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Nytt utomhuskoncept ska ge Djurönäsets gäster mer än frisk luft 

Djurönäset är ett av Sveriges största konferenshotell. Det är omgivet av fantastiska utomhusmiljöer som 

konferensgästerna oftast använder för rekreation. Men naturen erbjuder fler möjligheter än så, och i 

samarbete med Nationellt centrum för utomhuspedagogik, NCU, i Vimmerby arbetar Djurönäset nu med 

att ta fram ett unikt koncept för utomhuskonferenser.   

På Djurö i Värmdö kommun, några mil utanför Stockholm, ligger Djurönäset. Omgivet av skog och med havet 

precis intill är naturen ständigt närvarande. Flera mötesrum och grupprum har stora fönster som vetter mot 

skärgårdsnaturen alldeles utanför.  Runt konferenshotellet går naturstigar och längs med havet, bland tallar 

och enar, finns utplacerade bänkar och sittplatser för konferensgästerna. Men nu vill Djurönäset använda 

sina utomhusmiljöer ännu mer.  

- Vi finns ju här mitt i naturen och vi ser naturen som en möjlighet att skapa unika konferenser, säger 

Pia af Rolén, marknadsförare på Djurönäset.  

Unika konferenser, fortsätter Pia af Rolén, innebär konferenser där Djurönäsets utomhusmiljöer används 

aktivt under själva konferensen, inte bara för rekreation eller för bensträckare i pauserna. Tillsammans med 

NCU i Vimmerby arbetar Djurönäset nu på att ta fram ett sådant koncept, där konferenshotellets 

utomhusmiljöer används som komplement till deras inomhuslokaler.  

En kall och solig novemberdag åkte representanter från NCU i Vimmerby, däribland Katarina Johansson, 

universitetsadjunkt i utomhuspedagogik, till Djurönäset för att hålla i en utomhusworkshop för 

konferenshotellets medarbetare. Under en eftermiddag fick de lära sig mer om utomhuspedagogik och delta 

i olika utomhusövningar med gruppen i fokus.  Deltagarna fick bland annat i uppgift att leta rätt på ett 

naturföremål som symboliserade deras bästa personliga egenskap. Marie Carlström, projektledare på 

Djurönäset, återvände med en bit stor grön mossa och förklarade att den symboliserade att hon är lugn och 

stabil. Hon trodde inte att hon hade valt samma egenskap om hon varit inomhus.   

- Man tänker på ett annat sätt när man är utomhus och ser andra egenskaper hos sig själv än vad man 

hade gjort inomhus, säger Marie Carlström( nedan på bilden). 

-  
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Flera andra i gruppen instämde i Maries kommentar och så här förklarar Katarina Johansson, från NCU i 

Vimmerby, fördelarna med att använda sig av naturen under till exempel konferenser.   

- Konflikterna minskar när vi vistas i en naturpräglad miljö samtidigt som vi blir piggare, lugnare och 

gladare. Och den här effekten håller även i sig inomhus sedan. Forskningen visar att det skulle vara 

gynnsamt att använda sig både av inomhus – och utomhusmiljöer när man konfererar eftersom 

effekterna av miljöombytet skapar en god grund för att optimera organisationen, effektivisera 

personalen och tillsammans nå nya mål, säger hon. 

Dagen på Djurönäset fortsatte med övningar och många skratt men också med funderingar och diskussioner 

kring hur man på bästa sätt kan sälja in ett nytt utomhuskoncept till sina konferensgäster, en fråga som 

väcktes av Djurönäsets VD Ulf Johnsson redan i början av dagen. Några timmar senare hade han fått svar på 

sin fråga.   

- Ja, nu har vi en tydlig plan och jobbar vidare på utomhuskonceptet tillsammans med NCU i 

Vimmerby. Det känns jättebra, sa han.  

  

 

 

 


