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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att undersöka huruvida den psykiska hälsan påverkas av vistelse i 

naturmiljö jämfört med stadsmiljö. Vidare var syftet att undersöka om sinnestillståndet och 

även koncentrationsförmågan ser olika ut i de olika miljöerna. Slutligen undersöktes även 

respondenternas uppfattning om vikten av vistelse i de olika miljöerna för psykisk hälsa och 

välmående. 

Frågeställningar: 

 Hur påverkas sinnestillståndet av vistelse i naturmiljö respektive stadsmiljö? 

 Hur påverkas koncentrationsförmågan av vistelse i naturmiljö respektive 

stadsmiljö? 

 Hur viktig är naturmiljö respektive stadsmiljö för känslan av psykisk hälsa och 

välmående? 

Metoden vi använt är fältstudie, i form av promenader med paus för lösande av ”tankenötter”, 

det vill säga diverse problem som löses genom logiskt tänkande och tolkning, följt av en 

semistrukturerad intervju med åtta studenter/gymnasister från Stockholms län, varav två män 

och sex kvinnor i åldrarna 16-30. Intervjuerna spelades in på diktafon, efter vilka materialet 

transkriberades och mailades ut till respektive respondent för eventuella korrigeringar och 

godkännande. 

Resultatet av studien visar på att samtliga respondenter känner att naturmiljön erbjuder 

avslappning och återhämtning samt bidrar till att de känner sig piggare jämfört med 

stadsmiljöns mer hektiska och händelserika miljö. De flesta ansåg dock att det var skönt att 

komma ut och promenera oavsett miljö. Majoriteten kände att de förbättrade 

koncentrationsförmågan i naturmiljön och att det var lättare att fokusera på de ”tankenötter” 

som skulle lösas där, jämfört med i stadsmiljön. Samtliga respondenter anser att båda 

miljöerna är viktiga för deras välbefinnande och att en balans mellan båda är att föredra, 

samtidigt som de anser att naturen ger dem en bättre känsla av psykisk hälsa och välmående.  

 

Vår slutsats är att sinnestillstånd, koncentrationsförmåga samt känsla av psykisk hälsa och 

välmående påverkas positivt av vistelse i naturmiljö då den främjar lugn, avslappning och 

återhämtning jämfört med stadsmiljön som ökade närvaron och stressgraden genom att det 

fanns desto fler intryck, stimuli och störningsmoment i omgivningen. Vi anser därför att 

naturen bör utnyttjas mer då den absolut är en varaktig och hälsofrämjande miljö.  
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1 Inledning 

Efter att ha suttit instängd i en skolsal eller på en arbetsplats hela dagen öppnar vi dörren och 

möts av frisk luft och solens värmande strålar. Känslan av trötthet och kraftlöshet byts ut mot 

nya känslor av vakenhet och lugn. De nya intrycken förstärks dessutom av ljudet av 

fågelkvitter och synen av träd som svajar i vinden. Våren är på väg och hoppet om värme och 

grönska fyller själen. På vägen hem promenerar vi spåret genom parken och lungorna fylls av 

friska dofter av nyblommande träd och nybakta bullar, från bageriet runt hörnet. Minnen om 

picknickar i parken och härliga middagar i trädgården tränger sig in och tar över tankarna. 

Kroppen slappnar av och lugnet lägger sig över sinnet som ett värmande täcke.  

 

Att människor generellt mår bra av att vara ute och vistas i naturen är det många som någon 

gång har upplevt. Att ta en promenad under lunchen eller på väg hem från arbetet, kan ge nya 

krafter och förändra sinnesstämningen till det bättre. Det är skönt att röra på kroppen och få 

frisk luft, samtidigt som det sker en miljöomställning, vilken kan bidra till att sinnet kan 

släppa de stressmoment som förknippas med arbetsplatsen. Genom egna erfarenheter av vad 

naturen kan bidra med till både den psykiska och fysiska hälsan uppkom vårt intresse om 

naturens effekter hos gemene man. Vi vill därför med vår intervjustudie undersöka om våra 

egna upplevelser stämmer överens med synen hos studenter i Stockholms län.  

1.1 Definitioner 

För att förtydliga för läsaren kommer ett antal uttryck, som används frekvent i den kommande 

texten, att definieras utifrån författarna med stöd av andra referenser.  

 

Hälsa är ”ett tillstånd av fullkomligt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast 

frånvaro av sjukdom eller svaghet.” (Quennerstedt 2006, s. 45) 

 

Psykisk ohälsa är en ihållande känsla av trötthet, utmattning, ängslan, oro och/eller ångest. 

 

Stress är människans ”reaktioner på alla möjliga påfrestningar, utmaningar och krav” 

(Ahmad, Ekman och Arnetz 2005, s. 58) som livet erbjuder.  
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Naturmiljö är i detta sammanhang en miljö omgiven av grönska och skogspartier, 

innehållande djurliv, med avsaknad av motordriven trafik. 

 

Stadsmiljö är i detta sammanhang en miljö med stor avsaknad av grönområden, bestående till 

största delen av bebyggt område med asfalt- och betongbelagda gator, vilka trafikeras av 

många människor i rörelse och motordrivna fordon. 

 

Friluftsliv är ”vistelse och fysisk aktivitet utomhus för att uppnå miljöombyte och 

naturupplevelse utan krav på prestation eller tävling”(Kulturdepartementet 2000, s. 15). 

 

Naturvistelse är vistelse i naturmiljö. 

1.2 Bakgrund 

”Samhället inser allt mer att naturvård, friluftsliv, fysisk aktivitet och hälsa hör nära samman. 

Insikten om friluftslivets betydelse för folkhälsan växer i takt med att stress och utbrändhet 

ökar och en stillasittande livsstil och fetma blir allt större samhällsproblem.” (Ottosson & 

Ottosson 2006, s. 4) 

1.2.1 Situationen i samhället idag 

I det nutida svenska samhället utsätts människor ständigt för mentala påfrestningar, vilka kan 

bidra till upplevelse av stress både i hemmet, på arbetsplatsen eller i sociala miljöer. (Lisberg 

Jensen 2008, s. 7) En anledning till detta kan vara att människor i hemmet såväl som på 

arbetsplatsen eller i sociala miljöer har, på grund av utvecklingen inom teknik och media, 

tillgång till ett konstant informationsflöde, samtidigt som de även ökar mängden tid som 

tillbringas stillasittande vid tv-skärmar och datorer. (Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien 

2005, s. 11) De flesta människor är nuförtiden alltid tillgängliga då mobiltelefonen är en 

ständig följeslagare, vilken innehåller internetuppkoppling och diverse andra 

”kontaktfinesser”. Det kan kännas svårare att slappna av i det mobila samhället då allting går 

mycket snabbt. Människor väljer oftast att vara tillgängliga då de inte vill ersättas eller missa 

något viktigt på grund av att de avskärmat sig från tekniken. Många har någon gång varit med 

om den påverkan omvärlden har på den psykiska stressnivån i form av krav, ansvar eller 

andra störningsmoment. Utifrån våra egna upplevelser anser vi att miljön i hemmet påverkar 

genom kravet att det måste finnas tid över till fundamentala saker såsom matlagning, städning 

och diskhantering med mera. På arbetsplatsen kan stressnivån påverkas av arbetsbördan, 
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tidsbrist eller dåliga relationer till chef eller medarbetare, vilka genererar känslor av 

exempelvis ensamhet eller otillräcklighet. Dessa faktorer påtalas dessutom av Lisberg Jensen 

(2008, s.7) som också nämner att stressnivån även kan påverkas i offentliga miljöer, då 

antingen av trafiken, medtrafikanter, trängsel, buller eller andra störningsmoment. Samtidigt 

är vi övertygade om att människan påverkas undermedvetet av existerande normer gällande 

mode, fysisk aktivitetsnivå, utseende eller matkultur. Det finns mycket att hantera under 

vardagen då det, förutom inre krav och tankar, också alltid finns tider att passa, ”deadlines” 

att möta och arbete att utföra. Utöver detta tror vi att urbanisering även har lett till att 

människor spenderar desto mer tid i stadsmiljö, omringade av andra människor, fordon och 

byggnader, vilket kan öka stressgraden.  

 

Den psykiska ohälsan ökar i samhället och nedsatt psykiskt välbefinnande har uppvisats hos 

mellan en tredjedel och en fjärdedel av den vuxna svenska befolkningen(Ahmad, Ekman och 

Arnetz 2005, s. 66). Symptom som ständig trötthet, ängslan, oro och ångest har även blivit allt 

vanligare. De mest frekventa anledningarna till att människor uppmäter ett dåligt 

hälsotillstånd är ihållande smärta och psykisk ohälsa. Dessa anledningar är även 

sjukfrånvarons och sjuk- och aktivitetsersättningarnas vanligaste diagnoser. Denna 

utvecklingsriktning kan förklaras av att människan idag utsätts för psykisk stress i högre grad. 

När människan inte klarar av de fysiska och psykiska krav de ställs inför, blir konsekvensen 

ett övergripande sämre hälsotillstånd. Då kroppen utsätts för långvarig stressbelastning 

fungerar immunförsvaret sämre, smärtkänsligheten ökar och minnet försämras, dessutom 

försämras sinnestillståndet, vilket kan leda till psykisk ohälsa. (Socialstyrelsen 2009, s. 182)  

 

Förutom den psykiska stressnivån påtalar även Kulturdepartementet (2000, s. 87, 90) att 

befolkningen spenderar desto mer tid stillasittande. Departementet resonerar också kring att 

det kan vara en av förklaringarna till varför hälsan försämras i samhället, samtidigt som att 

inte utöva fysisk aktivitet anses vara en utav de största bidragande orsakerna till försämrad 

hälsa och för hastig död. Som vi nämnt tidigare tillbringar befolkningen desto mer tid inaktiva 

framför bland annat dator och tv, vilket bidrar till en försämrad hälsa. Förutom detta leker inte 

barn och ungdomar utomhus på samma sätt som de gjorde förr, då det idag har utvecklats nya 

interaktiva spel, vilka utövas inomhus. Utvecklingen visar även på att människor i större 

utsträckning transporterar sig mellan olika platser genom utnyttjandet av motordrivna fordon 

istället för gång, cykel eller annan form av motionsfrämjande medel. (Kungl. Skogs- och 
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Lantbruksakademien 2005, s. 11)  

1.2.2 Hur naturvistelse och friluftsliv kan främja hälsan 

Det har länge ansetts vara nyttigt för barn och ungdomar att vistas i skog och grönområden. 

Redan på 1700-talet myntades att barn lär sig mest genom egna erfarenheter av riktiga 

händelser, samt att den bästa platsen för uppväxt och lärdom var naturen. Det var i den miljön 

unga människor ansågs på bästa sätt finna självständighet. På slutet av 1800-talet kunde i 

normalritningar för skolor utläsas att ”barnen alltid, jemväl under regnigt och hårt väder, bör 

tillbringa lofstunderna i fria luften” och att ”lekar så mycket som möjligt bör tillbringas ute i 

det fria”. Detta utvecklades även senare genom att det 1942 infördes föreskrivna friluftsdagar 

i folkskolan, vilket berättigades av skolstyrelsen med att ”härdande och stärkande friluftsliv 

skulle beredas en hälsosam motvikt mot det övriga skolarbetet.” (Brügge, Glantz & Sandell 

2007, s. 195-208) Detta påtalades även av Patrik Grahn, professor i miljöpsykologi vid 

Svenska Lantbruksuniversitetet (SLU), med flera i boken Ute på dagis, i vilken de visar på 

vad tillgång till grönområden kan betyda för barn och deras lek och lärande. I boken nämns 

att barn som tillbringar sina raster utomhus på lekplatser med desto mer grönska och 

naturliknande uppbyggnad har bättre koncentrations- och rörelseförmåga än de barn som 

spenderar tid på innerstadsgård. (Grahn 1997 se Ottosson & Ottosson 2006, s. 17)  

 

Trots den obligatoriska skolans försök till att utöka friluftsliv och naturvistelse och visa på 

dess effekter på människors hälsa, är det fortfarande så att människor oavsett ålder reagerar 

olika.  Människans skiljda kulturer och uppfostran leder till att olika människor får olika 

upplevelser av att vistas i naturmiljö. Detta leder till att vissa upplever sinnesro och 

avslappning samtidigt som andra upplever att det är en obehaglig, otrygg och obekväm miljö 

att befinna sig i. De negativa känslorna kan förebyggas om människor introduceras till 

naturen vid en tidigare ålder, och då med kunniga pedagoger och bra förutsättningar. Det 

finns mycket som pekar på att de positiva intrycken som naturen ger är för att människan inte 

är född till att leva i stadsmiljö. Människan är mentalt och kroppsligt uppbyggda att känna 

sinnesro i naturen för att det är i den omgivningen som varje person är biologiskt utformad för 

att leva. Genom naturvistelse och friluftsliv kan människan öka chansen till att förbättra sin 

hälsa. Friluftslivet kan främja hälsan på ett djupare plan, ge unika upplevelser till barn och 

ungdomar och samtidigt erbjuda bättre former av stimulans än de konstgjorda som media, tv- 

och dataspel ger. Friluftslivet bildar en motvikt till det moderna samhället och ger människor 
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en chans att lära känna sig själva, få perspektiv på livet och därmed skapa meningsfullhet. 

(Brügge, Glantz & Sandell 2007, s. 195-208) 

 

Patrik Grahn menar att människan behöver känna sig mentalt och fysiskt förberedd för att 

känna fullkomlighet och belåtenhet med sig själv och sin plats i samhället, samt känna viljan 

att utvecklas. Detta förutsätter att människan känner sig pigg, öppen och vid god hälsa. För att 

uppnå detta krävs en omgivande miljö som erbjuder avkoppling utan störande ljud men med 

ren natur och frisk luft. (Grahn 1991, s. 109) Då naturen erbjuder desto högre stimulans än 

både stadsmiljön och inomhusvistelsen, så anses naturen troligtvis vara vår främsta och 

betydelsefullaste hälsofrämjande och stödjande miljö. (Norling 2001, s. 25-26) Naturen bör 

därför utnyttjas, då vistelse utomhus förbättrar hälsan av flera olika anledningar, varav en är 

att luften är renare och består av mindre bakterier och damm. Att ta ett djupt andetag utomhus 

känns friskare och ger mer syre än ett djupt andetag inomhus. Att vistas utomhus ger också 

fler positiva effekter. Solljuset har diverse olika effekter på kroppen genom att stärka 

skelettet, vitamin- och hormonstatusen, vilket har visats minska känslor av ångest och 

depression samt förbättrar sömnkvaliteten. Naturmiljö och grönområden har även visats 

förbättra stresstolerans och koncentrationsförmåga samt ge en förbättrad återhämtning. Att 

utföra naturbaserade aktiviteter främjar den fysiska aktivitetsnivån hos befolkningen och 

tränar, genom kuperad terräng, även muskelstyrka, koordination och balans. 

(Kulturdepartementet 2000, s. 91-92) 

 

Att friluftsliv har en viktig roll för en god folkhälsa är konstaterad. Förutom att friluftsliv kan 

öka den fysiska prestationsförmågan genom att erbjuda regelbunden fysisk aktivitet för alla 

åldrar, bidrar den även med psykiska, fysiologiska och sociala hälsoeffekter. Människor 

använder naturvistelse och friluftsliv på olika sätt, och syftet med att komma ut i naturen och 

bedriva friluftsliv kan därför vara många. Friluftsliv kan erbjuda avkoppling, miljöombyte, 

återhämtning i form av psykisk, fysisk och social stimulans, samtidigt som den även kan 

erbjuda lek, äventyr och utmaningar eller bara hjälper till att förbättra hälsan och 

livskvaliteten. (Kulturdepartementet 2000, s. 87-88)  

 

För att människor ska utöva friluftsliv, det vill säga vistas ute och utnyttja de positiva effekter 

som naturen ger, har närmiljön visats vara en avgörande faktor. Hur skolgården, bakgården på 

hyreshuset, parkerna i staden eller andra natur- och grönområden är uppbyggda påverkar i stor 
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utsträckning huruvida människor vill spendera tid där. ”Närheten och tillgängligheten genom 

bra promenad- och cykelvägar till och från grönområden, parker, naturområden och reservat 

ökar också nyttjandegraden.” (Kulturdepartementet 2000, s. 96)  

1.3 Forskningsläge  

I Kungliga Skogs- och Lantbruksakademins tidsskrift presenterar Grahn forskningsresultat 

som visar på en tydlig koppling mellan människors möjlighet att vistas i natur och att vara 

tillfreds mentalt. I studien intervjuas 1000 svenskar, och resultatet visar på att människan 

minskar den självupplevda stressen av att vistas i naturmiljö. Studien visar även att om det är 

nära till naturen är det större chans att människan vistas ute än om det är en längre sträcka att 

färdas. Detta samband gäller oavsett ålder, kön och position i samhället. I studierna visas även 

att stress oftare påträffas på arbetsplatser där områden för vila och rekreation saknas. Att 

kunna blicka ut över natur eller grönska har visat sig viktigt för välbefinnandet. De 

arbetsplatser som inte hade utsikt över grönområden och heller inte möjlighet till att kunna gå 

ut i naturen visade på höga stressnivåer, medan de arbetsplatser som hade tillgång till utsikt 

över grönområden och möjlighet att spendera tid i naturen, visade på motsatsen. (Kungl. 

Skogs- och Lantbruksakademien 2005, s. 8) 

 

Naturmiljöns återhämtande effekter har även påvisats i ett flertal experimentella studier 

utförda av Terry Hartig, doktor i miljöpsykologi och socialekologi vid Uppsala Universitet.  

Hartig lät sina försökspersoner möta påfrestande moment som skulle leda till stress och lät de 

sedan koppla av på varierande vis. Resultaten visade att försökspersoner som fått återhämta 

sig genom promenader och vistelse i naturmiljö kände sig mindre upprörda, lyckligare och 

fick förbättrad koncentrationsförmåga jämfört med de som promenerade och vistades i 

stadsmiljö eller återhämtade sig i ett rum utan fönster, där de hade tillgång till olika medier. 

(Hartig, Mang & Evans 1991 se Ottosson & Ottosson 2006, s. 19) 

 

Hartig med flera, har även utvecklat studierna och undersökt hur blodtrycket påverkades vid 

återhämtning med eller utan utsikt över natur. Försökspersonerna utsattes för stress, och fick 

därefter antingen återhämta sig i ett rum med utsikt över ett naturområde eller i ett rum utan 

utsikt. Studien resulterade i att blodtrycket började sjunka direkt för de som återhämtade sig i 

rummet med utsikt mot naturen, medan för de som inte hade någon utsikt alls steg blodtrycket 

istället. Efter att försökspersonerna återhämtat sig i rummet fick de fortsätta återhämtningen 
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utomhus, genom en promenad i antingen stadsmiljö eller naturmiljö. Här visade studien 

återigen att de som vistades i naturmiljö hade lägst blodtryck. Försöksgruppen uttryckte även 

efter promenaden att de kände sig lugnare, hade bättre koncentrationsförmåga samt kände sig 

gladare än de som promenerade i stadsmiljö. (Hartig et al. 2003 se Ottosson & Ottosson 2006 

s. 19)   

 

Ingemar Norling har, i sin dokumentation och analys av forskning gällande rekreation och 

psykisk hälsa, sammanfattat en skrift från American Therapeutic Recreation Association 

(ATRA). Denna behandlar hur rekreation kan användas ur ett terapeutiskt perspektiv inom 

hälso- och sjukvården och vilka hälsoeffekter som kan erhållas från detta. De hälsoeffekter av 

terapeutisk rekreation som ATRAs skrift visar på för människor med psykisk ohälsa, är att 

deltagande i fritidsaktiviteter minskar stress samt leder till förbättrad tankegång, sömnvana 

och koncentrationsförmåga. Deltagande i fritidsaktiviteter ökar även förtroendet för andra 

samt gör att de umgås desto mer i sociala sammanhang, samt kommunicerar bättre. 

Naturbaserade miljöer och aktiviteter är väldigt bra för att reducera spänning, frambringa 

återkoppling och på så vis reducera stressnivåerna hos människor. Eftersom stress är en stor 

aktör inom psykisk ohälsa så är rekreation och naturvistelse ett bra sätt att motverka detta. 

(Norling 2001, s. 11-12) 

 

En amerikansk studie har visat att om bröstcanceropererade kvinnor får regelbunden 

naturvistelse påverkar det återhämtningen positivt. Att få diagnosen cancer kan många 

uppleva som påfrestande och stressande. Det känslosvallet som många upplever kräver 

mycket energi att bearbeta och kan leda till psykisk utmattning. Många patienter klarar heller 

inte av det sociala livet utan isolerar sig och får i vissa fall svårt att ta hand om sig själva. 

I studien jämförde Bernadine Cimprich, biträdande professor vid University of Michigans 

vårdskola, en patientgrupp som rekommenderades regelbunden naturvistelse med en 

patientgrupp som inte vistades i naturmiljö. ”Receptet” som de patienter som skulle vistas i 

naturen fick var att de skulle utföra valfri aktivitet 20-30 minuter per gång, tre gånger i 

veckan. Det viktigaste var att de vistades i naturmiljö enligt rekommendationen. Resultatet 

visade att gruppen som vistades i naturen förbättrade sin koncentrationsförmåga, förmågan att 

skapa målsättningar, samt förmågan att utföra och fullfölja prövningar. (Cimprich 1993 se 

Ottosson & Ottosson 2006, s. 16) 
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1.4 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie var att undersöka huruvida den psykiska hälsan påverkas av vistelse i 

naturmiljö jämfört med stadsmiljö. Vidare var syftet att undersöka om sinnestillståndet och 

även koncentrationsförmågan ser olika ut i de olika miljöerna. Slutligen undersöktes även 

respondenternas uppfattning om vikten av vistelse i de olika miljöerna för psykisk hälsa och 

välmående. 

 

Frågeställningar: 

 Hur påverkas sinnestillståndet av vistelse i naturmiljö respektive stadsmiljö? 

 Hur påverkas koncentrationsförmågan av vistelse i naturmiljö respektive 

stadsmiljö? 

 Hur viktig är naturmiljö respektive stadsmiljö för känslan av psykisk hälsa och 

välmående? 

1.5 Teoretisk utgångspunkt  

Vår teori är att den psykiska hälsan förbättras av att vistas i naturen. Denna teori grundar sig i 

Grahns avsnitt ”Naturen som återhämtande kraft” i Idrottarens återhämtningsbok. 

Avsnittet påtalar att naturen, med stor fördel, kan användas för återhämtning, genom bland 

annat aktiv vila som att vara ute och promenera. Naturen är en kravlös miljö, vilken bidrar till 

att hjärnan inte tar emot lika mycket information som i exempelvis stadsmiljö. I hjärnan 

skapas omedvetna upplevelser som bearbetas och därefter bidrar till positiva fysiologiska 

effekter i autonoma nervsystemet efter naturvistelse. Detta hjälper troligtvis hjärnan att lättare 

kunna slappna av, känna lugn, få ökad koncentrationsförmåga samt kunna bearbeta stress. 

(Kenttä & Svensson 2008, s. 263-266)  

  

Grahn nämner två stycken teoretiska aspekter, varav det första handlar om att människors 

intryck kan bero på undermedvetna reflexer. Teorin bygger på att vår hjärna tar in och tolkar 

intryck i närmiljön som läggs ihop till en estetisk bedömning. Dessa bedömningar bearbetas i 

hjärnstammen, den primitiva del av hjärnan som styr våra drifter såsom törst och hunger. Med 

hjälp av denna del av hjärnan uppfattar vi omedvetet och automatiskt snabba omväxlingar i 

miljön. En ”autopilot” i hjärnan tolkar och bryter ned de intryck vi tar in samt sammanställer 

informationen vilket åstadkommer känslor av omgivningen. Runt hjärnstammen finns det 

limbiska systemet som bland annat innehåller centrum för våra basala känslor, vilka till stor 
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del utlöses som en reaktion av medfödda reflexer i olika miljöer. Det limbiska systemet och 

hjärnstammen sköter tillsammans regleringen av blodtryck, puls samt mag- och tarmkanalen 

som tillsammans utgör det autonoma nervsystemet. En grön omgivning signalerar trygghet 

och när den känslan infinner sig reagerar den primitiva delen av hjärnan och påverkar hela det 

autonoma systemet som då minskar aktiviteten och gör så att kroppen slappnar av. (Kenttä & 

Svensson 2008, s. 263-266)  

  

Den andra teorin Grahn nämner handlar om hur naturen kan hjälpa till att återhämta oss 

mentalt. I hjärnan bearbetas hela tiden oändligt med sinnesintryck och tankar som behöver 

sorteras, vägas och prioriteras innan de blir beslut och handling. Den funktion i hjärnan som 

bearbetar informationen kallas för riktad koncentration. Detta system behöver stoppa alla yttre 

och inre distraktioner som stör för att kunna fungera. Kapaciteten är begränsad, vilket leder 

till att, när yttre störningar, genom sinnesintryck, och inre störningar, såsom negativa känslor, 

tar för mycket fokus, minskar förmågan till koncentration. Detta kan leda till exempelvis 

irritation och obeslutsamhet. I miljöer som stressar sinnesintrycken, som till exempel 

stadsmiljö med mycket trafik och människor, belastas den riktade koncentrationen och 

mycket energi går åt till att stänga ute de störande momenten. Enligt teorier är människan 

konstruerad för att hushålla med sin energi. I naturen används mest den spontana 

uppmärksamheten, vilket leder till att den riktade koncentrationen används mindre och kan 

därför vila och återhämta sig. (Kenttä & Svensson 2008, s. 263-266)  

 

2 Metod  

2.1 Val av metod  

För att kunna besvara syfte och frågeställningar på bästa sätt genomfördes fältstudier följt av 

semistrukturerade intervjuer. Fältstudier genomfördes för att respondenterna skulle ha en 

gemensam erfarenhet. Genom att ha studerat tidigare liknande undersökningar, vilka använt 

sig av intervjustudier för att på ett kvalitativt sätt få fram data, valdes denna metod. Genom att 

använda en kvalitativ metod, kan vi, enligt Hassmen & Hassmen (2008, s. 104), tolka våra 

respondenter och få en ökad förståelse för, och en djupare insikt i, deras känslor och 

upplevelser under studien. Detta förklaras ytterligare på detta sätt; ”Den kvalitativa 

forskningsintervjun söker förstå världen från undersökningspersonernas synvinkel, utveckla 
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mening ur deras erfarenheter, avslöja deras levda värld som den var före de vetenskapliga 

förklaringarna.” (Kvale & Brinkmann 2009, s. 17)  

2.2 Avgränsningar och urval 

Vi genomförde fältstudier och därefter en kvalitativ semistrukturerad intervju med åtta 

stycken respondenter, varav två män och sex kvinnor, i åldrarna 16-30. I första hand 

tillfrågades studenter på universitet eller högskola i Stockholmsområdet, vilka inte har, eller 

ännu inte haft, friluftsliv i sina kursplaner. Detta för att respondenternas inställning till 

friluftsliv inte skulle ha påverkats av en idrottslärare. Det ledde till att vi sökte studenter på 

Gymnastik- och Idrotsshögskolan (GIH), Naprapathögskolan (Nph), Karolinska Institutet (KI) 

och Stockholms Universitet (SU) via mail. På GIH begränsade vi oss till två klasser på 

Lärarprogrammet som precis påbörjat sitt första studieår, eftersom det var de enda klasserna 

som ännu inte haft friluftsliv när denna studie genomfördes. På Nph, KI och SU fick vi, 

genom bekantskaper, hjälp med att få kontakt med deras kurskamrater. Genom dessa 

förfrågningar fick vi tag på fyra respondenter. Detta ansåg vi dock vara för få och beslutade 

då att respondenterna inte behövde studera på universitet eller högskola utan minst studera på 

gymnasial nivå. Vi skickade därför också, återigen genom kontakter, ut förfrågningar via mail 

till klasser på Klara Södra Gymnasium och Kungsholmens Gymnasium. Detta gav oss 

ytterligare fyra stycken respondenter, vilket då ansågs vara tillräckligt för studien. 

2.3 Procedur 

Efter att respondenterna tackat ja till att delta i vår studie skickade vi ut ett informationsmail 

med ett välkomstbrev (se bilaga 2), vilket innehöll en beskrivning om varför vi valt detta 

ämne att skriva om och vad som förväntades av dem under studien. Respondenterna 

informerades även i detta mail om att de skulle närvara vid totalt tre tillfällen. Vid två 

testtillfällen då de skulle gå promenader, varav en i stadsmiljö och en i naturmiljö, samt vid 

ett tillfälle då de skulle intervjuas. Bokningar av testtillfällen skedde sedan via mail, telefon 

och muntlig överenskommelse. Eftersom samtliga respondenter är studerande och har 

varierande scheman kunde inte promenaderna utföras vid endast två tillfällen utan blev istället 

uppdelade på flera. Stadspromenaden och naturpromenaden genomfördes båda vid fyra olika 

tillfällen. 

 

Vid första tillfället fick respondenterna fylla i ett informationsblad (se bilaga 3) om sig själva 

och sin tidigare erfarenhet av naturvistelse och friluftsliv och samtidigt genom underskrift 



11 

 

godkänna att vi senare kunde använda deras testinformation som grund till vårt arbete. Vid 

detta tillfälle, samt även under intervjutillfället, informerades respondenterna om att deras 

identitet inte skulle finnas tillgänglig för någon annan än oss och att all information som 

delges hanteras anonymt.               

 

Båda promenaderna utfördes under februari månad och utgick från samt avslutades vid GIH. 

Promenaderna höll på i cirka 60 minuter och påbörjades mellan 11.00 och 13.00 vid varje 

tillfälle. Samtliga respondenter inledde med promenaden i stadsmiljö (se bilaga 4), vilken gick 

till Norrmalmstorg. Väl där stannade vi för att respondenterna under 15 minuter skulle få lösa 

ett antal ”tankenötter”(se bilaga 5). Efter detta fortsatte promenaden åter mot GIH. Under 

promenaderna i denna miljö var det vår i luften, solen sken och det fanns inga spår av snö på 

marken. Respondenterna avslutade sedan med promenaden i naturmiljö (se bilaga 7), vilken 

utfördes i och runt Lilljansskogen. Under denna stannade vi mitt i Lilljansskogen på en plats 

kallad Paviljongen, för att respondenterna återigen skulle få 15 minuter på sig att lösa 

”tankenötter” (se bilaga 8). Efter detta promenerade vi tillbaka till GIH. Under promenaderna 

i denna miljö var vädret kyligt, det låg tjockt med snö på marken samtidigt som det blåste 

friska vindar och snöade. 

 

Under samtliga promenadtillfällen fick våra deltagare tillåtelse att samtala med varandra då de 

promenerade, men då de skulle lösa ”tankenötter” var de tvungna att sprida ut sig och 

koncentrera sig på uppgiften utan att samtala med andra. 

 

Meningen med att respondenterna skulle lösa ”tankenötter” under promenaderna var för att de 

skulle reflektera över hur de båda miljöerna påverkade deras koncentrationsförmåga. Vi 

letade fram ”tankenötter” av ungefär samma karaktär till båda promenaderna. Detta för att 

olikheter i svårighetsgrad inte skulle påverka respondenternas förmåga att koncentrera sig. 

Efter promenaderna fick respondenterna fylla i en enkät (se bilaga 6 och 9) för att vi skulle få 

en direkt reflektion av deras känslor och sinnestämning. De båda enkäterna användes sedan 

som underlag för intervjuerna. 

 

Som underlag för studien genomfördes en intervju (se bilaga 10) med varje respondent. 

Intervjun genomfördes i ett enskilt grupprum på GIH och med en av oss författare som 

intervjuledare. Dessa spelades in på en diktafon efter respondentens godkännande. Intervjun 
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genomfördes utan att föra stödanteckningar för att allt fokus skulle riktas mot respondenten.  

 

All transkribering utfördes av en författare för att säkerställa att strukturen blev likadan. Båda 

författarna gick sedan igenom och analyserade materialet. Efter transkriberingen skickades 

materialet till respektive respondent för korrigering och godkännande. Transkriberingarna 

finns nu i vår ägo. I resultatdelen har respondenterna kodats med slumpmässigt utvalda 

nummer. Dessa nummer har ingen betydelse för i vilken ordning intervjuerna genomfördes.  

2.4 Validitet och reliabilitet 

Istället för att studien utfördes i laboratoriemiljö utförde vi en fältstudie i verklig miljö. Detta 

gjorde att den externa validiteten ökades. (Hassmen & Hassmen 2008, s. 218) En fältstudie 

genomfördes för att säkerställa att respondenterna fick erfarenhet av de platser och situationer 

som är grunden för våra intervjufrågor. 

 

Planeringen av promenadvägarna utfördes genom observation av eventuella promenadstråk, 

vilket innebär att vi först studerade kartor och sedan själva fysiskt promenerade dessa. Detta 

för att öka validiteten och säkerställa att miljöerna som promenaderna genomfördes i 

överrensstämde med vår definition av de båda miljöerna. 

 

För att öka validiteten utförde vi en pilotintervju. Detta för att undersöka om våra 

frågeställningar besvarades av intervjufrågorna. Vid utformandet av våra intervjufrågor utgick 

vi hela tiden från våra frågeställningar. Vi använde oss av en semistrukturerad intervjuteknik 

för att öka reliabiliteten. Denna metod användes för att vi båda skulle genomföra intervjuerna 

på ett liknande sätt. Att intervjuerna skulle vara så lika varandra i utförandet som möjligt var 

för att respondenterna skulle möta samma tema och liknande frågor vid alla intervjutillfällen. 

För att öka reliabiliteten skulle vi ha kunnat ha en och samma intervjuledare vid varje tillfälle. 

Detta för att säkerställa att intervjuerna genomfördes på exakt samma sätt.  

Varje intervju spelades in med ett pålitligt mätinstrument i form av en modern diktafon med 

bra ljudupptagning. Transkriberingen genomfördes av oss författare för att strukturen skulle 

bli densamma. För att öka reliabiliteten har vi båda analyserat det transkriberade materialet. 

Materialet har sedan skickats till respektive respondent för korrigering av eventuella 

missförstånd samt för godkännande. 



13 

 

 

Ur ett validitetsperspektiv kan vi kritisera vårt urval. Resultatet är inte heltäckande eftersom 

vi endast intervjuat åtta studenter/gymnasister utifrån den stora urvalsgrupp som studenter på 

gymnasial- och högskolenivå innefattar. De studenter som medverkat är alla av svensk 

härkomst, vilket begränsar bredden på resultatet. Då det även var frivilligt att medverka i 

studien finns det en risk att det endast varit personer med en positiv inställning till 

naturvistelse och friluftsliv som valt att delta. 

 

3. Resultat 

Resultatet till våra frågeställningar kommer att redovisas genom en sammanställning av varje 

respondents svar samt genom utvalda citat som anses konkretisera och lyfta fram svaren på 

frågeställningarna. Utöver våra frågeställningar kommer även resultatet av intervjufrågan, 

Vad har du för erfarenhet av friluftsliv och naturvistelse? (se bilaga 10) att presenteras. Detta 

för att kunna diskutera huruvida deras tidigare erfarenheter skulle kunna påverka deras 

upplevelse.  

 

Syftet med studien var att undersöka huruvida den psykiska hälsan påverkas av vistelse i 

naturmiljö jämfört med stadsmiljö. Denna var huvudfrågan som hela studien grundades på, 

vilken kommer att redovisas och sedan sammanfattas genom att våra frågeställningar 

redovisas.  

3.1 Respondent 1 

Respondent 1 är 25 år och uppvuxen nära skog och sjöar, vilket bidragit till utomhusvistelse i 

form av promenader, bad och lek. Respondenten har även ofta besökt släktingar bosatta på 

landet och då spenderat mycket tid där som liten. De friluftsaktiviteter som mest utövats är 

fjällvandring med familjen, skidåkning, paddling, orientering och på senare tid spenderas 

även tid på sjön i Stockholms skärgård.  

Vid utvärdering av hur sinnestillståndet påverkades av de olika miljöerna ansåg respondenten 

att ”då promenaderna startade fanns det egentligen ingen skillnad, såhär i bägge fallen är 

det ju skönt att komma ut och röra på sig i frisk luft, det är alltid uppiggande. Dock så kan jag 

tycka att man kan bli lite stressad av att gå i staden. Det finns mycket att titta på vilket i sin 

tur då kanske skapade lite röriga tankar, sen är det ju lite frustrerande att man blir stoppad 
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av bilar och går in i rökmoln eller stöter på allmänt irriterande människor och saker. I 

skogen så finns det inte så mycket stimuli så man kan gå i sina egna tankar och luften är ren 

och man känner sig mer avkopplad efteråt.” Respondenten uttrycker även känslor av att ha 

rensat tankarna efter promenaden i naturmiljö, medan promenaden i stadsmiljö kan ge mer att 

tanka på. Samtidigt uttrycker respondenten att naturmiljön gav en mer avslappnande känsla 

med ett lugn och lycka, medan stadsmiljön fortfarande gav lite avslappning, men samtidigt 

lite stress, nyfikenhet och inspiration. Respondenten beskriver sig också anse att 

promenaderna i naturmiljö och stadsmiljö är två olika upplevelser som kan fungera lika bra 

vid olika situationer. Är känslorna och tankarna uppe i varv så anses naturmiljön vara skönare 

och ge en lugnande effekt, medan då respondenten känner sig uttråkad så kan stadsmiljön 

bidra med inspiration och en händelserik omgivning. 

 

Vid utvärdering av hur koncentrationsförmågan påverkades av de olika miljöerna ansåg inte 

respondenten att det fanns någon större skillnad mellan natur- och stadsmiljön, utan att det, 

under så pass kort tid, gick att fokusera på uppgiften oavsett omgivning. Respondenten 

spekulerade även om att stadsmiljön skulle kunna ”trigga en att tänka snabbare”, medan 

naturmiljön skulle kunna bidra till att tänka lugnare och ”segare”. 

 

Respondenten anser att både naturmiljö och stadsmiljö är viktiga för psykisk hälsa och 

välmående. ”Miljön i innerstaden tycker jag är en viktig del av vardagen då jag älskar det 

sociala livet som utspelar sig där. Det är där man träffar sina vänner, jobbar eller går i 

skolan och jag tror det är viktigt att man gillar det annars hade det ju blivit jobbigt att vara 

här i Stockholm.” Samtidigt menar respondenten på att ”naturen kan ju erbjuda fantastiska 

upplevelser och är en levande miljö även utan människor, det är en plats för återhämtning, 

lite idrott och lek. Jag älskar liksom att träna utomhus genom både löpning, skidor, klättring 

och vara ute med båt. Allt det får mig att må otroligt bra och är ett avbrott från vardagen i 

staden även om den också har sin charm”. Respondenten uttrycker önskan om att spendera 

vardagarna, studera och arbeta, i stadsmiljö och samtidigt bosätta sig i utkanten av staden med 

tillgång till naturmiljö. Detta för att det ska finnas möjlighet att spendera mycket tid i naturen 

också. Respondenten ”gillar att ha nära till bio, restauranger och klubbar men också 

skidbackar, hav och skog” och skulle därför troligtvis må sämre av att enbart vistas i 

stadsmiljö. Respondenten uttrycker även önskemål om att ha mer ledig tid, utav vilken delar 

absolut skulle spenderas i naturmiljö. 
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3.2 Respondent 2 

Respondent 2 är 30 år och uppvuxen i stadsmiljö och anser sig därför inte ha någon direkt 

erfarenhet utav friluftsliv. Somrarna brukar däremot tillbringas på landet och utöver detta 

spenderas även tid i skogen på promenader under vardagarna.  

Vid utvärdering av hur sinnestillståndet påverkades av de olika miljöerna ansåg respondenten 

att det var skönt att vara ute och promenera oavsett miljö. Förutom detta ansågs naturmiljön 

bidra till ökade känslor av avslappning, ro, glädje och lugn, då det fanns tid att studera 

omgivningen. Stadsmiljön ansågs bidra med ökade intryck, då det är mycket som händer runt 

omkring, samt känslor av att bli mer nyfiken, alert och uppe i varv.  

Vid utvärdering av hur koncentrationsförmågan påverkades av de olika miljöerna ansåg 

respondenten i detta fall att det fungerade bättre att koncentrera sig i stadsmiljön då det erbjöd 

ett allmänt brus av röster och diverse andra ljud, medan det fanns ett specifikt störande 

moment i naturmiljön. Samtidigt så uttrycker respondenten tankar om att det i vanliga fall 

hade fungerat bättre att koncentrera sig i naturmiljö då det inte händer lika mycket 

runtomkring, ljudnivån är lägre och det finns färre intryck att ta del av. 

Respondenten anser sig vilja ha en balans mellan vistelse i naturmiljö och stadsmiljö. Det 

ultimata vore att bosätta sig någonstans nära stadsmiljö och samtidigt även nära naturmiljö. 

Om respondenten skulle förändra mängden tid som spenderas i de olika miljöerna skulle 

gärna mer tid spenderas i naturmiljö, framförallt under vardagarna istället för att enbart 

koncentrera tiden till sommarmånaderna på familjens lantställe. Samtidigt skulle 

respondenten vilja minska tiden som spenderas i stadsmiljö. Vid valet mellan att bo i 

stadsmiljö eller naturmiljö anser respondenten att stadsmiljö är viktigare för välbefinnandet då 

enbart vistelse i naturmiljö skulle anses stressande, men samtidigt så spekulerar respondenten 

om att människor generellt mår bättre av att vistas i naturmiljö jämfört med stadsmiljö. 

Respondenten uttrycker sig vilja ”ha en balans. Jag skulle inte vilja bo på landet och alltid 

vistas där då är det klart att innerstadsmiljön är mycket viktigare för mitt välbefinnande. Men 

om man aldrig skulle få vara ute i naturen heller så skulle man inte må bra av det heller.” 

3.3 Respondent 3 

Respondent 3 är 16 år och har på klassresa både paddlat kanot och bestigit, samt vandrat runt, 

Kebnekaise. Respondenten har även rest med familjen och vandrat i regnskog.  
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Vid utvärdering av hur sinnestillståndet påverkades av de olika miljöerna ansåg sig 

respondenten bli klarare i huvudet, mer alert och må bättre under promenaden i naturmiljön 

då det fanns bättre och friskare luft. I stadsmiljön fanns det mer oljud, händelser och 

störningsmoment runtomkring samtidigt som det var mysigt att promenera. Respondenten 

ansåg även att ”det var en härlig känsla av att gå i naturen” då den har en lugnande effekt. 

Vid utvärdering av hur koncentrationsförmågan påverkades av de olika miljöerna ansåg 

respondenten att det var lättare att tänka i naturmiljön då det var mycket tystare och lugnare 

och gick bättre resultatmässigt, medan det fanns fler störningsmoment i stadsmiljön. 

Respondenten spekulerade om att naturen kan vara viktigare än vad respondenten egentligen 

tror samt att hälsan skulle förbättras av att spendera mer tid i naturen och att röra på sig 

utomhus. Respondenten anser att naturmiljö förbättrar hälsan genom rörelse och 

utomhusvistelse, medan stadsmiljö inte bidrar med samma naturliga känsla vid promenader, 

utan i stadsmiljö utför man enbart väsentliga ärenden och studerar etcetera. Om respondenten 

skulle förändra mängden tid som spenderas i de olika miljöerna, skulle desto mer tid 

spenderas i naturmiljö och på familjens lantställe, som nu enbart besöks på sommaren. 

Respondenten skulle inte vilja bosätta sig permanent i stadsmiljö utan möjlighet att besöka 

naturmiljö, då detta skulle påverka det psykiska välbefinnandet negativt och skapa känslan av 

att må dåligt. 

3.4 Respondent 4 

Respondent 4 är 16 år och anser sig ha ganska mycket erfarenhet av friluftsliv med tanke på 

att fadern är scout och brukar ta med familjen på semestrar under somrarna, vilka brukar 

inkludera vandring, cykling, paddling eller övernattning i tält. 

Vid utvärdering av hur sinnestillståndet påverkades av de olika miljöerna ansåg sig 

respondenten bli lugnare och gladare under båda promenaderna som ett resultat av att få 

komma ut och röra på sig och enbart fokusera på att promenera. Dock så ansåg respondenten 

även att promenaden i naturmiljö bidrog till en ökad känsla av lugn, då det inte hände så 

mycket runtomkring och att det då inte fanns något annat att fokusera på än sig själv. 

Vid utvärdering av hur koncentrationsförmågan påverkades av de olika miljöerna ansåg 

respondenten att det gick bättre att koncentrera sig i naturmiljö, medan det var svårare att 

tänka i stadsmiljön då det var människor och bilar etcetera runtomkring. Samtidigt så 
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förmedlade respondenten även en förmåga att stänga ute ljud vilket bidrog till att 

störningsmomenten inte påverkade för mycket. 

Respondenten anser att både natur- och stadsmiljö är viktiga för psykisk hälsa och välmående 

samt att människan behöver båda delarna för att må bra. Stadsmiljö är en del av vardagen för 

respondenten där tiden spenderas genom att studera, fika på caféer och umgås med vänner 

etcetera, medan naturmiljö ger avkoppling genom promenader eller löprundor antingen ensam 

eller med sällskap. Om respondenten skulle förändra mängden tid som spenderas i de två 

miljöerna skulle en ökning göras på mängden tid i naturmiljö och då mestadels genom 

promenader. Samtidigt anser respondenten att det är lättare att besöka naturmiljöer under 

sommaren, och vill därför inte förändra så mycket eftersom det nu är vinter. Om respondenten 

skulle bosätta sig i avlägsen naturmiljö skulle det troligtvis vara skönt i högst en vecka men 

inte så mycket längre än så, då respondenten gillar båda miljöerna och skulle känna sig för 

”exkluderad från allt som händer”. 

3.5 Respondent 5 

Respondent 5 är 24 år och anser sig ha spenderat mycket tid i naturen, dock inte lika mycket 

på sistone. Under somrarna tillbringas tid i skärgården, men respondenten har även fiskat 

mycket under sin barndom, fjällvandrat, samt plockat bär och svamp i skogen.  

 

Vid utvärdering av hur sinnestillståndet påverkades av de olika miljöerna ansåg respondenten 

att det var mer avslappnande och rofyllt att promenera i naturmiljö. Även om stadsmiljön inte 

var ”jättestressig” så anser respondenten inte att den erbjöd samma fridfullhet som 

naturmiljön. Känslorna som erhölls i naturen var de av ”fräschhet och rofylldhet”, medan de i 

staden var av mindre avslappnad karaktär. 

 

Vid utvärdering av hur koncentrationsförmågan påverkades av de olika miljöerna ansåg 

respondenten att det var lättare att bli distraherad genom plötsliga ljud i stadsmiljön, medan i 

naturmiljö så fanns det ett naturligt bakgrundsljud som bidrog till att det blev lättare att 

koncentrera sig och fokusera på ”tankenötterna”. 

 

Respondenten anser att både stadsmiljö och naturmiljö är viktiga för psykisk hälsa och 

välmående. Respondenten uttrycker känslor av att komma in i ett slentrianmässigt beteende 

då stressnivåerna är höga under längre perioder och respondenten samtidigt inte kan komma 
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ut och beskåda grönska. Detta mönster kan lättare brytas när det finns tillgång till naturmiljö. 

Respondenten uttrycker sig älska stadsmiljö och att besöka denna, men anser även att ”det är 

skönt att bo i närheten av naturen för då kan man koppla av på ett helt annat sätt. Man kan 

stänga ute storstadsstressen och det är någonting som jag behöver”. Om respondenten skulle 

förändra mängden tid som spenderas i de olika miljöerna, skulle desto mer tid spenderas i 

naturmiljö, gärna genom att komma iväg ifrån stadsmiljön flera veckor och åka skidor 

etcetera eller att öka naturvistelsen under vardagen. ”Men samtidigt känner jag också att så 

som jag har det nu när jag bor så pass nära skog och natur och kan gå ut i skogen när jag vill 

i princip, så får jag ganska mycket tillfreds”. Respondenten anser sig även kunna minska 

tiden som spenderas inomhus och öka utomhusvistelsen. ”Stockholm är en så pass grön stad” 

att det finns grönska, parker och natur lite överallt anser respondenten, vilket kan bidra till 

förbättrat sinnestillstånd. Respondenten uttrycker sig behöva både naturmiljö och stadsmiljö 

för att må bra och skulle därför troligtvis bli stressad och deprimerad av att enbart vistas i en 

utav miljöerna.  

3.6 Respondent 6 

Respondent 6 är 25 år och var som liten med i scouterna under en kort period, ”konfirmerade 

sig ute”, har gjort lumpen, samt spenderar mycket tid ute i skogen under somrarna och 

paddlar kajak. 

 

Vid utvärdering av hur sinnestillståndet påverkades av de olika miljöerna ansåg respondenten 

att det var skönare och kändes bättre att promenera i naturmiljö och att det då var lättare att 

slappna av. Det kändes lugnare i naturen då det inte fanns lika mycket att tänka på i form av 

mötande fordon eller andra gående etcetera. Känslorna som visades i naturen var de av lugn 

och belåtenhet, medan de i staden inte förmedlade samma lugn utan endast visade på 

tillfredställelse av att vara ute. 

 

Vid utvärdering av hur koncentrationsförmågan påverkades av de olika miljöerna ansåg 

respondenten att förutsättningarna för att kunna tänka och koncentrera sig var lägre i 

stadsmiljö, då det ständigt fanns människor och ljud av bilar runtomkring. Förutsättningarna 

för att kunna tänka och fokusera på vad det var för problem var lättare och bättre i naturmiljö, 

då omgivningen inte skapade något störningsmoment.  

 



19 

 

Respondenten anser att om det inte skulle finnas möjlighet att besöka naturmiljö, under 

sommaren speciellt, så skulle det vara lätt att slukas upp av stadsmiljön. Respondenten blir 

lugnare av naturmiljö och anser den viktigare än stadsmiljö, då naturmiljö erbjuder extra 

välmående. Respondenten uttrycker önskan om att ta sig ut på fler promenader och löprundor 

i framtiden med förhoppningar om förbättring av knä- och fotproblem. Respondenten 

reflekterar om att enbart vistelse i stadsmiljö skulle vara kanske inte deprimerande, men 

mycket tråkigare och inte ge samma avslappning som i naturmiljö då tankarna skulle 

fokuseras desto mer på omgivningen. Samtidigt skulle respondenten inte vilja bosätta sig mitt 

ute i naturmiljö utan kontakt med andra, då ”det är skönt att ha lite liv då och då”. 

3.7 Respondent 7 

Respondent 7 är 16 år och har på klassresa paddlat kanot och bestigit Kebnekaise. 

Respondenten brukar åka skidor och spendera tid på familjens lantställe vid vattnet.  

 

Vid utvärdering av hur sinnestillståndet påverkades av de olika miljöerna ansåg respondenten 

att det var skönare att promenera i naturmiljön och ansåg sig då även vara gladare, lugnare 

och mindre stressad jämfört med i stadsmiljön då det fanns andra saker att tänka på i 

omgivningen. 

 

Vid utvärdering av hur koncentrationsförmågan påverkades av de olika miljöerna ansåg 

respondenten att det var lite lättare att koncentrera sig i naturmiljön jämfört med i stadsmiljön 

där det fanns desto fler störningsmoment runt omkring, men ansåg inte att det var någon stor 

skillnad. 

 

Respondenten anser att det är viktigt att ha en balans mellan stadsmiljö och naturmiljö för sin 

psykiska hälsa och välmående. De två miljöerna anses vara två olika världar, vilka erbjuder 

avkoppling på olika sätt. Respondenten anser att det kan vara jätteskönt att vara ute på landet 

under sommaren samtidigt som även staden är viktig. Respondenten skulle inte förändra 

mängden tid som spenderas i de olika miljöerna, utan enbart förlänga tiden som spenderas 

utomhus oavsett miljö. Respondenten spekulerar i att känslor av lugn och avkoppling skulle 

förstärkas genom att enbart spendera tid i naturmiljö, medan de av rastlöshet och oro skulle 

förstärkas i stadsmiljö. 



20 

 

3.8 Respondent 8 

Respondent 8 är 16 år och har på klassresa bestigit Kebnekaise och paddlat kanot, samt även 

paddlat, cykelsemestrat, vandrat och bestigit Pianoberget med familjen. 

 

Vid utvärdering av hur sinnestillståndet påverkades av de olika miljöerna ansåg inte 

respondenten att miljön hade särskild inverkan på sinnestillståndet under eller efter 

promenaderna utöver att det kändes bra att promenera. Respondenten ansåg sig kanske lite 

lugnare i naturmiljön, men resonerade sedan att det kunde vara på grund av en önskan att det 

skulle vara så.  

 

Vid utvärdering av hur koncentrationsförmågan påverkades av de olika miljöerna ansåg inte 

respondenten att miljön påverkade så mycket. Respondenten uttryckte dock att det fanns värre 

distraktioner i stadsmiljön med människor i omgivningen och mycket annat i tankarna, medan 

det var lite lättare i naturmiljön då det inte fanns så mycket annat att koncentrera sig på.  

 

Respondenten anser att både stadsmiljö och naturmiljö är viktiga för psykisk hälsa och 

välmående, och att det egentligen inte är någon större skillnad mellan dem. Respondenten 

tycker om stadsmiljö då det händer mycket där och det alltid finns saker att göra, exempelvis 

”gå på bio och hänga med kompisar. Men det är också härligt med naturmiljö och då blir 

man lite lugnare tror jag, för då har man inte det här allting runt sig det blir liksom en annan 

stämning ute på landet”. Om respondenten skulle förändra mängden tid som spenderas i de 

olika miljöerna, skulle desto mer tid spenderas i naturmiljö. Respondenten anser även att 

”man skulle bli väldigt mycket lugnare om man bara vistades i naturmiljön.” I stadsmiljö 

anser respondenten att det är en annan stämning och att det finns speciella normer att följa för 

att passa in, vilka inte existerar i naturmiljö. 

3.9 Sammanfattning av respondenternas svar på våra frågeställningar 

Samtliga respondenter beskrev sin bakgrund inom friluftsliv på olika sätt. Sex av åtta 

respondenter påtalar att de paddlat eller vandrat i olika former och på det sättet utövat 

friluftsliv. Andra aktiviteter som nämns är bärplockning, träning av olika slag, skidåkning och 

vistelse på familjens lantställe eller i skärgården.  
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De känslor som respondenterna förmedlade mest under naturpromenaden var lugn, 

avslappning och glädje. Sex av åtta ansåg att det var skönt att komma ut och promenera 

oavsett miljö, då de ansåg att det var skönt att vara aktiva och spendera tid utomhus. De 

känslor som förmedlades mest under stadspromenaden var de av en mer nyfiken och alert 

karaktär. Majoriteten av respondenterna visade också på att de kände sig nöjda och glada av 

att vara utomhus och aktiva även här, men att de var lite mer alerta och redo för vad som 

kunde hända härnäst. Sju av åtta ansåg att stadsmiljön erbjöd ökade intryck och stimuli, då det 

i omgivningen fanns desto fler störningsmoment, människor och trafik runt omkring dem.  

 

Sex av åtta respondenter hade känslan av att de förbättrade sin koncentrationsförmåga i 

naturen och ansåg att det var lättare att fokusera på de ”tankenötter” som skulle lösas där, då 

det fanns färre distraktioner i omgivningen. Tre av åtta ansåg inte att det var någon större 

skillnad i koncentrationsförmåga i de olika miljöerna, men att det ändå kändes lättare i 

naturmiljön. En respondent uttryckte att det i detta fall gick sämre att tänka i naturmiljön på 

grund av ett specifikt störningsmoment, men att det i vanliga fall brukar kännas lättare att 

koncentrera sig i naturmiljö då det finns färre stimuli än i stadsmiljö.  

 

Samtliga respondenter anser att båda miljöerna är viktiga för deras välbefinnande och att en 

balans mellan båda är att föredra. Fem av åtta anser att miljön i staden kan frambringa socialt 

umgänge och på så vis förbättra välmående samtidigt som de anser att naturmiljön kan bidra 

till avkoppling och stressreduktion. Tre av åtta uttrycker att de skulle vilja bosätta sig med 

tillgång och närhet till både natur- och stadsmiljö, då de vill ha möjligheten att lätt kunna 

utnyttja båda miljöerna.  

 

Samtliga respondenter anser att naturen ger dem en bättre känsla av psykisk hälsa och 

välmående. De flesta är av åsikten att naturen är en viktig del av deras liv. Respondenterna tar 

upp olika anledningar till varför naturen är viktig för dem. Dessa inkluderar att bara komma 

bort och slappna av, att använda naturen till träning och återhämtning, att få komma ut på 

landet eller bara att få spendera tid utomhus.  

 

Respondenterna har gemensamt en önskan om att öka den tid de spenderar i naturen, 

samtidigt som två inte vill förändra tiden i stadsmiljö utan trivs med den. Två av åtta anser att 

de skulle vilja öka sin utomhusvistelse oberoende av miljö för att främja sitt välmående. Två 
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respondenter ser gärna att naturvistelsen ökas och sprids ut mer under vardagen istället för 

den koncentrerade tiden som tillbringas på lantstället under sommarmånaderna. 

 

Samtliga respondenter är eniga om att de inte skulle kunna leva i enbart en av miljöerna.  

 

4. Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka huruvida den psykiska hälsan påverkas av vistelse i 

naturmiljö jämfört med stadsmiljö, hur sinnestillstånd och koncentration påverkas, samt 

vikten av vistelse i de båda miljöerna. Vi genomförde först fältstudier och sedan 

semistrukturerade intervjuer för att få en ökad förståelse och en djupare insikt i våra 

respondenters känslor och upplevelser. 

Samtliga respondenter har olika uppfattning om vad friluftsliv och naturvistelse är och tolkar 

därför sin upplevelse av miljöerna på åtta olika sätt. Alla som deltog i studien har på något 

sätt kommit i kontakt med friluftsliv vare sig de vill benämna det som det eller inte. Vår 

definition av friluftsliv är ”vistelse och fysisk aktivitet utomhus för att uppnå miljöombyte och 

naturupplevelse utan krav på prestation eller tävling” (Kulturdepartementet 2000, s. 15), 

vilket vi delade med oss till respondenterna och sedan utgick ifrån under hela studien. Vi 

tyckte det var viktigt att ingen av respondenterna har haft friluftskurser i skolan för att deras 

inställning till friluftsliv inte ska ha påverkats av en lärare. Det ansåg vi var en viktig 

begränsning, då egna erfarenheter har visat att de friluftskurser vi läst på GIH har påverkat oss 

och många av våra klasskamrater positivt. Några av respondenterna har varit på vandring och 

paddling som klassresa, men det har vi inte räknat som friluftsundervisning då det inte varit 

en del av kursplanen. Att samtliga respondenter har någon form av erfarenhet sedan tidigare 

räknade vi med då det var frivilligt att ställa upp.  

4.1 Diskussion kring frågeställningarnas svar 

4.1.1 Friluftsliv och naturvistelse 

Att utevistelse är viktigt för människan är tydligt hos alla våra respondenter samt i den 

litteratur och de studier vi tagit del av. ”Naturen kan ju erbjuda fantastiska upplevelser och är 

en levande miljö även utan människor, det är en plats för återhämtning, lite idrott och lek. 

Jag älskar liksom att träna utomhus genom både löpning, skidor, klättring och vara ute med 



23 

 

båt. Allt det får mig att må otroligt bra och är ett avbrott från vardagen i staden även om den 

också har sin charm.” Kulturdepartementet (2000, s. 87-88) påtalar också de aktiviteter, 

upplevelser och effekter av naturvistelse som naturvistelse erbjuder på liknande sätt. Som 

respondent 1 så väl uttrycker det, med stöd från Kulturdepartementet, kan naturvistelse och 

naturen i sig erbjuda mycket för människor. Personer av alla åldrar, kön och status i samhället 

har möjligheten att ge sig ut och utnyttja naturen och dess hälsoeffekter. 

Friluftsliv och naturvistelse kan ha olika betydelse för olika människor, det finns inget exakt 

svar utan betydelsen varierar efter personlig preferens. Allt det som människan förknippar 

med att spendera tid i naturen, må bättre och återhämta sig genom att komma iväg från 

vardagen anser vi kan betecknas som friluftsliv. Då friluftsliv har olika betydelse för olika 

människor fick vi även väldigt varierande svar på vad våra respondenter anser sig ha för 

erfarenhet av friluftsliv och naturvistelse. Majoriteten påtalar att de varit ute och paddlat, 

vandrat på olika sätt, semestrat med familjen eller spenderat tid på olika lantställen. Flertalet 

använder även naturmiljön till fysisk aktivitet i form av promenader, löpning eller diverse 

andra aktivitetsformer. Vissa nämner även att de anser att naturen bidrar med en ny och 

fridfull miljö i kontrast till stadsmiljöns mer hektiska tillvaro. Samtliga respondenter påtalar 

även den lugnande effekt som erhålls av naturvistelse. De känner att naturmiljön erbjuder 

avslappning och återhämtning och bidrar i stort till att de känner sig piggare och gladare. 

Denna känsla anser vi kommer naturligt, då människor kommer iväg från de vardagliga 

stressmomenten och kan fokusera på naturen och de intryck som erhålls därifrån. Istället för 

att fokusera på livets dagliga krav och utmaningar fångar naturen intresset och hjälper till att 

rensa tankarna och på så sätt skapa avslappning och låter kroppen återhämtas.  

 

Majoriteten av respondenterna förmedlar känslor av ökad ”pigghet” och lugn av att 

promenera i naturen, utöver detta uttrycker några även att de ansåg att det var skönt med ren 

och frisk luft då den i sig agerar uppiggande. Detta är väldigt likt de effekter av 

utomhusvistelse som uttrycks av Kulturdepartementet (2000, s.91-92), vilka menar på att då 

den friska luften utomhus innehåller mindre mängd damm och bakterier så består den av en 

större mängd syre och agerar på så sätt uppiggande. Departementet påtalar även att 

dagsljusets främjande effekter på kroppen. Genom egna erfarenheter har vi upplevt den friska 

luftens och solljusets effekter. Det är stor skillnad mellan luften på kontoret på arbetsplatsen 

och den ute i naturmiljön. Effekten förbättras även av det naturliga solljuset som inte erhålls 

inomhus. Vi har upplevt den positiva påverkan solljuset ger oss genom att vi känner oss mer 
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alerta, pigga och glada när vi på våren vaknar till att det är ljust och inbjudande istället för det 

mörker som vintern erbjuder. Dessutom anser vi även att det kan finnas skillnader i det 

naturliga ljus som erhålls vid boende i stadsmiljö jämfört med boende i naturmiljö. I 

stadsmiljö tror vi att andra byggnader lättare kan blockera solljuset jämfört med för de öppna 

ytor som naturen erbjuder.  

4.1.2 Sinnestillstånd 

Att människor i samhället idag ständigt utsätts för mentala påfrestningar samt spenderar, i 

större utsträckning, tid inomhus och är inaktiva påverkar hälsan negativt. (Socialstyrelsen 

2009, s.182) Socialstyrelsen(2009, s.182) nämner också att den svenska befolkningen lider 

mer av nedsatt psykiskt välbefinnande nu än förr. Detta anser vi till viss del kan bero på 

urbanisering, vilken leder till att människor spenderar desto mer tid i stadsmiljö. I den miljön 

blir de omgivna av andra människor, fordon och byggnader, vilket kan öka stressgraden. 

 

Att naturbaserade miljöer och aktiviteter är väldigt bra på att reducera spänning, frambringa 

återhämtning och på så vis reducera stressnivåerna hos människor är något som Norling 

(2001, s.11-12) påtalar. Han menar att då stress är en stor aktör inom psykisk ohälsa så är 

rekreation och naturvistelse ett bra sätt att motverka det. Detta då deltagande i 

fritidsaktiviteter har visats minska negativt tänkande och förbättra koncentrationen samt även 

öka tilliten till andra och förbättra den sociala förmågan. Då rekreation och fritidsaktiviteter 

främjar hälsan och sinnestillståndet samt att effekterna även förbättras i naturmiljö, så är det 

bra för människor att komma ut och möta andra och umgås eller enbart få ett miljöombyte. Vi 

menar på att nya miljöer stimulerar nya tankemönster, vilket kan leda till förbättrade vanor 

och minskad ohälsa. Våra respondenter uttrycker detta fenomen i sina intervjuer. Några 

uttrycker att de blir glada och tycker att det är skönt att ta sig ut och promenera oavsett om det 

sker i stadsmiljö eller naturmiljö. Vi tror att det i de fallen är den fysiska ansträngningen och 

de sociala interaktionerna som får respondenterna att känna sig nöjda och glada. Vi anser 

därför att människor oavsett miljö skulle gagnas av att vistas utomhus och bör också försöka 

göra det i större utsträckning. Fysisk aktivitet anser vi även borde utövas utomhus i en större 

omfattning, då gärna i naturen, på grund av de förbättrade hälsoeffekter som då kan erhållas.  

 

Under intervjuerna förmedlade samtliga respondenter positiva känslor, såsom lugn och 

avslappning, av att ha varit ute på promenad i naturen. Många uttryckte även glädjen, 

rofylldheten, belåtenheten och ”fräschheten” som de fick av att vistas i den naturliga miljön. 
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Några av respondenterna uttryckte även att de lättare kunde rensa tankarna i naturmiljön och 

att det ökade känslan av ”klarhet i huvudet”. Detta då de anser att det inte finns lika många 

stimuli i naturmiljön som tar över tankarna och tar plats. I stadsmiljön hände det desto mer, 

det fanns fler saker att tänka på och situationer som kunde påverka deras sinnesro och öka 

stressgraden. Trots det kände sig respondenterna alerta och nyfikna i stadsmiljön Majoriteten 

av respondenterna anser att det är skönt att komma ut och promenera oberoende av den miljön 

detta sker i, då de anser att det bara är skönt att spendera tid utomhus och aktivera sig. Vi 

trodde att fler av våra respondenter skulle förmedla stresskänslor från promenaden i 

stadsmiljö, men det skulle kunna vara så att personer som bor och/eller är uppväxta i en större 

stad (Stockholm i det här fallet) är vana vid det tempo som existerar där och därför inte 

upplever det som stressfyllt. Det skulle vara spännande att se om människor från mindre 

städer och byar skulle uppleva miljöerna annorlunda. 

 

Respondenterna anser allihop att naturen kan förbättra deras känsla av psykiska hälsa och 

välmående. De anser även att naturen är en viktig del av livet och att den bör utnyttjas i en 

större utsträckning, då den har en positiv effekt på deras upplevda hälsa och välmående. 

Många anledningar till varför respondenterna anser att naturen är en viktig miljö för dem tas 

upp. Dessa inkluderar att det är en bra plats för träning och aktivitet, miljöombyte, 

återhämtning och avkoppling, semestrar på lantstället, samt att enbart få vistas utomhus. Två 

respondenter uttrycker specifikt att naturmiljön erbjuder ett avbrott från den stressande miljö 

som finns i staden och att de därför tycker om att spendera tid där, även om de anser att 

stadsmiljön stundtals är skön också. Nuförtiden tror vi att människor har utvecklat ett behov 

av att vistas i innerstad samt bebyggda och befolkade områden, då detta behov befästs under 

uppväxten. Även om miljön kan anses vara stressande så är människor vana att spendera tid, 

uträtta ärenden och arbeta eller studera där, vilket leder till att dess effekter på vår hälsa inte 

ifrågasätts. Genom att spendera delar av fritiden i naturmiljö kan människor försöka ändra 

dessa invanda skeenden och i större utsträckning ta del av de positiva aspekter som naturen 

tillhandahåller. 

4.1.3 Koncentrationsförmåga 

Under forskningsläget framgår det genom Grahn (Kenttä & Svensson 2008, s.263-266) hur 

koncentrationsförmågan påverkas av att hjärnan störs genom sinnesintryck och negativa 

känslor och tankar. I stadsmiljöer med mycket trafik och människor belastas sinnesintrycken 

och försvårar koncentrationsförmågan, vilket leder till att mycket energi går åt till att stänga 
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ute störningsmomenten istället för att fokusera på uppgiften. Majoriteten av respondenterna 

ansåg sig ha svårare att fokusera på de ”tankenötter” som skulle lösas i stadsmiljö på grund av 

den händelserika miljön, värre störningsmoment och distraktioner eller påverkan av ljud eller 

människor runt omkring dem. Stadsmiljö anses av våra respondenter inte erbjuda samma sorts 

avslappning som kan hämtas ur naturmiljö, däremot anses av vissa, promenader i staden 

kunna erbjuda inspiration, nyfikenhet och ökad närvaro. Några av dem ansåg inte att 

skillnaden mellan miljöerna var särskilt stor men att de ändå hade känslan av att det var lättare 

att fokusera i naturmiljön. För en respondent kändes det enklare att tänka i stadsmiljön då den 

erbjöd ett konstant sorl av ljud och stimuli, jämfört med det, i detta fall, specifika störande 

moment som infann sig i naturmiljön. Det störande moment som respondenten talar om i detta 

fall var en av de andra respondenterna, som frös litegrann och därför spatserade fram och 

tillbaka i paviljongen så att snön knastrade med mera. I vanliga fall brukar inte detta specifika 

störande moment finnas vid besök i naturen utan fanns endast tillfälligt och är inte en 

bestående del av miljön. En annan respondent menade på att under så pass kort tid så gick det 

att fokusera på uppgiften oavsett omgivning, samt spekulerade även om att stadsmiljön 

genom sin energi skulle kunna hjälpa till att tänka snabbare, medan naturen genom sitt lugn 

skulle bidra till att tänka långsammare. Samtidigt förmedlade majoriteten känslan av att de 

förbättrade sin koncentrationsförmåga i naturmiljön då det var tystare och lugnare, vilket 

bidrog till att de lättare kunde tänka och fokusera på uppgiften. Hur en person störs av 

bakgrundsljud skiljer sig naturligtvis. Vissa vill möjligtvis ha bakgrundssorlet så länge inga 

specifika störningsljud utmärker sig, medan andra vill ha det tyst runt omkring sig för att 

kunna koncentrera sig. För egen del föredrar vi det tysta sorl som skogen erbjuder när löven 

prasslar i vinden. Det vi själva upplever är att den friskare luften hjälper till att förbättra 

koncentrationen. Dessa positiva faktorer vill vi därför förmedla till resten av befolkningen i 

ett försök att främja den psykiska hälsan och tankekraften. 

 

Vi håller med Grahn (Kenttä & Svensson 2008, s. 263-266) om att naturen är en kravlös 

miljö, vilken med stor fördel kan användas för återhämtning, avslappning, bearbetning av 

stress och förbättrad koncentrationsförmåga, då vi själva har använt naturen för dessa ändamål 

tidigare och fått positiva responser. Vi kan utläsa av våra resultat att i naturen slipper 

respondenterna ta del av all den information och stress som stadslivet erbjuder och kan därför 

enklare fokusera på sig själva, rensa tankarna och angripa specifika sakfrågor med en ökad 

koncentration och ett hälsosamt lugn. Genom att komma undan och bara fokusera på naturen 
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och vad den erbjuder anser vi att människor kan släppa mycket av den problematik som de i 

vardagen påfrestas av och därmed lättare kan slappna av och njuta av tillvaron.   

4.1.4 Psykisk hälsa och välmående 

Flera av respondenterna utrycker viljan att bosätta sig med tillgång till naturområden för att 

kunna spendera mer tid där. Samtidigt vill de även ha närhet till stadsmiljö och lätt kunna 

utnyttja båda miljöerna, då de anser att de bidrar med olika saker, exempelvis avkoppling och 

återhämtning i naturmiljö och socialt umgänge och vardag i stadsmiljö. Respondenterna visar 

på vikten av att få ett miljöombyte och, på så vis, möjligheten att kunna välja den, för 

stunden, bästa omgivningen för dem. Våra respondenter nämner också det 

Kulturdepartementet (2000, s. 96) påtalar, vilket är att tillgängligheten och närheten till natur- 

och grönområden, parker och diverse andra naturmiljöer påverkar hur mycket tid människor 

spenderar i dem. Detsamma gäller även för stadsmiljöerna, då närmiljön är den som besöks 

mest. Detta kan samhällsuppbyggnaden påverka, vilket Kulturdepartementet (2000, s. 96) 

även påpekar, genom att skapa och bygga in grönområden på skolgårdar, vid arbetsplatser och 

vid hyreshus, konstruera bra cykel- och promenadvägar till och från naturmiljöer samt genom 

att utforma parker och andra naturområden på bästa sätt.  

 

Övervägande delen av respondenterna anser att båda miljöerna är viktiga för deras 

välbefinnande och att en balans mellan båda är att föredra. Detta anser vi vara sunt då 

människan är en social varelse med behov av social närhet och personlig bekräftelse, som kan 

erhållas i stadsmiljön, men även behöver spendera tid för sig själv med reflektion och 

återhämtning, gärna i naturmiljö. Att enbart kunna ta en paus under arbetstid och blicka ut 

över grönområden är av Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin (2005, s. 8) bevisat viktigt 

för välbefinnandet, då stressnivåerna på arbetsplatsen påverkas av huruvida arbetarna har 

tillgång till eller möjlighet att spendera tid i eller blicka ut över natur- och grönområden. Vi 

ser ett tydligt samband mellan miljön respondenterna vuxit upp i och mängden aktiviteter och 

tid de nu spenderar i naturen, samt vilken vikt den har för deras psykiska välbefinnande. De 

respondenter som vuxit upp i närheten av naturmiljö visar alla på att de vistas desto oftare i 

naturen än de som vuxit upp i stadsmiljö. De som har vistats mycket i naturen som unga visar 

även på en ökad vilja till naturaktiviteter, samt att de ser vikten av en ökad naturvistelse under 

vardagen. Att det är vanligare att vistas i naturen om man är uppvuxen med naturaktiviteter 

kom inte som någon överraskning för oss. Vi tror att det är vanligt att personer som 

uppfostras med naturen lättillgänglig och möjligheten att prova på många naturaktiviteter, 
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även fortsätter att utöva liknande aktiviteter som vuxna. Därför anser vi det viktigt för barn 

och ungdomar att få en positiv syn på friluftsliv tidigt både hemifrån och från skolan. Sprids 

informationen om de hälsosamma effekter som kan erhållas av vistelse i naturen till 

befolkningen, kan vi alla hjälpas åt att föra den vidare till kommande generationer.  

 

Majoriteten av respondenterna har en gemensam önskan om att öka den tid de spenderar i 

naturen, varav några även ser att naturvistelsen ökar under vardagen istället för den 

koncentrerade tiden som tillbringas på lantstället under sommarmånaderna. Detta är också ett 

exempel på hur skillnaden i betydelsen av naturvistelse kan se ut. Enstaka respondenter ansåg 

inte att de tillbringade tid i naturen om de inte befann sig långt ute på landet i en 

sommarstuga, medan några ansåg sig vara i naturen om de befann sig i en park mitt i centrum. 

Samtidigt som de flesta vill öka sin naturvistelse vill några inte förändra mängden tid de 

spenderar i stadsmiljö, då de är nöjda med den och anser att den bidrar på sitt sätt till deras 

välbefinnande. Några påtalar också att istället för att öka tiden i naturmiljö skulle de vilja 

vistas mer utomhus oberoende av miljö för att främja sitt välmående. Vi tycker att det är 

viktigt att människor spenderar tid utomhus då det är stimulerande för kroppen och sinnet att 

aktivera sig samt ta del av solljuset och den friska luften, även om det nödvändigtvis inte sker 

i naturmiljö. Denna åsikt stöds av Socialstyrelsen (2009, s.182) som påtalar att då människor 

spenderar mer tid inomhus blir de mindre aktiva, vilket påverkar det psykiska välbefinnandet 

negativt och kan ge upphov till känslor av trötthet och depression.  

 

Hälften av respondenterna nämner också att de anser att naturmiljö främjar rörelse och gärna 

används till träning genom exempelvis löpning och diverse andra aktiviteter. Förutom att 

främja fysisk aktivitet anser vi att naturen erbjuder en trevlig mötesplats som kan bidra med 

allt från meditation och reflektion till avkopplande utsikter och nya vackra vyer. En 

respondent nämner även viljan att förändra de platser som besöks i Stockholms innerstad från 

handelsstråk, gator och torg, till fler parker och grönområden. Detta anser vi är ett väldigt bra 

sätt att få in lite mer natur i vardagen, utan att egentligen lämna stadsmiljön helt, för de som 

inte anser sig ha tid att leta upp skog- och naturmiljö. Genom att leta upp lugna och naturliga 

platser vilka är lättillgängliga för specifika personer skulle de säkerligen besökas i en större 

grad. Det i sig skulle troligtvis kunna leda till en förbättring av sinnestillståndet hos många 

fler människor.  
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Samtliga respondenter är eniga om att de inte skulle kunna leva i enbart stadsmiljö eller 

naturmiljö utan de vill ha en balans mellan de två. Fler än hälften anser att de båda miljöerna 

erbjuder olika saker och att de därför inte skulle vilja enbart spendera tid i en utav dem 

oavsett vilken. Några respondenter spekulerar i att de troligtvis skulle må sämre av att enbart 

vistas i stadsmiljö än naturmiljö, då de vid enbart vistelse i stadsmiljö skulle känna sig mindre 

avslappnade. Vi tror också att det skulle vara svårt att leva i endast en av miljöerna då det 

finns olika typer av stimuli i dem och vi är vana vid att kunna ta del av båda. Vi anser att 

möjligheten att kunna uppleva den ena miljön kan förstärka känslan av den andra, vilket i sin 

tur kan bidra till att skapa en bättre helhet.  

 

Med tanke på hur respondenterna upplevt promenaderna och känslorna de förmedlade efteråt, 

med särskild betoning på effekterna av vistelsen i naturmiljö, har vi nu större förståelse för 

Norlings (2001, s. 25) resonemang om att naturen troligtvis är vår främsta och mest 

betydelsefulla hälsofrämjande och stödjande miljö. Detta resonemang stöds också av Hartig 

(1991, se Ottosson & Ottosson 2006, s. 19), vars experimentella studier visat att 

försökspersonerna känt sig lyckligare om de återhämtat sig i naturen istället för stadsmiljö. 

4.2 Studiens tillförlitlighet  

I vår intervjustudie har vi med stöd av våra egna intervjuer samt diverse andra studier och 

forskning kommit fram till att naturen, möjligheten att vistas utomhus och att ha tillgång till 

grönområden har positiva hälsoeffekter i form av bättre egenuppmätt hälsa, bättre 

koncentrationsförmåga och lägre stressnivåer än de som vistas mer inomhus eller har långt att 

färdas för att få tillgång till natur. Det man kan fundera över är bara vilka som faktiskt bor 

nära grönområden, arbetar på arbetsplatser med utsikt över och tillgång till naturen, 

motionerar i naturmiljöer och värderar sin hälsostatus som god. Oftast så finns det andra 

faktorer att ta med i beräkningen. Den ekonomiska statusen kan exempelvis spela in här, de 

som har det lite bättre ställt är oftast de som kan välja vart de ska bo, arbeta och motionera, 

medan de som har det lite sämre ställt kanske inte har samma möjligheter. För att kunna 

bevisa att friluftsliv och naturvistelse faktiskt är den riktiga anledningen till att personer får 

bättre koncentrationsförmåga, lägre stress och bättre självuppmätt hälsa måste resterande 

faktorer uteslutas och motbevisas.  
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Så här i efterhand när vi tittar kritiskt på vår studie skulle vårt urval kunna ifrågasättas. I vår 

studie är alla respondenter av svenskt ursprung och har alla haft goda möjligheter till att 

spendera tid i naturen. Samtliga har även haft en god uppväxt med bra relation till grönska 

och naturvistelse genom att de haft tillgång till diverse sommarställen och semesteralternativ. 

Hade våra försökspersoner haft etnisk eller utländsk bakgrund skulle kanske resultatet sett 

annorlunda ut. De skulle säkert haft helt andra erfarenheter av natur, vilket i sin tur påverkat 

deras inställning till friluftsliv och naturvistelse. Genom att vår studie var frivillig att vara 

med i kan det tänkas möjligt att enbart de med positiv inställning till friluftsliv och 

naturvistelse anmälde sig och att vi på det sättet inte fått ett ordentligt mått på befolkningen i 

det stora hela. Vi hade även enbart totalt åtta respondenter i studien, varav fyra 

gymnasiestudenter och fyra högskolestudenter, vilket kan göra att urvalet kan kännas något 

begränsat. Hade fler medverkat i studien och då följt med på promenaderna skulle 

respondenternas upplevelse av dessa kunnat se ut på ett annat sätt. Det vi hade kunnat göra 

annorlunda för att få mer relevanta resultat skulle kunnat vara att vidga vår urvalsgrupp till 

andra delar av befolkningen. Grupper vi exempelvis hade kunnat ha med inkluderar hela 

skolklasser, utländska/invandrare, pensionärer och medelålders arbetande. Vi hade även 

kunnat ha med en kontrollgrupp med människor utan någon som helst erfarenhet av friluftsliv 

för att på ett bättre sätt kunnat jämföra resultaten vi fått fram.  

 

Det finns många andra faktorer som också kan diskuteras, utav vilka en faktor skulle kunna 

vara väderleken. Skillnaderna i klimatet under själva promenaderna kan påverka hur 

respondenterna upplever sitt sinnestillstånd, sin koncentrationsförmåga och erfarenhet av 

naturmiljön respektive stadsmiljön. Temperaturen i luften, moln- och solmängd, samt närvaro 

av olika form av nederbörd gör intryck på känslan av att vara ute och promenera. När vi först 

gav oss ut och genomförde stadspromenaderna var det vår i luften och solen sken med starka 

och värmande strålar, medan när vi sedan skulle genomföra våra naturpromenader hade vädret 

slagit om och gett oss kyligare vindar, snöfall och molnighet eller solsken utan värme. Att ge 

sig ut och plumsa i djupsnö med vinterkängorna är för många inte riktigt lika lockande som 

att gå ut i vårsolen med tygskor. För att vara säkra på att få resultat som inte influerats av 

drastiska skillnader i väderleken skulle det vara bättre att utföra promenadstudien på våren, 

hösten, mitt under vintern eller under sommaren då det finns möjlighet att undersöka vädret i 

förväg och boka in promenader vid liknande väderförhållanden. Det hade självklart gått att 

försöka förutspå vädret med hjälp av diverse väderleksrapporter nu också, men idealet skulle 
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vara under de perioder som inte varierar för mycket i värme och molnighet.   

 

Vi hade även kunnat utveckla vår studie genom att under promenaderna mätt våra 

respondenters puls och blodtryck som Hartig (2003, se Ottosson & Ottosson 2006 s. 19), samt 

fått dem att svara på ett POMS-test
1
 för att få mer data att basera våra fynd på. 

 

I vår intervjustudie tolkar vi våra respondenters upplevelser av naturen, stadsmiljön och deras 

känslor av välmående och återhämtning som sker där. Våra egna åsikter och värderingar 

påverkar vår tolkning av den information som våra respondenter ger oss, vilket leder till att vi 

skriver lite utifrån vår synvinkel också. Hade någon annan eller några andra utfört samma 

studie skulle resultatet utav denna tolkning kunnat se annorlunda ut. 

4.3 Förslag på vidare forskning 

Som vi tagit upp tidigare i uppsatsen har en amerikansk studie om bröstcanceropererade 

kvinnor visat på att natur på recept gör att kvinnorna hanterar sin behandling bättre och 

påvisar positiva återhämtningseffekter. (Cimprich 1993 se Ottosson & Ottosson 2006, s. 16) 

Vi anser att natur på recept borde utforskas mer och implementeras i hälso- och sjukvården 

till en större grad. Fysisk aktivitet på recept (FaR) har redan introducerats genom Statens 

folkhälsoinstitut och används till viss del som ett komplement till läkemedel och andra 

traditionella behandlingar. Läkare ordinerar fysisk aktivitet på samma sätt som de ordinerar 

läkemedel. De skriver ett individanpassat recept på vilken typ av aktivitet som skall utföras 

samt vilken intensitet och frekvens aktiviteten ska ha. Exempel på aktiviteter som ordineras är 

stavgång, vattengymnastik och styrketräning. (FYSS 2008, s. 48-52) Dessa aktiviteter skulle 

kunna utföras i naturen och borde därför också, för en förbättrad återhämtning och psykisk 

hälsa, ordineras att utföras utomhus i naturmiljö. Genom att få naturvistelse på recept skulle 

hälso- och sjukvården kunna påvisa naturens hälsofrämjande krafter för en större del av 

befolkningen.   

 

Det skulle behövas mer forskning kring friluftsliv och dess effekter för gemene man, samt att 

resultaten på dessa skulle behöva nå ut till befolkningen i stort. Det finns väldigt mycket 

forskning om att fysisk aktivitet kan förbättra hälsan, på något sätt borde även friluftsliv och 

naturvistelse kunna kopplas ihop med detta då många aktiviteter utförs utomhus. Det behöver 

                                                 
1 POMS - Profile of Mood States - är ett sinnesstämningstest, vilket används för att läsa av en persons 

hälsotillstånd. http://www.poms.se 

http://www.poms.se/
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även spridas information om den icke fysiskt krävande delen av friluftsliv och naturvistelse 

och vad den kan erbjuda människor genom fortsatt forskning. Dessa fynd bör sedan 

implementeras i både skolundervisning och diverse annan hälsopromotion. 

Idrottsundervisningen i skolan skulle kunna innehålla desto mer naturvistelse och friluftsliv 

för att, genom utbildning och engagemang, öka utnyttjandet av den hälsofrämjande miljö som 

naturen faktiskt erbjuder. Genom att studenter introduceras till natur på ett positivt sätt redan 

som barn finns det större chans att de får en bra relation till naturmiljöer och därför troligtvis 

kommer att utnyttja dessa i en högre grad i sitt privata liv och eventuellt i sin undervisning. 
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Bilaga 1 

Litteratursökning 

Syfte och frågeställningar:  

Syftet med denna studie var att undersöka huruvida den psykiska hälsan påverkas av vistelse i 

naturmiljö jämfört med stadsmiljö. Vidare var syftet att undersöka om sinnestillståndet och 

även koncentrationsförmågan ser olika ut i de olika miljöerna. Slutligen undersöktes även 

respondenternas uppfattning om vikten av vistelse i de olika miljöerna för psykisk hälsa och 

välmående. Frågeställningar: 

 Hur påverkas sinnestillståndet av vistelse i naturmiljö respektive stadsmiljö? 

 Hur påverkas koncentrationsförmågan av vistelse i naturmiljö respektive 

stadsmiljö? 

 Hur viktig är naturmiljö respektive stadsmiljö för känslan av psykisk hälsa och 

välmående? 

Vilka sökord har du använt? 

Sökorden har varit friluftsliv, pedagogik, hälsa, folkhälsa, folkhälsorapport, naturmiljö, psykisk hälsa, motion, 

närnatur, rekreation, naturvistelse, utevistelse, grönska, park och stress, outdoor activities, mental health, 

psychological health, nature, recreation, outdoor education, health benefits, forest environments, physiological 

benefits, forests 

 

Var har du sökt? 

 GIH:s bibliotekskatalog, Libris, PubMed, SweMed+, Google Scholar 

 

Sökningar som gav relevant resultat 

GIH:s bibliotekskatalog: Stress 

GIH:s bibliotekskatalog: Rekreation och psykisk hälsa 

GIH:s bibliotekskatalog: Friluftsliv och pedagogik 

GIH:s bibliotekskatalog: Grahn Patrik 

Libris: Naturen och hälsa 

Libris: Folkhälsorapport 

Google Scholar: utevistelse i närnatur 

Google Scholar: naturvistelse och folkhälsa 

Kommentarer 

Vi har utöver sökmotorerna fått tips till litteratur av forskare, inom området, på GIH. 
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Bilaga 2 

Välkomstbrev 

 

Tack för att du ställer upp som försöksperson i vårt examensarbete om hur psykisk hälsa 

påverkas av vistelse i naturen.  

 

Bakgrunden till varför vi valt detta ämne är att vi i egenskap av två friluftslivsintresserade 

själar vill ta reda på om det finns någon relation mellan naturvistelse/friluftsliv och psykiska 

hälsa. 

 

Syftet med denna studie är därför att undersöka huruvida den psykiska hälsan påverkas av 

vistelse i naturmiljö jämfört med stadsmiljö.  Syftet är också att undersöka om 

sinnestillståndet och även koncentrationsförmågan ser olika ut i de olika miljöerna. Slutligen 

kommer även er uppfattning om vikten av vistelse i de olika miljöerna för psykisk hälsa och 

välmående att undersökas.  

 

Information om er del i vårt examensarbete: 

Vi kommer att ta med er på en timmes promenad i Liljansskogen och en timmes promenad i 

centrala Stockholm vid två separata tillfällen. Under promenaderna kommer vi att ha en paus 

där ni kommer att få lösa några tankenötter. Meningen med detta är att ni ska få fundera på 

hur de olika miljöerna påverkar er tankeverksamhet/koncentration. Efter varje tillfälle 

kommer ni att få besvara ett frågeformulär som senare används som underlag för en intervju 

som kommer att genomföras senare.  

 

Ni kommer också vid första tillfället att få fylla i ett informationsblad om er bakgrund och 

tidigare vistelse i natur och friluftsliv. 

 

 

Återigen tack och välkomna! 

Sandra Lidstedt och Tomas Regnander 

 

 

 



38 

 

Bilaga 3 

Bakgrundsinformation: 

 

*Namn: _____________________________________________Datum: _________________ 

 

*Adress:____________________________________________________________________ 

 

*E-post: __________________________________*Telefon:__________________________ 

 

Härmed samtycker jag till att mina uppgifter från enkät och tester får användas anonymt för 

sammanställning: 

 

Datum: ______________________Underskrift: ____________________________________ 

 

Målsmans underskrift (vid testperson under 18): ____________________________________ 

 

Födelseår: ______________ 

 

Kön:  

Kvinna:______ Man:______ 

 

Har du någon tidigare erfarenhet av natur och friluftsliv? 

 Ja:______ Nej:______ 

 

Vid Ja, på vilket sätt har du kommit i kontakt med natur och friluftsliv? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Vid Nej, av vilken anledning har du inte kommit i kontakt med natur och friluftsliv? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Bilaga 4 

Promenaden i stadsmiljö 
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Bilaga 5 

Tankenötter i stadsmiljö: 

 

Nöt 1: 

Ditt nästa hinder är en flod. En bonde står vid stranden och erbjuder dig sin båt 

på ett villkor, att du får över hans saker till andra sidan floden och för dem till 

hans bror. Själv har han bråttom hem tillbaka. Det du nu är lämnad med är en 

varg, en get och ett kålhuvud. Problemet är att endast en av bondens ägodelar 

kan tas med per gång. Dessutom får inte vargen bli lämnad ensam med geten, 

och inte geten med kålhuvudet. Hur skall du forsla över hans saker så att du kan 

föra dem alla (levande) till bondens bror? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Nöt 2: 

Nu har det blivit natt och mörkt, och du kommer fram till en stor bergsklyfta 

samtidigt med ett sällskap bestående av en liten pojke, en vuxen man och en 

gammal dam. Ni hittar en gammal bro som kan ta er över klyftan. Men, det är 

livsfarligt att ta sig över utan ficklampa, av vilken ni har endast en. Dessutom 

håller bron bara för två personer samtidigt. Det tar olika länge för er alla att gå 

över bron. Du går på 5 minuter, den vuxna mannen går på 10 minuter, den lilla 

pojken på 20 minuter och den gamla damen på 25 minuter. Hur skall ni ta er 

över så att alla hinner, då batteriet i ficklampan endast räcker 60 minuter till? 

Kom ihåg att ficklampan bör vara tänd alltid då någon är på bron! 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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Nöt 3: 

I familjen Svensson finns det 9 systrar. Varje syster har en bror.  

Hur många barn finns det i familjen Svensson sammanlagt? 

________________________________________________________________ 

 

Nöt 4: 

Härom kvällen, medan farmor julpysslade, satt farfar och läste en väldigt 

spännande bok. Då blev det plötsligt strömavbrott, och det blev lika mörkt som i 

en kolkällare i rummet. Ändå fortsatte farfar att läsa. 

Hur kunde han göra det? 

________________________________________________________________ 

 

Nöt 5: Namnmix: 

Vilka är djuren? 

1. Utnyttjar fallna kvinnor ________________ 

2. Omslag till Folkvagn  __________________ 

3. Tvärnit _____________________________ 

4. Gör man med korn ____________________ 

5. Frisör-redskap med volt ________________ 

6. Skänker sak _________________________ 

7. Motsatts till talar _____________________ 

8. Slarvig fågel _________________________ 

 

Vilka är förnamnen? 

1. Där hans arm är fäst vid kroppen? _______________________  

2. Säger hon uppskattande om en apelsindryck? ______________ 

3. Gjorde hon när hennes gamla kom bort?___________________ 

4. Anser hon att orden elever och beteende är? _______________ 
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Bilaga 6 

Frågenkät till stadspromenaden 

 

Namn:___________________________ 

 

1. Hur anser du att koncentrationen påverkades av stadsmiljön vid lösandet 

av tankenöten? 

 

□ Ökat mycket □ Ökat något □ Som tidigare □ Minskat något □ Minskat mycket 

 

2. Hur skulle du beskriva ditt sinnestillstånd direkt efter promenaden? 

 

□ Mycket lugnare □ Något lugnare □ Som tidigare □ Något mer stressad □ Mycket mer stressad 

 

3. Hur viktig är stadsmiljö för ditt välmående? 

 

□ Väldigt viktig □ Viktig □ Delvis viktig □ Inte så viktig  □ Obetydande 

 

4. Hur skulle du vilja förändra din mängd stadsvistelse i vardagen? 

 

□ Öka mycket □ Öka något □ Som tidigare □ Minska något □ Minska mycket 

 

5. Vilka känslor fick du av att promenera i stadsmiljö? 
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Bilaga 7 

Promenaden i naturmiljö 
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Bilaga 8 

Tankenötter i naturen: 

 

Nöt 1: 

Först på resan stöter du på ett vägskäl, som saknar skyltning. Du har ett bestämt 

mål, dit den ena vägen leder och den andra inte. Två barn sitter vid korsningen. 

Det ena talar alltid sanning och det andra ljuger oavbrutet, men du vet inte 

vilken som gör vad. Båda barnen vet vart vägarna leder, och du upplyser dem 

om vart du vill. Hur kan du med en enda fråga till ett av barnen få reda på vilken 

väg du skall välja? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Nöt 2: 

Vi har tidigare år haft frågor som handlar om svårigheter som uppstår när man 

ska ta sig över en flod. Även i år har vi en sådan fråga: 

Två fäder som väger 100 kg vardera, kommer tillsammans med varsin son till en 

flod. Där ligger en båt som kan ta en maximal last av 100 kg. Sönerna väger 50 

kg vardera.  

Hur många överfarter måste de göra för att alla ska kunna ta sig över till andra 

stranden? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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Nöt 3: 

Uppfinningsrikedomen har varit stor genom tiderna när det gäller olika sätt att 

mäta tid. När det gäller följande problem hade det nog varit betydligt enklare att 

använda ett modernt stoppur… 

En man har två timglas. Det ena varar exakt fem minuter, och det andra exakt 

sju minuter.  

Hur ska han bära sig åt för att med dessa mäta en exakt tidsrymd av 13 

minuter? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Nöt 4: Namnmix: 

Vilka är djuren? 

1. Manlig jurist  ____________________ 

2. Knycka hamn ____________________ 

3. Okokt fyrbening __________________ 

4. Hjälpreda med låsansvar ___________ 

5. Ha bra syn_______________________ 

6. Dalkarsbad ______________________ 

8. Rösta moderat  ___________________ 

 

Gissa förnamn: 

1. Kan man på ett snöre? ________________________________ 

2. Tar han på Gotland till sin mineralsamling _________________ 

3. Så mycket pengar har hon kvar när hon är pank?____________ 

4. Är fåren före klippning? _______________________________ 
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Bilaga 9 

Frågenkät till naturpromenaden 

 

Namn:___________________________ 

 

1. Hur anser du att koncentrationen påverkades av naturmiljön vid lösandet 

av tankenöten? 

 

□ Ökat mycket □ Ökat något □ Som tidigare □ Minskat något □ Minskat mycket 

 

2. Hur skulle du beskriva ditt sinnestillstånd direkt efter promenaden? 

 

□ Mycket lugnare □ Något lugnare □ Som tidigare □ Något mer stressad □ Mycket mer stressad 

 

3. Hur viktig är naturmiljön för ditt välmående? 

 

□ Väldigt viktig □ Viktig □ Delvis viktig □ Inte så viktig  □ Obetydande 

 

4. Hur skulle du vilja förändra din mängd naturvistelse i vardagen? 

 

□ Öka mycket □ Öka något □ Som tidigare □ Minska något □ Minska mycket 

 

5. Vilka känslor fick du av att promenera i naturmiljö? 
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Bilaga 10 

Intervju: 

Återigen tack för att du ställer upp som försöksperson i vårt 

examensarbete! 

1. Vad har du för tidigare erfarenhet av natur och friluftsliv? 

2. Var det någon skillnad i ditt sinnestillstånd under de två 

promenaderna?  

3. Var det någon skillnad efter promenaderna? 

4. Hur påverkades ditt mentala tillstånd i de olika miljöerna? 

5. Vilka känslor upplevde du under naturpromenaden/ 

stadspromenaden? 

6. Hur anser du att miljön du befann dig i under lösandet av 

tankenötterna påverkade din koncentration? 

7. Var det någon skillnad mellan att lösa tankenötterna i stadsmiljö 

mot att lösa dem i naturmiljö? 

9. I enkäten svarade du att innerstaden/naturmiljön inte var/var 

viktig för ditt välmående, hur menade du? 

10. Hur viktig är naturen för din psykiska hälsa och välmående? 

11. Hur skulle du vilja förändra mängden tid du spenderar i 

naturmiljö? Stadsmiljö? 

12. Hur tror du att du skulle må om du enbart vistades i antingen 

naturmiljö eller stadsmiljö? 

Tack så mycket för dina svar, det var allt vi hade att fråga! 

 

 


