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Abstrakt 

 

Syftet med denna studie var att undersöka hur självvalda inspelade naturljud kunde påverka 

upplevd stress hos kontorsarbetande stadsbor. Totalt deltog sju kontorsarbetare.  

Studien bestod av två intervjuer per deltagare samt att deltagarna fick lyssna på en av två 

valbara ljudfiler med naturljud på arbetstid. Intervjuerna transkriberades och analyserades 

genom meningskoncentrering och dessa meningar jämfördes sedan med varandra.  

Deltagarna upplevde sig vara stressade vid studiens start och vid studiens avslut kände 

deltagarna att de introducerats till en bra stresshanteringsmetod. De kände sig avstressade 

under tiden de lyssnade på ljudfilen och att dess lugna effekt kvarstod under upp till tre 

timmar. Deltagarna upplevde inspelade ljud från naturen som hälsofrämjande. Deltagarna 

upplevde dock att interventionen inte pågick under tillräckligt lång tid för att någon större 

effekt skulle kunna märkas. Studiens resultat diskuteras med koppling till hälsovägledarens 

roll i ett hälsofrämjande arbete. 

 

Nyckelord: Naturljud, ljudinspelningar, stresshantering, hälsa, hälsopromotion, 

empowerment.  
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Abstract 

The aim of this study was to examine how self-selected recorded nature sounds could affect 

the perceived stress of office working city dwellers. A total of seven office workers 

participated. The study consisted of two interviews per participant, and that the participants 

listened to one of two selectable audio files with nature sounds during working hours.        

The interviews were transcribed and analyzed by text condensation, and these sentences 

where then compared with each other. The participants felt that they were stressed at the 

baseline of the study, and at the end of the study the participants felt that they had been 

introduced to a good stress management method.  The participants felt relaxed while they 

listened to the audio file and that the effect was maintained for up to three hours.                

The participants experienced recorded nature sounds as health promoting. However the 

participants felt that the intervention didn’t last long enough for any major effect to be 

noticed. The study results are discussed related to the health counselor's role in health 

promotion. 

Keywords: Nature sounds, sound recordings, coping, health, health promotion, empowerment. 
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Förord 

 

Då dysfunktionell stress är något som finns i vår vardag men som ofta inte hanteras, kände vi 

att vi behövde hitta en enkel och kostnadseffektiv metod för att hantera detta. Tankar gick då 

till naturen, som ofta har fungerat som en avslappnande faktor för oss i olika former. Eftersom 

alla inte har samma tillgång till naturen, startade detta en tankeprocess gällande hur man kan 

ta naturen till stadsbor i ett stresshanterande syfte. På så sätt föddes idén om att undersöka 

huruvida ljudfiler innehållande naturljud kunde vara ett tillfälligt substitut för den riktiga 

naturen i ett stresshanterande syfte. Då stresshantering är ett viktigt problemområde att 

studera, hoppas vi att resultatet från denna studie kan gynna såväl arbetsgivare som individen 

själv. Förhoppningen är också att hälsovägledare samt övrig yrkeskår inom hälsobranschen 

kan se detta som en inspiration till att kunna erbjuda individer ett beprövat hälsopromotivt 

verktyg. 

 

Vi vill tacka våra deltagare i studien som med sina upplevelser och tankar har bidragit till ny 

kunskap, ny förståelse och inspiration. Vi vill också tacka vår handledare Martin Karlsson, 

våra studiekamrater, samt alla andra som på olika sätt har bidragit till denna studie. 

 

 

 

 

 

 

”Nature appears to have qualities useful for stress relief, mental restoration, and improved 

mood simply by being consciously or unconsciously pleasing to the eye"  

(Grinde & Patil, 2009, s. 2336). 
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Introduktion 

 

Idag täcker skog- och naturområden ungefär 30 procent av jordens yta, samtidigt som 

världens städer växer och tar över och tropiska regnskogar krymper med en yta av ungefär 13 

miljoner hektar per år (European Commission, 2015).  

 

År 1950 bodde 30 procent av världens befolkning i storstäder vilket idag motsvarar en siffra 

över 50 procent (Kennedy & Adolphs, 2011) och år 2050 beräknas 69 procent att bo i 

storstäder (Lederbogen, Kirsch, Haddad, Streit, Tost, Schuch, Wüst, Pruessner, Rietschel, 

Deuschle & Meyer-Lindenberg, 2011). Att bo i en storstad kan ha många fördelar, både ur ett 

socialt perspektiv och inom yrkeslivet. Det har också sina nackdelar såsom bland annat 

luftföroreningar, höga ljudnivåer och trängsel (Van Den Berg, Hartig, & Staats, 2007). 

Eftersom genomsnittsmänniskan idag spenderar ungefär 90 procent av sitt liv inuti byggnader 

så tillbringas också allt mindre tid ute i naturen (Evans & McCoy, 1998). 

 

Kennedy och Adolphs (2011) menar att denna ökade urbanisering och avsaknad av natur 

påverkar människor samt framkallar stressrelaterade sjukdomar och ohälsa hos befolkningen. 

Risken att drabbas av psykiska sjukdomar såsom depression och ångest har visat sig vara 

starkt kopplad till boende i stadsmiljöer och framförallt hos människor som vuxit upp och 

under en lång tid levt i en sådan miljö.  

Orth-Gomér och Perski (2008) menar att begreppet stress syftar på människans psykiska och 

fysiska reaktioner när hon exempelvis upplever en hotfull situation eller befinner sig i en 

situation som kräver ett större fokus. Förr i tiden var dessa reaktioner livsnödvändiga eftersom 

de förberedde kroppen inför situationer där vi snabbt behövde bestämma oss för att antingen 

kämpa eller fly. Orth-Gomér och Perski (2008) anser vidare att dessa reaktioner idag oftare 

uppstår vid plötsliga situationer än vid livsfara eftersom vi inte behöver kämpa för våra liv på 

samma sätt längre.  

 

Childs och Stoeber (2012) konstaterar att stress är ett samhällsproblem då det i bland annat 

Storbritannien kostar samhället 5,8 miljarder dollar per år samt resulterar i 11 miljoner 

förlorade arbetsdagar. Försäkringskassan (2011) har rapporterat att stress år 2009 kostade 

Sverige över tre miljarder kronor i sjukersättning och då var inte kostnaderna för förlorad 

arbetstid samt vårdkostnader inräknade.  
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Försäkringskassan (2015) har även dokumenterat att antalet sjukskrivningar till följd av 

stressreaktioner/ångestsyndrom låg på 18,9 procent under år 2014.  

 

Enligt World Health Organization [WHO] (2015) så utsätts var tredje person i Europa för 

skadligt höga trafikljud dagtid och var femte person i Europa utsätts för skadligt höga 

trafikljud nattetid. Stadsbor utsätts oftare för ljud från bland annat trafik, restauranger, 

diskotek, sportevenemang, lekplatser och parkeringsplatser (Schwela, 2001).  

Lederbogen et al. (2011) menar att stadsbor påverkas negativt av stadsmiljöer och att psykisk 

ohälsa såsom ångest är vanligare hos stadsbor samt att förekomsten av schizofreni är 

vanligare hos individer som har levt hela sina liv i storstäder.  

 

Stress kan upplevas som positiv eller negativ beroende på individens upplevelse av 

situationen. Begreppet funktionell stress beskrivs som den positiva typen av stress som bidrar 

till ett ökat fokus och som motiverar oss till att arbeta mot ett uppsatt mål (Bremner, 2006; 

Währborg, 2009). Währborg (2009) beskriver dysfunktionell stress som den negativa typen av 

stress vilken kan leda till fysiska och psykiska skador samt sjukdomar.  

Idag utgör dysfunktionell stress en av de fem vanligaste orsakerna till sjukskrivning vilket 

både resulterar i höga kostnader för samhället samt onödigt lidande för individen (Währborg, 

2009). Levi (2001) beskriver dysfunktionell stress som den typen av stress som vi upplever 

när kraven överstiger vår prestationsförmåga och när en individ inte upplever sig ha 

tillräckligt med resurser för att klara av en viss situation. Levi (2001) menar vidare att 

dysfunktionell stress även kan upplevas vid icke stimulerande situationer såsom bland annat 

vid arbetslöshet.  

 

De situationer eller händelser som framkallar upplevd dysfunktionell stress hos en individ 

kallas för stressorer (Ahmad, Ekman & Arnetz, 2005) och de negativa hälsoeffekterna som 

dysfunktionell stress kan ge är bland annat hjärtklappning, rastlöshet, aggression, trötthet, 

depression samt ett försämrat immunförsvar (Bremner, 2006; Hlin, Nilsson. P, Nilsson. J, & 

Berglund, 2004). Hlin et al. (2004) menar vidare att långvarig dysfunktionell stress dessutom 

kan ge permanenta skador på hjärnan samt orsaka kardiovaskulära sjukdomar.  

Schwela (2001) anser att stressreaktioner såsom svårigheter med koncentration, trötthet, brist 

på självförtroende, irritation samt minskad arbetsförmåga oftare noteras hos individer som 

lever i stadsmiljöer.  
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Trots att stadsbor oftare har en bättre ekonomi, fler sociala möjligheter samt närmre till 

hälsovård än vad icke stadsbor har så är risken att drabbas av kroniska sjukdomar högre för 

individer bosatta i en storstad på grund av den stressiga miljön (Lederbogen et al., 2011).  

Dye (2008) instämmer och påstår att det inte finns någon studie som skulle påvisa att de 

positiva hälsoeffekterna av att bo i en storstad överväger de negativa effekterna.  

 

Stresshantering  

 

Gard (1999) menar att stresshantering i allmänhet endast kan utföras genom att man ser på sin 

upplevda stress på ett annorlunda sätt. Det är också av stor vikt att kunna identifiera sina 

upplevda stressorer fortsätter Gard (1999) för att hitta bra sätt att hantera sin stress på.  

Kognitiv stresshantering handlar om att vägleda en individ till att tänka på ett annat sätt kring 

sin upplevda stress, probleminriktad stresshantering har däremot fokus på att individen utför 

handlingar som reducerar upplevd stress. En tredje form är känsloinriktad stresshantering, 

som handlar om att individen kopplar lugna, positiva tankar och känslor till stressiga 

situationer (Gard, 1999). Kognitiv psykoterapi är ytterligare ett sätt att arbeta hälsofrämjande 

med stresshantering där individen lär sig att tolka sin upplevda situation på ett annorlunda sätt 

(Levi, 2001).  

 

Wärhborg (2009) menar att coping är ett väl använt begrepp inom stresshantering och som 

handlar om hur en individ kan bevara sin självbild och hålla sina känslor i balans när han eller 

hon utsätts för stress. Coping är ett sätt att hantera dysfunktionell stress på och Währborg 

(2009) nämner liksom Gard (1999) känslo- eller problemfokuserad coping som betydelsefulla 

metoder inom stresshantering. 

 

Att antalet individer med stressrelaterade sjukdomar ökar är viktigt att hantera och bemöta 

(Kennedy & Adolphs, 2011). Det är enligt Theorell (2012) vanligt förekommande att 

dysfunktionell stress hanteras preventivt, vilket ofta innebär behandling i form av läkemedel. 

Hälsovägledare och andra professioner såsom bland andra psykologer, hälsopedagoger och 

fysioterapeuter arbetar istället promotivt med stresshantering (Stjernström Roos, 2014).  

Hälsopromotivt arbete innebär att främja processer hos människan som möjliggör för en ökad 

kontroll och förbättring av den egna hälsan (Kostenius & Lindqvist, 2006; World Health 

Organization, 1986).  
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Kostenius och Lindqvist (2006) menar att hälsopromotion ser till helheten hos människan och 

att begreppet står för att utveckla hälsa som en resurs. Kostenius och Lindqvist (2006) anser 

vidare att exempelvis en hälsovägledare tillsammans med en individ som upplever 

dysfunktionell stress, bör lokalisera aktuella stressorer för att därefter kunna vägleda 

individen med bland annat coping som hälsopromotivt verktyg.  

En hälsovägledare kan ses som ett redskap för att locka fram hälsofrämjande processer hos 

människan. Processer där individen själv styr sin utveckling och på så sätt kan främja sin egen 

hälsa. Hälsovägledarens breda kunskapsområde kring stresshantering är därför betydelsefull 

på både individ- som på organisationsnivå. Hälsovägledarens syfte är att vägleda individer till 

att hitta egna verktyg så att de själva kan främja sin hälsa samt det egna välbefinnandet i ett 

livslångt perspektiv (Kostenius & Lindqvist, 2006). 

 

Naturens effekt på hälsa 

 

År 1986 definierade WHO hälsa enligt följande;  

 

To reach a state of complete physical, mental and social well-being, an individual or group must 

be able to identify and to realize aspirations, to satisfy needs, and to change or cope with the 

environment. Health is, therefore, seen as a resource for everyday life, not the objective of 

living. Health is a positive concept emphasizing social and personal resources, as well as 

physical capacities (World Health Organization - The Ottawa Charter for Health Promotion, 

1986, s. 1).  

 

Denna definition har fått viss kritik, då fullständig hälsa anses vara mer som en utopi än som 

något nåbart. Ett förslag är att hälsa istället kan uppnås när de olika komponenterna är i balans 

(Kostenius & Lindqvist, 2006; Krauklis & Schenström, 2001; Larsson, 1996).  

En annan definition av hälsa är enligt Kostenius och Lindqvist (2006) ”Hälsa är ett 

jämviktstillstånd av fysiskt, psykiskt, emotionellt, socialt och andligt välmående, vilket både 

är en resurs och en förutsättning för mänskligt liv” (s.34).  

Denna balans är viktig att eftersträva i arbetet med stresshantering, där alla nämnda 

komponenter bör närvara för bästa effekt (Kostenius & Lindqvist, 2006).  

Återhämtning i form av sömn eller lugnare aktiviteter är också en viktig del inom 

stresshantering för att kroppen ska kunna återgå till sitt normalläge efter en påfrestning 

(Theorell, 2012).  
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Wilson (1984) myntade begreppet biofili som innebär att människan har en nedärvd förmåga 

att uppskatta att vistas i naturen, samt känna tillgivenhet för växter och andra levande 

varelser. Ett annat begrepp som också berör naturen och människan är shinrin-yoku, som kan 

översättas till forest bathing. Det betyder helt enkelt att man tar kontakt med eller är 

uppmärksam på atmosfären som finns i skogen (Park, Tsunetsugu, Kasetani, Kagawa, & 

Miyazaki, 2010).  

 

Park et al. (2010) visade i en studie att vistelse i skogsmiljö främjar hälsan mer än vistelse i 

stadsmiljö då vistelse i skogsmiljö gav lägre koncentrationer av kortisol i blodet, ett lägre 

blodtryck och en lägre hjärtfrekvens.  

Sonntag-Öström, Nordin, Slunga Järvholm, Lundell, Brännström och Dolling (2011) utförde 

en liknande studie där de fann att naturen hade en återhämtande effekt. De såg att det psykiska 

och fysiska måendet förbättrades, samt att det skedde en signifikant ökning av harmonisk 

sinnesstämning när deltagarna hade vistats i skogsmiljö. Sonntag-Öström et al. (2011) drog då 

slutsatsen att naturen kan användas i ett stressrehabiliterande syfte.  

Eventuella begränsningar var dock att ingen kontrollgrupp användes, samt att deltagarantalet 

var litet (Sonntag-Öström et al., 2011). 

 

Alvarsson, Wiens och Nilsson (2010) undersökte om ljud från naturen hade samma positiva 

effekt som den visuella upplevelsen av natur har visat sig ha gällande återhämtning efter 

upplevd stress. Resultatet de fick visade att ljud från naturen gav en snabbare återhämtning än 

vad ljud från stadsmiljö gjorde. Ljud från naturen visade sig även vara mer avslappnande och 

mer uppskattat än visuell upplevelse av natur. Alvarsson et al. (2010) menar dock att tre 

faktorer begränsade resultatet. Ljudinspelningarna var för korta, de användes bara vid ett 

tillfälle samt att volymen på dessa ansågs vara för hög. 

 

Annerstedt, Jönsson, Wallergård, Johansson, Karlson, Grahn, Hansen och Währborg (2013)  

ville också se om naturen i form av ett digitalt format kunde ha en positiv inverkan på 

återhämtningen efter upplevd stress. De lät 30 deltagare lyssna på inspelade ljud från naturen 

som till största del kom från kvittrande fåglar och en porlande bäck. Annerstedt et al. (2013) 

fick ett liknande resultat som Alvarsson et al. (2010) det vill säga att naturen hade en positiv 

inverkan på återhämtningen efter upplevd stress.  
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Med dessa studier i åtanke (Alvarsson et al., 2010; Annerstedt et al., 2013; Sonntag-Öström et 

al., 2011; Park et al., 2010) kan naturen ses som en hälsopromotiv, kostnadseffektiv och 

lättillgänglig resurs då en vistelse i exempelvis skogsmiljö kan aktivera processer i människan 

som är hälsofrämjande och avslappnande (Bojner Horwitz, 2011). 

Därför är stresshantering med hjälp av naturen det valda ämnesområdet i denna studie.  

 

Syfte 

Syftet var att undersöka hur självvalda inspelade naturljud kunde påverka upplevd stress hos 

kontorsarbetande stadsbor. 

 

Metod 

Olsson och Sörensen (2011) beskriver forskning som en metod för att testa en teori och 

vetenskap som resultatet av forskning, där data samlats in på ett planerat och kontrollerat sätt. 

De menar vidare att varje forskningsämne kan ha en specifik synvinkel eller kombinera flera 

olika synvinklar, där kvalitativ eller kvantitativ metodik är två exempel. Olsson och Sörensen 

(2011) menar att i kvalitativ forskningsmetodik har forskaren oftare en nära kontakt med 

deltagarna, deltagarantalet är oftast mindre och det kvalitativa resultatet är mer ingående och 

situationsspecifikt. De menar också att kvalitativ metodik ger deltagaren en möjlighet att på 

ett nyanserat sätt beskriva sin situation och att det ger en tydlig bild av deltagarens mående, 

förväntningar samt upplevelser.  

Olsson och Sörensen (2011) förklarar att i kvantitativ forskning har forskaren istället en liten 

eller ingen kontakt med deltagarna, deltagarantalet består oftare av ett större antal individer, 

resultaten är mer generella samt att den kvantitativa forskningen inte är lika flexibel som den 

kvalitativa. Det som ytterligare skiljer kvalitativ metodik från kvantitativ enligt Backman 

(2008) är att kvantitativ metodik istället bygger på och presenteras i form av statistiska 

mätningar.  

 

För att kunna beskriva ett sammanhang i en vald metod så bör fokus ligga på att hitta 

kategorier och då exempelvis i form av koncentrerade meningar enligt Olsson & Sörensen 

(2011). De menar vidare att material från exempelvis en intervju kan sammanfattas mer 

koncist ner till kortare meningar med hjälp av en kvalitativ bearbetningsmetod.  
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Olsson & Sörensen (2011) beskriver en kvalitativ bearbetningsmetod som ett sätt att tolka 

insamlad data på och som underlättar sökandet efter meningar med samma betydelse.  

 

Förfrågan om deltagande i studien skickades ut via e-post till de personalansvariga på en 

myndighet i västra Sverige, som i sin tur informerade sina anställda. Sju anställda visade 

intresse och fick därefter ett informationsbrev om vad ett deltagande skulle innebära, samt att 

deltagandet i studien var högst frivilligt. Ett informationsmöte hölls därefter med både 

personalansvarig och de intresserade på arbetsplatsen, där samtliga sju skriftligen anmälde sitt 

deltagande. Direkt efter mötet genomfördes den första intervjun och därefter startade 

interventionen med ljudfiler. Under det första intervjutillfället framkom det att deltagarna 

upplevde dysfunktionell stress på arbetsplatsen. Den dysfunktionella stressen upplevdes vid 

olika tillfällen och i varierande omfattning för deltagarna.  

Den andra intervjun genomfördes kort efter den två veckor långa interventionens slut och 

varje intervjutillfälle varade i cirka tio minuter per deltagare.  

 

Begreppet KASAM består av tre delar; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.  

Vid stresshantering är det viktigt att individen förstår sin situation och varför den har 

uppkommit, varför det är värdefullt att hantera sin stress samt värdet av att hitta egna resurser 

(Antonovsky, 2005). För att deltagarna lättare skulle uppleva en känsla av sammanhang 

(KASAM) och få en möjlighet till att reflektera över och bearbeta situationen uppmanades de 

till att föra privata anteckningar under studiens gång (Bojner Horwitz, 2011). Pallant och Lae 

(2002) menar att individer som upplever en hög känsla av sammanhang oftare använder sig av 

anpassade strategier vid upplevd stress.  

 

Intervjuer 

 

Intervjuer ger enligt Olsson och Sörensen (2011) deltagaren en möjlighet att på ett nyanserat 

sätt beskriva sin situation och det ger i sin tur en tydlig bild av deltagarens mående, 

förväntningar samt upplevelser. De menar att fördelarna med intervju som vald metod är att 

svåra begrepp och syftet med frågorna kan förklaras vilket minskar risken för missförstånd.  

Kvale och Brinkmann (2009) menar att det djupare syftet med en intervju är att skapa 

kunskap, där kunskapen uppkommer utifrån samspelet som finns mellan en intervjuare och en 

intervjuperson. Denna kunskap skapas i sin tur utifrån relationen mellan frågor och svar i 

intervjun och existerar därför inte innan själva intervjutillfället.  
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Intervjuer är även en bra metod för att samla in djupgående information och intervjuer kan 

även genomföras med exempelvis personer som har läs- och skrivsvårigheter (Kumar, 2011). 

Kumar (2011) menar att en strukturerad intervju tillsammans med en intervjuguide underlättar 

vid insamlandet av relevant material.  

Nackdelen med intervjuer kan enligt Kumar (2011) vara att själva genomförandet tar lång tid 

samt att innehållet kan variera beroende på vilka frågor som ställs och hur väl frågorna 

besvaras. Kumar (2011) fortsätter med att kvalitén på insamlad data dessutom beror på 

samspelet mellan intervjuare och intervjuperson men även att intervjuarens totala erfarenheter 

av just metoden kvalitativ intervju påverkar. 

 

Enligt Kvale och Brinkmann (2009) är det viktigt att ha i åtanke att intervjuer har grundregler 

precis som andra former av samtal, såsom bland sättet att framföra intervjufrågorna på.  

Detta togs hänsyn till och då bland annat genom att deltagarna fick välja lokal själva, att 

intervjufrågorna framfördes på ett vänligt men professionellt sätt, att deltagarna fick ta den tid 

de behövde för att svara på frågorna utan att bli avbrutna, samt att det bara ställdes frågor från 

intervjuguiden. 

 

Då en nära kontakt med deltagarna eftersträvades, utfördes två strukturerade intervjuer enskilt 

med varje deltagare och två intervjuguider utformades inför varje intervjutillfälle.  

Miller och Rollnick (2002) menar att öppna frågor genererar i mer beskrivande svar än ja och 

nej vilket gav inspiration till att utforma intervjuguiderna med öppna frågor.  

Intervjuguiderna utformades även med fokus på att deltagaren skulle kunna ge så pass 

relevant information som möjligt, samt för att få tillräckligt med information så att syftet 

skulle kunna besvaras. 

Intervjuerna standardiserades genom att samma frågor ställdes i samma ordning till alla 

deltagare och intervjufrågorna ställdes utifrån ett hälsopromotivt synsätt med fokus på 

deltagarens hälsa, upplevelser och erfarenheter. Deltagaren fick även tolka frågorna fritt 

utifrån sina egna erfarenheter för att kunna måla ut sina svar så mycket som möjligt.  
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Intervention 

 

Ljudfilerna till interventionen skapades i ett kostnadsfritt webbaserat program 

(http://naturesoundsfor.me/) där olika typer av ljud kan kombineras ihop till en ljudfil.  

Två ljudfiler skapades utifrån deltagarnas önskemål, genom att de under det första 

intervjutillfället fick berätta vilka ljud från naturen som de föredrog.  

Detta resulterade i att den ena ljudfilen skapades med temat ”ljud från en skog” (innehållande 

fågelkvitter, en porlande bäck och ljud från en hackspett) och den andra ljudfilen skapades 

med temat ”ljud från havet” (innehållande ljud från fiskmåsar och från vågskvalp). 

Ljudfilerna skickades därefter ut till deltagarna via e-post. 

 

Fem deltagare valde att lyssna på ljudfilen ”ljud från havet” och resterande två valde att 

lyssna på ljudfilen ”ljud från en skog”. De två deltagare som valde ”ljud från en skog” 

upplevde att ljudet från måsarna i ”ljud från havet” var för skarpt, varav någon deltagare 

upplevde motsvarande med fågelljudet i ”ljud från en skog”. Deltagarna fick lyssna på den 

valda ljudfilen ett valfritt antal gånger per arbetsdag, under en period av två veckor.  

Längden på ljudfilerna var tre minuter vardera och den längden valdes dels för att deltagarna 

skulle få nog med tid på sig för att kunna slappna av och dels för att kunna undvika att 

ljudfilen skulle upplevas som för lång att lyssna på. Deltagarna kontrollerade volymen själva.  

 

Tanken med att deltagarna skulle lyssna på ljudfilerna var att de med hjälp av detta skulle 

känna att de kunde ta kontroll över situationen och uppleva empowerment. Empowerment 

innebär hjälp till självhjälp och fungerar genom att medvetenhet framkallas och individens 

egenmakt förstärks (Kostenius & Lindqvist, 2006). Ett tillvägagångssätt som genomsyras av 

empowerment har fokus på individens kompetenser och resurser samt en strävan efter att 

främja hälsa (Zimmerman, 2000). 

Tanken var även att deltagarna skulle se ljudfilerna som en tillgänglig strategi och 

förhoppningsvis bli inspirerade till att använda hälsopromotiva metoder som denna eller 

liknande i framtiden.  
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Urval  

 

Deltagarna tillkom genom ett lämplighetsurval som är en icke-slumpmässig metod där 

tillgängliga individer inkluderas i en studie och att förbestämda inklusionskriterier används 

(Depoy & Gitlin, 1999). Inklusionskriterierna för denna studie var att individerna skulle vara 

stadsbor och deras yrke skulle innefatta någon form av kontorsarbete med tillgång till dator 

och headset.  

 

Datainsamling 

 

Intervjuerna utfördes med deltagarna en och en och spelades in med hjälp av mobiltelefon. 

Syftet med den första intervjun var att ta reda på deltagarnas upplevelser om olika naturljud 

för att få en uppfattning om vilka ljud från naturen de uppskattade och inte. Den första 

intervjun syftade också till att få reda på deras erfarenheter om upplevd stress.  

Det centrala i intervjuerna var deltagarnas upplevelser av naturljud samt deras upplevda 

nivåer av stress. Efter två veckor blev deltagarna individuellt intervjuade en andra gång där 

bland annat frågor kring eventuella skillnader vad gäller upplevd stress ställdes. 

Deltagarna fick även berätta om varför de valt att lyssna på just den ena ljudfilen och vid hur 

många tillfällen per arbetsdag de lyssnat på den. 

 

Etik 

 

De forskningsetiska grundprinciperna (autonomiprincipen, godhetsprincipen, principen att 

inte skada och rättviseprincipen) följdes under studiens gång och det innefattade att 

deltagarnas egna viljor och integritet respekterades samt genom lyhördhet och regelbunden 

avstämning med deltagarna (Vetenskapsrådet, 2003).  

En öppen kommunikation hölls och då oftast via e-post genom att deltagarna kunde höra av 

sig om något inte fungerade eller om de hade några funderingar alternativt synpunkter.  

Ingen deltagare särbehandlades på något sätt för att orättvisa gentemot deltagarna skulle 

kunna undvikas och ingen information undanhölls för deltagarna. Empowerment var en viktig 

aspekt i studien och detta kunde säkerställas genom att låta deltagarna få vara delaktiga i alla 

beslut som rörde dem.  
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Innan interventionen påbörjades fick deltagarna ett informationsbrev via e-post som de fick 

läsa igenom och skriva under vid den första informationsträffen. Vid denna informationsträff 

fick deltagarna även muntlig information gällande ljudfilerna och de enskilda intervjuerna,  

om syftet med interventionen, vad deras deltagande skulle innebära samt om vad resultatet 

skulle användas till. De fick även samma information skickad till sig via e-post efter mötet.  

Insamlat material bestående av inspelade och transkriberade intervjuer behandlades 

konfidentiellt genom förvaring av lösenordsskyddade digitala dokument och ljudfiler på dator 

och mobiltelefon.  

 

Deltagarna blev informerade om eventuella risker som ett deltagande kunde innebära såsom 

exempelvis eventuella psykiska obehag i form av att reflektera och bli intervjuad om sin 

upplevda stress. Eventuella fysiska obehag av att lyssna på ljudfilen kunde undvikas dels 

genom att deltagarna fick välja vilka ljud som ljudfilen skulle bestå av och dels genom att de 

fick välja den av de två ljudfilerna som de föredrog att lyssna på.  

Volymen på ljudfilerna kunde de också reglera själva, de kunde spela upp den valda ljudfilen 

på ett valfritt sätt och de kunde lyssna på den valda ljudfilen under den tid som passade dem 

själva.  

 

Deltagarna var också medvetna om att ett frivilligt deltagande gällde under hela studien på så 

sätt att de kunde avbryta sitt deltagande när som helst. Inga personuppgifter lämnades ut till 

obehöriga och det insamlade materialet bestod bara av relevanta uppgifter som inte skulle 

hållas längre än nödvändigt. 

Deltagarna fick också information om att studien efter sitt färdigställande finns tillgänglig att 

läsas utav allmänheten på http://epubl.ltu.se.  

 

Dataanalys 

 

Insamlad data analyserades genom manifest innehållsanalys. En manifest innehållsanalys 

innebär att en text läses och presenteras precis som den står skriven, det vill säga utan en 

djupare tolkning av innehållet. Det manifesta innehållet presenteras ofta i kategorier 

(Graneheim & Lundman, 2004). De individuella intervjuerna spelades in med hjälp av 

mobiltelefon och transkriberades därefter. Transkribering innebär enligt Olsson och Sörensen 

(2011) att ord från en intervju nedtecknas i den form som de är sagda. 
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De transkriberade intervjuerna bearbetades i sin tur genom meningskoncentrering vilket 

innebär att långa meningar bearbetas och kortas ner till mer koncentrerade och 

sammanfattande ord (Olsson & Sörensen, 2011).  

Olsson och Sörensen (2011) menar att meningskoncentrering är det enklaste sättet att bearbeta 

en lång text på genom att texten bearbetas och skrivs ned till mer koncentrerade meningar 

utan att viktig information förloras.  

 

Malterud (2012) beskriver meningskoncentrering som en metod för kvalitativ analys där 

följande fyra steg följs; skapa teman utifrån det totala intrycket, identifiera och sortera 

relevanta meningar, meningskoncentrering och slutligen framställa representativa meningar. 

Genom att följa dessa fyra steg skapades fem meningar från det första intervjutillfället som 

skulle kunna representera varje deltagares individuella svar och för att säkerställa 

meningarnas korrekthet kontrollerades dessa av deltagarna. Från det andra intervjutillfället 

skapades också fem meningar.  

 

Resultat 

Syftet med studien var att undersöka hur självvalda inspelade naturljud kunde påverka 

upplevd stress hos kontorsarbetande stadsbor och det visade sig att deltagarna upplevde en 

avstressande effekt när de lyssnade på ljudfilen. Några av deltagarna visualiserade andra 

platser när de lyssnade på ljudfilen och dessa platser var anknutna till naturen på olika sätt. 

Andra deltagare berättade att de upplevde ett bättre fokus efter att de hade lyssnat på ljudfilen. 

Deltagarna upplevde att effekten kvarstod alltifrån endast under den tid ljudfilen varade till 

uppemot tre timmar. Deltagarna lyssnade på ljudfilen vid olika tillfällen under arbetsdagen 

och de flesta av deltagarna föredrog att lyssna på ljudfilen i ett avskilt rum.  

En deltagare lyssnade på ljudfilen vid sin arbetsplats samtidigt som arbetsuppgifter utfördes.   

Deltagarna har lyssnat på ljudfilen en till fyra gånger per arbetsdag men de flesta föredrog att 

lyssna vid minst två tillfällen per dag.  

 

Deltagarna upplevde dock inte att de kunde hantera stress bättre utan ljudfilen efter 

interventions avslut, de kände istället att de hade behövt stöd i form av ljudfilen under en 

längre tid.  
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Resultat från intervjutillfälle 1: 

 
 

 

”Hälsa är att må bra fysiskt och psykiskt” 

På frågan om vad hälsa är för deltagarna svarade flera deltagare att de upplever hälsa när de 

inte har ont någonstans, när de mår bra och när de känner sig avslappnade. En deltagare sa 

”Hälsa är att vara frisk och lycklig”. 

Det framkom att det var viktigt för deltagarna att få vara friska och att personer i deras närhet 

mår bra.  

 

”Värdet av vistelser i naturen”  

På frågan om när deltagarna mår som bäst så svarade de ”Sådana här vårdagar, när man kan 

vara ute i trädgården”, ”När man är ute på landet”, ”När jag mår jättebra, då är jag ute i min 

stuga i skärgården” och ”När jag är ute och går”.  

Deltagarna mår som bäst när de är ute i eller i närheten av naturen.  

 

”Naturen som stresshantering” 

När deltagarna spenderar tid ute i naturen upplever de en känsla av lugn och att det ger en 

avstressande effekt vilket bland annat beskrevs med meningarna ”I naturen finns inga 

måsten”, ”Det är avkopplande”, ”Man märker för en stund att man inte tänker på jobbet 

längre, då försvinner tankarna på jobbet”. 

Att vistas i naturen visade sig vara ett sätt för deltagarna att koppla av på vid upplevd stress. 
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”Arbetet orsakar stress”  

Upplevd stress på grund av arbetet var vanligt förekommande.  

Deltagarna berättade bland annat att ”Just nu är jag lite stressad över jobbet” och ”Vissa blir 

jättestressade om de inte når målen” där det senare svaret tyder på att deltagarna märker av 

varandras arbetsrelaterade stress. Det är främst höga krav på arbetet som de upplever som 

stressfaktorer, att de varje vecka behöver rapportera in antal genomförda ärenden och att de 

även blir bedömda utefter detta.  

 

”Ett bra stöd från kollegor” 

Trots upplevd stress på arbetsplatsen känner deltagarna att de får ett stort stöd från kollegor i 

de olika arbetsgrupperna och att stödet från dessa fungerar bra vid stressiga situationer.  

Två deltagare beskrev detta med meningarna "Stödet från kollegor är jättebra" och "Vi pratar 

med varandra så att det blir lättare". Stödet från arbetskollegorna upplevdes starkare än stödet 

från chefer och arbetsledning. 

 

 

Resultat från intervjutillfälle 2: 

 
 

 

 

 



 

Malin Oldgren 

Jenny Risslén  20 

”Enkla och melodiska ljud” 

Deltagarna föredrog så få ljud som möjligt på ljudfilen och främst ljud som upplevdes som 

lugna och mjuka. En deltagare svarade ”Jättesköna ljud sådär, man bara glider iväg” och en 

annan deltagare svarade "Man skulle bara ha havet" på frågan om vad de upplevt under tiden 

de lyssnat på ljudfilen.  

 

”Avkopplande med vattenljud och fågelsång” 

Deltagarna berättade att olika ljud från vatten och fåglar upplevdes som avkopplande och två 

av deltagarna beskrev detta med meningarna ”Väldigt avkopplande med fågelsång" och 

"Rogivande med vattenljud". De upplevde att dessa ljud gav en avslappnande effekt på deras 

upplevda stress. 

 

”Visualisera en annan plats” 

Deltagarna berättade att de visualiserade en annan plats under tiden som de lyssnade på 

ljudfilen. Platsen som deltagarna visualiserade associerades till upplevd harmoni.  

En deltagare berättade ”Jag associerade det väldigt mycket till när vi var på Cuba, till det blåa 

vattnet och en liten sandstrand. Det var behagligt, soligt, blått vatten och underbar sand”. 

En annan deltagare beskrev upplevelsen med orden ”Jag kunde visualisera att jag sitter vid 

havet och himmeln, vattnet och fåglarna, så jag kunde se det på något sätt så det gav en 

jättebra känsla”.  

 

”Positiva upplevelser” 

Under tiden deltagarna lyssnade på ljudfilen upplevde de en känsla av harmoni.  

En deltagare berättade att ”När man lyssnat på ljudfilen så blir man harmonisk och lugn”.  

En annan deltagare besvarade frågan om vad personen upplevt under tiden ljudfilen spelades 

med orden "Det är det härligaste jag haft nån gång på jobbet". 

 

”Att bara vara” 

Efter att deltagarna hade lyssnat på ljudfilen upplevde de mindre irritation och kände sig mer 

avslappnade. En deltagare berättade att ljudfilen fungerade som ett sätt att återgå till 

normalläge efter ett jobbigt samtal. Deltagarna upplevde att de kunde fokusera på ljudfilen 

under tiden de lyssnade på den utan att tankarna gled iväg på annat. En deltagare berättade att 

"Det har varit som en fristad att sitta och lyssna" och en annan deltagare sa "Jag tänkte inte på 

hur länge jag lyssnade, jag bara lyssnade".  
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Sammanfattning av resultat 

Det framkom att deltagarna kände att krav från arbetsplatsen bidrar till dysfunktionell stress. 

Vid upplevd dysfunktionell stress på arbetstid berättade deltagarna att de innan interventionen 

har funnit ett bra stöd hos kollegor i ett stresshanterande syfte.  

Deltagarna upplevde idén med ljudfil på ett positivt sätt och hade inte tidigare tänkt på att 

man kunde använda denna metod under arbetstid eller som en stresshanteringsmetod. 

Deltagarna upplevde ljudfilen som behaglig och som en effektiv metod att använda sig utav. 

Den avstressande effekt som deltagarna upplevde när de lyssnade på ljudfilen kvarstod i upp 

till tre timmar.  

 

 

 

Diskussion 
 

Metoddiskussion  
 

Olsson och Sörensen (2011) rekommenderar kvalitativ metodik som det mest användbara och 

effektiva metodvalet när deltagarnas personliga upplevelser är i fokus vilket passade studiens 

syfte. Rich och Ginsburg (1999) menar dock att det är viktigt att ha i åtanke att metodfel 

existerar i all forskning och då exempelvis genom att forskaren själv kan påverka resultatet 

och att val av metod dessutom kan påverka studien.   

 

Interventionen inleddes med att deltagarna samlades för ett informationsmöte där de tidigare 

hade blivit informerade via e-post om studien. Tanken med detta var att de tillfrågade skulle 

få information i förväg gällande studien både muntligt och skriftligt. Detta upplevdes vara av 

stor betydelse för att de tydligt skulle förstå syftet med studiens alla delar och för att de skulle 

kunna få den tid de behövde för att fatta ett beslut angående deltagande (Olsson & Sörensen, 

2011).   

 

Intervjuer bestående av öppna frågor var ett passande verktyg under studiens gång då Miller 

och Rollnick (2002) menar att öppna frågor ger möjlighet för den som blir intervjuad att 

kunna uttrycka sina erfarenheter utan begränsningar. Öppna frågor genererade i längre och 

mer djupgående svar om deltagarnas upplevelser.  
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Intervjufrågorna skapades med ett hälsopromotivt synsätt som utgångspunkt, det vill säga 

frågor med fokus på hälsa och på deltagarnas personliga resurser.  

Detta upplevs ha resulterat i en tydlig bild av deltagarnas egna upplevelser kring stress samt 

deras uppfattningar av att lyssna på en ljudfil med inspelade naturljud som 

stresshanteringsmetod (Kostenius & Lindqvist, 2006).  

Nackdelen och en eventuell begränsning med intervju som metodval kan vara att deltagaren 

påverkats av att ha någon framför sig och då svarat mindre uppriktigt än om de istället hade 

fått svara i skriftlig form (Rich & Ginsburg, 1999). 

 

Intervjuerna analyserades med hjälp av meningskoncentrering för att innehållsrika och 

sammanfattade meningar skulle kunde utvinnas (Malterud, 2012). Meningskoncentrering som 

analysmetod ansågs vara ett effektivt sätt att kunna reducera textmassor på.  

Nackdelen med meningskoncentrering kan enligt Malterud (2012) vara att viktig information 

försvinner i meningskoncentreringens olika steg beroende på vem det är som tolkar texten.  

Med tanke på Malteruds (2012) råd angående meningskoncentrering och för att undvika 

feltolkning så jämfördes de skapade meningarna med den ursprungliga texten.  

De lästes även upp för deltagarna som sedan muntligen fick lämna sina åsikter om dessa.  

Transkribering var en viktig del i dataanalysen eftersom de inspelade intervjuerna behövde 

bearbetas. Att intervjuerna fanns tillgängliga i nedskriven form underlättade för att 

dataanalysen skulle kunna ske på ett så effektivt och strukturerat sätt som möjligt. 

Transkriberad text kan dock aldrig återbeskriva eller tolka kroppsspråk och blickar från 

intervjutillfället vilket kanske hade bidragit till ett mer levande resultat (Olsson & Sörensen, 

2011). Det hade möjligtvis varit passande att använda enkäter istället för intervjuer, då enkäter 

också skulle kunna resultera i relevant data eftersom de möjliggör ett större inflytande över 

frågor och svarsalternativ (Backman, 2008; Murray, 1999).  

Backman (2008) och Murray (1999) menar att nackdelen med enkäter kan vara att frågorna 

tolkas på flera olika sätt, att svaren inte blir lika djupa och innehållsrika samt att de 

svarsalternativ som finns kanske inte speglar deltagarens egentliga åsikt. 

 

Slutligen så var en viktig del i beslutet gällande att använda inspelade naturljud som 

intervention att det verkade vara en mindre utforskad stresshanteringsmetod och då främst på 

kontorsarbetande stadsbor. Inspelade naturljud var också en passande metod för att naturens 

hälsofrämjande egenskaper skulle kunna tillämpas på ett effektivt sätt till den 

kontorsarbetande individen utifrån hennes möjligheter.  
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Resultatdiskussion 

Vid det andra intervjutillfället framkom det att inspelade ljud från naturen fungerade för 

deltagarna i ett stresshanterande syfte. Detta styrks bland annat av resultatet som Kjellgren 

och Buhrkall (2010) samt Alvarsson et al. (2010) fann, att naturljud hade en stressreducerande 

effekt. Några av deltagarna visualiserade en annan plats under tillfället som de lyssnade på 

ljudfilen vilket bekräftar teorin om känsloinriktad stresshantering (Gard, 1999).  

Förhoppningen är att deltagarna finner en nytta i att använda sig av detta verktyg även när de 

inte har tillgång till ljudfilen. Detta genom att de i stressfyllda situationer kan föreställa sig 

ljudet från ljudfilerna och på så sätt komma ner i varv samt påverka sin egen hälsa.  

 

Att lyssna på ljudfilen med inspelade naturljud upplevdes som ett bra och effektivt sätt att 

koppla av på både för stunden och under en längre tid. Deltagarna fick själva välja vid vilket 

tillfälle som de skulle lyssna på ljudfilen och de flesta valde att lyssna på ljudfilen när de 

upplevde dysfunktionell stress eller för att motverka stress. Deltagarna kunde också välja att 

lyssna när det passade dem under arbetsdagen, när de fick påminnelser av varandra eller när 

de kände sig oroliga, nedstämda eller trötta.  

Deltagarna hade velat komma ner i varv en stund innan de började lyssna på ljudfilen och 

kände tyvärr att de inte hade möjlighet till detta på arbetet.  

Deltagarna upplevde svårigheter med att ställa om sig till att lyssna på ljudfilen vilket gjorde 

att tre minuter kändes som en för kort tid för några, samtidigt som övriga deltagare upplevde 

tre minuter som en lagom tid. 

 

En deltagare nämnde att ”När man är som mest stressad och har minst tid, behöver man lyssna 

som mest” vilket de andra deltagarna också bekräftade i intervjuerna. Deltagarna tror att de 

skulle kunna hantera sin upplevda dysfunktionella stress bättre om de fick lyssna på ljudfilen 

under en längre period och då även att deras totala upplevda stressnivåer skulle kunna minska. 

Deltagarna menade också att med ljudfilens avslappnande effekt så kunde de arbeta mer 

effektivt, vilket kan vara relevant information för en arbetsgivare. 

 

Probleminriktade strategier är mer inriktade på att analysera samt avlägsna stressorer från 

individens omgivning än känsloinriktade strategier som snarare eftersträvar att koppla 

känslomässiga svar till stressoren (Folkman, Lazarus, & Hogan, 1985; Folkman, Lazarus, & 

Sarason, 1988).  
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Känsloinriktade strategier kan därför påstås vara mer inriktade mot hälsopromotion och 

föreslås som ett lämpligt verktyg för professioner som arbetar hälsopromotivt vilket denna 

studie bekräftar (Gard, 1999).  

 

Eventuella begräsningar kan utgöras av att deltagarna fick välja en av endast två ljudfiler, att 

ingen kontrollgrupp användes samt att tidsperspektivet var för kort.  

Deltagarantalet hade även kunnat vara större då ytterligare en arbetsplats visade intresse men 

då respons på förfrågan kom för sent så avböjdes denna möjlighet efter en gemensam 

diskussion. Två deltagare kunde inte närvara vid det andra intervjutillfället och svarade därför 

via e-post vilket gjorde att dessa svar inte blev lika utförliga som de övriga. Dessa svar bidrog 

dock till relevant data. 

Att intervjuerna påverkade deltagarna till att bli mer medvetna om sin stress kan också ha 

påverkat resultatet, dock motbevisas denna teori med att deltagarna berättade att de inte 

upplevde att de kunde hantera sin dysfunktionella stress bättre nu än innan interventionen.  

Deltagarna menade istället att det var ljudfilen som hjälpte dem att minska sina upplevda 

stressnivåer. En deltagare berättade att "Det här får ner aggressionen, jag är inte lika irriterad" 

vilket visar på ytterligare en positiv upplevelse av ljudfilen.  

 

Att deltagarna själva fick välja vilken ljudfil de ville lyssna på, reglera ljudet på ljudfilen samt 

bestämma över när och hur många gånger de skulle lyssna på ljudfilen kan relateras till 

begreppet empowerment, vilket innebär hjälp till självhjälp (Hanson, 2004).  

Ljudfilerna gav på så vis deltagarna en ökad möjlighet till att påverka sin egen hälsa och 

genom interventionen har deltagarna blivit introducerade till en resurs som de kommer kunna 

använda sig av vid behov.   

 

Fortsatt forskning och relevans för hälsofrämjande insatser 
 

Stresshantering är ett viktigt problemområde att studera då eventuella nya fynd kan gynna 

såväl arbetsgivare som individen själv men även hälsovägledare samt övrig yrkeskår som 

arbetar med att främja hälsa på olika sätt.  

Till framtida forskning skulle det vara intressant att se om antalet sjukskrivningar till följd av 

stress skulle kunna minska med hjälp av inspelade ljud från naturen, samt att se hur mycket 

pengar samhället skulle kunna spara på en sådan hälsoinvestering.  
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Det skulle även vara intressant att se om den känsla som deltagarna upplevde efter att ha 

lyssnat på ljudfilen skulle kunna kvarstå längre om interventionen får pågå under en längre 

period, om ett avskilt rum med ljudisolerade hörlurar används samt om det skulle utgöra 

någon skillnad om deltagarna ges möjlighet till att varva ner en stund innan de börjar lyssna 

på ljudfilen. Övriga förslag är att låta deltagarna få fler än två ljudfiler att välja mellan eller att 

låta deltagarna få skapa sina egna ljudfiler. 

 

Deltagarna ansåg att denna typ av stresshanteringsmetod även skulle kunna fungera på andra 

kontorsarbetsplatser, vilket kan vara intressant för arbetsgivare att veta. Deltagarna berättade 

också att de kommer att fortsätta lyssna på ljudfilerna och rekommendera metoden till sina 

övriga arbetskamrater. 

För att introducera andra hälsofrämjande metoder på arbetsplatser kan arbetsgivare samarbeta 

med exempelvis en hälsovägledare för att på olika sätt kunna reducera upplevd stress hos de 

anställda. En hälsovägledare arbetar bland annat med metoder så som massage, motiverande 

samtal, fysisk aktivitet och mental träning som fungerar i ett stressreducerande syfte (Field, 

Hernandez-Reif, Diego & Fraser, 2007; Rueggeberg, Wrosch, Miller, & Kazak, 2012).  

Dessa metoder kan förslagsvis komplettera användningen av ljudfiler på en arbetsplats. 

 

Taylor (2008) nämner relevansen av att uppmuntra anställda till ett starkt socialt nätverk, att 

använda varandra som resurs vid upplevd dysfunktionell stress samt att öka vistelsen utomhus 

så mycket det går under arbetsdagen vilket enligt Alvarsson et al. (2010) minskar upplevelsen 

av dysfunktionell stress.  

 

Slutsatser 
 

När deltagarna tänker på naturen förknippar de detta med harmoni och som en plats där de 

mår bra. Deltagarna upplever självvalda inspelade naturljud som hälsofrämjande vilket de 

bekräftade i intervjuerna. Detta styrker teorin om att självvalda inspelade ljud från naturen 

fungerar i ett stresshanterande syfte.  

Detta citat från en deltagare kan sammanfatta den avslappnande känsla som övriga deltagare 

också upplevde ”Den stunden som man satt där och blundade och det var mörkt och man bara 

lyssnade, då var det väldigt behagligt, mer eller mindre omedvetet så går man ner i varv”.  
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Bilaga 1 
 Intervjuguide 1 
 

1. Berätta om hur du mår just nu? 

 

2. Beskriv när du mår som allra bäst? 

 

3. Vad innebär hälsa för dig? 

 

4. Beskriv hur det ser ut i området där du bor? 

 

5. Berätta om vad du tänker på när du hör ordet stadsmiljö? 

 

6. Beskriv dina arbetsuppgifter? 

 

7. Vad upplever du om arbetsmängden? 

 

8. Beskriv när du upplever stress? 

 

9. På vilket sätt brukar du hantera upplevd stress? 

 

10. Hur upplever du att det fungerar? 

 

11. Berätta om det finns något annat sätt som skulle kunna hjälpa dig att hantera upplevd 

stress? 

 

12. Vad upplever du när du är ute i naturen? 

 

13. Hur ofta befinner du dig i naturen? 

 

14. Vilka ljud från naturen tycker du om? 

 

15. Vilka ljud från naturen upplever du som mindre bra? 
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Bilaga 2 
 Intervjuguide 2 
 

1. Vilken av de två ljudfilerna har du använt dig av? 

 

2. Berätta varför du valde just den ljudfilen? 

 

3. Vid hur många tillfällen/arbetsdag har du lyssnat på ljudfilen? 

 

4. När under dagen har du lyssnat? 

 

5. Varför lyssnade du just under dessa tillfällen/detta tillfälle? 

 

6. Känner du att antalet gånger du lyssnat har varit tillräckligt för dig? 

 

7. Vad upplevde du under tiden du lyssnade på ljudfilen? 

 

8. Berätta om du kände någon effekt på din upplevda stress efter att ha lyssnat på 

ljudfilen? 

 

9. Hur länge kvarstod eventuell effekt? 

 

10. Berätta om du känner att du kan hantera upplevd stress bättre nu än för två veckor 

sedan?  

 

11. Hur tror du att den här stresshanteringsmetoden skulle kunna fungera även i framtiden 

som ett hjälpmedel för att minska upplevd stress? 

 

12. Vad tänker du om att använda denna metod på fler arbetsplatser i ett stresshanterande 

syfte? 

 

 

 

 


