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Förord 
Detta arbete har präglats av ett stort personligt intresse i filosofi och psykologi med 

inspiration från dessa båda inriktningar ihop med olika teorier kring människan och naturen 

som en helhet. Studien har varit lärorik och intressant, men stundtals även något problematisk 

detta då uppsatsen är av kvalitativ karaktär vilket ger stort utrymme för tolkningar av 

resultatet, ändock är denna metod att föredra enligt mig då det är just människors natursyn 

etcetera i relation till miljövänlig livsstil som har varit avsikten att spegla i studien, med deras 

egna ord och reflektioner och alltså inte utifrån färdigkonstruerade svarsalternativ. 

 

Jag vill rikta ett stort tack till min handledare Eva Svensson för bra feedback och handledning 

under arbetet med denna uppsats. Ett betydande tack också till alla andra som tagit sig tid att 

läsa mitt arbete, lyssna till mina reflektioner kring arbetet och kommit med konstruktiv kritik. 

Mitt allra varmaste tack riktar jag slutligen till mina respondenter som vänligen ville delta i 

min kvalitativa semistrukturerade intervju.
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Abstract 
This essay was executed as an examination paper within the program of Environmental 

Science at Karlstad University. The purpose for this study was to examine if (and if so; how) 

the chosen topics relevant for this program interact and have impact on one and other. The 

topics are as follows: natural interaction and view of nature, environmentally friendly lifestyle 

and general environmental interest. In order to find some answers to the question of research 

the method chosen for this study was to, by an explorative starting point, conduct eight 

qualitative and semi-structured interviews with students from the Environmental Science 

Program and students from other programs at Karlstad University. The purpose for this was to 

examine whether the chosen topics, and their interaction, showed tendencies of variation 

between the two groups of interviewees. Unfortunately the results from the interviews showed 

little or no differences between the different student groups, which made me erase one of the 

questions for research in this study during the period of work, but nonetheless showed several 

interesting similarities between the two and gave rise to new contemplations for me within the 

chosen themes. The result of this analysis was interesting and pleasing when looking at the 

study of the previous research and scientific theory in relation to the results from the 

interviews. Although there was no opportunity to draw upon any general conclusions from the 

interviews for this study, perhaps could this analysis nevertheless still inspire further studies 

within this area of research.  

 

Keywords: Natural interaction, view of nature, environmentally friendly lifestyle, 

environmental interest
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Sammanfattning 
Denna studie utfördes som ett examensarbete för miljövetarprogrammet på Karlstads 

Universitet. Studien behandlar valda teman som för miljövetarprogrammet ansetts relevanta, 

nämligen naturumgänge, natursyn i relation till miljövänlig livsstil och ett generellt 

miljöintresse. Syftet var att undersöka om och i så fall hur naturumgänge och natursyn 

påverkar personers livsstil åt en mer eller mindre miljövänlig riktning och om detta påverkar 

individers generella miljöintresse. Detta utifrån dels kvalitativa semistrukturerade intervjuer, 

vetenskaplig teori och tidigare forskning. Resultatet påvisade intressanta och tillfredställande 

kopplingar mellan dessa. Vissa tendenser har hittats till att kopplingar finns mellan de olika 

temana för studien utifrån endast intervjuerna likväl, dock hittades inga större tendenser till 

olikheter mellan de valda studentgrupperna (vilket initialt hade varit ett syfte att söka påvisa) 

utan snarare fler likheter än differenser. Detta gjorde att en frågeställning som från arbetets 

begynnelse funnits med, fick tas bort under studiens gång. Studien gjordes genom åtta 

intervjuer och dess ringa antal gjorde att några generella slutsatser inte kunde dras från det 

resultatet, kopplingar mellan studiens teman utifrån frågeställningen kunde däremot göras 

som nämnt och möjlighet till ytterligare forskning har förhoppningsvis även möjliggjorts 

genom denna studie. 

 

Nyckelord: naturumgänge, natursyn, miljövänlig livsstil, generellt miljöintresse 
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1. Inledning 
1.1. Bakgrund och problemformulering	  
Idag är miljöproblemen ett faktum och orsakerna likväl, det är i huvudsak antropogen 

påverkan på miljön som skapat problemen, men åsikterna går något isär kring själva 

orsakerna till hur och varför människan kunnat ge upphov till problemen från början. Det 

finns exempelvis de som hävdar att miljöproblemen uppkommit på grund av människans 

distansering från naturen, och att detta bidragit till att människan lättare kunnat förstöra det vi, 

enligt andra, är en del av. Naturen och människan är en helhet enligt Tim Ingold (2000), men 

detta har inte alltid varit den grundläggande synen hos alla människor och är inte heller det 

idag på grund av den tidigare nämnda distanseringen från naturen. Detta gör det extra 

angeläget att studera hur dagens natursyn och naturumgänge ser ut, vilket i denna studie görs 

dels på generell nivå (med hjälp av tidigare forskning och vetenskaplig teori) men även på 

mer individuell nivå i form av intervjuer med studenter på Karlstads Universitet. Hur och om 

detta naturumgänge och denna natursyn kan kopplas till miljövänlig livsstil och generellt 

miljöintresse (och vad dessa begrepp innebär) är därför också av vikt för att i förlängningen 

kunna komma tillrätta med miljöproblematiken.  

 

Denna uppsats har blivit till som avslutande uppgift i miljövetarprogrammet där syftet med 

uppgiften är att skriva en uppsats med lämpligt miljövetenskapligt tema. Därför föll valet på 

att skriva om temana natursyn och naturumgänge kopplat till miljöintresse och miljövänlig 

livsstil hos studenter på Karlstads Universitet. Detta då dessa teman är av dels personligt 

intresse för mig samt av vikt för hur vi människor ska kunna komma till rätta med de 

miljöproblem som vi gett upphov till genom generationer av förstörelse och okunskap kring 

vad naturens resurser tål och inte tål; i form av bland annat föroreningar, överkonsumtion och 

en generellt icke hållbar livsstil. 

 

Studien grundas i olika insikter som erhållits från flera vetenskapliga teorier (från 

utbildningstiden) som därför också ges utrymme i studiens första del, detta för att läsaren 

skall kunna få ta del av beskrivning av för uppsatsen relevanta begrepp samt få en bild av vad 

som präglat valet av tema för uppsatsen. Tim Ingolds teori om att naturen och människan 

utgör en helhet, och Carolyn Merchants ekofeministiska ståndpunkt har exempelvis väckt 

tankar hos mig kring hur människan egentligen ser på naturen idag och hur den har sett ut 
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fram till modern tid, samt vilken inverkan den synen har på vardagliga val (livsstil) och 

intressen. Ytterligare något som utgjort grunden i arbetet är ett för mig, innan arbetets start, 

nytt begrepp ”naturumgänge” som beskriver hur människan förhåller sig till naturen. Detta 

begrepp fick växa under arbetets gång och har således fått en bred och högst levande 

betydelse i och med de intervjuer som gjorts och relevant litteratur. Studien har således haft 

en högst explorativ ansats som med hjälp av tidigare förförståelse, nya faktakunskaper och 

kvalitativa intervjuer undersökt eventuella samband mellan de valda temana utifrån detta, 

både i form av eventuella samband hos intervjupersonerna (eller skillnader) och 

likheter/olikheter mellan intervjuernas resultat och den tidigare forskningen. 

1.2 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att med en explorativ ansats undersöka om naturumgänget 

(relationen till naturen) och natursynen har något samband med en miljövänlig livsstil och ett 

generellt miljöintresse hos respondenterna. Dessa begrepp avses också att i studien skildras 

och definieras utifrån vetenskapliga teorier. Sedermera är syftet att söka finna om liknande 

tendenser finns mellan respondenternas svar och tidigare forskning. 

 

1.3 Frågeställning 
Vilken roll spelar naturumgänget och natursynen för en miljövänlig livsstil och ett generellt 

miljöintresse? 

 

Här hade jag initialt tänkt inkludera ytterligare en frågeställning, som skulle redogöra för de 

olika differenser som under studiens gång kunde hittas hos de valda studieinriktningarna. 

Dock visade sig det under arbetet att detta inte skulle utgöra fokus i den färdigställda 

uppsatsen (dock berörs det i viss mån i diskussionen), detta då det dels var problematiskt att 

hitta några skillnader mellan de olika studieinriktningarna som kunde utgöra ett nog stort 

underlag för att bli tillräckligt vetenskapligt intressant och för att urvalet var för litet. 
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2. Metod 
Studien har utgjorts av dels en kvalitativ innehållsanalys av relevant material samt av 

kvalitativa semistrukturerade intervjuer (Bryman 2002); båda med en explorativ 

(undersökande, Nationalencyklopedin ”explorativ” 2012b) ansats och egen tolkning av 

material. Nedan presenteras metoden för intervjuernas planering, utformning, genomförande 

och analys. Det finns exempel att finna på metoder som använts i tidigare studier med 

liknande teman som för denna uppsats, men då jag inte har nödvändig psykologikompetens 

ansågs för studien den valda metoden passa bättre. CNS (Connectedness to Nature Scale) är 

ett exempel på en kvantitativ metod som ej valts som metod utan endast tjänat som inspiration 

(se kap.4 nedan).  

 

Metoden har utformats enligt etikens regler om integritet (Trost 2010) och således har 

respondenterna för intervjuerna getts fingerade namn i uppsatsen. Det ringa antalet 

respondenter (åtta) är valda på grund av att tiden inte fanns att intervjua och således bearbeta 

fler intervjuer. Detta kan ha inverkan på resultatets trovärdighet, och således kan inga större 

generaliseringar göras, dock kan vissa kopplingar göras och möjligen utgöra en plattform för 

ytterligare forskning. Trovärdigheten vad gäller respondenternas svar anses dock hög då 

samtliga intervjutillfällen präglades av en öppenhet och beredvillighet från de intervjuade att 

svara på frågorna.  

 

2.1 Planering och utformning av intervjuer 
Utifrån frågeställningen för uppsatsen konstruerades frågor till intervjuerna, vilka utgjordes 

av en balans mellan generella och mer specifika frågor, med syfte att möjliggöra öppenhet i 

frågorna för att stimulera respondenternas fria tolkning och således utöka möjligheten att ge 

öppna svar. För intervjuerna formulerades också fyra teman med fokus på; 1) allmänna 

frågor, 2) naturumgänge, 3)natursyn och 4)miljövänlig livsstil och generellt miljöintresse.  

 

De allmänna frågorna användes till största delen för att inleda med något som för 

respondenten kunde upplevas som närliggande den egna personen och således skapa en 

avslappnad intervjuatmosfär. Respondenterna tillfrågades om ålder, utbildning och personliga 

intressen, dock inte om fler personliga variabler än så på grund av att ytterligare personlig 

information inte ansågs relevant att inkludera då detta inte varit syftet med studien. Orsaken 

till att tillfråga om personliga intressen var för att redan tidigt se om personen i fråga valde att 

nämna något relaterat till exempelvis naturen eller naturumgänge innan respondenten 
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tillfrågats om detta, som ett av sina personliga intressen, för att om så var fallet utgå ifrån 

detta vid kommande frågor i intervjun. De frågor som valdes till temat naturumgänge var 

avsedda att spegla respondenternas naturumgänge (frekvens, samband och orsak). 

 

Under temat natursyn konstruerades frågor med inspiration från ”perspective- taking” som 

innebär att ta ett hypotetiskt perspektiv av någon annan för att exempelvis sätta sig in i dennes 

lidande (Drweki, B. Brian et.al. 2011). Syftet med metoden var att ställa frågor som kunde 

söka svar på om den intervjuade skulle reagera olika vid ett perspektivstagande utifrån ett djur 

eller utifrån sig själv samt för att kunna analysera respondenternas svar i relation till deras 

natursyn. Orsaken till att välja olika typer av djur (björn, orm, rådjurskid och vargunge) var 

för att det ansågs lättare att välja djur att ta perspektiv av (än till exempel växter eller träd) 

samt för att se om respondenterna lade någon värdering i olika typer av djur (exempelvis orm 

och rådjurskid).  De olika djuren valdes med tanke på historiska och moderna kopplingar 

mellan vissa djur och människor (t.ex. vargunge och björn) men även för att se om det kunde 

finnas skillnader mellan vuxna eller små djur.  

 

Det sista temat i intervjuerna behandlade miljöintresse och miljövänlig livsstil, där 

respondenterna tillfrågades om vad en miljövänlig livsstil utgörs av för dem samt hur 

respondenterna ser på sin egen livsstil utifrån ett miljövänligt perspektiv. Slutligen utfördes 

något av ett test av personens kunskaper och intresse i praktiska situationer som behandlar 

miljöfrågor; såsom nedskräpning, miljöfarliga produkter/kemikaliehantering, 

kemikaliemärkning och ett riksintresse i form av Kebnekaise. Kebnekaise-Sjaunja är ett 

riksintresse i ”sin helhet” på grund av dess sammantagna natur- och kulturvärden (SFS 

1988:808, 4 kap. 1§).  

2.2 Genomförande av intervjuer 
Vid genomförandet av samtliga intervjuer ställdes de öppet konstruerade frågorna på ett 

sådant sätt att inte tolkning från annan än respondenten själv skulle uppkomma. Intervjuerna 

utfördes (och spelades in efter respondenternas godkännande) på Karlstads Universitet i två 

av dess caféer, varav en av intervjuerna fick ske på helt annan plats på grund av en 

tillställning på Universitetet som störde för mycket. Intervjumiljön valdes för att de 

intervjuade (varav de flesta var för mig helt okända) skulle känna sig avslappnade. Dock kan 

en avskild plats vara att föredra för att undvika omgivande stök. Bedömningen är dock att 

intervjuerna inte verkar ha färgats av platsvalet då samtliga intervjuer har präglats av en 
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öppenhet från respondenterna och en vilja att berätta. Något som uppmärksammades under 

intervjuerna var att flera av de intervjuade blev överraskade över sina egna svar/reflektioner 

vilket gav upphov till självreflektion för respondenterna i de olika frågorna, detta påvisar att 

metoden varit relevant för studien och ger djup till resultatet. En annan viktig del av 

genomförandet av intervjuerna var att samtliga respondenter fick samma frågor, detta för att 

öka trovärdigheten i resultatet, om än i vissa avseenden i olika ordningsföljd beroende på hur 

samtalet fortlöpte under intervjun. En påpekan till nästan samtliga studenter gjordes om att 

svaren från dem inte på något vis skulle värderas av mig som intervjuare då några av dessa 

uttryckte osäkerhet kring detta. 

2.3 Analys och tolkning av intervjuer 
Analys, behandling och tolkning av intervjuer har gjorts genom att renskriva anteckningar 

från intervjuerna, för att sedan lyssna till intervjuerna och anteckna utifrån dessa likväl. Sedan 

togs nyckelord, begrepp och viktiga meningar ut från intervjuerna under de fyra teman som 

intervjuerna indelades i. Detta arbete fortsatte genom att försöka tolka och analysera 

personernas natursyn, naturumgänge, miljövänliga livsstil och generella miljöintresse utifrån 

att respondenternas svar infogades i tabeller, ett slags eget förenklat kodningsschema (för mer 

om kodningsscheman se exempelvis Bryman 2002), som skulle underlätta att få överblick 

över samtliga teman, se sammanhang mellan respondenternas svar och eventuella skillnader 

mellan personer och de olika studieinriktningarna. Främst analyserades eventuella samband 

mellan följande teman (se definitioner av begreppen i kapitel 3): 

 

• naturumgänge och miljövänlig livsstil 

• natursyn och miljövänlig livsstil 

• naturumgänge och generellt miljöintresse 

• natursyn och generellt miljöintresse 

 

Efter att ha genomfört de två första intervjuerna, och funnit att respondenterna påvisat 

skillnader i vad de anser är natur, valdes att inkludera dessa olika natursyner och se om detta 

hade någon koppling till uppväxt eller uppväxtmiljö (om det fanns andra samband mellan 

uppväxt och naturumgänge i vuxen ålder analyserades bland annat likväl). Sedermera 

undersöktes också om respondenternas sammanlagda natursyn samstämde med de handlingar 

som respondenten trodde sig skulle utföra i de olika situationer med djuren som testade just 
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detta under intervjun. Explorativa frågor utifrån den huvudsakliga frågeställningen ställdes 

även inom analysarbetet av intervjumaterialet (se bilaga 2). 

2.4 Urval 
För att finna respondenter till intervjuerna har ett så kallat snöbollsurval valts, vilket innebär 

att några personer kontaktas för att med hjälp av dessa nå ytterligare respondenter att använda 

(Trost, 2010) till, i detta fall, semistrukturerade intervjuer. Till denna studie kontaktades 

vänner som studerar eller har studerat på Karlstads Universitet för att finna respondenter 

utifrån vännernas kontakter på Universitetet. Det var problematiskt till en början att finna 

personer som ville ställa upp på intervju, men med idogt arbete fanns till sist åtta 

respondenter. Två av de intervjuade var kända för mig innan intervjutillfällena medan övriga 

var okända, detta bedöms inte ha påverkat studiens kvalitet. Samtliga respondenter är mellan 

20-30 år och en blandning av både män och kvinnor, dock är det inte uppdelat i hälften mellan 

könen då kön i detta fall anses irrelevant.  Olika individers uppfattningar om natur, 

naturumgänge osv. var syftet att undersöka och således inte att lägga något fokus vid 

skillnader mellan könen i detta fall. Dessa studenter utgjordes av fyra personer från 

miljövetareprogrammet och fyra studenter från tre andra program (för att öka resultatets 

variation) men också för att hålla arbetet inom den utsatta ramen. Det går inte att generalisera 

resultatet för de olika utbildningarna då urvalet är för litet men kopplingar kan ändå göras 

mellan intervjuernas svar och tidigare forskning och vetenskapliga teorier.  

2.5 Avgränsningar 
Fokus har i denna uppsats varit hur relationen ser ut mellan naturumgänge, natursyn och 

miljövänlig livsstil, generellt miljöintresse hos studenter på Karlstads Universitet. En 

avgränsning av detta hade inte kunnat göras då dessa teman hör samman. Totalt åtta intervjuer 

ansågs räcka för den tid som fanns till handa och för att kunna få trovärdighet i resultatet. 

Avgränsningar gjordes således snarare i litteratursökningen än i val av teman och därmed är 

den litteratur som finns presenterad bestående av det material som är av intresse, har 

inspirerat intervjufrågorna eller som har tjänat som relevant underlag till vetenskapliga teorier 

som anknyter till studiens teman. Ytterligare avgränsningar i antalet frågor och fiktiva 

situationer till de respondenter som deltog i intervjuerna hade varit effektivt, då materialet 

från intervjuerna blev mycket omfattande och således kunde inte samtligt material rymmas 

inom det avsedda sidomfånget, dock fick det mesta tjäna som underlag för analys och 

merparten av resultatet kunde inrymmas i studien genom prioritering av vad som för studien 

ansågs mest relevant.  
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3. Definitioner av relevanta begrepp utifrån vetenskaplig 
teori 

3.1 Definitioner av begreppet natur 
Det svenska ordet natur kommer dels ifrån det latinska ordet natura vilket betyder ”födelse, 

natur, naturlig beskaffenhet” (Sörlin 2012b), men även dels från det latinska ordet nascor som 

betyder att födas. Sörlin (2012b) hävdar att enligt Arthur Loveloy har ordet natur i engelska 

språket omkring 66 olika innebörder, som kan delas in i två ”huvudgrupper” (Sörlin 2012). I 

den första gruppen menas den generella materiella världen (vilket även kan sägas innefatta 

”allting”), men i huvudsak avses den naturliga värld som inte har väsentligt påverkats av 

människan såsom; växter, djur och dylikt. I den andra gruppen avses å andra sidan en 

grundläggande egenskap hos något/någon (Sörlin 2012b), såsom t.ex. människans natur. 

 

Det finns också fler betydelser där ordet natur står för en förändring å ena sidan, och en slags 

oföränderlighet å den andra. Sedan en tid tillbaka har också ordet ”miljö” uppkommit som ett 

nytt begrepp som används för att beskriva olika problem som uppstått i naturen till följd av 

antropogena intrång, såsom nedsmutsning och förstörelse. Miljö har således alltså övertagit en 

del av betydelsen från ordet ”natur”. Natur har därför alltmer använts som ett ord för det 

vackra och rena naturlandskapet/vildmarken (Sörlin 2012b).  

 

Enligt Tim Ingold (2000) kan inte något vara natur för varelser som innebor den, utan natur 

kan endast vara natur för dem som sitter utanför den och iakttar. Ingold skiljer också på 

begreppen miljö och natur (se citat nedan). Miljön är något i förhållande till den varelse som 

innebor miljön och Ingold hävdar vidare att det inte kan existera en miljö utan en 

organism/varelse, på samma vis som det inte kan existera en organism/varelse utan en miljö.  
For the world can exist as nature only for a being that does not belong there, and that can look 

upon it, in the manner of the detached scientist, from such a safe distance that it is easy to connive 

in the illusion that it is unaffected by his presence. Thus the distinction between environment and 

nature corresponds to the difference in perspective between seeing ourselves as beings within a 

world and as beings without it (Ingold 2000, s. 17-18). 

3.2 Definitioner av begreppet naturumgänge 
Enligt Svanqvist innebär naturumgänge ”att människans fysiskt-biologiska natur, själ och inre 

geografi möter naturens yttre struktur och betydelsebärande geografi” (Svanqvist 2000, s. 

158). Utgångsläget i denna studie är Svanqvists (2000) definition ihop med den egna 

förförståelsen av vad naturumgänge kan innebära, nämligen; all aktivitet som innebär att 
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människan lämnar den av människan skapade miljön och beger sig till vad som för människan 

är en naturlig miljö att vistas i. Det kan vara vad för slags naturlandskap och vad för slags 

aktivitet bara det involverar att människan kommer i kontakt med sitt ursprung genom kontakt 

med naturen.  

 

Flera människor upplever välbefinnande i kontakt med naturen och detta är för mig självklart 

då naturen innebär för människan en känsla av undermedveten trygghet, vilket är en syn som 

också stöds av vetenskaplig forskning (Naturvårdsverket 2012a). Bland annat har forskning 

kunnat påvisa positiva samband mellan stressreducering och naturvistelser, studier har också 

visat att naturen har en så kallad ”restorativ” (stärkande/ reparativ) effekt på människan och 

att både återhämtning och välbefinnande gynnas av naturkontakt eller att endast se på bilder 

av naturen. Varför det förhåller sig så beskrivs utifrån två olika perspektiv, nämligen att 

människan är biologiskt anpassad till att vistas i en viss naturmiljö (Afrikas savanner, 

årmiljoner tillbaka i människans biologiska utveckling) och att denna miljö därför skänker 

denna trygghet, undermedvetet, som diskuterades ovan. Det behöver dock inte vara natur av 

savannkaraktär allena, utan det kan vara natur med savannliknande karaktär såsom svenska 

ekhagar och dylikt. Det andra perspektivet beskriver orsaken till att människan mår bättre av 

att vistas i naturen genom att studera hjärnan, som har två olika sätt att bearbeta intryck från 

världen utanför: riktad, respektive spontan uppmärksamhet. Den riktade uppmärksamheten är 

den som är mest frekvent hos den moderna och presterande människan (som måste fokusera 

på ett arbete, en uppgift m.m.) medan den spontana uppmärksamheten kopplas in vid vistelse 

i natur där hjärnan kan ”koppla av” och vila sig då den spontana uppmärksamheten upptar 

mycket mindre energi av människan än den riktade uppmärksamheten (Naturvårdsverket, 

2012a). 

3.3 Natursyn ur olika perspektiv 
Tim Ingold (2000), tidigare nämnd ovan, anser att naturen är konstruerad utifrån mänsklig 

kultur. Det finns alltså inte natur å ena sidan och kultur å den andra, detta då natur och kultur 

är ett. Människan skapar kultur och genom sin kultur försöker människan förklara omvärlden 

och detta har bland annat gett upphov till begreppet natur och senare också naturvetenskap. 

Det Ingold (2000) försöker påvisa är att människan och naturen är ett, precis som kultur och 

natur. Det glapp som finns däremellan idag behöver överbryggas, detta kan enligt Ingold 

göras bland annat genom att minska glappet mellan olika vetenskaper (exempelvis psykologi, 

antropologi och naturvetenskap), vilket är precis vad han själv arbetar för att realisera. 
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Carolyn Merchant (1994) har å sin sida en ekofeministisk utgångspunkt i sin beskrivning av 

människans natursyn. Enligt Merchant har människan i och med 

industrialismen/mekaniseringen gått ifrån att betrakta naturen som en del av dem själva, en 

levande helhet/ organism eller livnärande moder till att präglas av en mer mekanistisk syn där 

naturen (eller jorden) ses som en maskin; en slags evighetsmaskin skapad för att tjäna 

människan med samtliga dess resurser. Likt mannen i många kulturer underkuvat kvinnan, 

underkuvades naturen; med start på Sir Francis Bacons tid. Det kända uttrycket "Kunskap är 

makt" från Francis Bacon kan ses som en övergripande bild av vad Bacon ville få till stånd; 

att genom maktutövande över den forna moder jord söka reda på hennes hemligheter och 

således få kunskap att utöva ytterligare mer makt över sin slavinna.  

 

Merchant (1994) ger vidare ett uttryck för att industrialismens början, med sin mekanisering 

av naturen, utgjorde en gränsdragning mellan människa och natur. En gränsdragning som 

tycktes nödvändig för att utan dåligt samvete "våldta och plundra" sin egen moder (Moder 

Jord). Med en världsbild präglad av att jorden/naturen var en del av människan och en 

livnärande moder kunde inte industrialismen fortgå med intensiv gruvdrift och skövling av 

skogar med mera, ett avstånd var därför nödvändigt för att människan skulle kunna känna 

distans till det som exploaterades, därav distanseringen mellan människa och natur. Detta kan 

jämföras med vad som nämns i nästkommande kapitel om tidigare forskning där liknande 

synsätt står att utläsas (exempelvis Roszak, se kapitel 4).  

3.4 Naturumgänge och relationen människa/natur i Sverige 
Svenskar anses ha en särskild relation till naturen och enligt Christensson (2002) med 

hänvisning till den humanistiska forskningen är svenskars bild av sig själva avhängigt med 

naturen. Han hävdar vidare att svenskar har i litteraturen beskrivits som ”kongeniala” med 

”den karga naturen” som utgör det svenska landskapet och att svenskar är på grund av detta 

starka i sinnet (Christensson 2002, s.10). Christensson diskuterar vidare också att de allra 

flesta svenskar är uppvuxna på landet med naturen nära och att urbaniseringen i Sverige 

således är ett nytt fenomen då Christensson hävdar att det bara är ett eller ett par släktled 

tillbaka sedan alla svenskar levde ”på landet” och inte i städer. En för Christensson stark 

symbol för den nära relation som svenskar anses ha till naturen är den allemansrätt som finns i 

Sverige. Denna allemansrätt är ”icke förhandlingsbar” utifrån bland annat det som uttrycktes 

kring denna vid Sveriges ansökan om medlemskap i EU (Christensson 2002, s.24). 
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Sverker Sörlin skriver i en artikel (Sörlin 2012a) att det i Sverige under industrialismen växte 

sig fram en ”uppskattande natursyn” och en tro om att denna natursyn var en ursprunglig och 

”folklig” sådan. Orsaken till förändringen kan bland annat hittas hos flera olika medvetna 

initiativ från institutioner och ”genrer” (exempelvis inom konsten), just för att väcka denna 

naturkärlek till liv. Det var också på denna tid som naturen började skådas som en källa till 

välbefinnande för uppjagade svenskar och flertalet naturrelaterade utflyktsmål tog form. 

Många natur- eller miljöinriktade organisationer växte också fram på denna tid ihop med att 

naturumgänge ökade inom politiska partier. En annan viktig del som präglar natursynen från 

industrialismen är också att det kunde finnas en gränsdragning mellan det som var natur och 

det som var av människan påverkat (vilket också fick starkt stöd inom naturvetenskapen).  

 

Under de senaste årtiondena har miljöfrågan, enligt Sörlin (2012a) uppdagats inom politiken 

och naturen har med tiden blivit allt mer viktig då insikt i naturens värde frodas ihop med en 

förståelse för att naturens resurser är ändliga. En ny natursyn i Sverige har alltså den senaste 

tiden genererats, där människan ses som en del av naturen som lever med och av naturen. 

Tendenser kan också ses att omsorgen om naturen växer allteftersom ekonomin tillåter; ju 

större ekonomiskt utrymme ju större omsorg. Det faktum att svenskar enligt undersökningar 

har större naturumgänge än många andra länder tros bidra till att den nya natursynen lättare 

har accepterats i Sverige (Sörlin 2012a). 

3.5 Miljövänlig livsstil i Sverige 
Under nittiotalet i Sverige blev en miljövänlig livsstil alltmer integrerad i svenska hem. Denna 

period präglades enligt Annika Carlsson- Kanyama (2012) av en större enkelhet i fråga om 

vad som var miljövänligt, om en jämförelse med hur det ser ut idag görs där definitionen av 

vad som kan ses som miljövänligt är mera komplext och oklart. Nittiotalets miljövänliga 

insatser visade sig dock ha baksidor då svenskarna ”lämnade papper till återvinning, men 

skrev ut allt större dokument… satte in några energisparlampor i bostaden och flög till 

Thailand på julledigheten… köpte miljömärkt mjölk och åt alltmer kött” (Carlsson- Kanyama 

2012). 

 

För att kunna studera vad som utgör en miljövänlig livsstil följer här en redogörelse av vad 

begreppet livsstil egentligen innebär (för att sedan gå in djupare på vad just miljövänlig 

livsstil innebär), då detta är något viktigt att ha i åtanke vid studier inom resurs- och 

miljöforskningen. Själva begreppet ”livsstil” avsågs ursprungligen beskriva olika 

beteendemönster hos människor vilka är avhängiga av t.ex. personliga egenskaper och 
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värderingar. Detta begrepp används även ofta i samband med att appellera olika typer av 

konsumenter vid produktutformning och reklam (Nationalencyklopedin ”livsstil” 2012a). 

Lundgren (1994) är inne på liknande spår och anser att livsstil är något som ”kan vara djupt 

inbäddad i personligheten, i värderingsmönstret, i världsbilden och behovsstrukturen”. I 

frågan om livsstil och en (o-) miljövänlig sådan hävdar Lundgren (1994) att anledningen till 

att beteenden som är för miljön ovänliga kan härledas till ”den sociala utvecklingen” i 

samhället och konsumtionsmönster etc.  

 

Att vara miljövänlig kan idag anses vara dels förenat med att sopsortera, välja miljövänliga 

transportmedel och att konsumera miljövänliga produkter, men det kan även vara att ”trappa 

ned” och leva mer behovsorienterat (se resultat från intervjuer i kap. 5 nedan), därav den 

större komplexiteten kring vad som är en miljövänlig livsstil, vilket nämns ovan. Det 

sistnämnda kring nedtrappning är något som har uppkommit som en reaktion mot det 

konsumtionssamhälle som dagens moderna samhälle utgör och bland annat Juliet B. Schor 

skriver i sin bok The overspent American- why we want what we don’t need (1999) om ett 

relativt nytt fenomen; ”downshifting” (nedtrappning, egen övers.). Hon nämner flertalet fall 

där personer i USA har trappat ned i livet i form av att arbeta färre timmar, konsumera mindre 

och således fått mer tid till det som personerna anser är viktigt i livet (Schor 1999). Detta 

fenomen finns dock världen över och således även i viss mån i Sverige, alltså inte bara i USA. 

 

Att trappa ned sin livsstil enligt ”downshifting”-konceptet är en frivillig handling som 

individer själva kan välja att anamma. I vissa andra fall finns dock inte det frivilliga valet i 

samma utsträckning, och detta främst inom miljöpolitiken. I Sverige finns nämligen olika 

styrmedel (ekonomiska, juridiska och informativa styrmedel) som möjliggör för Sveriges 

ledare att kunna styra befolkningen och olika organisationer mot miljömål och en 

miljövänligare livsstil. Detta för att det skall kunna vara möjligt att uppnå miljömålen nog 

snabbt då befolkningens frivillighet att leva miljövänligt inte alltid anses tillräckligt för att 

samhället skall utvecklas i en hållbar riktning (Naturvårdsverket 2012b). Detta kan ha en 

direkt inverkan på svenskars livsstilar; ett exempel är ekonomiska styrmedel som utgörs av 

bl.a. skatter och avgifter på miljöskadliga åtgärder eller produkter som syftar till att styra 

svenskarna från de icke miljövänliga handlingarna till de mer miljövänliga (Naturvårdsverket 

2012c). 
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4. Tidigare forskning 
4.1 Vetenskapliga studier inom miljöpsykologi och relationen 
människa/natur 
Det finns flera olika grenar inom psykologi som på ett eller annat vis behandlar relationen 

mellan människa och natur såsom till exempel ekopsykologi och miljöpsykologi. Enligt 

Mayer et.al. (2004) handlar ofta miljömässig hållbarhet om mänskliga val och handlingar 

vilket gör att psykologer har en viktig del i att visa hur detta och beteende hör samman samt 

hur detta då kan förändras till det bättre. Det finns också flera kvantitativa ”scales” (skalor) 

inom dessa forskningsområden som på ett eller annat vis söker mäta: människors kontakt med 

naturen (CNS = Connectedness to Nature Scale) (Mayer & McPherson Frantz 2004), 

underliggande känsla av association till naturen (IAT = Implicit Association Test) och 

bedöma personers ”ekologiska världsbild” (NEP= New Environmental Paradigm) (Schultz, 

Shriver, J. Tabanico & M. Khazian 2004). 

 

Inom ekopsykologin anses att självcentrering (fokus ligger hos individen på individen själv) i 

förlängningen leder till att individen förlorar sin känsla av kontakt med naturen. I den 

västerländska kulturen finns en stark individualisering där människor ofta känner en viss 

separation från naturen och således ser sig själva som en separat del som står utanför naturen 

(Frantz, Mayer, Norton & Rock 2005). Frantz et.al. (2005) härleder till Aldo Leopold som ser 

denna separation som roten till miljöproblemen då känslan av att ha kontakt med naturen är 

en viktig del i att lösa just miljöproblem. Det är således alltså inte själva individualiseringen i 

sig som är problemet utan det är snarare den förlorade kontakten med naturen genom 

distansering från naturen konstaterar Frantz et.al. (2005) med hänvisning till andra forskare. 

Mayer et.al. (2004, s.504) diskuterar i sin studie kring ekologiskt beteende och citerar Aldo 

Leopold genom följande; ”we abuse land because we regard it as a commodity belonging to 

us. When we see land as a community to which we belong, we may begin to use it with love 

and respect”.  

 

Theodore Roszak (1995) är inne på samma spår och hävdar att: ”if the self is expanded to 

include the natural world, behavior leading to destruction of this world will be experienced as 

self-destruction” (återciterat av Mayer et.al. 2004, s. 504). Vidare har närheten i en relation 

mellan människor betydelse då detta ökar empatin och viljan att hjälpa till, vilket också 

troligen kan appliceras på relationen människa- natur även om detta enligt Mayer et.al. (2004) 

inte ännu studerats. Enligt studien av Mayer et.al. (2004) har den gett stöd till ekopsykologer 
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som anser att grad av naturkontakt kan förutsäga en del om ekologiskt beteende och 

”subjektivt välbefinnande” hos människor (Mayer et.al. 2004, s.503). 

 

En av de studier som gjorts om detta ämne är en studie som testat påståendet om att 

självcentrering på sikt bidrar till att individen förlorar sin känsla av kontakt med naturen. 

Studien gjordes genom att ”manipulera deltagarnas objektiva självmedvetenhet” (OSA = 

Objective Self Awareness) (Frantz et.al. 2005, s.427, egen övers. ). En hypotes som framlades 

var att personer som visar icke-miljövänligt beteende skulle ha mindre upplevd kontakt med 

naturen än dem personer som har ett för naturen fördelaktigt beteende (Frantz et.al. 2005). 

Resultatet från studien påvisade att när individen ses som ”grundenheten” (Frantz et.al 2005), 

egen övers.) och när denna självcentrering också är kopplad till ”mindre gynnsamma inre 

miljöegenskaper” (Frantz et.al. 2005, egen övers.) utgör detta ett hot för miljön. Denna studie 

bidrar därför till att visa att människans relation till naturen är viktig för hur människan ska 

tackla dagens miljöproblem. 

 

I andra studier inom miljöpsykologi har utgångspunkten varit att visa att den form av 

omsorg/delaktighet (”concerns” på engelska) en person undermedvetet upplever vad gäller 

miljöproblem kan kopplas till i vilken utsträckning individen har en känsla av att vara en del 

av naturen. Studien genomfördes genom ett så kallat IAT, se definition ovan (Schultz et.al. 

2004). Det framförs i presentationen av denna studie att det är viktigt att söka finna orsaken 

till varför en person skapar en viss attityd snarare än att se vilka olika attityder som finns i 

relation till olika miljöproblem. För att göra detta kan en förståelse för människors världsbild 

vara viktig och i denna studie utgår forskarna ifrån att en individs världsbild utgörs av 

personens ”trossystem”, ”miljöparadigm” kallas den del av detta trossystem som behandlar 

miljöfrågor (Schultz et.al. 2004, s.32) och detta utgör ”en fundamental del av en persons 

trossystem; det är en ’primitiv tro’ som influerar ett brett omfång av ’concerns’ och attityder” 

(Schultz et.al. 2004, s.32, egen övers.). 

 

En persons världsbild har således inverkan på personen i frågas attityd och vad individen 

känner sig angelägen om/ oroar sig för. Biosfäriska och egoistiska angelägenheter skiljer sig 

åt i studien och innebär en skillnad i vad en individ känner omsorg för (biosfäriska omfattar 

”allt levande” och egoistiska handlar om att individen istället har ett ”fokus på sig själv”). 

Studiens resultat påvisade ett ”tämligen positivt samband” mellan biosfärisk omsorg och en 

underförstådd (implicit) anknytning till naturen, alltmedan det visade ett negativt samband 
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mellan underförstådd anknytning till naturen och egoistiska angelägenheter (Schultz et.al. 

2004, s.31). Detta kan tolkas som att det finns en större benägenhet att värna om allt levande 

vid större underförstådd känsla av närhet eller anknytning till naturen. Denna studie påvisade 

också hur viktigt det är att inkludera vilken kontakt människor har med naturen för att kunna 

förstå de attityder som skapas kring miljöproblem, detta då det finns tendenser till att personer 

som inkluderar naturen i bilden av sig själva också har större ”concerns” vad gäller 

miljöproblem (Schultz et.al. 2004, s.39). 

4.2 Vetenskaplig studie kring naturumgänge ur ett individperspektiv 
En avhandling av Berit K. Svanqvist utgörs av liknande tematik som denna undersökning 

dock har Svanqvist (2000) en sociogeografisk utgångspunkt. Svanqvist behandlar genom 

fjorton kvalitativa djupintervjuer naturumgänge ur ett individperspektiv med syfte att 

undersöka vilka slags upplevelser naturumgänget hos respondenterna består i och vad 

naturumgänge betyder för individerna i fråga. Denna avhandling (Svanqvist 2000) kopplar 

sedan sitt resultat till turismen, särskilt den turism som kallas för naturturism. Det resultat som 

Svanqvist kunde skönja från sina djupintervjuer var att naturen var viktig för många av 

respondenterna då naturen utgör en plats för välbefinnande och att naturen är för de flesta 

förenad med just detta, medan det också fanns tecken från intervjuerna som påvisade att 

naturen också kunde innebära något skrämmande och okänt. Upplevelser från barndomen 

präglar också troligen kommande naturumgänge senare i livet, se nedanstående utdrag från 

Svanqvists slutsatser och reflektioner: 

 
Att vara i naturen är en aktivitet som informanterna ägnar sig åt utan att för den skull vilja 

beteckna sig som speciellt naturintresserade. En förklaring kan vara att i kulturarvet ingår att man 

går ut på sin fritid och det betyder en fortsättning på leken som inte har med medvetna val eller 

organiserade lekar att göra. Man gör det därför att man upplever ett välbefinnande. Detta kan 

tolkas som att en känsla av tillit och kreativitet infinner sig i en miljö som är kravlös. Eftersom 

informanterna talar om att naturumgänge är en del av barndomserfarenheterna skänker det också 

en upplevelse av identitet i ett konkret sammanhang som man förstår och känner igen, vilket är 

grunden för att känna tillit (Svanqvist 2000, s.160). 

 

Svanqvist liknar vidare naturumgänget med en lekplats för att ”nå utökad kunskap om 

naturumgänget” (Svanqvist 2000, s.95). Hon nämner slutligen liksom tidigare nämnt i denna 

studie (se kapitel ovan) att annan forskning påvisat skillnaden mellan riktad och spontan 

uppmärksamhet och att det är den spontana uppmärksamheten som präglar naturumgänge och 

bidrar till känslan av välbefinnande.  
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5. Resultat 
I detta kapitel används endast citationstecken för att framhålla respondenternas egna svar. 

5.1 Presentation av respondenter 
Mija 24 år, Miljövetarprogrammet 

Mija1 är uppvuxen på en gård i mellersta Sverige med jord- och skogsbruk. Hon har ett stort 

miljöintresse och anser sig själv alltid ha varit intresserad av dessa frågor då hon tycker att det 

är roligt. Hon försöker leva miljövänligt men tycker själv att hennes livsstil inte är så pass 

miljövänlig som hon själv skulle vilja, detta beror på olika hinder i vardagen som gör att en 

miljövänlig livsstil inte är till fullo genomförbar i hennes liv. De hinder hon ser för att leva så 

miljövänligt hon själv vill är ekonomin och till viss del även bekvämlighet från samboende. 

Mija anser att människan är en del av naturen och att människan således inte ”står utanför 

naturen”. Tidigare i sitt liv har Mija haft ett mer regelbundet naturumgänge, främst i samband 

med sysslor som kan anses vara ”arbetsrelaterat” (skörda hö ex.) på gården, än numer. Hon 

reflekterar kring att naturumgänge är viktigt samt att sociala aktiviteter i naturen såsom att 

bada ute är bättre för människors hälsa, än att sitta inomhus och spela ex. dataspel. Hon anser 

vidare att natursynen och naturrelationen går förlorad när en person flyttar från landet till 

staden och att de som är uppvuxna i staden inte kan relatera till naturen då de inte ”upplevt” 

den. 

 

Marijella 21 år, Miljövetarprogrammet 

Marijella2 är uppvuxen i en stad på Västkusten och har sedan barnsben varit van att vistas 

nära havet, som hon också hyser stor omsorg för och nära relation till. Intresset för 

miljöfrågor är stort vad gäller vissa specifika frågor såsom klimat och hållbar utveckling, 

vilket enligt Marijella hänger ihop med att hon är uppvuxen i en stad då dessa frågor enligt 

henne är mer stadsrelaterade. Marijella förknippar ordet natur med skog och ser på grund av 

sin moders värderingar att naturen är värd att bevara och respektera. Hon anser inte att hon 

har en nära relation till denna sorts natur och således är naturumgänget i skogsmiljöer 

sporadiskt, om än det händer ibland att Marijella tar en promenad vid näraliggande elljusspår. 

Marijellas livsstil är miljövänlig i vissa avseenden och i vissa avseenden inte om Marijella 

själv får beskriva sin livsstil, dock anser hon att det finns hinder för att hon ska kunna leva 

fullt miljövänligt då ett av hennes stora intressen är att flyga utomlands och upptäcka nya 

länder. 

                                                
1 Mija, intervju 2012-03-14 
2 Marijella, intervju 2012-03-14 
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Morghan 22 år, Miljövetarprogrammet 

Morghan3 har sina rötter utanför ett litet samhälle i södra Värmland, med naturen nära 

hemmet. Morghan hade ett nära naturumgänge under sin uppväxt och ser som orsak till detta 

att hans föräldrar var miljövänliga och naturintresserade och således tog med honom ut i 

naturen. Idag har Morghan inte så regelbundet naturumgänge, men enligt honom själv är detta 

något han skulle vilja utveckla hos sig själv då han mår bra av att vistas i naturen. Morghan 

ser på naturen som att den har blivit anpassad efter människans behov, snarare än att 

människan har anpassat sig efter naturen. Navífolkets natursyn i Hollywoodfilmen Avatar 

speglar Morghans egen natursyn. Morghan anser sig vidare ha ett stort miljöintresse (på en 

egen skala från 1-5 valde han att lägga sig på en 4:a), ser gärna på naturprogram och har en 

okej och ”duglig” miljövänlig livsstil. Morghan nämner som de två förra respondenterna vissa 

hinder för att leva helt miljövänligt såsom intressen som kräver resor och ekonomiska 

faktorer.  

 

Mirijam 22 år, Miljövetarprogrammet 

Mirijam4 har hela sitt liv haft en nära relation till naturen och har under sin uppväxt haft 

skogen nära hemmet. Hennes naturumgänge präglades förr av att ena föräldern tog Mirijam 

med sig ut i naturen för att lära henne om växt- och djurliv. Numera sker naturumgänget på en 

mera sporadisk basis, men respondenten anser att friheten i och med Allemansrätten gör det 

enkelt att vistas i naturen utan att behöva planera för sitt naturumgänge, då hon anser att hon 

”bara kan gå ut”. Mirijam anser att naturens ekosystem inte ska slås ut, för vad finns då kvar, 

och hennes natursyn präglas av detta ihop med hennes åsikt om naturens skönhet. Vidare 

tycker Mirijam att människans takt inte går enligt naturens takt; människan är för snabb. Men 

Mirijam nämner också att människan är väldigt lat och att detta är ett av de hinder som finns 

för att leva helt miljövänligt, detta ser hon även hos sig själv som ett hinder. Om Mirijam 

själv betraktar sin livsstil utifrån ett miljövänligt perspektiv anser hon att hennes livsstil inte 

är så miljövänlig som hon skulle vilja. Miljöintresset har alltid funnits hos respondenten och 

utgörs av att hon anser sig ”medelmåttigt” intresserad av dessa frågor. 

 

 

 

                                                
3 Morghan, intervju 2012-03-20 
4 Mirijam, intervju 2012-03-23 
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Fanni 22 år, Naturvetenskapliga programmet med inriktning Fysik 

Fanni5 är uppvuxen på landet, nära både skog och sjö i södra Värmland. Hon älskar naturen 

och vistas i naturen ”helst varje dag” om hon själv får välja, dock ser Fanni att naturumgänget 

idag är i mindre omfattning än tidigare i livet. Respondenten har en nära relation till naturen 

och uttrycker ett behov av naturumgänge. Fannis natursyn präglas av en helhetssyn där allt 

har ett värde och hon beskriver att hon ser på naturen i likhet med Indianers natursyn, om än 

”inte så religiöst kanske”, och Navífolkets i filmen Avatar. Fanni har ett stort miljö- och 

naturvårdsintresse men hon anser att hon inte lever till 100 % efter hennes egna värderingar. 

Dock ser hon sin livsstil som bra jämfört med normen vad gäller miljövänlighet och hon ser 

att livsstilen är periodvis bättre och sämre ur ett miljövänligt perspektiv.  

 

Freija 28 år, Naturvetenskapliga programmet med inriktning Fysik 

Freija 6  är uppvuxen på landet med nära naturumgänge, idag bor hon i en stad och 

naturumgänget är inte så frekvent som hon skulle vilja idag då det inte är lika lätt nu som förr 

att ta sig ut i naturen. Hon anser att naturen var det som ”var här först” och att det är det som 

är ”naturligt” och förutsättningen för att vi människor skall kunna finnas. Freija ser även att 

naturen förstörs av oss människor och att vi därför behöver ta vara på naturen. Hennes 

natursyn präglas av hennes närhetskänsla och delaktighet i naturen då Freija anser att ”det är 

mer jag” att vara i naturen än i en stad. Freija har också ett miljö- och naturvårdsintresse men 

anser inte att hon är så engagerad i dessa frågor som hon skulle vilja. Hennes livsstil beskriver 

hon som att ”tycker väl att jag lever ganska så miljövänligt” men utan att vara en ”extremist”. 

 

Sonija 24 år, Socionomprogrammet 

Sonija7 är uppvuxen på landet i Värmland och hon förknippar ordet natur med ordet skog, 

men natur utgörs även av det som inte är stadsmiljö. Respondenten anser vidare att naturen 

enligt henne ger uttryck för liv och således är levande, medan staden är död. Förr hade Sonija 

ett regelbundet naturumgänge som var aktivitetsbaserat, till exempel vad gäller svamp- och 

bärplockning eller jakt. Det nuvarande naturumgänget består av att hon en gång per vecka 

springer längs elljusspåret i närheten där hon numera är bosatt. Sonija har ingen nära relation 

till naturen och hon anser att hon själv har ett medelstort intresse för miljöfrågor, dock ej ett 

                                                
5 Fanni, intervju 2012-03-20 
6 Freija, intervju 2012-03-21 
7 Sonija, intervju 2012-03-28 
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aktivt intresse enligt sig själv. Om hon får betrakta sin egen livsstil utifrån ett miljövänligt 

perspektiv väljer hon att gradera sin livsstil som ”mellan låg och mellan”. 

 

Lennarth 22 år, Lärarprogrammet 

Lennarth8 har i hela sitt liv bott med skogen nära hemmet. Han har haft hund hela sitt liv, 

vilket är det sammanhang som Lennarth vistas i naturen. Lennarth anser sig inte vara den 

naturmänniska som han önskar att han vore och hindret för detta är enligt honom den egna 

latheten. För Lennarth är naturen något som är tämligen orört av människan och som existerar 

utanför människans boendemiljö. Lennarth ser också att naturen är djur och något otämjt/vilt, 

samt något som utnyttjas av människan för att förbättra för människan som art. Sin egen 

relation till naturen reflekterar Lennarth över i form av att han kanske liksom människan i 

stort utnyttjar naturen för sin egen vinnings skull. Naturen beskriver respondenten som något 

”orört”, ”levande” (med syfte på skogen som är det Lennarth förknippar natur med) och 

jämför med staden som inte har ”så mycket organiskt liv” (”träd, blommor osv.), om än 

Lennarth ser att det finns försök till att inkludera detta liv även i staden. Respondenten anser 

sig själv ha ”en hel del” intresse i miljö- och naturvårdsfrågor, inte minst på grund av det han 

studerat inom biologi och ekologi. Sin egen livsstil bedömer Lennarth som ”relativt” god ur 

ett miljö- och naturvänligt perspektiv, men han finner vissa hinder för att ha en livsstil som 

präglas av detta fullt ut, bland annat ekonomiska hinder. 

5.2 Naturumgänge hos respondenterna 
Flertalet respondenter ansåg att de tidigare haft ett närmare naturumgänge, för flera handlade 

det om att umgänget med naturen var större under uppväxten än det är i nuläget. Sex av de 

tillfrågade såg att deras naturumgänge minskat sedan barnsben varav fyra av dessa ansåg att 

det minskade naturumgänget skett relativt nyligen beroende på exempelvis en flytt från landet 

till staden. Samtliga respondenter uttryckte att naturumgänget i nuläget präglades av en mer 

sporadisk kontakt med naturen där uttryck som till exempel ”ibland” och ”inte så ofta” 

användes för att förklara nulägets naturumgänge av respondenterna. Flera gav också uttryck 

för att de skulle vilja att deras naturumgänge kunde vara mer frekvent än det är idag.  

 

För en av de intervjuade, Mija, fanns tidigare i livet en koppling mellan naturumgänge och 

arbetsrelaterade sysslor som utförs utomhus, såsom att till exempel skörda hö, och rida; detta 

vilket enligt respondenten gjorde att naturumgänge var en del av vardagen. För Sonija var 

                                                
8 Lennarth, intervju 2012-04-10 
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fallet liknande som för Mija, men sysslorna som utfördes i naturumgänget var av annan 

karaktär och mer aktivitetsbaserade (såsom jakt) snarare än arbetsrelaterade. 

Naturumgänget och orsaken till att respondenterna valde att vistas i naturen utgjordes av: 

• Träning, Rastning av hund, Promenader, Ridning 

• Arbetsrelaterade sysslor såsom att skörda hö 

• Aktivitetsbaserade sysslor såsom jakt, bär- och svampplockning 

• Sökande och kännande av välbefinnande. Välbefinnande präglades av något av 

följande; att få frisk luft, finna inre frid, finna avslappning/lugn, ha tystnad omkring 

sig, vara ostörd, vara i stillhet, vara utanför/bortom stadens myller och buller, känna 

trevnad/trivsel, att få meditera (meditativt att vara i exempelvis skogen), vara nära 

vilda djur, se naturens skönhet och skörhet, få tänka, få fritt spelrum för tanken, stressa 

ned (”i skogen finns ingenting som stressar en”). Naturen mer levande än exempelvis 

stadsmiljön (mer organiskt liv) 

• Aktiviteter relaterade till en viss typ av natur, såsom segling på Västkusten och sociala 

aktiviteter såsom grillning, bad, ”lajv” (”levande rollspel”) och friluftsdagar 

 

Två av respondenterna blev som barn medtagna ut i naturen i olika sammanhang. Mirijam är 

en av dessa och hon fick bland annat följa med den ena föräldern ut i naturen vid upprepade 

tillfällen tillsammans med ett syskon på grund av att föräldern var mycket naturintresserad 

och ville lära sina barn om till exempel arter och växter. Den andra respondenten, Morgan, 

åkte bland annat ihop med en av sina föräldrar ned till en älv för att mata fåglar och säger sig 

ha formats av att vara uppvuxen på landet, haft miljöintresserade föräldrar och därför också 

själv alltid haft naturen som ett intresse. 

5.3 Natursyn hos respondenterna  
De tillfrågade som deltog i intervju visade en rad olika typer av natursyn, om än några hade 

vissa likheter. Natursynen som hittills presenterats är dock endast baserad på de intervjuades 

svar på frågan om hur de ser på naturen, och i denna del kommer därför en djupare analys att 

göras utifrån svaren på de olika fiktiva situationerna som respondenterna fick sätta sig in i. 

Dessa situationer var totalt sex men har kortats ned till tre i resultatdelen nedan (se bilaga 1 

för de exakta frågor som ställdes till intervjupersonerna). 
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Situation 1: Om du fick syn på ett djur (ospecificerat) som sprang ifrån en 

skogsskövlingsmaskin när du var ute på skogspromenad, hur skulle du reagera”? 

Mija skulle inte reagera avsevärt i en sådan situation då hon själv har skogsbruk i familjen, 

dock utan ”monstermaskiner”. Marijella skulle reagera genom att tycka att blotta åsynen av 

ett djur skulle vara en något förvånande och exotisk upplevelse. Hon skulle vidare anse att 

situationen stör djuret men samtidigt tycka att det var ”tur att det förmodligen att det klarar 

sig”. Morghan skulle vilja fota händelsen för att ha som bevis för ”hur det har blivit” och han 

skulle känna empati med djuret utan att ingripa i situationen. Mirijam skulle å andra sidan 

betrakta situationen och tänka att människor förstör naturens resurser och djurens hem. 

Känsla av empati skulle också uppkomma hos Mirijam i en sådan situation och om hon visste 

att skogsskövlingen var illegal skulle hon ingripa i situationen genom att kontakta polis. Fanni 

skulle i en sådan situation välja att ingripa genom att försöka stoppa maskinen om hon såg att 

händelsen innebar akut fara för djuret i fråga. En reflektion kring det tragiska i att djurets hem 

blir inkräktat skulle även äga rum för Fanni i en sådan situation. Freija ser på situationen som 

något onaturligt för djuret i fråga och att maskinen i detta fall stör djuret och troligen 

framkallar rädsla hos det. Sonija skulle uppleva lite rädsla för maskinen och anser att det 

skulle vara en ”tragisk syn” att djuret måste lämna ”sin miljö” och att ”människan förstör en 

fin miljö”. Hon fyller också i att ”renskövlade” områden ser ”lesset ut”, och hänvisar till att 

skogsskövlingsmaskinen skövlar skogen. Lennarth skulle tycka att detta var ”en tråkig syn”, 

men anser också att det är ett typiskt mänskligt beteende att utnyttja naturens resurser (skövla 

skog till exempel). Om Lennarth skulle ställas inför en sådan situation skulle inte en direkt 

handling ske från hans sida, dock om han visste att denna skog var den ”sista skogsplätten” 

skulle ett eventuellt indirekt agerande i efterhand ske genom att försöka ”åberopa” frågan hos 

vänner osv..  

 

Situation 2. ”Om djuret var en orm, björn, rådjurskid eller vargunge, hur skulle du reagera i 

samma situation (se ovan, situation 1)”? 

Mija skulle i fallet med en orm springa åt ett annat håll än ormen då hon uttrycker en fobi för 

ormar samtidigt som hon skulle känna att ”hoppas att skogsmaskinen kör över ormen”. Vad 

gäller övriga djur ser Mija inte att det finns någon skillnad på hur hon skulle reagera i en 

sådan situation, då alla djuren lever i skogen och erfar att deras territorium förstörs av 

skogsmaskinen. Marijella skulle i fallet med ormen inte få någon starkare reaktion, hon skulle 

troligen känna lite rädsla och hon uttrycker att ormar är ”lite äckliga”, men sedan inte 

reflektera mer kring det. Om djuret däremot var en björn skulle reaktionen bli annorlunda då 
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hon ser att det finns ett annat värde i en björn än hos en orm. Dock hade hon blivit livrädd för 

björnen och sprungit sin väg samtidigt som hon hade upplevt en känsla av att det var 

”exotiskt, mer ”häftigt” i en sådan situation då en björn är ett mer ”seriöst” djur Reflektionen 

kring att människan inkräktar på djuren hade också uppkommit hos Marijella. Om djuret var 

ett rådjurskid hade Marijella blivit upprörd och fått en starkare känsla för då ett rådjurskid är 

mer oskyldigt och situationen gör kidet rädd. Med en vargunge hade reaktionen blivit likartad 

dock hade även en rädsla för vargungen uppkommit då det finns en negativ syn på vargar 

enligt Marijella, då hon hört ”skräckhistorier” om att ”de kommer in till små byar och 

skrämmer upp folk”.  

 

Morghan hade om det varit en orm reagerat olika om det varit ett naturreservat eller uppodlad 

skogsmark som situationen gällde, han skulle dock minnas händelsen men inte agera. I fallet 

med en björn hade Morghan i likhet med Marijella reagerat mer och sett ett högre värde hos 

björnen än hos ormen, Morghan skulle beröras av situationen då han anser att det inte finns så 

mycket björnar i Sverige (som det finns rådjur eller liknande) och att dessa därför bör 

respekteras. Om det var ett rådjurskid skulle Morghan reagera än starkare och bry sig än mer 

då små djur är just små och försvarslösa, han skulle troligen därför ha försökt hjälpa djuret 

genom att stoppa maskinen. Hade fallet varit en vargunge hade Morghan känt en ännu 

starkare empati än med rådjurskidet då det finns färre vargar och han hoppas således att han 

även i denna situation hade försökt ingripa. Morghan jämför med om situationen hade gällt en 

vuxen människa eller ett barn, och anser att det är större chans att ingripa i en situation där det 

gäller barn eller små djur än med vuxna/större.  

 

Mirijam skulle i samtliga fall med djuren anta en mera praktisk utgångspunkt och betraktat 

detaljer såsom; vilken typ av orm handlar det om (och sedan reagera olika om det var en för 

människan dödlig eller inte dödlig orm), hur hanteringen av olika djur ska gå till (här dyker en 

osäkerhet upp kring hur handskas med en björn), och se om mamman till rådjurskidet eller 

vargungen finns i närheten för att på så vis agera utifrån detta (hon diskuterar djurmödrar och 

deras starka skyddsinstinkter). Mirijam skulle även iaktta respekt mot att vidröra vilda djur då 

detta kan innebära fara för dem om deras egen art känner att djuret luktar människa. I fallet 

med björnen hade Mirijam inte känt att hon hade kunskap om hur hantera björnen och därför 

rört sig i motsatt riktning som björnen med rädsla för sitt eget liv. Vidare skulle Mirijam 

undersöka om skador fanns på rådjurskidet och försökt stoppa maskinen. 
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Fanni skulle i situationen med en orm få samma reaktion som i situation 1 (det ospecifika 

djuret) då hon inte anser att hon har något emot ormar, detta gäller även i fallet med björnen 

om denne inte var på väg mot henne. Med rådjurskidet och vargungen tror Fanni att hon 

kanske hade fått en större känsla av att behöva ingripa då dessa små djur kanske inte förstår 

faran i situationen då de inte har sådan lång livserfarenhet. Freija skulle om det handlade om 

en orm vilja se på ormen och därför sprungit fram till den och hon skulle känna empati med 

att ”stackarn” blir störd av maskinen. I fallet med björnen skulle reaktionen bli likartad, ”blir 

lika störd den som alla andra”, dock skulle hon känna lite rädsla för björnen. Om det istället 

handlade om ett rådjurskid skulle Freija se djuret som ensam, övergiven och hjälplös. 

Detsamma gäller om det var en vargunge; ”stackars liten som är rädd”. 

 

Sonija skulle i enlighet med Mija inte se att det fanns någon skillnad mellan de olika typerna 

av djur. I fråga om djuret var en orm skulle inte Sonija få en annan reaktion än den reaktion 

som fås vid situationen med det opreciserade djuret, men hon skulle troligen bli lite rädd för 

ormen. Om djuret var en björn skulle hon tycka att det var farligt och mer ovanligt att se en 

björn, dock säger hon att det inte skulle väcka olika känslor för olika djur. Ifråga om 

rådjurskidet och vargungen skulle således reaktionen vara densamma, om än med rådjurskidet 

skulle troligen Sonija få en ”mer bambikänsla” och inte bli rädd för rådjurskidet då det inte är 

något rovdjur. 

 

Lennarth skulle se situationen ur ett vidare perspektiv och se till att saker och ting hänger ihop 

i naturen, dock skulle han inte ha varit ”lika mån om” att skydda ormen då en orm är farlig för 

hans hälsa. I fallet med de övriga djuren lyfter respondenten att däggdjur och/ eller estetiskt 

tilltalande djur, Lennarth härleder till WWF (Världsnaturfonden och deras panda som val av 

symbol, WWF 2012), som människan dessutom kan finna någon nytta hos, är lättare att 

sympatisera med för människor (även om han själv inser att ”alla djur behövs”) och värna om 

dess överlevnad såsom rådjurskidet etc. Björnen skulle han själv lättare sympatisera med men 

känslan av att det är ”läskigt” att stöta på en björn uppkommer likväl. Om det gäller en 

vargunge uppkommer varghållningsfrågan hos Lennarth och han anser att han eventuellt 

skulle kunna vilja rädda vargungen, men han uttryckte osäkerhet i detta och refererade till sitt 

första svar om situationen gällde ett ospecifikt djur där han troligen inte skulle agera.  
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Situation 3. ”Om du själv skulle vara det här ospecificerade djuret i samma situation (som 

ovan) hur skulle du vilja att människan på skogspromenad skulle reagera”? 

Samtliga respondenter förutom Fanni och Lennarth nämner djurs rädsla för människan i 

denna fiktiva situation och att detta skulle ha någon slags inverkan på hur djuret skulle vilja 

att människan reagerar i en sådan situation. Mija anser till exempel att djur uppskattar om inte 

människan agerar påträngande och hon skulle även önska att människan inte skulle ”jaga” 

henne. Marijella är inne på samma spår och tror att djuret nog skulle bli än mer rädd om 

människan i detta fall skulle försöka ingripa och hjälpa djuret. Morghan nämner rädslan för 

människan som en naturlig instinkt hos djur men han funderar på om fallet var att det var så 

att djuret var litet, skulle djuret kanske vilja att människan hjälpte till. Mirijam reflekterar 

över det faktum att om djuret springer ifrån en skogsskövlingsmaskin finns möjligheten att 

djuret inte ens ser att det är en människa ute på promenad, då djuret troligen är mycket rädd 

på grund av sina starka sinnen som uppfattar mycket okända dofter och ljud i en sådan 

situation (maskinen doftar olja och bullrar högt t.ex.). Mirijam funderar vidare och tror att om 

det var så att hon skulle vara ett litet djur skulle hon nog tro att världen höll på att gå under 

och således ropa på mamman för hjälp. Fanni anser att om hon inte var utsatt för direkt fara 

skulle hon inte vilja ha någon hjälp av människan (då det skulle vara onödigt), men om direkt 

fara skulle viljan finnas till ett agerande från människan. Freija lyfter djurets rädsla för 

maskinen precis som Mirijam och Sonija, men Freija skulle vilja att människan gick åt andra 

hållet (inget ingripande). Sonija funderar kring om hon i en sådan situation skulle vilja bli 

räddad, men är osäker på detta då hon tror att människan är lika skrämmande som maskinen 

är för djuret. Lennarth är säker på att han skulle ha hoppats på någon form av agerande från 

människan som är ute på promenad detta då han skulle vilja ha hjälp eftersom att det är hans 

liv som är i fara. 

5.4 Miljö- och naturvänlig livsstil samt generellt miljöintresse hos 
respondenterna 
Miljö- och naturvänlig livsstil och det generella miljöintresset hos de intervjuade har delvis 

redogjorts för tidigare (i presentationen av intervjuerna) och i detta avsnitt redogörs för 

ytterligare faktorer som påverkar detta. Hur de tillfrågade ser på vad som innebär en 

miljövänlig livsstil i allmänhet skiljer sig åt något om än det finns vissa faktorer som 

sammanlänkar dem likväl. Nyckelfaktorerna utifrån intervjuerna för vad som utgör en miljö- 

och naturvänlig livsstil finns presenterade i följande lista: 

• Eftertanke, medvetenhet och noggrannhet kring: transportval, produktval (ekologiskt), 

resvanor, vad som bringar lycka, produktmärkningar, alternativ, val av boende 
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• Att hela tiden ha med miljö i "bakhuvudet", låta det genomsyra vardagen 

• Ej överkonsumera/överdriva konsumtion, leva mer behovsorienterat, "trappa ned" sin 

livsstil, ibland unna sig "extra”. Sparsamhet, slita så lite som möjligt (helst ingenting 

på jordens resurser), sopsortera 

• Insikt i att lite gör skillnad och att människan har ett ansvar 

 

Situation 1, skräppåse i stadsmiljö respektive skogsmiljö 

Mija, Marijella, Freija och Morghan skulle uppleva en känsla av irritation inför en sådan 

situation där en skräppåse skulle ligga bredvid en papperskorg i en stad. Irritationsmomentet 

ligger i för flera i att det är ”onödigt” och ett bevis på lathet att inte slänga skräpet där det ska 

vara (i papperskorgen). Hälften av samtliga åtta respondenter skulle eller skulle eventuellt 

plocka upp skräppåsen själva och slänga den i papperskorgen. Frågan lyfts dock av flera av de 

som skulle välja att plocka upp att det i detta fall med en skräppåse blir enklare att handla i 

situationen än om det gällde någon annan form av skräp; till exempel mycket småskräp eller 

”äckligt skräp” som är kladdigt eller liknande. Sonija uttryckte att orsaken till att hon skulle 

välja att plocka upp skräppåsen var av ”reflex” eftersom att det i detta fall var så enkelt. Hade 

papperskorgen varit längre bort är det troligt att fler inte skulle slängt skräppåsen. Detta 

beskriver Lennarth till exempel med att ju närmare påsen är papperskorgen ju enklare är det 

att agera, men ju längre isär påsen och papperskorgen är ju svårare anses situationen då den 

mänskliga ”lättjan” spelar in för Lennarth i detta fall.  

 

Om detsamma gällde i skogsmiljö men istället för att det låg en skräppåse bredvid en 

papperskorg i skogen, ligger skräppåsen bredvid en myrstack skulle flera av respondenterna 

agera lite olika jämfört med situationen i staden. Flertalet tror sig i detta fall vilja agera eller 

troligtvis agera genom att plocka med sig skräppåsen och slänga i närmsta papperskorg. 

Några av respondenterna lyfte dock åter bekvämlighetsfrågan i denna situation då det inte är 

lika bekvämt att bära med påsen, kanske en lång bit, till närmsta papperskorg. Sammanhanget 

spelar för flera in om de skulle agera eller ej, till exempel uttryckte Fanni att om hon var ute 

på en ridtur skulle det inte vara lika enkelt att ta med påsen. Sonija var inne på ett liknande 

spår då hon ansåg att det i situationen berodde på hur långt hon skulle behöva frakta påsen för 

att kunna slänga den. Många av de intervjuade reflekterade också kring det faktum att det i 

skogen inte är någon som är anställd för att städa upp såsom är fallet i städer, varvid det för 

till exempel Lennarth skulle kunna vara ett skäl som gör det enklare för honom att agera i 

denna situation och ta med påsen själv. Mija lyfte att skräppåsen i naturen kan utgöra ett hot 
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mot djuren som bor där och Mirijam hade liknande tankegångar men såg även en eventuell 

möjlighet till att återanvända en del av materialet i påsen, genom att eventuellt undersöka om 

det fanns något organiskt material i skräppåsen som kunde vara av nytta för myrorna och 

lämna detta eventuella material för att sedan slänga resten av påsen.  

 

Situation 2, okänd dunk i stadsmiljö (omärkt respektive kemikaliemärkt vätskefylld dunk) 

I fallet med en okänd och omärkt vätskefylld dunk i stadsmiljö skulle nästintill samtliga 

respondenter inte agera genom att slänga dunken eller liknande. Detta förklarades av att 

situationen präglas av ovisshet om vem som kan äga denna dunk, vad som finns i dunken och 

hur dunken bör tas om hand. I denna situation skulle Mirijam undersöka dunken genom att till 

exempel lukta på innehållet för att sedan ta dunken till en ÅVC eller lämna den till en sopbil 

om en sådan fanns i staden vid tillfället.  Lennarth skulle eventuellt agera genom att kontakta 

en myndighet ”på sin höjd” i detta fall om han kunde utröna någon livsfara med dunken.  

Om situationen gällde en dunk märkt med diverse kemikaliemärkningar (såsom märkningen 

för frätande, döskallemärkningen eller dylikt) blir reaktionen annorlunda hos de flesta 

respondenterna. Mija, Mirijam och Fanni skulle fundera kring om dunken tillhör någon 

(kommunen, närliggande affär, om alkohol i dunken kanske någon studentförenings dunk), 

och två av dem skulle agera direkt på plats medan den tredje skulle vänta med att agera till 

dagen efter om dunken fortfarande fanns kvar. Marijella uttryckte upprördhet över att någon 

kunde slänga en kemikaliemärkt dunk på det sättet när det uppenbart är farligt Morghan skulle 

ej agera i någon av situationerna men uttrycker olika säkerhet i de två fallen kring eventuellt 

agerande. Freija skulle liksom Mija, Fanni och Lennarth välja att kontakta någon i denna 

situation, dock fanns lite osäkerhet kring vem som skulle kontaktas i ett sådant fall. Lennarth 

var en av dem som uttryckte osäkerheten i denna fråga, men när han fick fundera ytterligare 

trodde han att den myndighet som vore enklast att kontakta vore polismyndigheten.  

 

Situation 3, vandring till toppen av Kebnekaise med sällskap som skräpar ned 

I fallet med nedskräpning på Kebnekaise skulle samtliga respondenter säga till den 

medföljande att plocka upp skräpet efter sig. Flera uttryckte också att det skulle vara en 

situation som väcker irritation. Andra känslor som skulle väckas hos respondenterna är att det 

är en onödig handling att skräpa ned, att det är ett handlande av lathet och respektlöshet. 

Lennarth uttryckte att det skulle vara enklare att säga till om den medföljande vore en vän än 

en okänd. Morghan lyfte denna fråga också men skulle ha sagt till personen oavsett om denne 

vore känd eller okänd för honom då Morghan skulle känna sig delaktig om hans resesällskap 
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skräpade ned. Freija uttryckte att om personen som skräpar ned inte själv skulle plocka upp 

det, skulle Freija själv plocka upp det. Mija ansåg vidare att en sådan betald upplevelse (en 

vandringsresa till toppen av Kebnekaise) skulle förstöras av sådan nedskräpning. En 

sammanlänkande faktor mellan nästan alla respondenter var att de intervjuade anser att det 

inte finns någon som städar på Kebnekaise, en annan återkommande reflektion var även att 

naturen ska hållas ren och fin. Det sista påståendet förklarades av flera med att i staden händer 

det hela tiden att någon skräpar ned (samt att någon finns anställd att plocka upp skräp) och 

att staden är av människan skapad vilket naturen inte är, därför skadar nedskräpning i staden 

människan själv, medan i naturen skadas andra (djur etc.). 
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6. Diskussion  
En viktig upptäckt som uppstått först senare under studien är att uppväxten eventuellt kan ha 

inverkan på naturumgänge, upplevd relation till naturen och senare i livet även på miljövänlig 

livsstil (samt miljöintresse). Denna sammankoppling kommer därför i detta avsnitt att 

analyseras ihop med eventuella samband mellan naturumgänge, natursyn, miljövänlig livsstil 

och generellt miljöintresse från resultatet av intervjuerna, den tidigare forskningen och de 

vetenskapliga teorierna. I detta kapitel kommer även kort redogöras för eventuella likheter 

eller skillnader mellan miljövetarstudenter och andra studenter på Karlstads Universitet 

utifrån resultatet av de kvalitativa intervjuerna.  

 

Vad gäller natursynen hos respondenterna är flertalet samstämmiga om att naturen är något 

som existerar utanför människans uppbyggda miljö. Naturen är något levande, vackert och 

”naturligt” medan staden (som ger uttryck för människans miljö) anses mindre levande. Enligt 

definitionen av begreppet natur i kapitel 3 (se ovan) är natur den naturliga värld som 

väsentligt inte påverkats av människan, vilket också överensstämmer med stora delar av 

respondenternas syn. Något värt att påpeka är att vissa av respondenterna valde att härleda sin 

natursyn till den miljöförstöring som sker idag och således reflektera kring den 

problematiken. Detta kan tolkas som att miljöfrågan har uppdagats så till den grad i samhället 

att människor inte kan se naturen för endast det vackra den utgör (som begreppet natur enligt 

Sörlin, 2012, dels används för att beskriva) utan också ser konsekvenserna av människans 

handlande när tanken på naturen hos individen uppkommer.  

 

Flera av respondenterna reflekterar kring det faktum att naturen och människan hör samman 

och att naturen är viktig för människan som art, vilket stöds av Sörlin (se kapitel 3 ovan) som 

hävdar att i modern tid, nutid, har en ny natursyn vuxit fram i Sverige där alltfler människor 

börjar se på världen ur ett helhetsperspektiv där människan och naturen är ett och att 

människan är beroende av naturen för sin överlevnad. Dock nämner också Ingold, Merchant 

och den tidigare forskningen (presenterad i kapitel 4, se ovan) att människan och naturen inte 

är eller har varit ansedda som en helhet av flertalet människor, och att distanseringen mellan 

människan och natur är vad som skapat de moderna miljöproblemen. Dock verkar alltså detta 

ha förändrats, eller vara på väg att förändras, och i Sverige tycks alltfler alltså ha tagit till sig 

denna ”nya” natursyn som innebär att se människan och naturen som en helhet (se Sörlin, 

ovan). 
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Christensson (se ovan) ger intryck av en liknande syn på svenskars naturkänsla och hävdar att 

i Sverige är relationen till naturen stark och att denna förstärks inte minst av allemansrätten 

som råder i landet, vilket också en av respondenterna omnämner som en orsak till att 

naturumgänge blir genom allemansrätten ett enkelt göromål då det bara är att gå ut i naturen 

när helst och var helst önskas. Enligt Svanqvist uppvisar hennes resultat att individer känner 

att umgänget med naturen är viktig då naturen är en plats att finna välbefinnande. Just 

välbefinnandet i sig är också något som flera av respondenterna i denna studie omnämner som 

en orsak till naturumgänge, där välbefinnandet kan bestå i att bland annat känna mindre stress, 

få frisk luft och komma bort från vardagen. Detta överensstämmer också med den forskning 

som påvisar att naturumgänge aktiverar den spontana uppmärksamheten hos människan och 

att naturvistelser därför ger upphov till avkoppling och en känsla av välbefinnande. 

Välbefinnandet kan också komma av att människor som vistas i naturen känner att naturen är 

en kravlös miljö där kanske barndomserfarenheter spelar in och skänker en djupare känsla av 

att känna sig hemma, då naturen är något för individen känt och således kan utgöra en grund 

för tillit (se Svanqvist, kap. 4 ovan). Således kan sägas att relationen mellan natursyn, 

naturumgänge och välbefinnande/hälsa verkar vara stark i Sverige. Men hur är det i andra 

länder? Och hur ser relationen ut mellan naturumgänget och miljövänlig livsstil? Blir vi i 

Sverige bättre på att leva miljövänligt på grund av vår starka relation till naturen?  

 

Graden av naturkontakt har inverkan inte bara på hälsan och välbefinnandet som har kunnat 

ses i denna studie, utan det kan även ha inverkan på ekologiskt beteende (som nämnts i 

kapitel 4, se ovan) och detta ekologiska beteende väljer jag att initialt översätta till 

miljövänlig livsstil; således tolkar jag det som att grad av naturkontakt inverkar på 

miljövänlig livsstil. Ju större naturumgänge ju miljövänligare är en individ. I kapitel 3 (se 

ovan) omnämns av Sörlin att bevarandet av naturen ökar med ökat ekonomiskt utrymme, 

vilket är intressant då även flertalet respondenterna i denna studie ger uttryck för att det 

ekonomiska utgör ett hinder för att leva miljövänligare än flera skulle vilja. Inga paralleller 

dras alltså här till grad av naturkontakt. Därför bör ”ekologiskt beteende” nog snarare tolkas 

utifrån vad exempelvis Roszak och Leopold hävdar, nämligen att distanseringen mellan 

människan och naturen gör människan mer benägen att förstöra sin omgivande natur. Vilket 

gör att jag skulle kunna tolka resultatet från min studie genom att hävda att respondenterna 

som inte anser sig själva ha en nog ekologiskt hållbar livsstil (miljövänlig livsstil) troligen ser 

sig själva som åtskilda från naturen, med härledning till Roszaks citat (se kapitel 3 ovan) där 

han nämner att människan inte skulle kunna förstöra miljön på det sätt som idag sker (och har 
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skett), detta om människan verkligen såg sig som en del av naturen för då skulle agerandet att 

förstöra naturen innebära självförstörelse. Detta är dock en slutsats som ej kan dras utifrån 

detta resultat då studiens omfång är på tok för smalt. Dock uppkommer en fråga hos mig 

utifrån detta; kan inte en människa ha en miljövänlig livsstil trots mindre ekonomiskt 

utrymme? Kan bara rika ”ha råd” att vara miljövänliga? 

 

Om vi förflyttar oss bakåt i denna studie till kapitel 3 till stycket som behandlar downshifting 

(nedtrappning) påvisar detta motsatt vad Sörlin skriver då downshifting handlar om att trappa 

ned på arbete, således inkomst och på konsumtion. Detta är mer hållbart för både miljön och 

människan, då det ger upphov till besparingar både på stressnivå och på konsumtionshets. 

Några respondenter omnämner också besparingar av naturens resurser och ”nedtrappning” 

eller mer behovsorienterat leverne som miljövänlig livsstil. Hur kommer det då sig att andra 

respondenter inte hävdar detta utan att det mer handlar om att köpa rätt produkter och att välja 

alternativa färdmedel eller sopsortera? Vad är egentligen miljövänligt?  

 

Många av respondenterna anser sig ha ett miljö- och naturvårdsintresse och några av dessa 

anser också att deras livsstil är okej ur ett miljövänligt perspektiv. De personer som anser sig 

ha en duglig miljövänlig livsstil uppvisar också stort intresse i miljöfrågor och har ett frekvent 

naturumgänge och några även en natursyn som präglas av att naturen och människan utgör en 

helhet. Detta kan sammankopplas till hur dessa respondenter tror sig agera i situationerna med 

de olika djuren och således hur deras perspektivstagande ser ut. De flesta respondenter i 

denna studie valde att se situationen ur djurets perspektiv genom att anta att djuret i fråga är 

rädd för människor och således inte skulle vilja bli räddad av människan (från 

skogsskövlingsmaskinen). Detta tolkar jag som att personerna i fråga har en god förmåga att 

sätta sig in i djurets perspektiv, vilket inte ger uttryck för ett antropocentriskt perspektiv där 

människan skall vara i fokus; utan här är djuret och dess känslor gentemot människan i fokus. 

Empati och sympati med djuret uttrycktes också av de flesta respondenter vilket ger utrymme 

för en tolkning som innebär att dessa individer har förmåga att sätta sig in i någon annans 

situation (se händelser ur andras perspektiv), vilket i sin tur gör att det kanske kan vara 

enklare för dessa individer att inte skada djur eller naturen i stort då de kan sätta sig in i 

situationen och se att det för djuret eller naturen inte är av godo. Det faktum att flertalet 

respondenter inte heller gjorde skillnad på olika typer av djur öppnar upp för en tolkning av 

att personerna har en inkluderande natursyn där alla har ett lika högt värde och således störs 

lika mycket av yttre påfrestningar från i detta fall människan med en skogsskövlingsmaskin. 
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Generella skillnader mellan de olika studenterna är utifrån ovanstående resultat (se kapitel 5) 

svårt att finna utifrån resultatet (se kap. 5 ovan). Dock kan jag se utifrån de olika 

respondenternas svar vissa tendenser till att några av miljövetarstudenterna i högre grad anser 

att människan är en del av naturen, i enlighet med t.ex. Ingold. Men samtidigt finns exempel 

från de andra studieinriktningarna där en av respondenterna anser sig älska naturen, har en 

liknande natursyn som indianer och en annan respondent som anser att det är mera ”jag” att 

vistas i naturen. Det senare kan tolkas å ena sidan som att personen anser sig själv vara en del 

i naturen och att personen därför finner större välbefinnande av att vistas på en plats som 

känns mer hemma. Det kan å andra sidan spegla den tillitskänsla som Svanqvist tar upp i sin 

avhandling (se kap. 4 ovan), vilken härrör till barndomens naturvistelser och att därför minner 

naturumgänget i vuxen ålder om denna ursprungliga trygghet från barndomens natur och 

därför kanske bidrar till att respondenten känner att det är mer ”jag” att vistas i en sådan 

miljö. Detta kanske snarare än att respondenten reflekterar kring sin egen relation till naturen 

som att vara en del av den, då detta inte uttrycktes i klartext av respondenten själv. Tendenser 

till skillnader bedöms därför små mellan de olika inriktningarna (olikheter finns snarare 

mellan olika individer, vilket inte är så konstigt med tanke på individualiseringen i samhället 

bland annat) och tendenser till likheter är enligt ovan förda resonemang tydligare och därför 

av större intresse för denna studie. Dock skulle en större studie i framtiden med fler 

respondenter, som också kan anses representativa för sin studieinriktning, kunna göras för att 

testa denna hypotes närmare. 
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7. Slutsatser 
Vad gäller kopplingar mellan naturumgänge, natursyn och miljövänlig livsstil mellan de olika 

studieinriktningarna kan fastställas att tendenser till större likheter än skillnader kan hittas 

som tidigare också nämnts. Dock finns några viktiga reflektioner som kan vara värt att 

fundera närmare på utifrån respondenternas svar, se till exempel ovan med natursyn, men 

även det faktum att det finns tendenser i studien till att det är fler av de studenterna från andra 

studieinriktningar som anser sig ha en ganska god miljövänlig livsstil än de studenter från 

miljövetareprogrammet. Ändock diskuterar både respondenterna från andra studieinriktningar 

och miljövetarstudenterna kring att en miljövänlig livsstil handlar om besparingar, slita så lite 

som möjligt på naturen, trappa ned, ej överkonsumera och leva mer behovsorienterat. Kanske 

kan det vara så att miljövetarstudenterna som inte anser att de lever så miljövänligt som de 

själva skulle vilja, känner en större press på sig att leva 100 procent miljövänligt på grund av 

sitt yrkesval/studieinriktning, och på grund av sina kunskaper om komplexiteten kring vad 

som kan anses miljövänligt inte heller finner att de lever så till fullo?  

 

Slutligen kan fastslås att utifrån denna studie kan inga generella slutsatser dras vad gäller 

skillnader mellan olika studieinriktningar kring studiens teman. Dock kan fastställas att 

utifrån teori och vetenskaplig forskning finns kopplingar mellan natursyn, naturumgänge och 

miljövänlig livsstil. Det generella miljöintresset kan utifrån resultatet från intervjuerna rymma 

tendenser till påverkan från natursyn och naturumgänge, men framförallt verkar tendenser 

finnas till att uppväxten och erfarenheter från barndomen har en inverkan på senare intresse 

av miljöfrågor och den egna natursynen. Barndomsupplevelser har enligt Svanqvist också 

påverkan på hur upplevelsen av naturumgänget ter sig senare i livet, genom det ovan 

diskuterade kring kopplingen mellan känslan av igenkännande och välbefinnande skapar en 

tillit till naturen. Kanske behövs därför utökat naturumgänge för unga människor och barn för 

att skapa den här typen av välbefinnande, för om vi människor kan uppleva naturen som en 

källa till välbefinnande och samhörighet, vill vi väl bevara den? Utifrån vad denna studie har 

lett fram till anser jag att detta är kärnan; vi behöver större naturumgänge för att skapa en god 

relation till naturen och en hälsosam natursyn som inkluderar oss själva, för att vi ska kunna 

leva på ett miljövänligt och hållbart sätt och därför avslutar jag denna uppsats med att upprepa 

citatet från kapitel 4 ovan: ”we abuse land because we regard it as a commodity belonging to 

us. When we see land as a community to which we belong, we may begin to use it with love 

and respect” - Aldo Leopold (1949) (återciterat av Mayer et.al. 2004). 
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BILAGA 1 
Intervjufrågor med tillhörande teman 
 
Allmänna frågor 
Hur gammal är du? 

 
Vilken utbildning går du? 
 
Vilka intressen har du?  
 
Frågor med tema naturumgänge 
 
1. Vistas du i naturen något? 
 
2. Hur ofta? 
 
3. I vilka sammanhang? 
 
4. Vad är orsaken till att du väljer att vistas i naturen? 
 
Frågor med tema natursyn  
 

 Hur ser du på naturen? 
 

  Om du fick syn på ett djur som sprang från en skogsskövlingsmaskin när du var ute på en 
skogspromenad, hur skulle du troligen reagera? 

 
  Om du själv var detta djur, hur skulle du vilja att människan ute på skogspromenad reagerade 

i denna situation? 
 

 Om djuret du fick syn på var en orm, hur skulle du reagera då? 
 

 Om djuret du fick syn på var en björn, hur skulle du reagera då? 
 

 Om djuret var ett rådjurskid? 
 

 Om djuret var en vargunge? 
 
Frågor med tema miljövänlig livsstil och generellt miljöintresse 
 

 Hur intresserad anser du dig vara av miljö-och naturvårdsfrågor? 
 

 Vad är en miljö-/naturvänlig livsstil enligt dig? 
 

 Hur miljö-/naturvänlig livsstil anser du dig själv vara? 
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 Om du är ute på promenad i stadsmiljö, och du ser att längs trottoaren ligger en skräppåse 
bredvid en papperskorg. Hur reagerar du? 

 
 Om du är ute på promenad i skogen och du ser en skräppåse ligga bredvid en myrstack, hur 

reagerar du? 
 

 Om du i stadsmiljö ser en stor dunk ligga på trottoaren med vätska i, hur reagerar du? 
 

Om du i samma stad ser en stor dunk på trottoaren som är märkt med någon av följande 
kemikaliemärkningar (t.ex. den för frätande eller ”dödskallen”), hur reagerar du?  
  

 Slutligen, om du är ute på vandring upp mot toppen av Kebnekajse och ser någon av dina 
medföljande slänga skräp längs vägen ni vandrar, hur skulle du reagera?     
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BILAGA 2 
 

Frågeställningar till analys 

Tema natursyn 
• Hur ser personen på naturen? 
• Hur ser personen på sig själv i förhållande till naturen; som ett överhuvud eller som en 

jämlik? 
• Finns skillnader mellan miljövetarstudenter och andra studenter i natursyn? 
• Finns skillnader i vad som uppfattas som natur hos respondenterna? 

 

Tema naturumgänge 
• Vilken relation till naturen har den intervjuade utifrån dess svar? Nära, ganska nära 

eller inte nära relation? 
• Hur frekvent är naturumgänget? 
• Vad består naturumgänget av? 

Tema miljövänlig livsstil och generellt miljöintresse 
• Vad ser personen som en miljövänlig livsstil? Meningsbärande begrepp? 
• Finns likheter eller skillnader mellan de olika studenterna vad gäller vad som utgör en 

miljövänlig livsstil? 
• Har respondenterna en miljövänlig livsstil? 
• Hur miljövänlig livsstil har respondenterna?  
• (Vad är egentligen en miljövänlig livsstil?) 
• Hur ser respondenternas miljö- och naturvårdsintresse ut? Stort? Medel? Inget? 

Övriga frågeställningar till analys 
• Vilka kopplingar kan göras mellan de olika temana? 
• Vilken inverkan har barndomen och uppväxtmiljön? 
• (Hur tolka svaren från de olika fiktiva situationerna?) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


