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NATURKRAFT FÖR FAMILJER 
En kvalitativ studie om naturens betydelse för småbarnsfamiljer 

	
SIRI SALVESEN 

Arcada, University of Applied Sciences, Helsinki, Finland 

MÅL  

Syftet med detta examensarbete är att få en djupare 
förståelse för naturens betydelse för småbarnsfamiljer och 
förstå deras förhållande till naturen samt hur man kan 
stöda småbarnsfamiljer att ta sig ut i naturen tillsammans. 
Beställaren till detta arbete är Folkhälsans förbund och 
görs inom deras projekt ”Naturkraft för familjer”. Arbetet 
kommer att användas inom Folkhälsans förbund för att 
utveckla deras Naturkraft projekt och att erbjuda familjerna 
stöd för utevistelse.  

 
 
METODER 

Metoden som valdes till denna studie var en 
semistrukturerad intervju, vilket går ut på att få fram 
informantens upplevelser av ett fenomens kvaliteter. Vid en 
semistrukturerad intervju används en intervjuguide som 
styr intervjun. Målgruppen för arbetet var föräldrar med 
barn under skolåldern. Fyra stycken informanter 
intervjuades i huvudstadsregionen. Intervjuerna bandades 
och analyserades med en kvalitativ innehållsanalys med 
induktiv ansats.	 

	

	

RESULTAT 

Resultaten delades upp i två teman: nuläget och 
framtiden. Under dessa teman hittades olika kategorier. 
Under den nuvarande situationen finns kategorierna: 
betydelse, hinder och möjligheter, hälsoeffekter och 
aktiviteter. Under temat framtid finns kategorierna 
förstärkning och stöd. 
Resultaten visade att naturen är en viktig plats för 
småbarnsfamiljerna, men relationen till naturen kunde 
vara ännu starkare. Från naturen sökte man sinnesro, 
avkoppling och upplevelser. I resultaten kom det fram att 
föräldrarna önskar få mera information om grönområden 
och vad man kan göra där med sina barn. De önskar 
även mera gemensamma lekträffar eller annan ledd 
verksamhet. Det största hindret för utevistelsen var 
tidsbrist, medan väder och egen inställning sågs både 
som ett hinder och en möjlighet. Naturen visade sig 
påverka familjedynamiken positivt, eftersom den ökade 
gemensamma tiden och mindre gräl uppstod. En 
fungerande och aktiv relation till naturen är viktig för 
familjernas välmående.  
 
SLUTSATS 

Naturen har gett många informanter en känsla av 
sinnesro och avkoppling och nya upplevelser. Samtliga 
upplevde att naturen är en plats där de trivs och får dem 
på bättre humör. Alla informanter upplevde att naturen 
har en positiv effekt på hälsan och att vardagen med 
barn är lättare när barnen får vara ute. I naturen kan 
man tillsammans lära sig och uppleva nya saker. Att gå 
hela familjen ut tillsammans stärker familjedynamiken 
och förhållandet mellan föräldrarna. Alla borde njuta av 
den kostnadsfria och lättillgängliga naturen som hämtar 
med sig så många hälsofördelar.  

	

	


