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VÄDRETS BETYDELSE OCH INVERKAN I MÄNNISKORS VARDAGSLIV 
 
 

Kathrine Ogenblad och Mia Svensson 
 

 
Förhållandevis lite har skrivits om vilken inverkan olika väderfeno-
men har på människan. Däremot finns mer forskning angående mil-
jön och vikten av dagsljus. Den här studien ville undersöka om det 
ligger någon sanning i att vädret verkligen styr både vår fysiska och 
mentala hälsa. Vad är det egentligen som gör människan så engage-
rad i ett fenomen, är det vädret i sig eller ”bara” föreställningar. I 
studien deltog 48 st, 24 studenter (yngre) och 24 pensionärer (äldre). 
Deltagarna fyllde i en enkät med tre frågeblock angående hälsa, mo-
tivation och emotioner i förhållande till väder. Resultatet visade 
bland annat att de som uppgav sig vara friluftsmänniskor också var 
mindre påverkade av vädret än andra. Eftersom resultatet antyder att 
den här gruppen mår bättre emotionellt sett, kanske de inte heller blir 
deprimerade i samma utsträckning som de övriga deltagarna. 
 
 

Nyckelord: Väder, känslor, motivation, hälsa, naturlig miljö,  vinterdepression, na-
tur/friluftsmänniska, geografiskt boende. 
 
Det finns inte många fenomen som diskuteras så flitigt i alla sammanhang, som vädret. 
Vädret är något som alla har erfarenhet av och har en ganska klar uppfattning om. Åt-
minstone tror vi oss veta säkert att mycket vi upplever som negativt är det ”dåliga vädrets 
fel”.  I vår studie ville vi ta reda på om det verkligen är så enkelt som att bara skylla på en-
bart vädret vid en känsla av att känna sig vissen. Kan det vara så att vi slentrianmässigt ut-
trycker våra fördomar och det vi hör andra säga. Hur är det egentligen med fysisk hälsa, är 
den verkligen så styrd av väderleken som det kan verka? I studien berörs även emotion och 
motivation och eventuellt samband med väder. Kan det vara så att vi indirekt känner oss 
motiverade när solen skiner eftersom det får oss emotionellt stabilare.  Av yttre och inre 
påverkan, är det yttre påverkan som styr oss mest? När studien inleddes fanns en föreställ-
ning om att äldre människor måste vara mer styrda av vädret, eftersom den här gruppen 
”pratar” mycket väder. Yngre individer upplevdes inte alls på samma sätt lägga märke till 
vädret.  
 
Teorier och forskning gällande hur vi påverkas av årstider, dagsljus och att vistas i natur-
miljöer finns till största del inom området Environmental Psychology eller miljöpsykolo-
gin. Miljöpsykologi är ett relativt nytt område varför det av naturliga skäl inte finns samma 
bredd och djup av teorier och forskning som det finns inom de traditionella psykologiområ-
dena (exempelvis emotionspsykologi och kognitionspsykologi). Vad gäller just forskning 
om olika vädertypers påverkan på människor är utbudet ganska begränsat.  Det finns dock 
gott om teorier, forskning och aspekter inom flera psykologiska områden som tar upp frå-
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gan om hur människan påverkas av dagsljus, årstider, klimat, av olika naturmiljöer eller 
andra omständigheter som även de kan ligga till grund för att försöka förklara vädrets på-
verkan. Miljöpsykologin innefattar områden som har att göra med hur vi människor påver-
kas av exempelvis solljus, belysning, temperatur, ljud och lukter (Hwang et al. 2007, 
s.521). Författarna menar att bra miljöpsykologiska undersökningar har såväl ett praktiskt 
som ett teoretiskt perspektiv. Det praktiska perspektivet tar hänsyn till frågan om hur miljön 
förbättras och det teoretiska till frågan om vilka biologiska processer som påverkas. De stu-
dier som presenteras i boken Vår tids psykologi (Hwang et al. 2007, s.521-522), avser 
undersökningar av miljöer som är vanliga i vårt vardagsliv nämligen bostäder, rekreations-
miljöer, skolmiljöer och vårdmiljöer. I en studie av Roger Ulrich (1984) undersöktes om 
det med hjälp av utsikt mot en behaglig miljö bestående av en grupp lövträd gick att skynda 
på patienters tillfrisknande efter en operation (Hwang et al. 2007, s.522). Studien resultat 
visade att patienter som fick den behagliga utsikten mot lövträden behövde kortare tid för 
rekreation och mindre dos av smärtstillande läkemedel än patienter som inte hade utsikt 
mot en naturmiljö. Det kan dock finnas andra orsaker till uppkomsten av positiva känslor 
av en trevlig utsikt. Att årstiderna växlar och tillgången till dagsljus är andra faktorer som 
kan vara viktiga. Att studera sambandet mellan brist på dagsljus och depressioner faller 
inom ramen för miljöpsykologisk dagsljusforskning (Hwang et al. 2007, s.523). Människan 
såväl som andra däggdjur har utvecklat en dygnsrytm på ca 24 timmar för att anpassa sig 
till sin omgivning. Dagsljus och mörker hjälper till att styra aktivitet och inaktivitet i hjär-
nan som i sin tur påverkar utsöndringen av vissa hormon. Under de mörka timmarna på nat-
ten sjunker blodtryck och kroppstemperatur och reglering av utsöndring av vissa hormon 
ändras.  Hormonet melatonin har en avslappnande effekt på människan (även på djur). På 
natten ökar produktionen av melatonin vilket hjälper till att hålla vår dygnsrytm på 24 tim-
mar. När dagsljuset återkommer och ljuset träffar vår näthinna avtar produktionen av mela-
tonin igen. Melatonin har alltså en direkt effekt på människans vakenhet och trötthet (Pas-
ser & Smith, 2003, s.160). Seasonal affective disorder (SAD) innebär att vissa personer har 
en tendens att bli deprimerade eller nedstämda under en viss tid på året. Vanligtvis inträffar 
dessa depressioner på hösten eller vintern när det är brist på dagsljus som reglerar dygns-
rytmen men det finns de som lider av samma typ av depressioner under våren och somma-
ren (Passer & Smith, 2003, s.162). Vinterdepressioner kan vara en följd av låg melatonin-
produktion och kan avhjälpas med tillförsel av melatonin under vissa tider på dygnet eller 
ljusterapi i stora doser under morgonen, för att på så sätt söka återställa en tydlig dygnsrytm 
(Hwang et al. 2007, s.523). De resultat som framkommit från forskning om sambandet mel-
lan dagsljus och depressioner är dock inte entydiga. Förekomsten av fritidsaktiviteter under 
den mörka tiden på året är en aspekt som kan bidra till alternativa tolkningar gällande flera 
studier i ämnet (Hwang et al. 2007, s.523). Ett lummigt skogsområde utanför staden, torpet 
på landet eller en park inne i staden kan uppfylla kraven vi ställer på en plats vi söker oss 
till för att finna lugn och frid – en rekreationsmiljö (Hwang et al. 2007, s.527). Den svenske 
psykologiforskaren och universitetslektorn Terry Hartig, vid Uppsala universitet har forskat 
om just rekreationsmiljöer. Hartig har i studier fokuserat på psykologisk återhämtning från 
stressupplevelser eller andra situationer av trötthet och undersökt hur framgångsrik åter-
hämtningen blir beroende på rekreationsmiljön (Hwang et al. 2007, s.529). En stor del av 
återhämtningsforskningen visar på att gröna miljöer med träd och vatten ger en effektivare 
återhämtning än tätortsmiljöer där det är trångt och brusigt. 2003 utfördes ett fältexperiment 

 



 3 

av Hartig och hans medarbetare. De undersökte påverkan på återhämtningen, såväl den 
psykologiska som den fysiologiska, beroende på om återhämtningen ägde rum i en naturlig 
miljö eller stadsmiljö (Hwang et al. 2007, s.529). Under experimentets gång och i olika si-
tuationer mättes blodtrycket på deltagarna. Deltagarna fick också göra självskattningar på i 
vilken grad de kände sig glada, uppmärksamma, arga osv. Parallellt med experimentet ge-
nomfördes uppmärksamhetstest enligt Neckers kub för att få reda på deltagarnas grad av 
mental trötthet. Många tydliga och intressanta samband kom fram i resultaten av Hartig och 
hans medarbetares experiment. Sammanfattningsvis stödjer deras experiment den naturliga 
miljön som en effektivare, snabbare och även positivare återhämtningsmiljö från stressade 
situationer i allmänhet jämfört med en stadsmiljö eller brist på naturens inslag (Hwang et 
al. 2007, s.529). Experimentet finner också stöd av Stephen Kaplans (1998) mångåriga 
forskning inom miljöpsykologi. I sin bok With People in Mind som bland annat handlar om 
människan i den naturliga miljön uttrycker sig Kaplan att ”Nearby nature can foster wellbe-
ing. Nature views have been demonstrated to be related to greater physical and mental 
health. Activities that are nature-related have been shown to help people go about their 
lives more effectively” (s.15).  
 
Dagligen reagerar vi på och agerar mot människor i vår omgivning på en mängd olika sätt. 
Detta kallas det sociala samspelet (Giddens, 2003). Oavsett var i världen vi befinner oss el-
ler lever finns det massor av saker vi gör varje dag utan att medvetet tänka på det. Om vi 
exempelvis möter någon på gatan utväxlas snabba blickar precis innan mötet följt av att 
båda tittar bort för att på så sätt undvika ögonkontakt. Detta agerande kallar Goffman 
(2004) civil ouppmärksamhet, vilket vi kräver av varandra i många olika samspelssituation-
er. Civil ouppmärksamhet är en viktig del av vårt vardagsliv även om det sker relativt 
omedvetet och inte ska förväxlas med att medvetet ignorera någon. Just vardagligt socialt 
samspel eller beteende är ett av de mest intressanta områdena inom den sociologiska forsk-
ningen. Dessa vardagliga rutiner där vi ofta befinner oss samspelande med andra människor 
skapar ordning och struktur i våra liv och utgör det mesta av vår sociala verksamhet (Gid-
dens, 2003). I samspel med andra människor ingår även icke-verbala signaler som exem-
pelvis kroppsspråk men en stor del av vårt samspel sker via samtal och prat i informella 
möten med människor i vår omgivning. Vi människor använder språket på att visst sätt i 
vardagligt samspel med andra. Det finns sociala regler för vad som är acceptabelt och inte 
acceptabelt att prata om och med vem, som är så inbyggda i samspelet och vårt beteende att 
det sker nästintill omedvetet. Dessa kan också kallas bakgrundsförväntningar, med hjälp av 
vilka vi organiserar dagliga samtal (Giddens, 2003).  Inom Etnometodologin studeras me-
toder som människor använder sig av för att skapa mening i det som sägs och görs i sam-
spelet med andra. Betydelsen ligger inte bara i orden utan också i den sociala kontexten 
som skapas av det samtal som förs. Med andra ord blir samtalet begripligt och får mening i 
sitt sammanhang (Giddens, 2003). 
 
Goffman (2004) talar om fokuserat samspel när han talar om individer som direkt upp-
märksammar vad den eller de andra gör och säger. Ett ofokuserat samspel är interaktioner 
mellan människor som är medvetna om varandras närvaro men är inte direkt i interaktion 
med varandra, till exempel på bussen eller på en fest. Vidare kallar Goffman (2004) ett 
samspel som är fokuserat för ett möte. Dessa möten med andra människor, till exempel 
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vänner, familj eller arbetskamrater är en stor del av vår vardag. Småprat om exempelvis vä-
der, lek och rutinartade samspel är exempel på såna möten. Bakgrunden i dessa möten be-
står av det ofokuserade samspelet med andra människor närvarande (Goffman, 2004).  
 
Inom såväl motivations- som emotionspsykologin finns teorier om yttre omständigheters 
påverkan på vår motivation och våra känslor. Motivation är en medveten eller omedveten 
benägenhet hos oss människor som får oss att agera på ett visst sätt (Hwang et al. 2007, 
s.92). Motivationen kan styras på olika sätt. Drivkraftsteorier tar fasta på att det är inre fak-
torer i form av biologiska processer som styr vår motivation medan incentivteorier istället 
hävdar att det är de yttre faktorerna i vår omvärld som styr vår motivation och våra hand-
lingar. Inom psykologin idag är dock de flesta överens om att människans motivationspro-
cesser styrs av såväl inre drivkrafter som yttre omständigheter. Vi människor har både driv-
krafter som trycker på och yttre målobjekt som drar (Hwang et al. 2007, s.92).  
 
Emotion och motivation ligger väldigt nära varandra och kan ofta vara två delar av samma 
process. Känslor motiverar oss att handla på ett visst sätt. Emotioner kan aktivera och styra 
beteendet på liknande sätt som motivation gör. Om vi är medvetna om att en viss handling 
kan ge oss en obehaglig känsla så motiverar detta oss att försöka undvika att utföra hand-
lingen (Hwang et al. 2007, s.111). Emotioner och motivation har dock vissa olikheter. Gäl-
lande emotioner så kan en mängd olika situationer ge upphov till att en viss emotion aktive-
ras. Emotioner styrs också i högre grad än motiv av yttre faktorer (Hwang et al. 2007, 
s.111). Inom emotionspsykologin ingår inställningar/sentiment i samlingsbegreppet affek-
ter. Affekter innefattar även känslor och känslotillstånd. En inställning eller sentiment är ett 
tillstånd som binder samman grupper, föremål eller begrepp med attribut. Inställningar rela-
terar till kognition, attityder och fördomar (Braisby & Gellatly, 2005, kap 13.). Om en per-
son exempelvis har en negativ inställning till en viss väderlek eller årstid kan detta bygga 
på något personen varit med om eller har hört, kanske gång på gång vilket i sin tur lett till 
fördomar och attityder riktade mot just den typen av väder eller årstiden i fråga. Frijda, 
Manstead & Bem använder sig av begreppet föreställningar när de talar om inställ-
ningar/sentiment i boken Emotioner och övertygelser (2002, s.81). De tillägger dock att 
övertygelsen ses som en sanning av den som innehar den. Författarnas övergripande tankar 
är att emotioner kan väcka, forma, skapa och förändra föreställningar samt skapa ett mot-
stånd till förändringar. Frijda, Manstead & Bem (2002, kap 3) hävdar vidare att föreställ-
ningar blir starkare när de är av central vikt för en persons intressen och att dessa intressen 
då självklart är starkt emotionellt förknippade. Övertygelser som får emotionellt underhåll 
stimulerar människor att handla eller att stödja andras handlingar menar de. Känslans inten-
sitet är i sin tur kopplad till hur viktigt intresset är för individen. Vidare hävdar författarna 
(2002, s.68), baserat på Frijdas och Mesquitas teori om övertygelser genom emotioner att 
emotioner påverkar föreställningar på i huvudsak två sätt. Antingen ger de upphov till nya 
föreställningar eller förändrar de befintliga föreställningar. De kan också påverka styrkan i 
en persons övertygelse. Författarnas resonemang skulle kunna innebära att personer som 
har ett stort intresse av uteaktiviteter och friluftsliv har starka föreställningar om vädret och 
dess påverkan. Dessa föreställningar kan i sin tur öka i styrka och handlingskraft om de od-
las och understryks i samspråk och relationer med andra människor.  
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Hälsopsykologin behandlar flera olika områden varav stressrelaterad ohälsa är ett. Att häl-
sopsykologin ibland kan upplevas svår att greppa kan bero på att det saknas en övergri-
pande teori inom området. På senare tid har anknytningsteorin diskuterats flitigt som en 
möjlighet att anamma inom hälsopsykologin (Hwang et al. 2007, s.350). Anknytningsteorin 
hör hemma inom utvecklingspsykologin och är framtagen av Bowlby (1969; 1973; 1980). I 
korthet innebär den att vi människor redan från tidig ålder utvecklar en inre arbetsmodell 
som grundar sig på hur vi har upplevt och på så vis skapat oss erfarenheter av relationer till 
andra människor, i synnerhet de som står en nära, som föräldrar och syskon. Denna arbets-
modell är antingen negativ eller positiv när det gäller synen på andra människor men också 
synen på sig själv. En person med en positiv arbetsmodell har en bra grund för en trygg an-
knytning som i sin tur är positivt för den subjektiva känslan av kompetens, kontroll och 
egenvärde (Hwang et al. 2007, s.350). Dessa begrepp återkommer ständigt inom olika om-
råden och i forskning inom hälsopsykologin (Hwang et al. 2007, s.350). Kopplingen mellan 
anknytningsteorin och coping-begreppet som utvecklades av Richard Lazarus på 60-talet är 
också mycket tydlig. Coping kan översättas med ordet stresshantering. Coping har spelat 
och spelar en mycket viktig roll vad gäller förståelse av de individuella olikheterna hos 
människor som utsätts för stress (Hwang et al. 2007, s.351). Lazarus hävdade att den sub-
jektiva tolkningen av situationen som upplevs som stressfull är av större betydelse än själva 
situationen. Just på grund av våra individuella skillnader, mångfalden av stressfyllda situat-
ioner som finns och olikheter i sociala förhållanden har det visat sig att coping är mycket 
mer komplext än vad som tidigare insågs. Det finns omfattande forskning inom området 
men många frågor är ändå fortfarande obesvarade. Enligt Hwang et al (2007, s.352) är det 
dock möjligt att dra ett antal viktiga slutsatser utifrån den forskning som finns om coping:  

• Det är av stor vikt att kunna kontrollera den egna situationen för att kunna hantera 
stress. 

• Att individen har förtroende för sin sociala omgivning och socialt stöd kan ge ba-
lans åt en person som utsätts eller har utsatts för stress. 

• Att minimera upplevda konsekvenser och försöka se det som är positivt trots den 
stressfulla situationen verkar vara en viktig del av coping.  

• Personlighet är en viktig del av coping. Olika personligheter ser olika på stressade 
situationer (positivt eller negativt) och har även lättare eller svårare att få socialt 
stöd av sin omgivning.  

• Många studier har visat att människor använder sig av flera olika copingstrategier 
för att hantera stress, strategierna är inga motsatser utan kompletterar varandra.  

 
Timo Partonen och Jouko Lönnqvist har skrivit en artikel i Journal Affektive Disorders 57 
(2000, s.55-61) den heter Bright light improves vitality and alleviates distress in helthy pe-
ople.  Bakgrunden till artikeln är den relativt korta ljusa tiden på året och att den kan ha ne-
gativ inverkan på vårt välbefinnande. Forskarna pekar på att tidigare studier visar att expo-
nering för såkallat klarljus kan hjälpa till att lindra vinterdepressioner. En fältstudie genom-
fördes på kontorsanställda som blev exponerade för klarljus eller ljusterapilampor uppre-
pade gånger. Resultatet visade att upprepad exponering ökade livskraften och minskade 
symptom som depression. Det här stämde både för människor som hade SAD (sesonal af-
fektive disorders) och för dom som inte hade dessa symptom. Säsongsbundna förändringar 
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i sinnesstämningen är generellt sett vanliga men drabbar företrädesvis unga kvinnor. SAD 
verkar avta med åren men är även då tydligt mätbart. Slutsatsen författarna drar av sin stu-
die är att ljusterapi under vinterhalvåret verkar effektivt för att förbättra den hälsorelaterade 
livskvaliteten och lindra stress, även hos människor som inte lider av SAD.  I en annan stu-
die hämtad från Journal of Environmental Pshychology 27 (Hartig & Catalano & Ong, 
2007, s.107-116)  har sambandet mellan kalla sommartemperaturer, framförallt under juli, 
och försäljningen av antidepressiva medel (SSRIs) i Sverige undersökts. Studien omfattar 
den månatliga försäljningen åren 1991 till 1998. Utgångspunkten är att undersöka stress, 
stress som uppstår när en människa överskrider sina personliga resurser. När stressen blir 
kronisk kan den skada både fysiskt och mentalt på många olika sätt. En av konsekvenserna 
är depression. Författarna menar att det finns belägg för att mer utomhusaktiviteter i natur-
liga miljöer många gånger skulle ersätta medicin. Framför allt är det så att om stressen kan 
minimeras och inte leda till att bli kronisk stress, då uppstår inte heller lika lätt depression-
er. Van den Berg, Hartig och Staats (2007) har lagt märke till att forskningen ” has paid lit-
tle attention to negative health impacts of (chronic) stress that may result from lack of ac-
cess to natural environments” (s. 89). Slutligen kan forskningen sätta fokus på andra om-
ständigheter som kan störa återhämtningen. Det kan till exempel vara störande ljud på nat-
ten eller att behöva arbeta mycket hemifrån och inte kunna skilja på ledig tid och arbetstid. 
Det huvudsakliga resultatet stöder hypotesen; att inte ha tillgång till gröna ytor, naturen och 
andra utomhusmiljöer kan absolut få negativa konsekvenser för individen. 
 
Syftet med föreliggande undersökningen var att ta reda på yngre och äldre människors upp-
levelser av vädret och vädrets eventuella påverkan i olika situationer och sammanhang. An-
ledningen till utformningen av deltagargrupper var att forskarnas förförståelse sade att äldre 
verkar påverkas mycket av vädret och värdera det högt då de talar om vädret ofta och gärna 
varför det var intressant att jämföra dessa grupper. Syftet var vidare att undersöka om väd-
ret har något samband med hälsa, motivation eller emotion.   
 
 

Metod  
 
Undersökningsdeltagare 
Deltagarna var 48 st, av dessa var 24 st yngre och studenter vid Blekinge Tekniska Högs-
kola, 24 st var äldre, ett bekvämlighetsurval av pensionärer i vår omgivning. Åldrarna 
sträckte sig från 20-85 år, 21 st var män och 27 st kvinnor. Ungefär hälften av deltagarna 
var bosatta på landsbygden och den andra hälften bodde i tätort. Själva boendet var också 
relativt jämt fördelat mellan lägenhet respektive villa. Undersökningsgruppens åldersför-
delning var viktig eftersom vi ville se om det fanns skillnader mellan äldre och yngre när 
det gällde väderbundenhet. Även deltagarnas boende, såväl geografiskt som rumsligt, var 
relevant för frågeställningen Alla deltagare informerades om att medverkan i studien var 
anonym och frivillig att delta i.  
 
Tabell 1. Gruppindelning av undersökningsdeltagare i ålder, kön, geografiskt boende och typ av bostad (lgh – 
lägenhet). Medelåldern för gruppen unga 22,9 år, för gruppen äldre 68,4 år.   
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Åldersgrupp Kön Stad el tätort By/landet/skärgården Typ av bostad 

Unga (n=24)  13 K, 11 M 18 6 20 lgh, 4 
hus/mark lgh 

Äldre (n=24) 14 K, 10 M 1 23 3 lgh, 21 
hus/mark lgh 

 

Material 
I studien användes ett frågeformulär för att få svar på frågeställningar angående vädrets in-
verkan på oss människor. Enkäten utformades enligt Ejlertsson (2005, s.15-17) förslag på 
process för undersökningsmetodik vid framtagning av enkät. Frågorna som presenterades i 
enkäten skulle mäta attityder och upplevelser.  Svaren mättes med hjälp av jämna skalsteg, 
kvotskala. Exempel på en fråga kan vara; Upplever du att din motivation styrs av yttre om-
ständigheter?  Aldrig 0  1  2  3  4  Alltid. I enkäten ingick också ett fåtal frågor med fem 
olika svarsalternativ.  Här var det inga skalsteg med siffror, som i exemplet ovan, utan be-
skrivande svarsalternativ. I slutet av enkäten fanns även en kvalitativ frågeställning; För-
klara med egna ord dina tankar och upplevelser om hälsa och välmående i relation till rå-
dande väderförhållanden….  Frågorna var ställda så att deltagarna inledningsvis inte skulle 
förstå enkätens egentliga syfte. Meningen med det var att komma runt de allmänna före-
ställningar som kan finnas angående väder. En sådan föreställning kan vara tron om att hu-
vudvärken självklart beror på den grå väderleken eller att det måste vara regnet som fram-
manar känslan av att bli deprimerad. Enkäten i sin helhet finns att läsa som bilaga sist i 
kompendiet.  Ejlertsson (2005,s. 99-104) menar att när det gäller validiteten vid kvantita-
tiva studier, är det viktigt att det finns ett tydligt samband mellan det frågan mäter och det 
speciella kriterium frågan avser att spegla. Det kallas kriterievaliditet, vidare tas även be-
greppsvaliditet upp som viktigt vid enkätundersökningar. Det innebär att för att erhålla hög 
validitet krävs att forskaren är väl insatt i de teorier som frågorna ska återge och integrera 
med. När det gäller reliabiliteten är den beroende av att frågorna är korrekt ställda. Skulle 
frågorna vara för slarvigt konstruerade kan svaren bli för slumpmässiga för att få hög relia-
bilitet. Det är då svårt att göra om mätningarna och få samma resultat.  
 
Procedur 
Distributionen av enkäten skedde personligt genom att de delades ut på plats. Den yngre 
undersökningsgruppen, studenterna, söktes upp i sin skolmiljö och den äldre gruppen be-
söktes personligen i sina hem. Alla undersökningsdeltagare fick först en muntlig presentat-
ion av enkäten men även instruktioner om hur den skulle fyllas i. De som ville fick sedan 
möjlighet att ställa eventuella frågor. På enkätens försättsblad blev deltagarna tydligt upp-
lysta om att undersökningen var för den som hade tid och lust att delta. Att de som hade 
konstruerat frågeformuläret kom från Blekinge Tekniska Högskola och hade som syfte att 
undersöka upplevelser av hälsa och välmående. Avslutningsvis stod det också att det var 
frivilligt att delta i undersökningen och att den var helt anonym, svaren kommer endast 
hanteras i undersökningens syfte. Deltagarna fick sedan sitta lite avskilt för att på bästa sätt 
fylla i formuläret, därefter fick deltagarna själva stoppa ner sin enkät i en större mapp så att 
alla blandades.  
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Resultat 

 
Resultatet baseras på samtliga undersökningsdeltagares svar. Bortfallet var 0 % då ingen 
tillfrågad tackade nej till deltagande. Ingen hänsyn har tagits till kön då syftet med studien 
var att undersöka olika åldersgruppers upplevelser av väder och vädrets påverkan i olika si-
tuationer och sammanhang samt att undersöka eventuella samband mellan väder och hälsa, 
motivation och emotion. I de fall ett korrelationstest redovisas i resultatet avses en positiv 
korrelation om inte annat anges.  
 
Resultat av frågor om väder 
Ett deskriptivt test med konfidensgraden 95 % visade att det finns en signifikant skillnad i 
hur vädret påverkar de olika grupperna (p < .05).  
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Figur 1. Deltagargruppernas medelvärde och konfidensintervall för svar på frågan om de upplever att vädret 
påverkar dem. 
 
Frågan om vilken typ av väder deltagarna tycker bäst om fick högst svarsfrekvens på alter-
nativen att det beror på vad de ska göra samt varmt och fläktande. Av de äldre svarade 46 
% att det beror på vad de ska göra och 33 % att de tycker bäst om när det är varmt och fläk-
tande. De yngre svarade att de föredrar ett väder som är varmt och fläktande (54 %) men 25 
% tycker det är beroende på vad de ska göra. Ingen av de äldre svarade att de föredrar klart 
och kallt eller mulet och blåsigt väder medan 8 % av de yngre gärna vill ha klart och kallt 
och 4 % vill ha mulet och blåsigt.  
 
Deltagarnas svar på om det finns någon typ av väder som får dem att vilja stanna kvar i 
sängen på morgonen gav ett lite varierat svar från de äldre men en klar majoritet av dem 
(54 %) svarade nej på frågan. Av de yngre svarade 71 % att de helst vill stanna i sängen om 
vädret är kallt och det är mörkt. Enbart två yngre deltagare svarade att de inte tänker på rå-
dande väder i den aktuella frågan. I övrigt tänker såväl de äldre som de yngre på vilket vä-
der som råder och 54 % av deltagarna i båda grupperna gör det alltid. Resultatet på frågan 

 



 9 

om de följer väderleksrapporter i media visade att 75 % av de äldre följer väderleksrappor-
terna ofta eller alltid (svar 3 och 4). För de yngre varierade svaren mellan samtliga svarsal-
ternativ och visade inte på någon tydlig majoritet för något av alternativen. Sambandet mel-
lan svar på frågan om i vilken grad deltagarna påverkas av vädret och svar på frågan om de 
hämtar sin motivation inifrån sig själva visade enligt test med Pearsons korrelationskoeffi-
cient på signifikans (r = .288, p < .05).  
 
Resultatet av ett deskriptivt test med konfidensgraden 95 % visade en signifikant skillnad 
(p < .05) mellan grupperna gällande frågan om de pratar om vädret med sin omgivning.  
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Figur 2. Deltagargruppernas medelvärde och konfidensintervall för svar på frågan om de pratar om vädret 
med sin omgivning. Konfidensgrad 95 %.   
 
Resultat av frågor om motivation 
Ett korrelationstest med Pearsons korrelationskoefficient visade på ett signifikant samband 
( r = .476, p < .01) mellan svar på frågan om motivation hämtas inifrån och svar på frågan 
om känslor och känslors betydelse.  
 
Svaret på frågan om vilka yttre faktorer som motiverar deltagarna visade ett relativt samlat 
resultat för de äldre som motiveras av i huvudsak bra väder medan de yngre till största del 
motiveras av beröm och kunskap (se figur 3).  
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Figur 3. Fördelning av de både gruppernas svar på vilka yttre omständigheter som motiverar dem.  
 
På frågan om när på dagen deltagarna känner sig mest motiverade svarade 62,5 % av delta-
garna i gruppen äldre att det är på morgonen eller förmiddagen medan det i gruppen yngre 
var en jämn fördelning mellan samtliga svarsalternativ (på morgonen, på förmiddagen, det 
är olika, på eftermiddagen och på kvällen). Ingen av de äldre svarade att de är mest motive-
rade på eftermiddagen eller kvällen. Både äldre och yngre skattar sig själva som relativt 
motiverade personer (skala 0-4). Medelvärdena för deltagarnas svar på frågan var 3,04 för 
de äldre deltagarna och 2,88 för de yngre. Vidare visar resultatet att varken deltagarna i 
gruppen äldre eller yngre har några svårigheter att motivera sig. Frågan som ställdes var om 
de har svårt att motivera sig i sin vardag (skala 0-4) och medelvärdet på frågan var 1,7 för 
båda grupperna. Resultatet av ett deskriptivt test med konfidensgraden 95 % gällande svar 
på frågan om deltagarna hämtade sin motivation inifrån sig själva visade på en signifikant 
skillnad mellan åldersgrupperna (p < .05). De yngre deltagarna hämtar sin motivation ini-
från sig själva i högre grad än de äldre deltagarna.  
 
Resultat av frågor om känslor/emotioner 
Resultatet av ett korrelationstest med Pearsons korrelationskoefficient visade ett signifikant 
samband mellan svar på frågan om deltagarna funderar över orsaken till att de mår på ett 
visst sätt och svar på frågan om de påverkades av vädret (r = .318, p < .05). Pearsons korre-
lationskoefficient visade vid test ett signifikant samband mellan deltagarnas svar på frågan 
om känslor och känslors betydelse är viktiga för dem i vardagen och om de tänker på vilket 
väder som råder (r = .388, p < .01). Ett korrelationstest med Pearsons korrelationskoeffici-
ent visade ett signifikant samband mellan frågan om deltagarna påverkas av väder och om 
de anser att känslor och känslors betydelse är viktiga för dem (r = .542, p < .01). 
 
Resultatet av ett deskriptivt test med konfidensgraden 95 % visade att gruppen med yngre 
deltagare i högre grad än gruppen med äldre deltagare anser det viktigt med känslor och 
känslors betydelse i sin vardag. Medelvärde för yngre var 3,58 och för äldre 3,25 (skala 0-
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4). Även på frågan om deltagarna känner sig känslomässigt styrda i allmänhet har de yngre 
ett högre medelvärde än de äldre, 2,54 för de yngre och 2,37 för de äldre(skala 0-4). På frå-
gan om deltagarnas allmäntillstånd anser sig såväl de äldre som de yngre må bra. Ingen del-
tagare i någon av grupperna har svarat att de mår dåligt eller ganska dåligt (0 resp 1 på ska-
lan). Medelvärdet för de äldre är 3,42 och för de yngre 3,54. Ett korrelationstest enligt Pe-
arsons korrelationskoefficient visade på signifikant samband mellan svar på frågan om i 
vilken grad deltagarna är natur – friluftsmänniskor och svar på frågan om hur man allmänt 
mår (r = .397, p < .01). Vidare visade samma test att svar på frågan om deltagarna är enga-
gerade i uteaktiviteter eller sporter har ett signifikant samband med svar på frågan om hur 
deltagarna allmänt mår (r = .399, p < .01). På frågan om deltagarna är engagerade i uteakti-
viteter eller sporter svarade 25 % av de äldre att de var mycket engagerade i uteaktiviteter 
och sporter (svarsalternativ 4) medan motsvarande siffra för de yngre var 16,5 %. På 
samma fråga svarade 16,5 % av de äldre inte alls (svarsalternativ 0) medan motsvarande 
siffra för de yngre var 33 %.  
 
Resultat av frågor om hälsa 
På frågan om vilken tid på året deltagarna mår bäst svarade 37 % av de äldre att det varie-
rar. Vidare svarade 21 % av de äldre att de mår bäst på våren och 33 % att de mår bäst på 
sommaren. Av de yngre svarade en klar majoritet att det mår bäst på våren, 54 % och 25 % 
av de yngre mår bättre på sommaren. På frågan om hur hälsan bedöms just nu har de äldre  
 
Resultatet av ett deskriptivt test med konfidensgraden 95 % visade på en skillnad mellan 
den äldre och den yngre gruppens bedömningar av sin hälsa just nu. Medelvärdet för de 
äldre var 3,50 och för de yngre 3,75 (skala 0-4). Samma typ av test för svar på frågan om 
deltagarna upplever sin hälsa jämn under året visade också på skillnad mellan grupperna 
med ett medelvärde för de äldre på 3,0 och för de yngre på 2,71. 
På frågan om deltagarna känner sig ovanligt pigga och friska vissa dagar när de vaknar har 
ingen av de äldre svarat aldrig (0), 50 % av de äldre har svarat sällan eller ibland (svarsal-
ternativ 1 eller 2) och 50 % ofta eller alltid (svarsalternativ 3 eller 4). Av deltagarna i grup-
pen yngre har 8 % svarat aldrig, ingen av de yngre har svarat sällan, 21 % av de yngre har 
svarat ibland och 71 % av de yngre har svarat ofta eller alltid.  Svar på frågan om deltagar-
na känner sig ovanligt pigga och friska vissa dagar visade med test av Pearsons korrelat-
ionskoefficient på ett signifikant samband med svar på om deltagarna påverkades av vädret 
(r = .345, p < .05).   
 
Resultat av övriga frågor  
Resultatet av ett deskriptivt test med konfidensgraden 95 % visade en signifikant skillnad 
(p < .05) mellan grupperna gällande frågan om de är natur- och friluftsmänniskor.   
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Figur 4. Deltagarnas medelvärden och konfidensintervall för svar på frågan om de är natur – och friluftsmän-
niskor. Konfidensgrad 95 %.   
 
 

Diskussion 
 

 
Syftet med studien var att klargöra upplevelser av vädret och vädrets påverkan på oss män-
niskor i olika situationer såsom aktuell ålder, geografiskt boende, typ av boende, grad av 
friluftsmänniska etc. kopplade till områdena motivation hälsa och emotion. Resultaten i vår 
studie visar på många intressanta samband och möjligheter att dra tydliga slutsatser. Ur re-
sultatet framkom att yngre människor påverkas mycket mer av vädret än äldre människor. 
Vidare visade det sig att prata om väder och följa väderleksrapporter i media är något de 
äldre deltagarna ägnar sig åt i högre grad än de yngre. Detta resultat visar på att den förför-
ståelse vi hade vid inledandet av studien inte var helt korrekt. En klar majoritet av de yngre 
deltagarna bor i lägenhet i stad eller tätort medan de äldre deltagarna bor i hus i en by, på 
landet eller i skärgården. De yngre deltagarna mår bättre på våren och sommaren medan de 
äldre deltagare som inte svarat att de föredrar vår eller sommar faktiskt tycker att det är nå-
got som varierar. Resultaten av frågorna om väder visar på tydliga samband mellan att upp-
leva sig påverkad av väder och att anse känslor och känslors betydelse som en viktig del av 
det vardagliga livet.  Det är de yngre deltagarna som i högre grad än de äldre anser det vik-
tigt med känslor och känslors betydelse. I resultatet framkom tydliga samband mellan väl-
mående och friluftsliv samt uteaktiviteter. De som är aktiva natur och friluftsmänniskor el-
ler engagerade i uteaktiviteter mår signifikant bättre än de som inte är det. Resultatet av 
undersökningen visar tydligt att de äldre deltagarna är natur – och friluftsmänniskor i 
mycket högre grad än de yngre. De äldre är också engagerade i uteaktiviteter i högre grad 
än de yngre.  
 
Resultaten av undersökningen visade vidare att det finns ett tydligt samband mellan att 
hämta sin motivation inifrån och att vara emotionell. Detta är inga förvånande eller nya rön 
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då motivation och emotion är väldigt nära förknippade. Det som bör nämnas är att de yngre 
i högre än de äldre är de som hämtar sin motivation inifrån. Resultat gällande hur deltagar-
na upplever sin hälsa visade att yngre deltagare inte har en lika jämn hälsa under året som 
de äldre deltagarna upplever sig ha. I resultatet framkom också att upplevelsen av att känna 
sig extra pigg och frisk vissa dagar har ett klart samband med påverkan av rådande väder.  
 
Beträffande att äldre gärna, ofta och mycket pratar om väder tror vi är generationsbundet. 
Av tradition pratar äldre mer om vädret och ser vädret som ett naturligt samtalsämne, det 
verkar för äldre människor vara en viktig social funktion att prata väder. En naturlig följd 
av detta är att äldre människor också tänker mer på vilket väder som råder varpå man också 
håller sig underrättad om väder genom rapportering i media för att på så sätt ha aktuell in-
formation om det för äldre människor viktiga samtalsämnet väder. Att äldre personer inte 
påverkas av väder på samma sätt tror vi till stor del har att göra med att de är natur – och 
friluftsmänniskor. Just att de redan ser den naturliga miljön som en vardagsmiljö där de 
tillbringar mycket tid kan göra att de anser att vädret inte har så stor betydelse för dem, de 
ägnar sig åt sina aktiviteter oavsett väder genom att kanske klä sig rätt och anpassa sig till 
vädret. Att de äldre däremot ser bra väder som en stor motivationskälla kan tyda på att de 
har sitt friluftsliv och sina aktiviteter oavsett väder men om det är bra väder utför de sina 
aktiviteter med större glädje och engagemang. Vi tolkar det som att dessa resultat för de 
äldre deltagarna bildar en positiv spiral där motivation, emotion och hälsa går hand i hand 
och kryddas med aktiviteter i den naturliga miljön oavsett väder. De yngre deltagarna har 
inte samma direkta tillgång till naturen (i direkt anslutning till sitt hem) som äldre vilket 
kan tänkas ha påverkat deras svar på frågan om de är natur – och friluftsmänniskor. Eller så 
har de yngre inte samma motivation att ta sig ut och vara ute i naturen som äldre männi-
skor. De framkomna resultaten i undersökningen anser vi tyder på att det finns risk för att 
de yngre deltagarna istället kommer in i en negativ spiral. Då menar vi att bristen på dags-
ljus och friluftsliv genom vistelse i naturliga miljöer i kombination med att de i högre grad 
är emotionella, hämtar sin motivation inifrån och i hög grad upplever sig påverkas av väd-
ret kan leda till stress och/eller depression. Vidare visar resultaten för de yngre att de mår 
bra just nu (det var vår och vacker väder när undersökningen genomfördes), att deras hälsa 
är ojämn, att de känner sig piggare vissa dagar (vi antar att det är vid bland annat bra väder) 
och att de tycker bäst om våren och sommaren men gärna stannar i sängen när det är kallt 
och mörkt. Detta kan vara ytterligare risker för att de hamnar i en negativ spiral, i synnerhet 
under den mörka tiden på året och kanske då även riskerar att hamna i just vinterdepression 
(SAD). Att de yngre är emotionella och funderar på hur de mår i större utsträckning än de 
äldre kan underbygga och ge ytterligare styrka åt den negativa spiralen. Man kan tänka sig 
att om de yngre istället för att vänta på varmt och vackert väder vistades ute i naturliga mil-
jöer mer oavsett väderlek så kanske deras syn på vädrets påverkan hade varit en annan. Vi 
tror att det kan vara så. Detta skulle i så fall betyda att de yngre deltagarna har föreställ-
ningar om vädret som har blivit till sanningar (sentiment) för dem. Deras motivation kom-
mer i största hand inifrån och har dessutom ett samband med att de är emotionella. Vi häv-
dar alltså att det är vistelsen i den naturliga miljön som är det viktiga, vilket natur – och fri-
luftsmänniskan tillfredställer och därför inte upplever sig så påverkade av vädret.  
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En viktig aspekt att ta hänsyn till är att de äldre deltagarna i vår undersökning har direkt 
tillgång till den naturliga miljön genom sitt geografiska boende vilket de yngre inte har då 
nästan samtliga bor i staden. Om våra äldre deltagare istället hade bott i staden och de 
yngre deltagarna på landet hade kanske resultatet sett annorlunda ut. Vi tror att det primära 
som framkommit i resultatet till stor del grundar sig på vilka förutsättningar människor har 
gällande tillgång till naturliga rekreationsmiljöer och hur aktiva de är med natur – och fri-
luftsliv istället för enbart på vilken åldersgrupp man tillhör. Det kan förvisso vara så att 
yngre människor av olika ej här framkomna anledningar inte har samma drivkraft att ta sig 
ut i naturen. Det finns trots allt gott om parker och grönområden i städerna i blekinge där 
våra yngre deltagare bor.  
 
Vi har inte kunna finna någon tidigare forskning som styrker att väder är ett samtalsämne 
som är generationsbundet eller på något sätt kopplat till ålder eller äldre människor som på 
så sätt kunde styrka hypotesen. Det som kan tänkas är att äldre människor är mer aktiva i 
sitt behov av socialt samspel med andra människor när tillfälle ges och ofta väljer att i ett 
ofokuserat samspel med andra människor öppna eller inleda ett fokuserat samspel om ex-
empelvis väder eller annat småprat och på så sätt påvisar att den civila ouppmärksamheten 
är satt ur spel (Goffman, 2004). Äldre människor kan tänkas ha ett mindre behov av att be-
finna sig i det ofokuserade samspelet och vill ha en aktiv interaktion med sina medmänni-
skor i större utsträckning än yngre. Vädret är ju i så fall ett mycket neutralt ämne som inte 
riskerar att sätta samspelet eller samtalet med andra individer ur spel på grund av brist på 
takt eller självkänsla (Goffman, 2004).   
 
Den tydliga kopplingen i vårt resultat mellan att de som är aktiva natur – och friluftsmänni-
skor också mår bra får stöd av forskningen om rekreationsmiljöer av Terry Hartig (Hwang 
et al. 2007, s.529) samt Stephen Kaplans gedigna forskning om att naturen har visat sig ha 
ett positivt samband bättre fysisk och mental hälsa (1998, s.15). De resultat vi har kommit 
fram till gällande de positiva effekterna av vistelse i naturlig miljö och fritidsaktiviteter i 
densamma jämfört med vistelse i stadsmiljö får också stöd av forskningsstudien ur Journal 
of Environmental Pshychology 27 v Hartig, Catalano och Ong (2007, s.107-116) samt teo-
rier om återhämtning inom miljöpsykologin (Hwang et al. 2007, s.523). Att man enligt 
undersökningens resultat mår bättre i naturliga miljöer och av fritidsaktiviteter finner också 
starkt stöd i forskning om vinterdepressioner och SAD (Hwang et al. 2007, s.523).  
 
De yngre deltagarna i föreliggande undersökning visade sig må sämre på vintern och vara 
benägna att inte vilja stiga ur sängen när det är mörkt och kallt ute. För att undvika upp-
komsten av kronisk stress eller depression på grund av brist på ljus under vinterhalvåret 
skulle ljusterapi kunna vara ett alternativ. Detta finner starkt stöd i forskning om ljuste-
rapi/klarljus av Timo Partonen och Jouko Lönnqvist som publicerats i Journal Affektive 
Disorders 57 (2000, s.55-61). Deras slutsatser är att ljusterapi under vinterhalvåret verkar 
effektivt för att förbättra den hälsorelaterade livskvaliteten och lindra stress, även hos män-
niskor som inte lider av SAD. Även i teorier om SAD och vinterdepressioner rekommende-
ras behandling med klarljus alternativt psykofarmaka (melatonin) för att balansera dygns-
rytmen hos personer som lider av nedstämdhet under en viss tid på året (Passer & Smith, 
2003, s.160-162) 
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Enligt de resultat vår undersökning pekar på upplever emotionella människor sig vara mer 
påverkade av vädret. Detta kan vara en föreställning eller rent av ett sentiment som består 
av starka föreställningar om vädret som fenomen och har blivit till en sanning av den som 
innehar den. Detta får i så fall stöd av Frijda, Manstead och Bem ( 2002, kap.3).som i sin 
teori om emotioner hävdar just att övertygelsen eller föreställningen ses som en sanning av 
den som innehar den. Övertygelser som får emotionellt underhåll stimulerar människor att 
handla eller att stödja andras handlingar menar författarna (2002, kap 3). På motsvarande 
sätt kan det vara så att de som är friluftsmänniskor ser friluftslivet och aktiviteterna som 
faktorerna som har ett högre värde än vädret. Det är alltså själva aktiviteterna som är det 
viktiga intresset för dessa människor varför vädret inte får så stor betydelse.     
 
Vår tolkning av resultaten från de yngre deltagarna, att de riskerar att drabbas av kronisk 
stress som kan leda till depression med allvarliga följder, såväl fysiska som mentala på 
grund av brist på dagsljus och aktiviteter får direkt stöd av forskning publicerad av Hartig, 
Catalano och Ong (2007, s.107-116) gällande sambandet mellan kalla sommartemperaturer 
och försäljningen av antidepressiva medel (SSRIs) i Sverige. Författarna i artikeln menar 
att det finns belägg för att mer utomhusaktiviteter i naturliga miljöer många gånger skulle 
ersätta medicin. Framför allt är det så att om stressen kan minimeras och inte leda till att bli 
kronisk stress, då uppstår inte heller lika lätt depressioner. Risken för deltagarna i vår 
undersökning att drabbas av stress eller depression torde dock enligt resultatet vara större 
under det mörka vinterhalvåret då deltagarna verkar vilja föredra att gå i ide.  
 
Undersökningens resultat gällande ett tydligt samband mellan att hämta sin motivation ini-
från och upplevelsen av att känslor är viktiga tyder på den så omtalade närheten mellan mo-
tivation och emotion. Det man kan reflektera över är att inre motivation inte tillhör de van-
ligaste styrmekanismerna för emotioner (som är yttre faktorer). Närheten mellan motivation 
och emotion i resultatet finner stöd i de psykologiska teorierna i ämnet (Hwang et al. 2007, 
s.92-111).  
 
Vårt resultat pekar på att ett aktivt, naturnära friluftsliv förebygger uppkomsten av stressre-
laterad ohälsa och förbättrar förutsättningar att hantera stressfulla situationer. Om detta tol-
kas i ljuset av hälsopsykologin torde det vara så att resultatet av vår undersökning visar att 
de äldre deltagarna (i detta fall) har en positiv arbetsmodell och därigenom en bra grund för 
en trygg anknytning som i sin tur är positivt för den subjektiva känslan av kompetens, kon-
troll och egenvärde (Hwang et al. 2007, s.350). 
 
Validitet och reliabilitet 
Efter enkätundersökningen diskuterades resultatens trovärdighet och om den hade mätt de 
variabler som skulle mätas. När det gäller validiteten i studien har det tagits hänsyn till kri-
terivaliditeten och begreppsvaliditeten i första hand. Undersökningens kriterievaliditet upp-
levs som relativt god då det finns tydligt samband mellan det frågorna mäter och det krite-
rium dessa avser att reflektera. Även begreppsvaliditeten kan anses vara hög eftersom stu-
dien visar på god teoretisk förankring gällande frågorna och det de är tänkta att återge. En-
ligt rådande praxis (Eijlertsson 2005,s. 99-104) är reliabiliteten i studien beroende av att 
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frågorna inte är ett hastverk, det kan leda till ett alltför slumpmässigt resultat. Det är då 
svårt att göra relevanta upprepade mätningar. Reliabiliteten kan räknas som relativt hög ef-
tersom frågorna upplevs vara väl genomtänkta och korrekt ställda. Vid en större studie med 
fler deltagare hade det kanske blivit ett annat resultat av frågeställningarna. Dock uppvisar 
enkäten god spridning av svarsfrekvensen och viss konsekvens i val av svarsalternativ. 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att undersökningen visar på vikten av vistelse och fritidsak-
tiviteter i naturliga miljöer är av stor betydelse för såväl den fysiska som mentala hälsan. 
Vidare tyder resultatet på att det geografiska boendet och typ av boende har stor betydelse 
för välbefinnandet och synen på väder och vädrets påverkan. Upplevelser av att vädret har 
stark påverkan verkar hänga samman med emotioner och upplevelser av känslor i stort. Att 
människor upplever sig må bättre vissa dagar verkar hänga samman med påverkan av vä-
der. Med resultatet i åtanke kan vi inte undvika att göra tolkningen att det dessa dagar är för 
deltagarna ett bra väder alltså en solig och varm vår eller sommardag.  
 
Vi anser att framlagd undersökningen är en bra grund för vidare forskning. Vi ny forskning 
i det aktuella området kan istället för att deltagarna gör självrapporter med fördel en annan 
metod väljas, exempelvis en experimentell design. Ett annat alternativ är att göra någon 
form av longitudinella studier där forskaren följer ett större antal personer genom exempel-
vis dagbok eller genom att göra upprepade undersökningar med samma personer under 
olika väderförhållanden etc. Vår forskning är om än inte banbrytande så i alla fall en or-
dentlig tankeställare för att väcka nyfikenheten till vidare forskning. Det är kanske inte det 
optimala att som vi gjort, dra paralleller mellan att äldre är mer aktiva friluftsmänniskor, det 
beror nog snarare på att våra äldre deltagare bor i hus på landet med närhet till naturen och 
är engagerade i uteaktiviteter. Om flera av våra yngre hade varit boende på landet hade sä-
kert resultatet blivit annorlunda. Detta anser vi kunde vara av intresse att undersöka vidare. 
Att vädret, ett så omtalat ämne inom olika sammanhang inte har blivit mer utforskat i relat-
ion till exempelvis generation/ålder och påverkan på hälsa och emotionellt tillstånd borde 
väcka intresset för att utforska just detta vidare.  
 
 
Tack till  
Ett stort tack riktar vi till Erik Lindström för guidning och stöd i arbetet med studien. Ett 
speciellt tack för dina tips och ideér om alternativa metoder för statistikframtagning och be-
arbetning.  
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