroligt 

kul att se deras energi när dem kommer igång och tycker att det är kul. För det är oftast kilar 

som har svårare, tjejer har lättare att göra saker som de inte kan. 

(fniss) inga kommentarer. Ehh hur använder ni närheten till vattnet? 

Vi utnyttjar det väldigt bra. Dels försöker vi lägga en del aktiviter ute eftersom vi har så fina 

grönområden. Och sen har vi även fem stycken, nej SEX stycken segelbåtar som är J92- or 

som är tävlingsbåtar. De gör vi också aktiviter med, teambuilding och tävlingar för våra 

konferensgäster. Så vi utnyttjar vattnet, med segelbåtar och det är otroligt populärt, och de 

behöver man aldrig ha seglat förut för att få vara med på 

Nej okej!   

Sen så tar vi ju in företag som hjälper med kajaker och sånt. För man kan ju inte ha allt för 

det ligger ju för det är inte hela tiden man säljer samma saker. (..) 

Mm, hur många aktiviteter, har dem, har dem per dag? De är olika kanske? 

Ja alltså det är jätte olika. Nu alltså den här veckan har jag fyra bokade aktiviter. Dels är det 

en stavgång med en grupp en morgon, sen har jag cirkelträning med en annan grupp, en 

föreläsning och en gym genomgång. Men skillnaden som man måste tänka på när man jobbar 

som jag gör här är att när det kommer en aktivitet hit. Så konferensgästerna, alla är i olika 

skick. En del är i riktigt dåligt skick och en del tränar och har bra skick. 

mm.. 

Om jag ska gör en aktivitet då måste jag verkligen vara lyhörd och se. Jag måste nappa dem 

som inte är så duktiga kanske, dem andra dem klarar sig för dem är redan igång. Utan det är 

bättre att framförallt lyssna med beställaren,, vill den att jag ska köra skiten ur dem så är det 

inget problem men vill de att jag ska lära dem någonting, ta med sig någonting. Alltså ta med 

sig inspiration hem! Det är ju de som är de jag tycker är roligast. Att de får med sig redskap så 

de kan fortsätta hemma För gymtäning och styrketräning, gruppträning och sånt det är ju 

väldigt skrämmande för många människor bara för att man inte kan det och då kanske det kan 

vara starten. Man behöver inte så mycket utan det räcker med sin egen kropp. Det är såna 

saker jag försöker jobba lite med när dem är här! Att dem får med sig redskapen. Till exempel 

den gruppen jag har på onsdag det är en ny grupp som kommer och ska återkomma tre 

gånger. Då är ju mitt mål att dem ska börja träna och kanske börja äta lite bättre. Och de är ett 
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företag återkommer hela tiden med nya personer och då r det kul att se nu på sistone att de 

kanske har ändrat ett beteende som har varit dåligt innan. 

Mm 

Så det är väldigt viktigt att man lyssnar med företaget vad dem vil ha ut utav det, det var ett 

annat företag som ville köra en bootcamp. För det är ju bara ett namn så jag frågade vad 

dem ville ha ut av det, ja ja han se det, det var en engelsman och han var väldigt tydlig. Du 

ska köra skiten ur dem och hoppas verkligen att det regnar! 

(fniss) 

ja fine.. då visste jag och då gjorde jag det. Det var ju då iochförsig en ganska ung grupp och 

alla var ganska aktiva men så ser det ju inte ofta ut. Jag menar det är ju inte meningen att 

man ska förnedra utan man ska ju inspirera! 

Mm! 

I mitt, jobb! Det är skillnad när man själv väljer på ett gym för då känner du dig trygg. Här 

blir du kanske tvingad att sätta på dig gympakläder och är jättenervös att vara med på det 

här passet som du inte vill vara med på. Så det är ju lite mer annorlunda, lite mer utmanande 

än att jobba på ett gym som instruktör. 

Mm. Har ni något utomhusgym eller så? 

Nej, utan det vi har utomhus det är tennisbanor. Men annars gör jag stationer utomhus. Nu 

håller vi däremot på att ta fram vad man ska göra uppe i skogen. Om man ska göra en 

hinderbana med lite däck och så. För de är ju otroligt populärt att träna så nu. Jag älskar 

själv att träna utomhus och de kan man ju egentligen göra året runt. 

Märker ni att det är folk som ringer hit just för att ni har såna här typer av aktiviter? 

Ja det vet ju inte jag för jag sitter inte i bokningen, men det märks att många tycker om 

närheten till vattnet och avkopplingen. Jag menar storleken på den här anläggningen såna 

finns det ju i city också och större än de. Problemet är att där kan du inte få lugnet, för där 

måste man komma bort från citykänslan för att få, bara känna att man kan andas och får 

komma ner i varv. För vi lever ju väldigt stressigt och i stressade miljöer. Om du jämför den 

här anläggningen med nån till exempel i city, där har du problemet att om du går ut utanför 

dörrarna, där har du trafiken och bara en massa problem.  Och du håller ju inte ihop 

gruppen för dem drar ju ut på kvällen. Du ska inte tro att dem sitter kvar i baren där utan 

dem drar ut på stan. Här får man ha kvar gruppen och dem kan gå ut och andas och lyssna 

på fåglarna. De tror jag man vinner mycket på att man har dem, och man märker på folk, de 

blir jättelyckliga att de kan sticka ut att springa eller att de kan ta ett dopp i vattnet och det är 
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ju unikt, allra helst utländska konferensgäster tycker att det är helt sjukt, unikt! Det fattar ju 

inte vi för vi är vana vid det.. 

Mm vad bör man tänka på då, om man nu är en konferensanläggning som vill börja 

jobba lite mer med det här? 

Ja.. det var ju lite som jag nämnde tidigare den viktiga biten är att man ska tänka på vad man 

säljer! För jag menar det är ju inte rätt att folk kommer hit och så blir dem skadade bara för 

att dem ska vara med på en aktivitet!  Utan man måste se på människor och sen måste man 

läsa av. Jag menar om vi säger att det är en större grupp, ehh det kan ju vara mindre grupper 

också men att man ser alternativen. Jag tycker att ska man ha en aktivitet då ska alla vara 

med! Det ska inte vara frivilligt för det är värdelöst och då vågar inte folk vara med. Så då 

står dem bredvid och tittar, dem vill gärna vara med men vågar inte. Utan alla ska vara med 

men det ska finna olika aktiviter för alla kategorier. Säg att det är en grupp så kan man ta 

fyra kategorier, yoga, promenad en lite tuffare aktivitet och en till. Och så fyller man i en 

meny och så får de förboka den de vill vara med i. Sen bokar man instruktörer efter. Då blir 

alla nöjda och alla får vara med och delta. Och då är det ju så att man måste vara väldigt 

tydlig. Det största problemet när folk kommer hit det är att personen som har bokat inte har 

varit tydlig mot sina konferenskunder. Att det är aktivitet och att de ska vara kläder för det! 

Det vet man ju själv hur det är om man tror man ska gå ut på asfalt men ska man ut på 

grusväg, man har helt enkelt inte kläder! Man kanske inte har handskar eller man har för 

varma kläder, man har fel skor då blir det inge kul. Aktivitet blir skittrist. Så det är viktigt att 

informationen kommer rätt så att det blir en upplevelse som blir på rätt sätt!  
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Bilaga 4 

Intervju med konferensanläggning 2  

2012-01-24 (10:02) 

Hur länge har ni haft konferensverksamhet? 

Vi öppnade officiellt 2001 och då började vi i liten väldigt försiktig skala.. 

Mm.. 

Med lite, ehh konferenser men det kom väl inte igång riktigt ordentligt de första åren. Det är 

svårt att säga exakt men kring då. 

Okej och ungefär hur många konferensgäster har ni? 

Ja du.. det skulle jag ju ha koll på förstås men det vet jag faktiskt inte! Vad sjutton ska man 

säga, ärligt talat vet jag inte riktigt statistiskt hur många konferenser vi har 

(fniss) det är okej! 

Men det kan jag naturligtvis ta reda på om du behöver? 

Ja nej, det var mer för att få en allmän överblick men det, hur många finns det resurser 

för att ha samtidigt? 

Vi har då tre konferenslokaler varav då den ena är en hörsal som kan 300 personer. Sen har 

vi då två konferensrum med möjlighet att göra om ett tredje också. Det är inga större rum 

men dem kan ta runt 20 till 40 personer beroende på sittning. 

Mm okej! Vad har ni för olika hälsoaktiviter? 

Ehh jag olika träning och olika typer av massage, som man ju också får räkna in. Vi har 

jätteduktiga terapeuter. Så det vi saknar är egentligen behandlingsrum, vi har bara fyra 

behandlingsrum och skulle behöva mycket mer! Men sen har vi då och som vi pratar om.. 

eller vad säger jag, jag menar som jag har ansvar för och det är så kallad teambuilding. En 

utav dem kallar vi för out-in-ala-hillesgården och då är man i vår park och gör olika 

aktiviteter. Men det är alltså teambuilding som ligger i fokus, beroende på vad kunden vill ha. 

Vi har ju haft olika beroende på vad kunden vill ha.  (..) vad man vill få ut utav det 

Sen har vi andra aktiviteter om man bara vill ha roligt. Då har vi skattjakten och upp till 

bevis heter nån och då är det skratt för hela slanten, då kan man vara ute eller inne och den 

är lite kortare, men den är på en timme ungefär. 

(fniss) okej, men ni använder naturen mycket till era konferensgäster? 

Ja det gör vi! (…) och det finns ännu mera planer på aktiviter för hälsan där man, ja förenar 

nytta med nöje utomhus. 

Mm, Ehh.. anv.. 
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Sen har vi haft olika variationer på grupperna på teambuilding aktiviteterna, allt från 20 upp 

till åttio stycken 

Okej. Använder ni närheten till vattnet någonting? 

Nej det gör vi inte, nej inte på det sättet.. 

Upplever ni att konferensgästerna påverkas av såna här aktiviteter? 

Ja alltså både och. För dels är det ju så när folk började upptäcka våra aktiviter tog den en 

heldag aktiviter snarare än att kanske knutit de till konferensen. Utan de vi kanske mer har 

gjort med konferens är kanske en halvdag konferens och sen resten skattjakten eller den lite 

mer lustbetonade upp till bevis som jag nämnde tidigare som en avslutning. (..) 

Hur marknadsför ni Er? 

Ja vi är ju i uppbyggnadsfas så vi har inte så jättemycket pengar att lägga på reklam utan de 

vi gör är att lägga ut oss i vårt program för att överhuvudtaget nå ut inom ett stort område 

kommuner. Vi är ett stort gäng som åker runt och lämnar programmet personligen och på så 

sätt knyter personliga kontakter. 

Mm okej.. 

Men när det gäller våra aktiviteter för konferensgäster har vi inte marknadsfört det så mycket 

mer än att vi har det på vår hemsida. Och vi har en broschyr som man kan skicka efter och 

om man ringer hit och undrar kan man beställa, men inga annonser. Det kostar mer än det 

smakar har vi upptäckt. 

Ja okej. Vad kostar det per person och dag vid en konferens? 

Ehh.. generellt sätt om man tänker en heldag konferens, med förmiddagskaffe, lunch och 

eftermiddagskaffe samt frukt och vatten i konferenslokalen så kostar det 305 kronor per 

person 

Ja okej, det var ett bra pris! Och ni vill fortsätta utveckla det här med hälsan? 
Ja ohh ja! 

För att ni märker att populariteten ökar? 

Ja det tycker jag, absolut det gör det. Men i vårt fall är det knutet till ekonomin så vi får 

skynda långsamt. Hur mycket personal man har råd att anställa är ju också en fråga (..) 

Men det behövs för att kunna bedriva mer verksamhet och det är jätteroligt men det kommer 

ju! 

Vad bör man tänka på om man själv som konferensanläggning vill börja nischa sig mer 

mot hälsa? 
Jaa du, det var ju en svår fråga! 

(fniss) 



11 

Tänkte du på dem här fritidsaktiviteterna överhuvudtaget? 

Ja och framförallt i närmiljön.. 

Ja man får väl tänka på att, man får ju se till vad det finns för möjligheter. Vi ligger ju mitt 

ute på vischan och därför får man ju se över vad man kan utnyttja! Och framförallt vilka 

personer har vi tillgängliga. Och vad har dem för möjligheter, vilka resurser har dem. 

mm.. 
Så i dagsläget får vi mest titta på personalresursen och se..(..) 

Det är viktigt att man är van att stå inför människor och kan samarbeta och helt enkelt slå 

sina kloka huvuden ihop och dela med sig av sina erfarenheter! 

Kanon! Tack snälla! 
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Bilaga 5 

Intervju med Konferensanläggning 3 

2012-02-01 (14:19) 

Hur länge har det varit konferensverksamhet här? 
Ehh.. sen 1993.  

Mm och har det alltid sett ut såhär eller har det byggts om någonting? 
Ehh.. vi har renoverat en hel del. Några grupprum har byggts om till lite större rum, men i 

stora hela är det inga jätteförändringar som har skett. Det här byggdes som en kursgård från 

början så det fanns redan mycket lokaler och övernattningsrum och så! 

Mm och hur konferenser har ni per månad ungefär? 

Oj, det var statistik som jag inte vet! Men, vi kanske har en tio grupper i veckan. Bra veckor 

mer och vissa veckor färre. 

Hur många har ni resurs för? 

Ehh, vi har för övernattning resurs för 101 personer.  Konferens så måste man tänka på vår 

matsal då och vi har plats för nästan 200 personer i byggnaden, för att alla skall kunna äta 

lunch. Vår största lokal tar upp till 110 personer parkettsittning och så har vi lokaler som  tar 

upp till 12 personer. Och vi har ungefär 25 lokaler, har jag för mig. 

Mm, och hur många dagar är en klassisk konferens? 

2, man ankommer på morgonen första dagen och övernattar. Sen åker man hem efter 

eftermiddagsfika dag två. Det är de vanligaste. 

Mm okej och vad kostar en sådan konferens ungefär per person? 

Ehh, det ligger på eller kring 2000 kronor per person. Jag två och ett halvt kanske. Det är ju 

också, vi har priser som varierar beroende på säsong. Och så. 

Om man tittar på era aktiviteter, vila är det ni använder er av främst? Inomhus, som är 
lite mer hälsobaserade? 

Ehh, inomhus har vi en del yoga men sen är det, ja vi använder vår boulebanajättemycket och 

det räknas ju som en sport? 

Det gör det definitivt! 

Jaha (fniss) annars så sen är det mest trekamp, femkamp och såna saker, lite hjärngympa. 

Ibland har vi haft dans, line-dance eller salsaundervisning. 

Tar ni in någon utifrån då eller är det någon här som gör det? 

Ja, vi tar in! På stort sett alla våra aktiviteter. När vi har provningar då är det vår personal. 

Okej. Hur använder ni er av närmiljön? Och naturen? 
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Ehh, ja väldigt mycket. För vi, jag nu på vintertid så vi har ju ett elljusspår så man kan åka 

skidor. Det är väldigt få konferensgäster som kanske har möjlighet att ta med sig ett par 

skidor men man kan i alla fall ge sig ut och promenera och vi försöker alltid tala om det. Vi 

har inget gym här så att när folk saknar det uppmuntrar vi dem till att gå ut och gå. Vi har 

stavar och reflexvästar och kartor på området.  Sen övriga årstider när det inte är så snöigt 

har vi andra aktiviteter. Vi har kanoter som man kan låna och ge sig ut med. Boule-bana ute 

också och givetvis lånar vi ut cyklar också om man vill cykla runt och man kan ju också om 

man bara har grupparbeten gå ut i naturen och vara. Eftersom vi ligger så att det är så lätt 

att komma ut så ska man ju passa på att få frisk luft. Många kommer ju från att sitta i 

byggnader inne i stan och tycker att det är väldigt skönt! Det är lugn och det är härliga 

omgivningar. Så det försöker vi se till att alla gäster tar del av när dem är här. Sen har vissa 

mycket tid det och andra har nästan ingen tid. Sen så finns det ju också möjligheter att simma 

då under den varmare delen(…) och så finns det bastu i relaxavdelningen som ligger nära 

vattnet så man kan bada. 

Märker ni någon skillnad på konferensgästerna när de får aktiviteter på schemat? 

Ehh, ja! Det är vansinnigt uppskattat! Jag tror alla konferenser nästan blir effekivare bara 

man gör någonting. Man kan ju komma ut på en sån väldigt kort grej. En annan grej som vi 

brukar göra på vintern har vi kallat för friskusmys. För kanske det redan på eftermiddagen 

har hunnit bli mörkt eller nåt sånt men bara för att få komma ut och få lite frisk luft så har vi, 

ehh, så byter vi ut deras eftermiddagsfika här i resturangen mot att de får varm choklad och 

bullar utanför framför såna här värmande kaser. Och sen så har vi en tipspromenad. Så då 

kanske de bara är ute en halvtimme men det gör också väldigt mycket!  

Hur marknadsför ni er? Man ser er ju mycket på tunnelbanan! 

Ehh, vi satsar ju mycket på de. Vi satsar väl på de några gånger per år. Radioreklam, nyheter 

och lokaltrafiken överhuvudtaget ehh, det är väl nästan de. Vi har inte så mycket 

marknadsföring i tidningar och ingen tv-reklam. Men sen har vi ju också våra utesäljare som 

åker runt och presenterar oss. Och också försöker få hit folk att se hur vi har det och prova 

luncherna här och så. Så att vi kan förklara mer. 

Mm, har du något tips om man vill börja marknadsföra sig? 
Nu är ju sociala medier en väldigt stor grej. Så det tror jag är en grej för framtiden. Men 

givetvis når man ju många människor med traditionell radioreklam och skyltar som man ser. 

Det gör ju skillnad när folk letar om det är något som de har sett. 

Mm, har ni alltid haft aktiviteter? 
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Ja det har vi och det kanske är för att det ligger som det gör. För att hjälpa folk ytterligare att 

komma ut i omgivningen 

Och ni märker att det är populärt med aktiviteter? 

Ja det är det!(..) dem som vill göra nåt är för att få de mer teambuildande och att man inte 

bara sitter i en föreläsningslokal utan gör saker tillsammans. Ja det har blivit väldigt vanligt 

nu. 

Vad om man nu vill börja nischa sig vad bör man tänka på tycker du? 

Ja, vad bör man tänka på? Att friskvård kan vara väldigt olika för olika personer. När man 

ska jobba med olika aktiviteter ska man jobba med aktiviteter som kan passa alla typer av 

grupper. Ja och att friskvård kan vara så mycket. Frågan är hur mycket man ska nischa sig. 

Alla är vi väldigt olika, men jag tror att det är väldigt viktigt, för det har blivit väldigt 

populärt det här med hälsa och välbefinnande. Men egentligen är aktiviteter överhuvudtaget 

hälsa. 
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Bilaga 6 

Intervju med Finnhamns arkipelag 

2012-02-07 (19:19) 

Hur länge har det varit konferensverksamhet? 

Jag har varit och kollat det med X idag och dem har haft konferenser ända sen dem startade 

vandrarhemmet, 1987. Så det är ju en stund.. 

Ja! Och hur många grupper har ni i månaden? 

Alltså det där är ju olika, man kan väl säga såhär att konferensperioderna det är ju april till 

midsommar och mitten av augusti till slutet av oktober. (Mm.. ) och då är det maj och sen 

augusti som är de största månaderna. Eller augusti, september ska jag säga, halva augusti 

och hela september. (..) så det är hösten och sommaren som är det stora, på sommaren tar vi 

ju inga och då är det ju inga som är intresserad av det heller. Och man kan säga att i maj, 

augusti och september då kanske man har, det beror ju lite på också om det är små eller stora 

sällskap. Men då kan det vara allt ifrån, vad ska jag säga, allt ifrån 3-4 till kanske 10-11 

konferenser per månad. (..) 

Mm. Hur många gäster kan ni ha samtidigt? 

Det är ju om de hyr hela vandrarhemmet, då finns det ju 85 bäddar men alltså det beror ju på 

vad det är för typ av grupp. Vi har ju inga såna stora konferensrum men man kan konferera 

med bio-sittning ungefär 70 personer, i stora matsalen. Man kan väl säga att upp till 70 

personer men inte mer. (nej..) och om dem ska ha konferens där det inte  funkar med bio-

sittning och där man vill sitta vid bord så då kanske runt 35 personer.  

Okej! Och hur ser en klassisk konferens ut? Alltså hur många dagar brukar dem vara 

ute och så? 

Dem flesta har ju ett dygn. Alltså dem kommer vid lunch och åker vid lunch. Dem konfererar 

ena eftermiddagen och andra förmiddagen. Men sen finns det ju dem, då är det oftast lite 

större, typ kick-off-grupper och såna har vi ju en hel del. Där dem har samlat ihop.. du vet.. 

hela Europa eller sådär. Och då, då kan det ju vara rätt vanligt att det är två dygn. Och det 

är då också som dem framförallt är intresserade av aktiviteter. Dem mindre konferenserna 

som är lunch till lunch, då finns det inte tid för aktiviteter. Mer än att dem kanske bastar på 

kvällen eller nånting innan middagen. 
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mm.. Och vad kostar en konferens? 

Ehh, i år kostar det 1485 kronor per person ex moms. Och då ingår logi, lakan och handduk. 

Konferensrum med tillbehör, 2 fika, en tre-rätters konferensmiddag och en frukostbuffé och 

en lunch. 

Jobbar ni någonting med hälsoaktiviteter just nu? 

Nej det kan man väl inte direkt säga. Vi har ju inte så mycket arrangerade aktiviteter. Vi har 

ju inte så mycket, eftersom bi inte är en ren konferensanläggning, man måste ju ha folk till det 

också. Så oftast när det är större grupper då hyr man ju in aktivitetsbolag. Men femkamp kör 

vi ju men jag kan inte säga att vi har några hälsoaktiviteter direkt, men det är kanske något 

man borde börja med! 

Ja! Skulle ni vilja utveckla det på något vis? 

Ja alltså det är väl alltid intressant. Men det är också det här att man måste skapa behoven 

egentligen. Ja alltså i marknadsföring eller att man säger att man har den typen av 

aktiviteter, då säljer det ju! Och har man det inte så säljs det ju inte. Så att det är väl 

intressant att komma på nya saker som kanske inte är för personalkrävande för det är ju de 

som är svårt. Om man behöver ha folk stand-by som inte vet. Så det måste ju funka med den 

personalen som finns.  

Mm, absolut! Eh, använder ni er någonting av naturen under konferenserna? 

Jao, nej.. eftersom vi inte har mer. Vi har ju femkampen ute i naturen men det är ju nytt. Vi 

har ju inte haft ute-gymmet så länge heller så det är någonting man kanske kan väva in på nåt 

sätt. Och sen så är det ju att dem kan hyra kajaker och den biten men, i övrigt kan jag väl inte 

påstå att vi använder oss så mycket av den.  

Men om dem är ute och gör, typ fem-kampen, märker du att dem blir piggare och 

gladare? 

Absolut så tror jag att, för det har vi fått som beröm och som folk tycker är bra. Först när 

dem ska ned, dem måste ju gå ned till restaurangen för att äta lunch till exempel. Även om det 

bara är en 10 minuters promenad så efteråt så tycker folk att det var bra! För man behöver ju 

komma ut för man blir så trött om man bara sitter och vandrar två meter till lunchen och 

tillbaka. Så det är ju absolut så att man blir piggar om man kommer ut och rör på sig. Och 

inte bara, bara sitter och äter och lyssnar (fniss.) Så det är garanterat bra att var ute och 

göra något i naturen absolut! 

Mm, är det något som de efterfrågar, om mer aktiviteter? 

Ja alltså litegrann är det ju så att eftersom vi inte går ut med det så, att vi har aktiviteter, så, 

visst händer det ju men det lite kortare mindre dem har oftast inte tiden. Men jag tror ju 
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samtidigt att om man skulle ha saker man kunde göra och liksom går ut med det så tror jag ju 

att det skulle sälja. Det är ju lite det, beroende på att vi säger att vi inte har några aktiviteter. 

Men jag tror ju också att det vore bra med aktiviteter som inte är så långa och tidskrävande. 

Man kanske skulle ha, jamen lite som, en fem-kamp tar en timme drygt ungefär. Men andra 

saker man kan göra lite kortare men som gör att de inte sitter still, för då vore det ju lättare 

att väva in och ändå hinna konferera. 

Använder ni närheten till vattnet på något sätt? 

Neej…, det vet jag inte om jag kan påstå. Mer än att dem paddlar ibland och ror ibland och 

bastar och badar i vattnet. Men alltså inte så, i övrigt kan jag inte påstå att vi använder det 

på något sätt.  

Nej. Ehh och om ni skulle utveckla, och jobba med mer aktiviteter utomhus och för 

hälsan, vad tror du att det skulle kunna leda till? 

Ja jag tror att man kan, det blir ju en lite nischning dådå, så man skulle säkert, kan jag tänka 

mig att man skulle kunna få in flera konferenser, det kan jag nog tro.  

Okej! Och så sista frågan, hur jobbar ni med marknadsföring? 

Ja förutom hemsidan, så delvis via mässor, konferensmässor och nu är det en i mars som visit 

skärgården har och so brukar vara två gånger om året. Då brukar man vara runt tio 

anläggningar som alla bjuder in sina kunder så det brukar vara en bra grej för då kan dem 

gå runt och det är lagom stort. Sen finns vi ju på olika sidor som stf och visit skärgården och 

så. 
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Bilaga 7 

Litteratursökning 

Syfte och frågeställningar:  

Syftet med föreliggande uppsats är att undersöka hur konferensanläggningen Finnhamns 

Arkipelag skulle kunna arbeta med hälsoaktiviteter för sina gäster med naturen som redskap. 

 

-‐ Hur påverkar naturen människors hälsa?  

-‐ Hur arbetar redan hälsonischade konferensanläggningar? 

-‐ Hur kan naturen användas inom hälsoarbetet på konferensanläggningar? 

-‐ Vad kan man utveckla på Finnhamns konferensanläggning? 

 

Vilka sökord har du använt? 

Konferensanläggning, friskvård, friskvårdsarbete, återhämtning, naturområden, närmiljö, 

Health in nature, conference, enviroment 

 

 

Var har du sökt? 
Google, google Scholar, Pubmed, taby.bibliotek.se 

 

 

Sökningar som gav relevant resultat 

Google: Naturområden, återhämtning, friskvårdsarbete,  

Taby.bibliotek.se: närmiljö. 

PubMed:Conference, enviroment 

 

Kommentarer 

Var till en början svårigheter i att hitta information om konferensanläggningar. Naturens 

restorativa och positiva hälsoeffekter var svårt att begränsa på grund av nästintill oändlig 

litteraturtillgång.  


