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Populärvetenskapligt abstract 

Denna masteruppsats diskuterar naturens läkande effekt på människan genom att analysera 

nuvarande forskningsläge i både svenskt och internationellt perspektiv. Analysen förstås 

genom en teoretisk modell som baserar sig på ekologisk perceptionsfenomenologi, 

hyperrealitet och relationsinramning. Uppsatsens slutsats är att naturens läkande effekt kan 

förklaras med en perceptiv relation mellan människan och den mer-än-mänskliga världen, 

men också, att mer forskning behövs. 
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English abstract 

This master thesis discusses the healing properties of nature on the human being through an 

analysis of current Swedish and international research. The analysis is made by using a 

theoretical model based on ecological perception phenomenology, hyperreality and relational 

frame theory. The conclusion of the thesis is that the healing properties of nature may be 

explained by the perceptive relation between the human being and the more-than-human 

world, but also that more research is needed. 
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Kapitel 1 – Inledning 

Detta är en i viss bemärkelse tvärvetenskaplig uppsats; jag försöker inte samla 

flera olika discipliner för att ge flera svar, utan använder mig av vetenskapliga områden som 

är relevanta för att kunna svara på forskningsfrågan. Det betyder att den utifrån ett relativt 

brett spektrum av fält syftar till att ge ett holistiskt svar på forskningsfrågan.  

Den tar avstamp i religionsvetenskapen, men rör sig i fält som fysiologi, psykoterapi 

och inlärningspsykologi, vetenskapsteori, sociologi och även filosofi– med en tydlig 

humanistisk grund i den syntes den utgör. 

Genom att lyfta fram en psykoterapeutisk tradition som ser lidandet och acceptansen av 

detsamma, som ett normaltillstånd för människan, vill jag visa att människan är förmögen till 

förändring genom en sorts spiritualitet, eller religiositet, och den betydelse språket har i denna 

process. Detta relateras och anknyts till buddistiska perspektiv på lidande. 

David Abram flyttar fram naturens, och det mer-än-mänskligas, position och visar med 

en fenomenologisk ansats vad människans perception kan innebära; hur den kan förstås. 

Utöver våra sinnesorgan har även språket en given del i förståelsen av vår samtid och 

omvärld. Människans konsumerande av naturen som varor, och våra sakers reflekterande av 

vår egen förmåga, får en central roll i förståelsen av det mänskliga varat. 

För att förstå nutidsmänniskan använder jag mig av den franska filosofen och 

sociologen Jean Baudrillards teoretiserande om simulacra och hyperrealitet. En sorts 

konsumtionsmänniska i en långt gången kapitalism som sedan länge slutat värdera det som är 

i sig, och istället upphöjt simulationen eller bilden av det som är i sig, till något för sig; en 

hyperrealitet. 

Jag tror på den individuella friheten och på den mänskliga kreativiteten. Att vara vid 

sina sinnens fulla bruk, och kunna leva i friheten och kultivera sin kreativitet kräver att 

människa är aktiv och perceptiv. Hon behöver varsebli något med mer-än-mänsklig mening 

för att vara vid sina sinnens fulla bruk. Naturen ger potential i människans aktualitet. 

 

1.1 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med denna uppsats är att formulera en teoretisk ansats för att kritisk kunna förstå och 

resonera om den tidigare forskningen om naturens läkande egenskaper. Denna teoretiska 

ansats, förstådd som en del av en relationell perception organiserad i det mänskliga tänkandet, 

kan potentiellt fungera som en modell för hur naturens läkande roll kan förstås.  
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Den övergripande fråga som denna uppsats avser att försöka besvara lyder:  

Kan perceptionen, betraktad som en relation mellan människan och det mer-än-mänskliga, 

förklara naturens läkande förmåga på den mänskliga organismen? 

  

Mina följdfrågor är: 

• Hur ser naturinriktade interventioner idag ut och hur förklaras dessa av etablerad 

vetenskap och beprövad erfarenhet? 

• Hur organiserar människan sin inlärning av naturen och djuren ur ett socialt respektive 

individuellt perspektiv? 

 

1.2 Terminologi, definitioner och avgränsningar 

Den terminologi som diskuteras under denna rubrik rör inte de begrepp som avhandlas i 

teorikapitlet. Här är min avsikt att precisera andra termer som är avgörande för denna uppsats. 

Naturassisterad terapi (NAT) definieras:  

 

NAT is defined as an intervention with the aim to treat, hasten recovery, and/or 

rehabilitate patients with a disease or a condition of ill health, with the fundamental 

principle that the therapy involves plants, natural materials, and/or outdoor 

environment, without any therapeutic involvement of extra human mammals or other 

living creatures.1 

  

Detta är en definition som behöver kompletteras eftersom den just inte täcker in djur, vilka 

också kan anses utlösa sensationer i varseblivningsapparaten, och inte heller relationer mellan 

exempelvis terapeut och patient. 

Green Care täcker upp denna brist i definitionen, och kan sägas vara: ”Another umbrella 

term for denoting interventions that use elements of nature is ‘‘green care’’. However, this 

term has very broad implications, including also social rehabilitation or health promotion, and 

contains also animal-assisted therapy”.2 

En ytterligare breddning av definitionen, för att också inkludera rådande hälsovårdssystem, 

kommer från en översiktsartikel presenterad i Journal of Science and healing: 

                                                 
1 Annerstedt, M & Währborg, P. Nature-assisted therapy: Systematic review of controlled and observational 

studies. Scandinavian Journal of Public Health, 2011; 39, 372. 
2 Annerstedt, M & Währborg, P. Nature-assisted therapy: Systematic review of controlled and observational 

studies. Scandinavian Journal of Public Health, 2011; 39, 372. 
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Green care links aspects of the traditional healthcare systems to agriculture (care 

farming), gardening (healing gardens), landscape or nature conservation (ecotherapy), 

animal keeping (AAI), or animal husbandry (care farming). Thus, green care creates a 

link between sectors that were not formerly linked, and therefore creates new benefits 

for all sectors involved.3 

 

En funktionell definition av djurassisterade interventioner hittar jag i en antologi från Ersta 

Sköndal högskola och kan beskrivas som att djuret betraktas som en medterapeut i en eller 

flera aktiviteter som ska ses som tillägg till annan omsorg. Exempel på detta kan vara 

läshundar i pedagogiska sammanhang, sällskapshundar på äldreboende, aktivering med hjälp 

av häst eller med häst som del av psykoterapeutisk behandling.4 

Jag presenterar också begreppet ”blue care”, som riktar in sig på vattnets roll i 

människans hälsa, i kapitlet om tidigare och angränsande forskning. 

Här presenterar jag några definitioner av hälsa och ohälsa, i relation till psykets 

välmående. Världshälsoorganisationen (WHO) definierar psykisk ohälsa på följande sätt, i sin 

Mental Health Action Plan 2013-2020: ”Mental well-being is a fundamental component of 

WHO's definition of health. Good mental health enables people to realize their potential, cope 

with the normal stresses of life, work productively, and contribute to their communities.”5 För 

att förstå citatet fullt behöver vi också samma organisations definition av hälsobegreppet: 

”Health is a state of complete physical, mental, and social well-being and not merely the 

absence of disease or infirmity."6 

Folkhälsomyndigheten, med ansvar för dessa frågor i Sverige, baserar sin förklaring av 

begreppet på världshälsoorganisationens, med ett eget tillägg:  

 

WHO definierar psykisk hälsa som ett tillstånd av psykiskt välbefinnande där varje 

individ kan förverkliga de egna möjligheterna, kan klara av vanliga påfrestningar, kan 

arbeta produktivt och kan bidra till det samhälle hon eller han lever i. Psykisk hälsa 

                                                 
3 Haubenhofer, D K, et al. Green Care in Western European Countries. EXPLORE March/April 2010, Vol. 6, 

No.2, 107 
4 Silfverberg, G & Lerner, H. (red.) (2014). Hästen, hunden och den mänskliga hälsan. Stockholm: Ersta 

Sköndal Högskola Förlag, 32-26. 
5 Mental Health Action Plan 2013-2020 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/89966/1/9789241506021_eng.pdf?ua=1 (2018-01-16), 5. 
6 Grad, F P, The Preamble of the Constitution of the World Health Organization. Bulletin of the World Health 

Organization 2002, 80 (12), 984. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Well-being
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/89966/1/9789241506021_eng.pdf?ua=1
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innefattar alltså något mer än frånvaro av psykisk ohälsa, och inbegriper både 

individens upplevelse och relationen mellan individen och det sociala sammanhang hon 

eller han lever i.7 

 

Här behöver vi Folkhälsomyndighetens definition av psykisk ohälsa för kunna förstå 

ovanstående definition: ”Psykisk ohälsa används ofta som en övergripande term som täcker 

både psykiska besvär och psykisk sjukdom. Begreppet psykisk ohälsa rymmer olika former av 

psykiska besvär och även kliniskt definierade sjukdomstillstånd.”8 

Vidare vill jag också lägga fram Socialstyrelsens definition, som finns på den av 

Socialstyrelsen utgivna webbsidan www.kunskapsguiden.se; för att på så vis ha täckt såväl det 

internationella som det nationella spektrumet av instanser som i slutändan, genom sina 

väldefinierade subjektspositioner9 och sin hegemoni10, skapar en dysfunktionell människa, 

patienten: ”Psykisk ohälsa är ett sammanfattande begrepp som inkluderar både mindre 

allvarliga psykiska problem och mer allvarliga symtom som uppfyller kriterierna för en 

psykiatrisk diagnos.”11 

En definition, som i uppsatsen i mångt ingår i den teoretiska basen, är den som filosofen 

David Abram lägger fram i sin personliga introduktion till sin fenomenologiska ekologi:  

 

From an animistic perspective, the clearest source of all this distress, both physical and 

physiological, lies in the aforementioned violence needlessly perpetrated by our 

civilization on the ecology of the planet; only by alleviating the latter will we be able to 

heal the former … Our bodies have formed themselves in delicate reciprocity with the 

manifold textures, sounds, and shapes of an animate earth – our eyes have evolved in 

subtle interaction with other eyes, as our ears are attuned by their very structure to the 

howling wolves and the honking of geese. To shut ourselves off from these other 

voices, to continue by our lifestyles to condemn these other sensibilities to the oblivion 

of extinction, is to rob our own sences of their integrity, and to rob our minds of their 

coherence. We are human only in contact, and conviviality, with what is not human.12 

                                                 
7 Folkhälsomyndighetens definition av psykisk hälsa: https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-

levnadsvanor/psykisk-halsa-och-suicidprevention/psykisk-halsa/begrepp-psykisk-halsa/ (2018-01-16). 
8 Folkhälsomyndighetens definition av psykisk ohälsa: https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-

levnadsvanor/psykisk-halsa-och-suicidprevention/psykisk-halsa/begrepp-psykisk-halsa/ (2018-01-16). 
9 Lindgren, S (2009). Populärkultur. Malmö: Liber, 117. 
10 För mer info om Gramsci och hegemonin, Lindgren, B & Nordström G Z (2009), 79. 
11 Kunskapsguiden: http://www.kunskapsguiden.se/psykiatri/Teman/psykisk-ohalsa-hos-barn-

unga/Sidor/default.aspx (2018-01-16). 
12 Abram, D. The spell of the sensuous. New York: Vintage Books, 1996, 22. 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/psykisk-halsa-och-suicidprevention/psykisk-halsa/begrepp-psykisk-halsa/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/psykisk-halsa-och-suicidprevention/psykisk-halsa/begrepp-psykisk-halsa/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/psykisk-halsa-och-suicidprevention/psykisk-halsa/begrepp-psykisk-halsa/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/psykisk-halsa-och-suicidprevention/psykisk-halsa/begrepp-psykisk-halsa/
http://www.kunskapsguiden.se/psykiatri/Teman/psykisk-ohalsa-hos-barn-unga/Sidor/default.aspx
http://www.kunskapsguiden.se/psykiatri/Teman/psykisk-ohalsa-hos-barn-unga/Sidor/default.aspx
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Kontrasten är slående mellan å ena sidan denna i högsta grad holistiska och interaktiva 

definition av psykisk ohälsa som sätter människan i ett sammanhang av relationer med objekt 

utanför sig själv, och å den andra sidan myndigheternas och internationella organisationers 

mycket humancentrerade, produktionsinriktade och dikotomiska definitioner som i det hela 

taget reflekterar människan utifrån sig själv. Detta diskuteras mer ingående i uppsatsens tredje 

kapitel, under rubriken fenomenologisk ekologi. 

”Given that ‘connectedness’ to nature is both desirable and beneficial, then it follows 

that a disconnection from nature is likely to have negative effects both on the psychological 

health of individuals and on the way populations value and conserve our natural 

environment.”13 Jag vill koppla ihop detta citat från en översiktsrapport till föregående citat 

och visa att det finns idéer inom Green Care forskningen som gör gällande att relationen till 

naturen i sig är avgörande. En ansats som stöds av Grön Rehab14 vid Göteborgs botaniska 

trädgård15 som definierar utifrån målet: ”att deltagarna skall tillbringa minst halva 

[rehabiliterings]tiden utomhus.”16 

Jag väljer att använda mig av Green Care som ett överordnat begrepp och vill markera 

att begreppet ”care”, id est ”omsorg” ska förstås i termer av de aktiviteter som syftar till att 

bringa hälsa, sociala färdigheter och edukation med hjälp av natur och djur.17  

Uppsatsen diskuterar heller inte grönområden i stadsbebyggelse, parker och liknande 

offentliga rum, och betraktar inte behandling mot specifika djurfobier som djurassisterade 

interventioner. Inte heller diskuteras naturen som copingstrategi, naturen som rekreation - 

som exempelvis pilgrimsfärder, skogsbadande, stubbsittning. 

Denna uppsats har inget att göra med det som kallas för ”miljöterapi”, vilket kan sägas 

vara en metod med många inriktningar, som syftar till att göra institutionaliserad behandling 

mer behovsanpassad.18 

 

 

 

                                                 
13 Sempik, J., Hine, R. and Wilcox, D. eds. Green Care: A Conceptual Framework, A Report of the Working 

Group on the Health Benefits of Green Care, COST Action 866, Green Care in Agriculture, Loughborough: 

Centre for Child and Family Research, Loughborough University, 2010, 20. 
14 Gröna Rehab: http://www.vgregion.se/ov/grona-rehab/ (2018-02-04). 
15 Göteborgs botaniska trädgård: http://www.botaniska.se/om-botaniska/grona-rehab/ (2018-02-04). 
16 Larsson, E-L (red.). Gröna Rehab. Göteborg: Göteborgs botaniska trädgård, 2010, 37. 
17 Sempik, J., Hine, R. and Wilcox, D. eds. Green Care: A Conceptual Framework, A Report of the Working 

Group on the Health Benefits of Green Care, COST Action 866, Green Care in Agriculture, Loughborough: 

Centre for Child and Family Research, Loughborough University, 2010, 21-22. 
18 Hagqvist, A & Widinghoff, B (red). Miljöterapi. Lund: Studentlitteratur, 2000, 297. 

http://www.vgregion.se/ov/grona-rehab/
http://www.botaniska.se/om-botaniska/grona-rehab/
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1.3 Olika perspektiv på perception 

Min uppfattning om den vedertagna beskrivningen av perception, varseblivning, är att den är 

reducerande såtillvida att den relativiserar det fenomen som finns utanför den varseblivande 

organismen, och istället flyttar fokus från perception som relation, till perception som en 

process.  

Pedagogisk litteratur ger för handen att varseblivning är en process där den 

inomorganistiska hanteringen av innehållet i varseblivningen är det centrala.19  

Fysiologisk litteratur, hämtade från sjuksköterskeutbildningens curriculum, beskriver 

varseblivning som ett resultat av händelser, elektriska impulser, som nervsystemet kan 

behandla: ”sinnescellerna är specialiserade på att antingen informera nervsystemet om vår 

omgivning eller underrätta nervsystemet om situationen i vår egen kropp.”20 (originalets 

kursivering.) Boken diskuterar inte överhuvudtaget omgivningens karaktär och dess innehåll 

för perceptionen, men redogör extremt detaljerat hur sinnena för varseblivning fungerar. 

En översiktsbok i psykologi, som används inom psykoterapeutisk utbildning, beskriver också 

perception som en process, dock är denna process olika beroende på inriktning inom 

psykologin. Exempelvis hos gestaltterapins grundare Fritz Perl, ges perceptionen betydelsen: 

”När vi väl insett att perceptionen är verklighetens ryggrad, tvingas var och en av oss ta 

ansvar för det liv vi skapar och det sätt på vilket vi förstår världen.”21   

Vidare berättar boken om psykologen Donald Broadbent och den ”jämförelse mellan 

den mänskliga hjärnan och elektriska maskiner” och ”om de olika stadierna i mänsklig 

informationsbearbetning – anskaffning, lagring, framtagning och användning” … vilket 

”återspeglade tidens forskning kring artificiell intelligens”.22 

Som en kommentar vill jag säga att de flesta torde vara bekanta med olika former av 

tecknade ”synvillor”, exempelvis den om vilket streck som är längst, det ena mer distalt än 

det andra, bara för att upptäcka att de är lika långa. Ett tydligt exempel på perception som 

process, snarare än relation. 

Svenska Psykologförbundet, den yrkes- och fackorganisation som samlar i Sverige 

verksamma psykologer beskriver perception med två betydelser: ”Varseblivning i betydelsen 

den process som gör att vi uppfattar oss själva, andra och vår omvärld, föremål, händelser, 

situationer, talade och skrivna ord och meddelanden med mera som objekt.” Och vidare: ”Den 

                                                 
19 Säljö, R. Lärande i praktiken. Lund: Studentlitteratur, 2014, 90-91. 
20 Sand, O et al. Människokroppen. Stockholm: Liber, 2007, 148. 
21 Collin, C et al. Stora boken om psykologi. Stockholm: Lind & Co, 2012, 155. 
22 Collin, C et al. Stora boken om psykologi. Stockholm: Lind & Co, 2012, 185. 
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uppfattning som finns i medvetandet under tiden man har sinnesintryck (syn-, hörsel-, lukt-, 

smak- och känselintryck) av det fenomen som man just då riktar uppmärksamheten mot: vad 

man ser, hör, känner flukten eller smaken av och så vidare.”23 

Att djur är varseblivande varelser är ställt bortom allt tvivel, men att växter också är det 

framstår kanske som desto mer tvivelaktigt. Forskning, redovisad i den humanistiska boken 

om trädens hemliga liv, visar att växter kan rikta rotspetsar mot ljud som har en frekvens om 

220 hertz, kommunicera med olika delar av sig själv och andra växter genom elektriska 

impulser, känna igen saliv på insekter för att avgöra om den är till harm eller nytta och skicka 

och ta emot kemiska signaler.24 Växter kan lära sig genom konsekvensstyrd inlärning och 

behålla det inlärda i veckor25, i rotspetsarna finns strukturer som påminner om en hjärna och 

bearbetning av elektriska impulser ger beteendeförändringar hos växter.26 Vid törst skriker 

träden i ultraljudsfrekvenser.27 Lägg därtill en observerad förmåga att räkna in årstider, och ta 

in visuella intryck.28 

Det tycks alltså som att växter har en varseblivningsförmåga och att det därför också 

finns giltighet till uttrycket att se naturen också innebär att bli sedd av naturen.29   

Människans herravälde över naturen har också inneburit: ”Genom växtförädling har 

våra kulturväxter till stor del förlorat förmågan att meddela sig på över- eller underjordisk 

väg.”30   

Svenska Dagbladet publicerade under början av maj 2018 en notis om att forskare vid 

Statens Lantbruksuniversitet i sin forskning visat att majsplantor kan kommunicera med 

varandra genom kemiska signaler. De växter som påverkas av beröring, sänder ut 

stressignaler och andra växter i närheten flyttar på sig på grund av trängsel.31 Att detta 

publiceras i en av Sveriges största morgontidningar tyder på att frågan om växters perception 

börjar diskuteras i den offentliga sfären. 

Jag väljer att avsluta detta kapitel med en kortare redogörelse av hur den mänskliga 

perceptionen beskrivs i fysiologiska termer. 

                                                 
23 Psykologförbundet om perception: https://www.psykologiguiden.se/psykologilexikon/?Lookup=perception 

(2018-02-04). 
24 Wohlleben, P. Trädens hemliga liv. Stockholm: Norstedts, 2016, 11-22. 
25 Wohlleben, P. Trädens hemliga liv. Stockholm: Norstedts, 2016, 49. 
26 Wohlleben, P. Trädens hemliga liv. Stockholm: Norstedts, 2016, 79. 
27 Wohlleben, P. Trädens hemliga liv. Stockholm: Norstedts, 2016, 50. 
28 Wohlleben, P. Trädens hemliga liv. Stockholm: Norstedts, 2016, 132. 
29 Abram, D. The spell of the sensuous. New York: Vintage Books, 1996. 
30 Wohlleben, P. Trädens hemliga liv. Stockholm: Norstedts, 2016, 20. 
31 Majsplantor kan prata med varandra. https://www.svd.se/majsplantor-pratar-med-varandra-under-jord (2018-

05-08). 

https://www.psykologiguiden.se/psykologilexikon/?Lookup=perception
https://www.svd.se/majsplantor-pratar-med-varandra-under-jord
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Sinnesceller omformar stimuli till elektriska signaler som ger nervsystemet information 

om det som finns utanför organismen samt om tillståndet inom organismen. ”Nervimpulserna 

från de olika sinnesorganen är lika och sinnesupplevelserna beror på var i hjärnan 

nervimpulserna tas emot”.32 (originalets kursivering.) Indelningen av den mänskliga 

perceptionen i fysiologisk bemärkelse kan beskrivas som kroppssinnen utgående från hud och 

rörelseapparat, viscerala sinnen utgående från inre organ och ett smärtsinne som inte liknar 

dessa båda föregående.33  

Det taktila sinnet kan sägas vara det som reagerar på intryck härrörande från beröring 

och tryck; bland annat lär vi oss att ting utanför vår organism har tredimensionella aspekter.34 

Temperatursinnet reglerar upplevelsen av kyla och värme och ”sinnesupplevelsen av 

hudtemperaturen är viktig för kroppens temperaturreglering”.35 

Det kinestetiska sinnet informerar centrala nervsystemet om var kroppens lemmar 

befinner sig i relation sin omgivning, så att kroppen ska kunna förändra sin position i rummet 

så att organismen kan utföra ”koordinerade och smidiga rörelser”.36 

Luktsinnet och smaksinne ”ger information om kemiska föreningar i omgivningen”. 

Smaksinnet kan sägas behöva en närmare relation till det som ger upphov till stimulit, medan 

luktsinnet kan betraktas som ett mer distalt sådant. Luktsinnet är känsligare än smaksinnet.37 

Hörselsinnet tar in frekvenser mellan 20-20000 Hertz och leds genom ett ytteröra och 

dess hörselgång, via trumhinnan som är hopkopplade med hammaren, städet och stigbygeln, 

till ett mellanöra som är fyllt av luft för att ”modifiera ljudet så att det mesta av ljudenergin  

ändå kan överföras från luften till vätskan i innerörat.” Vätskan som tar emot ljudenergin 

regleras i snäckan, där det finns hårceller, vars positionsförändring ger upphov till stimuli i 

nervsystemet. ”Hårcellerna är mycket känsliga. Vid de svagaste ljud som vi kan höra är 

sinneshårens rörelse mindre än en väteatoms diameter”. Den vinkel som de båda öronen 

uppfattar ett ljud från, reglerar vår förmåga att lokalisera dess ursprung, genom att ljudet når 

de båda öronen i olika tid.38 

Synsinnet upptar i ögat ”70% av alla sinnesceller i kroppen” och tar emot stimuli som 

består av ”elektromagnetiska vågor med våglängder från 400 till 700 nanometer”, leder detta 

genom linsen som projicerar bilden till en yta på ögats baksida, varifrån synnerven skickar 

                                                 
32 Sand, O et al. Människokroppen. Stockholm: Liber, 2007, 148-149. 
33 Sand, O et al. Människokroppen. Stockholm: Liber, 2007, 150. 
34 Sand, O et al. Människokroppen. Stockholm: Liber, 2007, 151. 
35 Sand, O et al. Människokroppen. Stockholm: Liber, 2007, 151-152. 
36 Sand, O et al. Människokroppen. Stockholm: Liber, 2007, 152. 
37 Sand, O et al. Människokroppen. Stockholm: Liber, 2007, 155-158. 
38 Sand, O et al. Människokroppen. Stockholm: Liber, 2007, 158-164. 
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signaler till hjärnan. Dock är bilden ”förminskad och upp-och-nedvänd”. Hur vi uppfattar det 

som kommer till hjärnan beror på hur rummet som förmedlar elektromagnetiska vågor är 

beskaffat: ”Därför är det lätt för oss [som växer upp i moderna samhällen] att i komplicerade 

mönster plocka ut vinklar på 90 grader, men detta är mycket svårare för människor från 

kulturer där barnen växer upp i tält och hyddor.”39 

Balansen kan sägas vara ett sinne som kräver andra sinnen för att själv vara ett sinne. 

Det kinestetiska sinnet, synsinnet och delar av det som ingår i hörselsinnet; båggångar med 

hårceller i innerörat ”ligger i tre olika plan, som står vinkelrätt mot varandra” … ”Därför kan 

hjärnan beräkna alla möjliga rotationsriktningar genom att jämföra impulsfrekvenserna i de 

sensoriska nervfibrerna från de tre båggångarna.” I lodlinje regleras huvudets position i 

rummet av otolitorganen, som är en membransäck med hårceller, som skickar signaler till 

nervsystemet. ”Det mesta av informationen från balansorganen ingår i automatiska reflexer 

och förbli omedvetna.” Den medvetna delen av vår uppfattning av kroppspositionen och 

rörelse går genom ”storhjärnans bark via talamus”.40 ”Talamus har en central roll som 

kopplingsstation för sensorisk information”41 och ”[H]os de mest primitiva ryggradsdjuren är 

storhjärnans viktigaste uppgift att ta emot och behandla luktinformation. Hos däggdjuren tar 

storhjärnan, via talamus, även emot alla andra typer av sensorisk information.”42  

Perceptionen av smärta, eller risken för smärta, skyddar organismen mot döden eller att 

skadas. Autonoma nervsystemet aktiveras av smärta vilket innebär att hjärtat slår snabbare, 

blodet pumpas ut i organismen snabbare och att blodmängden minskas i huden. En lem kan 

snabbt dras undan ifrån ett smärtsamt stimuli. En kognitiv värdering av smärtan kan öka eller 

minska upplevelsen av smärta beroende på hur den resoneras om inom organismen 

(placebo/nocebo).43 En social aspekt av smärtsinnet är att den förmedlar till andra vad som är 

potentiellt farligt. 

Ifall hjärnans perception inte aktiveras kan det ge en oförmåga att ta emot och reglera 

sinnesintryck.44 

Diskussion om perception som relation redogörs för utförligt i avsnittet om David 

Abram och den fenomenologiska ekologin. 

 

                                                 
39 Sand, O et al. Människokroppen. Stockholm: Liber, 2007, 167-178. 
40 Sand, O et al. Människokroppen. Stockholm: Liber, 2007, 164-167. 
41 Sand, O et al. Människokroppen. Stockholm: Liber, 2007, 125. 
42 Sand, O et al. Människokroppen. Stockholm: Liber, 2007, 126. 
43 Sand, O et al. Människokroppen. Stockholm: Liber, 2007, 152-155. 
44 Sand, O et al. Människokroppen. Stockholm: Liber, 2007, 115. 
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1.4 Uppsatsens disposition 

Uppsatsen är uppdelad i kapitel som följer en väl etablerad praxis inom vetenskapligt 

skrivande. Den börjar med ett inledande kapitel som utöver rationaler och syfte, också 

innehåller terminologiska preciseringar.  

Detta avsnitt följs av ett metodiskt sådant med utförliga överväganden om huruvida 

metodiken faktiskt bidrar till att ta fram ett resultat utifrån syftet, om det är jämförbart med 

andra likvärdiga studier och dess fallgropar. 

Därpå följer ett teorikapitel, som utgör ett eget segment av större proportion. Avsikten 

här är att ge en grundlig förklaring till varför naturen torde främja en god psykisk hälsa.45  

Det fjärde kapitlet diskuterar tidigare forskning i såväl svensk som internationell 

kontext. I samma kapitel fick också en diskussion om angränsande forskning, som lika 

mycket är just angränsande som tangerande forskning. Detta kapitel är fylligt, och bör 

betraktas som dels en introduktion för läsaren om ämnet bredd och mångfald, men också ge 

en tydlig signal om att det inte finns någon väletablerad förståelse för mekanismer som 

reglerar det hälsosamma i människans relation till djur och natur.  

Sedan följer resultat- och analyskapitel där förslag på tolkningar av resultaten diskuteras 

och ställs i relation till jämförbara resultat från andra verksamheter. Här är avsikten att 

besvara uppsatsens huvudsakliga forskningsfråga, och de uppställda följdfrågorna, och genom 

diskussion sätta in det i resonerande sammanhang. 

Sist följer en referensförteckning.  

Källkritiska46 noteringar redovisas i löpande text. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
45 I skogen finns potentiellt farliga rovdjur (björn), insekter (fästingar) och bakterier (tullaremi). 
46 Nyström, P. Historia och biografi. Lund: Arkiv Förlag, 1989, 391-415. 
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Kapitel 2 – Metodologiska överväganden 

Min avsikt med detta kapitel är att diskutera metodologiska avgöranden och ringa in de 

centrala punkterna i utförandet av att finna svar på de frågor som är grunden för denna 

uppsats. Uppsatsen visar, genom inläsning och kritisk granskning av tidigare forskning och 

teoretiska avstamp på behovet av en kvalitativ metodik.  

För att ta mig an tidigare forskning har jag gjort en litteraturgenomgång47 genom att 

söka via bibliotekets databassamling efter artiklar som innehåller ordet ”review” och 

någotdera av ”green care”, ”animal assisted intervention”, ”nature therapy”.48 Detta för att få 

fram översiktsartiklar för att skapa mig en bild av forskningsläget, både i svensk och 

internationell kontext. Jag har sedan utifrån dessa översiktsartiklars referenslitteratur valt ut 

det underlag jag använder mig av, både vad gäller böcker, artiklar och webbmaterial. Till stöd 

för detta finns akademiskt väletablerad litteratur, både ur forsknings- som 

undervisningsperspektiv som spänner över flera discipliner, men som på sina respektive sätt 

avhandlar ämnen relevanta för denna uppsats. 

På grund av språkliga brister hos mig, har tyskspråkiga resultat inte tagits med; jag 

förstår det inte i tillräckligt hög grad för att motivera ett användande i ett vetenskapligt 

sammanhang. Men det bör nämnas, utifrån min förståelse av tyskspråkiga källor, att Tyskland 

har ett mer tydligt användande av naturen i somt av den behandling som finns tillgänglig för 

människor, och att det tycks som att det finns en diskussion om den metodologiska 

tillämpningen och om hur resultaten ska förstås: ”Grünkraft (multisensorische Stimulierung)” 

och ”Heilung durch Naturerfahrung”.49  

Vad gäller användandet av teori, så är detta en uppsats som utgår från en teoretisk 

ansats, varur hypotesen deduceras och som sedan utgör grunden för designen av en tentativ 

modell för studiet av naturens läkande roll hos människan.50 

 I likhet med religionsdidaktikern David Carlssons resonemang i sin doktorsavhandling, 

avsnittet om medvetenhet i forskning51, vill jag lyfta fram att mitt urval av källmaterial är 

begränsat, och i mer eller mindre utsträckning bundet till intresse för uppsatsens tema och 

                                                 
47 Bell, J. Introduktion till forskningsmetodik. Lund: Studentlitteratur, 2016, 117. 
48 Bell, J. Introduktion till forskningsmetodik. Lund: Studentlitteratur, 2016, 99-104. 
49 ”Grönkraft (multisensorisk stimulering)” och ”läkning genom naturupplevelse”. -Undertecknads översättning. 

Tysk kontext: https://www.eag-fpi.com/kurzzeitausbildungen/naturnahe-therapieformen/gesundheitstraining-

green-power/ (2018-03-03).  
50 Bell, J. Introduktion till forskningsmetodik. Lund: Studentlitteratur, 2016, 118. 
51 Carlsson, D. Vad är religionslärarkunskap? Göteborg: Acta universitatis Gothoburgensis, 2016, 81-83. 

https://www.eag-fpi.com/kurzzeitausbildungen/naturnahe-therapieformen/gesundheitstraining-green-power/
https://www.eag-fpi.com/kurzzeitausbildungen/naturnahe-therapieformen/gesundheitstraining-green-power/
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därigenom också relaterat till den egna förväntningen, eller förhoppningen, på uppsatsens 

resultat.  

En annan aspekt är vad det kvalitativa består i, liksom hur den kan redovisas. Jag väljer 

att ansluta mig till ansatsen att jag öppet redovisar mina källor, använder citat och 

sidhänvisningar i noter, redogör för begrepp och hur jag använder dessa, och pekar på mina 

egna brister och förmågor samt håller det för troligt att generaliserbarheten i denna studie är 

avhängig av just faktorer av kvalitativ art. Det jag närmast tänker på är att ett annat urval av 

källmaterial, exempelvis ett sådant som relaterar till naturupplevelser kopplade till turism och 

rekreationellt välmående, eller andra teoretiska grupperingar, trots desamma 

frågeställningarna, skulle ge ett annat resultat. 

 Med de ovanstående metodologiska anmärkningarna, vill jag lyfta begreppet validitet, 

som kan sägas vara ”ett mått på om en viss fråga mäter eller beskriver det man vill att den ska 

mäta eller beskriva”.52 Det finns validitet i uppsatsen som sådan, men förmodligen skulle 

ändrade parametrar, exempelvis med ett faktiskt experiment som vill studera naturens roll på 

låt oss säga subjektivt upplevt välbefinnande, påverkar validiteten. Det är alltså nödvändigt att 

poängtera att denna uppsats är liten, i jämförelse med longitudinella studier, 

doktorsavhandlingar och att en aspekt av metodologin därför är att den pekar mot mer 

omfattande studier än generella sanningar om människan. 

 Källkritik har varit en nödvändighet för att förstå underlaget53, och har bland annat 

möjliggjort några högst kritiska anmärkningar gentemot forskningen vid SLU Umeå. 

”Forskaren frågar sig om det finns fog för att lita på dessa uppgifter [källmaterialet]. 

Källkritik handlar inte bara om att försöka reda ut huruvida uppgifterna är sanna eller falska, 

utan också om andra förhållanden som avgör hur stor tyngd det går att lägga vid dem.”54 Det 

är rimligt att använda detta citat som ledstjärna i hur särskilt tidigare forskning, både 

nationellt och internationellt förklarar sina slutsatser. 

 Bruket av källkritik ska också förstås som en skarpare och mer direkt metod att 

problematisera materialet för denna uppsats än tillexempel diskursanalys, som snarare skulle 

visa på olika hegemoniska sanningar55, utan att för den skull mer problematisera föremålet för 

studien. Den etiska spänningen saknas i diskursanalysen, medan källkritiken bjuder in till den. 

                                                 
52 Bell, J. Introduktion till forskningsmetodik. Lund: Studentlitteratur, 2016, 134. 
53 Bell, J. Introduktion till forskningsmetodik. Lund: Studentlitteratur, 2016, 109-110. 
54 Florén, A & Ågren, H. Historiska undersökningar. Lund: Studentlitteratur, 1998, 64. 
55 Carlsson, D. Vad är religionslärarkunskap? Göteborg: Acta universitatis Gothoburgensis, 2016, 195. 
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Några ord om skevhet är på sin plats, och de kanske viktigaste för denna uppsats är: 

”Det är lätt att falla i den fälla som skevhet innebär genom att man t.ex. bara väljer ut de 

aspekter av litteraturgenomgången som stämmer överens med ens egna uppfattningar, 

använder sig av ett språkbruk och ordval som kan leda in läsarens tolkningar i en viss riktning 

och tillåta värderingar att påverka tolkningen av resultaten.” 56 

Ett annat perspektiv på skevhet är att jag, förutom vid något enstaka tillfälle, väljer att 

inte översätta engelskspråkigt källmaterial till svenska, utan låter textens originalspråk 

dominera. Detta gör jag dels för att inte förlora mening och innehåll, dels för att inte förta 

författarens intention, så gott den nu kan utläsas ur lösryckta citat, och dels för att inte själv 

omedvetet påverka källmaterialet. 

 Avslutningsvis, när det kommer till skevhet, behöver jag också redovisa att jag fått 

texten läst av min handledare som kommit med många kloka synpunkter som ibland fått mig 

att byta position, men också fått språkliga korrigeringar, särskilt i fråga om sådant som rör 

mitt finska modersmåls kasus och det svenska språkets prepositioner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
56 Bell, J. Introduktion till forskningsmetodik. Lund: Studentlitteratur, 2016, 200. 
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Kapitel 3 – Teoretisk förståelsehorisont 

I detta kapitel avser jag att lägga grunden för den teoretiska modell som jag har som 

utgångspunkt i min förståelse av, inte bara resultaten, utan också den tidigare och 

angränsande forskningen, och de metodologiska ansatserna som finns i temat som sådant.  

Jean Baudrillard är med för att ge ett vetenskapsfilosofiskt perspektiv på människan i 

vår tid, för att så att säga förklara människan som social varelse i en denna vår epok av 

kapitalismen. 

 David Abram och den ekologiska fenomenologi han representerar, utgör det mest 

grundläggande teoretiska ramverket för detta arbete. Syftet är att dels visa på fenomenologin 

som ett levande vetenskapsteoretiskt redskap, dels att visa på människans relation till det mer-

än-mänskliga ur ekologiskt-psykologiskt perspektiv på perceptionen, och slutligen ge mig in i 

debatten om språkets funktioner. 

 Steven Hayes och Acceptance and Commitment Therapy bidrar med ett 

inlärningspsykologiskt perspektiv på språkets roll för inlärning och meningsskapande hos 

människan. Med tydliga drag av buddism, människans lidande och evidensbasering inom 

lindring av i många fall psykisk ohälsa, är Hayes ett tydligt komplement till detta teoretiska 

avstamp. 

 Jag vill länka ihop en hyperrealistisk social kontext, processad genom språk, tänkande 

och relationsinramning, till effekten av en relationell perception. Detta som en teoretisk 

utgångspunkt i hur naturens läkande roll för människans hälsa kan förklaras. 

 

3.1 Dialektisk ansats 

Dialektiken som logik är närvarande i filosofin, en sorts motsättningarnas logik med fokus på 

förändring, men också på interaktion. Vi finner den hos antika grekiska tänkare, och vi hittar 

den hos mer sentida tänkare, som Hegel och Marx.57  

Dialektiken finns också inom det vetenskapliga område, det sociala arbetets fält58, som 

ofta möter människor i behov av lindring, representerad hos alla de kuratorer, socialarbetare, 

terapeuter med flera som hör hemma i detta fält. Inte sällan har denna dialektik en marxistisk 

ansats, och rör sig inom något i grunden dikotomiska spänningsfält som förväntas mynna ut i 

en syntes, som genom det också blir en tes, som möts av en antites, blir till en syntes.  

Kärnan till ett utkast till en ekologisk dialektik kan uttryckas som: 

                                                 
57 Fisher, A. Radical ecopsychology. Albany: State University of New York Press, 2013, 212-213. 
58 Dominelli, L. Anti-oppressive social work. New York: Palgrave Macmillan, 2002. 
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Here is where the ecological character of dialectics is perhaps most evident, as this 

philosophy perceives reality entirely in terms of interrelationships and looks for 

interconnections where they are usually not seen. … for when things are viewed as 

relations rather than as self-contained entities they can never be identical with 

themselves, all phenomena being present or implied in one another in some fashion59 

 

Jag föreslår en avvikelse från detta traditionella perspektiv på dialektik och vill istället 

introducera en motsättningens logik som spänner över flera upplagor av teser och antiteser 

och där synteser kan grupperas med varandra, utan att egentligen ge upphov till en 

modernistisk framåtskridande utveckling; snarare att betrakta som en imagoloop60 av 

verkligheten. 

 

3.1.1 Hyperrealitet  

Samtida med Foucault61, Lyotard62 och Derrida63, akademiskt erkänd av Bourdieu64 och 

tillskriven epiteten postmodernist och poststrukturalist, verksam som filosof och sociolog, har 

Baudrillard bidragit till utvecklingen av de sociala vetenskapernas teoretiska förståelse av vår 

samtid65. Baudrillard är omnämnd, särskilt som källa, i litteraturen som utgör curriculum till 

masterprogrammet i religionsvetenskap vid Högskolan i Gävle.66 

Låt mig göra ett instick om kartor, moderna kartor för biltrafik, där vissa detaljer av 

verkligheten har förstärkts till den grad att de inte längre har någon motsvarighet i det faktiska 

varat. Kartans väg motsvarar inte på något sätt, förutom till sträckningen, vägen som finns i 

realiteten. Vägen som finns på kartan är kraftigt förstorad så att vi kartläsare ska förstå var vi 

befinner oss. Det reala varat finns avbildat i så stor mängd på kartan att den inte längre 

refererar till det som är, istället refererar den till sig själv (det är kartan som anger riktningen 

för bilen), och till de objekt som inte kan definieras som väg; verkligheten måste simuleras. 

                                                 
59 Fisher, A. Radical ecopsychology. Albany: State University of New York Press, 2013, 213. 
60 En återkommande föreställning utan konkret förankring i det reella. 
61 Disciplin, diskurs och makt. Potter, G. The philosophy of social science. Harlow: Pearson Education, 2000, 

177. 
62 Diskussionen om ”narrative knowledge”. Potter, G. The philosophy of social science. Harlow: Pearson 

Education, 2000, 160-161. 
63 Dekonstruktion som metod att nå kunskap. Potter, G. The philosophy of social science. Harlow: Pearson 

Education, 2000, 171. 
64 Baudrillard fick sin avhandling godkänd av Bourdieu. 
65 Potter, G. The philosophy of social science. Harlow: Pearson Education, 2000. 
66 Lindgren, S. Populärkultur. Malmö: Liber, 2009. 
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Religionsantropologen Olov Dahlin uttrycker det som att det abstrakta blir som ”en hinna 

framför den konkreta verkligheten”.67 

 Likt kartornas hyperrealitet hittar vi ett liknande resonemang från en debattartikel, i 

kölvattnet av debatten om Nya karolinska sjukhuset, om svenskt arbetsliv och kunskapsnivå 

som professorn i företagsekonomi vid Stockholms universitet Mikael Holmgren författat. I 

den argumenterar han för att det inte är faktiskt kunskap som värderas i arbetslivet idag, utan 

istället förmågor som klarar av att skapa en bild av kunskap som kan förmedlas. Denna 

faktiska kunskap har i detta fall ersatts med estetik, kommunikation, sociala färdigheter.68 

 Strax därpå följde ett debattsvar, från professor emeritus i entreprenörskap vid 

Linnéuniversitetet, Bengt Johannisson, som fastän det opponerar mot Holmgrens inlägg, 

landar i ett liknande resonemang: ”I dag är produkters symboliska värde, skapat till exempel 

genom design och form eller koppling till aktuella personer och fenomen, minst lika viktigt 

som deras funktionella. Sådan symbolproduktion är i allra högsta grad beroende av 

leverantörens kommunikativa kompetens för att få genomslag i dagens mediabrus.”69 

 Hyperrealiteten är det tillstånd vi befinner oss i när kapitalismens drivkraft inte är 

produktion, som den modernistiska och marxistiska förklaringsmodellen ger för handen, utan 

snarare konsumtion70. I likhet med kartan förklaras verkligheten av den bild som förmedlas, 

eller av det symboliska värde som kan förknippas med olika konsumtionsartiklar, varor.71,72 

Ett tillstånd där: ”(D)en tidigare puritanska dygden att ständigt vara flitig har nu bytts ut mot 

krav på att ständigt konsumera.”73 

En förklaringsmodell kan uttryckas som att varor har ett bruksvärde (till exempel att 

bilen går att köra), ett bytesvärde (att bilen går att sälja), ett mervärde (som gör den till en 

vara och inte ett ting)74 och, för denna uppsats viktigaste värde; symbolvärdet.75 Genom att 

konsumera skapar jag bilden av mig, oavsett om det är i sociala media eller på torget, och det 

är också den bilden, förmedlad av de produkter jag konsumerar, som till slut också definierar 

                                                 
67 Olov Dahlin i: Serrander, U & Thalén P (red.). Kunskap, motstånd, möjlighet. Humanistisk forskning idag. 

Farsta: Molin & Sorgenfrei Förlag, 2017, 211. 
68 Debattartikel Mikael Holmgren: https://www.dn.se/debatt/karisma-och-social-kompetens-overrostar-djup-

sakkunskap/ (2018-02-09). 
69 Debattartikel Bengt Johannisson: https://www.dn.se/debatt/repliker/naivt-tro-att-formell-kunskap-saljer-sig-

sjalv/ (2018-02-09). 
70 Baudrillard, J. Forget Foucault. South Pasadena: Semiotext(e), 2007, 9. 
71 Olov Dahlin i: Serrander, U & Thalén P (red.). Kunskap, motstånd, möjlighet. Humanistisk forskning idag. 

Farsta: Molin & Sorgenfrei Förlag, 2017, 204. 
72 Kellner, D (ed.). Baudrillard: a critical reader. Cambridge: Blackwell, 1994, 2. 
73 Lindgren, B & Nordström G Z. Det kreativa ögat. Lund: Studentlitteratur, 2009, 126. 
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75 Kellner, D (ed.). Baudrillard: a critical reader. Cambridge: Blackwell, 1994, 53. 

https://www.dn.se/debatt/karisma-och-social-kompetens-overrostar-djup-sakkunskap/
https://www.dn.se/debatt/karisma-och-social-kompetens-overrostar-djup-sakkunskap/
https://www.dn.se/debatt/repliker/naivt-tro-att-formell-kunskap-saljer-sig-sjalv/
https://www.dn.se/debatt/repliker/naivt-tro-att-formell-kunskap-saljer-sig-sjalv/


 

 24 

mig. Konsumtionen blir i detta resonemang inte ett medel till att tillfredsställa grundläggande 

mänskliga behov, utan tjänar till att förknippa bilden av min person med symboler som 

förstärker bilden av mig.76  

Symbolen ”jag” grupperas med andra symboler genom en urvalsprocess där negationer, 

det vill säga uteslutandet av symboler, bildar de delar som till slut definierar och skapar mig i 

den andres ögon. Det ontologiska varat finns, men vi förhåller oss till bilder av det, bilder som 

lever ett eget liv utan förankring i detta ontologiska vara. Det är alltså inte en epistemologisk 

diskussion om hyperrealiteten.77 

 Mening har ingen mening därför att det ofantliga antalet symboler, eller bilder, som kan 

sägas vara det som ger substans till mening, kan kombineras i ett ofantligt antal uppsättningar 

och leder till att vi inte längre kan skilja på verklighet och overklighet. Detta resonemang ger 

också för handen att flera versioner av vad som verkligen är, är möjliga, kanske rentav 

konkurrerande simulationer av verkligheten. Inte i erotisk betydelse, men förstådd som 

övertygande, förförs78 (min kursivering) vi av den simulation som appellerar till oss som mest 

sann; för att vi utesluter de andra rivaliserande simulationerna; därför att den går i linje med 

de symboler och bilder som redan utgör mig. Grupperingen av symboler genom negationer 

konstituerar mig. 

 Vi kan, för att bena ut begrepp, byta ordet mening mot orden fakta eller fiktion. De både 

begreppen, ytligt betraktat antagonistiska, men sett till reell kontextuell innebörd har de 

kollapsat in i varandra. Därför att det som producerar fakta säljer det som en vara på en 

kapitalistisk marknad. Liksom den som producerar fiktion. Skillnaden är inte det som gör att 

vi kan avgöra det ena från det andra. Likheterna gör att vi kan välja det ena eller det andra 

eftersom de skapar simulationer av verkligheten som kan sammankopplas med mina andra 

simulationer. Här blir konsumenten själv den som bidrar till vad som är fakta och vad som är 

fiktion.79  

Aboriginerna kallade en särskild sorts fågel för eldfalkar och i den muntliga traditionen 

som berättade om det mer-än-mänskligas egenskaper sades dessa fåglar kunna starta bränder. 

Detta har inte ansetts vara sant eftersom det dels kommer från en koloniserad kulturs 

tradition, dels för att det inte bekräftats vetenskapligt.80 När det nu genomgått en metodisk 

                                                 
76 Kellner, D (ed.). Baudrillard: a critical reader. Cambridge: Blackwell, 1994, 77. 
77 Potter, G. The philosophy of social science. Harlow: Pearson Education, 2000, 200. 
78 Baudrillard, J. The disappearance of culture. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2017, 37. 
79 Olov Dahlin i: Serrander, U & Thalén P (red.). Kunskap, motstånd, möjlighet. Humanistisk forskning idag. 

Farsta: Molin & Sorgenfrei Förlag, 2017, 209. 
80 Sameradion om eldfalkar: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=6892670 (2018-

03-05). 
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sammanställning har det visat sig vara sant, fåglarna startar skogsbränder i syfte att jaga 

flyende insekter och djur.81 Samma påstående, men olika grupperingar av symboler och 

bilder; vi som konsumerar dessa båda påståenden kan välja mellan att vara uppfyllda av 

socialt patos eller västerländsk akademisk praxis. Det går alltså att välja den aboriginska 

förklaringsmodellen och exempelvis dela det på sociala media, och så att säga ytterliga skapa 

bilden av det sociala patos som bildar en berättelse om mig, eller välja den västerländska 

förklaringsmodellen och koppla ihop berättelsen om mig med rationalism och vetenskap. 

Fakta och fiktion går in varandra utan att någonsin gå ur varandra. Mitt sociala patos har 

ingen förankring i själva eldfalken och min rationalism inget fäste i vetenskapen – bara 

konsumtionen binder samman.  

Simulation kan uttryckas som en avbild utan essensen av det avbildade.82 Den 

simulation som endast reflekterar simulationen av sig själv kan sägas vara hyperrealitet.83 Låt 

mig ge några exempel. Tre streck på en tröjärm, en idrottare, parfymflaska eller på ett par 

glasögon; en symbol för ett varumärke. De tre strecken har ingen motsvarighet i verkligheten 

som kan sägas vara essensen av dessa tre streck; de så att säga bara refererar till sig själv. 

 Denna diskussion finns också inom ”green care”, bland annat vid SLU Alnarp om 

teknobiofili (upplevelsen av naturen kan komma från en dataskärm och innebära lika mycket 

för den som upplever)84, men också vid den fakulteten på Högskolan i Gävle som huserar det 

religionsvetenskapliga arbetslaget:  

 

På det sättet kan man tänka sig att den mer-än-mänskliga världen de facto [originalets 

kursivering] blir irrelevant: vi behöver den inte. Det som saknas i detta enbart-

mänskliga rum är naturen och djuren i sig, tillsammans med det sinnlighetsfält som 

perceptionsfenomenologin anger omger alla levande växter och varelser, som i 

imitationsrummet ersatts av elektromagnetiska fält.85 

 

Verkligheten produceras i hyperrealiteten, i likhet med att vårt samhälle, det sociala, gjort myt 

till historia och sedan historia till myt. Det är givetvis problematiskt att diskutera det sociala i 

                                                 
81 Eldfalkar: https://www.zmescience.com/ecology/animals-ecology/arsonist-birds-hawk-11012018/ (2018-03-

05). 
82 Potter, G. The philosophy of social science. Harlow: Pearson Education, 2000, 192. 
83 Lindgren, S. Populärkultur. Malmö: Liber, 2009, 164-165. 
84 Ottoson, J & Grahn, P. The Role of Natural Settings in Crisis Rehabilitation: How Does the Level of Crisis 

Influence the Response to Experiences of Nature with Regard to Measures of Rehabilitation? Landscape 

Research, Vol. 33, No. 1, 51–70, February 2008. 
85 Olov Dahlin i: Serrander, U & Thalén P (red.). Kunskap, motstånd, möjlighet. Humanistisk forskning idag. 

Farsta: Molin & Sorgenfrei Förlag, 2017, 202. 
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ett sammanhang som, inte förnekar, men som heller inte accepterar dess uttryck som direkta 

avspeglingar av ett egentligt vara.86 Särskilt problematiskt blir det om någon skulle vilja 

beskriva detta i perspektiv som involverar förflutenhet och beskrivning av denna förgångna 

tid.87 Den som ställer frågor bakåt, med begrepp och angreppssätt av idag, gör det 

nödvändigtvis med inte med dåtidens förståelsegrundval. Liksom Pokemon blir den 

simulation som vi riktar blicken mot, helt oberoende av var i tillvaron den försiggår, blir 

dagens grupperingar av simulationer det som konstruerar det förflutna. Liksom 

dekonstruktionen av denna konstruktion består i ett antal andra bilder grupperade annorlunda, 

förhåller de sig till varandra och inte till förflutenheten. Det förflutna, en gång kött och blod, 

blir inget mer än beståndsdelar i den simulationen som konstruktionen lyckas konstruera, eller 

i ytterligare ett steg, dekonstruera. Historien är död och döden förför oss; därför att vi befinner 

oss i en situation där vi inte längre kan avgöra det sanna från det falska.88 

Konsumtionen av varor ur kategorin vetenskap, konstruktion och dekonstruktion i detta 

fall, handlar alltså inte om att konsumera det ena eller det andra; tvärtom, konsumtionen står 

sig i skillnaden mellan vad det ena inte är i förhållande till det andra.89 Dekonstruktion kan 

inte efterfölja ett konstruerat, om inte symboler och bilder, i sig redan dekonstruerade från 

verkligheten, monterats ihop till en gångbar konsumtionsartikel i en social kontext där 

vetenskap konsumeras därför att det skapar en berättelse om konsumenten. Den vetenskapliga 

produktionens90 drivkraft har på det sättet ingen relation till det reella. Hyperrealiteten är 

vetenskap och härur skapas det verkliga eftersom vetenskapen konsumeras som sanning; 

verkligheten produceras i hyperrealiteten. 

För att leda över till nästa underkapitel avslutar jag med ett citat från fadern till det 

teoretiska bygge som hyperrealiteten kan hävdas utgöra, Baudrillard; en nästintill det absurdas 

empirism:91  

 

But the criterion of reality is in fact about misery, suffering and violence. Then the 

problem of violence poses the problem of reality at its extreme. People say, yes we are 

happy but it is very imaginary. When we suffer, when we are unhappy that is real. The 

very reality is in suffering, in misery and violence. Then I would analyse in this field the 

                                                 
86 Potter, G. The philosophy of social science. Harlow: Pearson Education, 2000, 195. 
87 Kellner, D (ed.). Baudrillard: a critical reader. Cambridge: Blackwell, 1994, 186. 
88 Baudrillard, J. The disappearance of culture. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2017, 41. 
89 Lindgren, S. Populärkultur. Malmö: Liber, 2009, 164. 
90 Potter, G. The philosophy of social science. Harlow: Pearson Education, 2000, 199. 
91 Potter, G. The philosophy of social science. Harlow: Pearson Education, 2000, 194. 
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problem of reality and it is the same for misery and for hapiness. I know that it is 

difficult to say this, but through the images (the image is the medium) we cannot elude 

or escape this mediatisation and in this sense of mediatisation, the image makes no 

difference between suffering and happiness.92 

 

3.1.2 Relationsinramning  

Steven Hayes93 och lidandets psykoterapi har sin grund i behaviorismen, vilken kan uttryckas 

vara en högst livskraftig filosofi94 som fått ett enormt genomslag i särskilt den del av 

vetenskapen som baserar sig på evidens95 (mer om detta nedan) och som kommer till uttryck i 

de västerländska välfärdsstaterna96, men bland annat också i nöjesindustrin som nyttjar djur i 

showsyfte och inom hundträning97. Ett mer, långsökt kan tyckas vid en första anblick, 

exempel är att behaviorismen också ingår i litteraturen på masterprogrammet i 

religionsvetenskap vid Högskolan i Gävle.98 

Denna tradition beskriver sig som vetenskaplig och räknar därför sitt ursprung i 

fysiologin, med kanske det mest kända exemplet Ivan Pavlov, som visade på 

associationsinlärning, klassisk betingning, med ringklockan, hundarna och saliveringen.99 

Som en vidareutveckling av psykologin, som en positivistisk naturvetenskap, bör också 

behavioristen B.F. Skinner nämnas som en föregångare100 till den acceptans och åtagande-

terapi101 som Steven Hayes kommit att bli ett ledande namn inom. Ett av Skinners bidrag till 

inlärningspsykologin är beskrivningen och testandet av så kallad konsekvensstyrd inlärning, 

operant betingning.102 Klassisk och operant betingning samverkar i människans och djurens 

                                                 
92 Baudrillard, J. The disappearance of culture. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2017, 189. 
93 Steven Hayes akademiska gärning: https://www.unr.edu/psychology/faculty/steven-hayes (2018-02-18). 
94 Ramnerö, J & Törneke, N. Beteendets ABC. Lund: Studentlitteratur, 2013, 10. 
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(2018-02-18). 
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Masterprogrammet i religionsvetenskap. 
99 Kåver, A. KBT i utveckling. Stockholm: Natur och Kultur, 2016, 25. 
100 Törneke, N. Relationsinramningsteori. Lund: Studentlitteratur, 2014, 27. 
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(möjligen också växternas, se avsnittet om perception kap 2) inlärning och kallas då för 

tvåfaktorsmodellen, vilket kan sägas vara ett erkännande av också inre beteenden såsom 

motivation, medvetande och känslor.103 

Idén om tabula rasa, den tomma tavlan, är förkastad genom psykologisk forskning och 

den kritik som bland annat lingvisten Noam Chomsky riktat104 är accepterad och på sätt och 

vis införlivad i förståelsen av människan.105 Steven Hayes och den skolbildning han 

representerar har bidragit med psykologisk forskning om ytterligare en form för inlärning: 

relational frame theory, eller på svenska, relationsinramning.106,107  

 Relationsinramningen beskriver hur människan lär sig sin omvärld, inte genom 

association eller operans, utan genom att koppla ihop begrepp i sitt tänkande; inlärningen så 

att säga pågår utanför människan genom klassisk och operant betingning, och innanför 

människan genom relationsinramning. (mina kursiveringar.) Användningen av språket skapar 

inlärning genom att koppla ihop begrepp som inte har någon given relation.108 

Ett exempel på detta är att min frus yngsta son, liksom jag, lärt att koppla ihop en örn 

(en annan örn än den i anekdoten om min frus rendezvous med en örn) med bortgången av 

min lapphundstik ”Muija”. En stund innan avlivningens verkställande tog vi en sista 

promenad på ett av fjällen vid Varangerfjorden. När vi var på väg tillbaka till bilen, för avfärd 

mot döden, seglade en imponerande havsörn in över oss. Jag stannade till en stund och 

betraktade örnen, som liksom tycktes sväva ovanför just oss. För mig blev det en stark 

upplevelse av att min älskade hund blev ”hämtad” hem. Om detta har jag berättat till nära och 

kära och i min familj så säger vi numer, vid åsynen av en örn, att ”Muija” tittar till oss.  

Inlärningen av stimuluset örn, innebär att en religiöst färgad föreställning av livet efter 

döden för djur, inte kan ur behavioristiskt perspektiv förklaras med annat än att användande 

av språket leder till inlärning.  

 

Men språket har en baksida. Vi tvingas också, via språket, att bli medvetna om vår 

förestående död, om egen och andras smärta, och vi kan jämföra oss med ouppnåeliga 

ideal. Enligt Hayes tenderar vi att, genom språket, smälta samman med våra 
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107 Kap 4, Törneke, N. Relationsinramningsteori. Lund: Studentlitteratur, 2014. 
108 Ramnerö, J & Törneke, N. Beteendets ABC. Lund: Studentlitteratur, 2013, 128-129. 
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beskrivningar av oss själva och vår upplevda verklighet, även när beskrivningarna och 

den objektiva verkligheten inte stämmer överens.109 

 

Jag hävdar att relationsinramning är den kognitiva fortsättningen på perception som relation. 

Det som kommer in genom varseblivningsapparaten behöver också processas till begriplighet. 

Innan jag fortsätter på denna teoretiska ansats, behöver jag säga några ord om 

evidensbasering, dels för att jag nämner begreppet vid ett antal platser i denna uppsats, dels 

också för att den västerländska civilisationen aktivt rangordnar kunskap som mer eller mindre 

sann alternativt falsk. Högst på sanningsskalan står sådana studier som kallas RTC 

(Randomized Controlled Trials) och de innebär att de har en hög andel deltagare, en mycket 

tydlig metodik och diagnos, att grupper jämförs och att de som deltar slumpas till den 

behandling studien vill pröva och till placebo eller annan verksam behandling. 110 Lägst på 

denna skala finns experters utsagor.111 Behandlingar som ännu inte har tillräcklig evidens ska 

inte ses som ineffektiva (minns att effektivitet är en fråga om kostnad!), utan enbart vara i 

brist på tillräcklig vetenskapligt validerande utvärdering och bevis,112 

 Som vi sett i terminologiska definitioner finns det en relativt fixerad, 

sjukdomsorienterad, en är frestad att säga cirkelresonerande, definition av begreppet hälsa; 

det förstås för vad det inte är, och vad det inte är förstås för vad det är: hälsa är bara hälsa i 

närvaro av ohälsa, liksom ohälsa bara är ohälsa i närvaro av hälsa. 

 Acceptance and commitment therapy med dess kognitiva förklaring till inlärning, 

relationsinramning, avviker från det ovanstående resonemanget om hälsa: ”Föreställningen att 

lidandet bäst beskrivs i termer av neurobiokemiska avvikelser har en ytligt sett tilltalande och 

mer okänd sida, nämligen att hälsa och lycka är de naturliga homeostatiska tillstånden i 

människans tillvaro. Detta antagande om en frisk normalitet är det centrala i den traditionella 

medicinska synen på psykisk hälsa”113. (författarnas kursivering). 

 Av vilket följer att ”onormala processer är orsak till psykisk och fysiska 

sjukdomstillstånd.”114(även kursiverat i originalet.) 

Mot bakgrund av: 
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Samtidigt tycks kliniker och allmänhet missa att statistiken förmedlar ett ännu viktigare 

budskap sett ur ett helhetsperspektiv. Om vi räknar samman alla människor som har 

drabbats av depression, beroende, ångest, ilska, självdestruktivitet, utanförskap, oro, 

tvångsproblem, arbetsnarkomani, otrygghet, plågsam blyghet, skilsmässa, stress och 

rädsla för närhet tvingas vi dra en uppseendeväckande slutsats; nämligen att psykiskt 

lidande är en grundläggande företeelse i människans liv. … Våra vanligaste 

psykologiska grundmodeller för hälsa och sjukdom berör knappast det faktum att 

människans lidande och det lidande hon utsätter andra för är allmänmänskliga 

problem.115 

 

För att kontrastera så kan den judeo-kristna traditionen tänkas hävda att det mänskliga 

lidandet uppstår när människan tar avstånd från Gud genom att själv kunna värdera sin 

kunskap och sig själv, medan den buddistiska traditionen sätter beroenden och begär som 

roten till lidandet.116 

Kopplingen mellan buddismen och acceptansen av lidandet, är kanske mer ytlig än 

faktiskt. Men låt oss se på de gemensamma skärningspunkterna. Buddismen och acceptance 

and commitment therapy delar lidandet som något högst allmänmänskligt. Där buddismen ser 

lidandet sprunget ur begär och hur människan begär, ser ACT en del av lidandet som resultat 

av att människan förmår ett språkligt beteende; självkännedom och undvikande av 

inomkroppsliga händelser, exempelvis känslor, tankar, kroppsliga sensationer – händelser 

som för ickeverbala varelser leder till undvikande av kontext.117 Ångest inför ett brant stup 

ger att det är dags att backa. Ett ickeverbalt djur blir rädd för att falla. Det verbala djuret, 

människan, har förmågan att utöver rädsla för fallet också bli rädd för sin ångest. Ett 

ytterligare exempel är förväntan som är ett sätt att förhålla sig till en ännu orealiserad 

händelse, fylld med antingen lust eller ångest. Relationsinramning kan så att säga bli att vi 

människor relationsinramar förväntan + ångest + framtida händelse utan att något mer 

egentligen sker än ett bruk av språket inom oss. Undvikandet av den framtida händelsen ger 

lidandet eftersom kopplingen till nuet försvinner till förmån för fokuset på den egna ångesten; 

problemet växer. 
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116 Sid 30-31, Hayes, S, et al. ACT i teori och tillämpning. Stockholm: Natur och Kultur, 2012, 30-31. 
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Mindfulness, att uppmärksamma det som är i sinnena, och acceptans av lidandet, är i 

buddismen att ett sätt att frigöra sig från begäret, och inom ACT att få distans till lidandet. I 

buddismen en religiös handling, inom ACT kallat kognitiv defusion.118 Låt oss säga att någon 

har ett utmärkande födelsemärke i ansiktet, typ modell Gorbatjov. Att ständigt tänka på det 

och självresonera om det (oh gud så ful jag är i ansiktet, ingen tjej vill dansa med mig, och då 

är det ingen mening att gå på festen hos min jobbarkompis) och att låta de språkliga 

beteendena vara ett hinder till att göra saker som är meningsskapande och värdefulla, leder till 

exempelvis isolering från socialt umgänge. Den ädla åttafaldiga vägen, beskriver acceptans 

som att inte värdera lidandet och begäret samt att iaktta det och beskriva det. ACT tar genom 

kognitiv defusion bort kopplingen mellan lidandet och begäret och det objektiva som det 

antas spegla; ”weakening the tendency to treat a thought as if it is what it refers to”. 

Mindfulness blir i detta sammanhang ett sätt att notera allt det andra som lidandet och begäret 

förut varit i vägen för.119 

 Buddismen kan beskrivas som behavioristisk därsom den manar till handling i att 

acceptera lidande, släppa begär och handla rättsamt. För ACT gäller ungefär det samma. 

Acceptans av lidande och handla i enlighet med som leder till det man vill ha. Jämförelsen 

mellan buddism och ACT kan delas upp i där buddismen ses som ett kulturellt uttryck för 

mångtusenårig kunskap och erfarenhet av och om människan, medan ACT är en vetenskap 

inom det psykologiska området som kan hämta inspiration från kulturens domäner, för 

prövning i vetenskapen till helandets tjänst.120  

Faktiskt tillhör acceptance and commitment therapy ett vetenskapligt paradigm medan 

buddismen inte rör sig med vetenskapen som koncept till att söka sanningen.121 

 Jag vill också berätta något om synen på jaget, eller självet, som finns inom denna 

lidandets terapi. ACT gör en uppdelning av upplevelsen av oss själva i tre122.  

Jag som kontext, ”utifrån vilken vi lever och är med om allt vi är med om.”123 En 

beständighet.  

                                                 
118 Hayes, S, Buddhism and Acceptance and Commitment Therapy. Cognitive and Behavioral Practice 9, 58-66, 

2002, 63-64. 
119 Hayes, S, Buddhism and Acceptance and Commitment Therapy. Cognitive and Behavioral Practice 9, 58-66, 

2002, 64. 
120 Hayes, S, Buddhism and Acceptance and Commitment Therapy. Cognitive and Behavioral Practice 9, 58-66, 

2002, 65-66. 
121 Hayes, S, Buddhism and Acceptance and Commitment Therapy. Cognitive and Behavioral Practice 9, 58-66, 

2002, 58. 
122 Eventuell referens till den kristna treenigheten eller psykoanalysen låter jag vara osagd. 
123 Törneke, N. Relationsinramningsteori. Lund: Studentlitteratur, 2014, 128. 
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Jag som process, ”är det skeende hos oss själva som vi kan iaktta när det pågår.”124 En 

föränderlighet. 

Jag som narrativ ”bidrar till kontinuitet och tillhandahåller en slags sammanfattning av 

”vem jag är”.”125 En relation till andra genom att i en ”social gemenskap blir en berättelse om 

mig själv en genväg till kunskap om mig.”126  

Den språkliga konstruktionen av ett jag, i ACT, sker med andra ord utifrån att 

människan är en ontologisk enhet som varseblir sig själv; som förändras och har potential och 

som dessutom har förmågan att skapa och förmedla en bild av sig själv. En relation både inom 

och utom individen. Språket blir det centrala i förmedlingen av denna konstruktion genom en 

relationell inlärning via de begrepp och symboler som binds samman, arbiträrt applicerbara 

relationsresponser127, och på det sättet förklaras våra interna händelser i relation till den 

kontext dessa försiggår i.128  

   

3.1.3 Ekologisk perceptionsfenomenologi  

”Mottagningsrum utan fönster. Flera arbetsrum saknar fönster, vilket riskerar stress, 

nedstämdhet och koncentrationssvårigheter.”129 Ett citat hämtat från en artikel i en Sveriges 

största morgontidningar, om att Läkarförening på grund av svåra arbetsmiljöproblem anmält 

Nya Karolinska Sjukhuset enligt arbetsmiljölagen. Citatet får i denna uppsats bli en tydlig 

markering om att behovet av närhet, till det mer-än-mänskliga, kommer till uttryck i den 

offentliga debatten.  

Citatet är möjligt att tolka på flera sätt, särskilt som jag redovisar det lösryckt från 

artikeln i övrigt, men mitt förslag till tolkning är att bristen på åtminstone syn-, hörsel-, 

luktintryck (utan att vara exklusiv i uppräkningen) ger ohälsa kopplat till kognitiva förmågor 

eller hantering av krav. Samtidigt är det viktigt att i tolkningen också nämna att det är fönster 

som saknas. Det betyder att det inte är bilder på natur eller djur som saknas; tillgången till det 

mer-än-mänskliga saknas, kan sägas vara det som går att utläsa av citatet. 

                                                 
124 Törneke, N. Relationsinramningsteori. Lund: Studentlitteratur, 2014, 129. 
125 Törneke, N. Relationsinramningsteori. Lund: Studentlitteratur, 2014, 130. 
126 Törneke, N. Relationsinramningsteori. Lund: Studentlitteratur, 2014, 131. 
127 Törneke, N. Relationsinramningsteori. Lund: Studentlitteratur, 2014, 103. 
128 Se diskussionen om kontextualism och pragmatism, Sid 48-53, Hayes, S, et al. (2012). ACT i teori och 

tillämpning. Stockholm: Natur och Kultur. 
129 Mottagningsrum utan fönster: https://www.dn.se/sthlm/lakare-larmar-allvarliga-brister-pa-nya-karolinska/ 

(2018-03-03). 

https://www.dn.se/sthlm/lakare-larmar-allvarliga-brister-pa-nya-karolinska/
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Det mer-än-mänskliga är det som finns utanför människan130, som heller inte är en 

mänsklig kreation.131 

Den mänskliga perceptionen, varseblivningen, kan betraktas som en relation därför att 

varseblivningen endast kan förstås i förhållande till det som varseblivs. Doften av svamp på 

hösten förutsätter svampen, men också myllan den står i och som leder svampens relation 

med ett träd, på vilken också den varseblivande människan står. Först i svampen möts de 

olika delarna av människans perception; doften och både det vänstra som det högra ögat möts 

i svampen. Kroppen stående stadig i myllan, vindens pust smekandes ansiktet och möjligen 

också en redan utlöst betingad reflex av spänning inför en väntande måltid. Hela den 

mänskliga varseblivningsapparaten aktiveras och möts i relation(en) till det mer-än-mänskliga 

objektet – själv i samklang med sin omgivning i komplex väv av sinnligt utbyte - och det mer-

än-mänskliga har på samma sätt i hundratusentals år utvecklats tillsammans med människan 

som deltagare i denna omgivning. Perceptionen blir en relation till det mer-än-mänskliga 

därför att varseblivning uppstår genom ett erkännande av det varseblivna som en aktiv part.132  

 

In the act of perception, in other words, I enter into a sympathetic relation with the 

perceived, which is possible only because neither my body nor the sensible exists 

outside the flux of time, and so each has its own dynamism, its own pulsation and style. 

Perception, in this sence, is an attunement or synchronisation between my own rythm 

and the rythm of things themselves … In this ceaseless dance between the carnal subject 

and its world, at one moment the body leads, at another the things.133 

 

Genom ovanstående resonemang kan vi också förklara den mänskliga fantasin som en del av 

en relationsbunden perception; den blir ett sinnenas sätt att relatera till de aspekter av det mer-

än-mänskliga som vi av olika anledningar inte kan erfara helt och fullt; därför att de låter sig 

varseblivas till en viss utsträckning.134 Ett annat sätt att beskriva den mänskliga fantasin ur 

detta perspektiv är att det är en ofullbordad perceptiv relation. 

                                                 
130 Olov Dahlin i: Serrander, U & Thalén P (red.). Kunskap, motstånd, möjlighet. Humanistisk forskning idag. 

Farsta: Molin & Sorgenfrei Förlag, 2017, 199. 
131 Abram, D. The spell of the sensuous. New York: Vintage Books, 1996, ix-x. 
132 Abram, D. The spell of the sensuous. New York: Vintage Books, 1996, 53-59. 
133 Abram, D. The spell of the sensuous. New York: Vintage Books, 1996, 54. 
134 Abram, D. The spell of the sensuous. New York: Vintage Books, 1996, 58. 
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Fenomen kan sägas vara de upplevelser som erfars135, och fenomenologin kan uttryckas 

som ”studiet av den direkta upplevelsen”136, innan vi hunnit reflektera över den.137 (citatet i 

denna mening, min översättning.) En sorts köttets vetenskap om hur människan når sanning. 

 

One of the basic arguments of phenomenology is that no so-called inner experience can 

never really be had. If we were to take metaphor of ”inside” literally and cut into our 

bodies, perhaps our brains, we would of course not find there any thoughts, images, 

emotions, percepts, or behavior, for all these things arise only in relation to or contact 

with a world … phenomenologists disclose human existence as a network of relations 

(originalets kursivering); our being is not locked up inside us, but is infact spread 

throughout this web of worldly interactions in which our existence continually 

unfolds.138 

 

Ekologi kan sägas var den vetenskapliga gren som intresserar sig för interaktionen mellan 

levande varelser och deras omgivning.139 I ett humanekologiskt sammanhang skulle till 

exempel en trollgubbe ha en ekologisk funktion som medlare mellan människan och hennes 

omgivning; att förstå naturens krafter, synliga som osynliga, och dessa krafters påverkan på 

människan.140 Det mänskliga språket blir i en ekologisk kontext ett ”bodily phenomenon 

accrues to all (originalets kursivering) expressive bodies, not just human.”; medan vårt tal inte 

separerar oss från vår levande omgivning, utan istället för oss närmare det som vi utvecklats 

att relatera till.141 ”Ultimately, it is not human language that is primary, but rather the 

sensuous, perceptual life-world, whose wild, participatory logic ramifies and elaborates it in 

language.”142 

 En fenomenologisk ekologi innebär ett erkännande av människan som en varelse som 

behöver det mer-än-mänskliga för att vara just människa; därför att det endast är i samklang 

med det mer-än-mänskliga hon kan finnas till; och genom varseblivning skapar människan sin 

relation till allt det som är det mer-än-mänskliga. 

 

                                                 
135 Allwood, C M & Eriksson, M G. Grundläggande vetenskapsteori. Lund: Studentlitteratur, 2017, 93. 
136 Abram, D. The spell of the sensuous. New York: Vintage Books, 1996, xi. 
137 Fisher, A. Radical ecopsychology. Albany: State University of New York Press, 2013, 11. 
138 Fisher, A. Radical ecopsychology. Albany: State University of New York Press, 2013, 11. 
139 Fisher, A. Radical ecopsychology. Albany: State University of New York Press, 2013, ix. 
140 Abram, D. The spell of the sensuous. New York: Vintage Books, 1996, 10. 
141 Abram, D. The spell of the sensuous. New York: Vintage Books, 1996, 80. 
142 Abram, D. The spell of the sensuous. New York: Vintage Books, 1996, 84. 
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3.2 Avslutning av den teoretiska förståelsehorisonten 

På förekommen anledning behöver jag sammanfatta den teoretiska företåelsehorisonten med 

ett exempel från vardagen rörande denna uppsats. Det tycks mig som att mina medmänniskor 

ser mig som något av en naturmupp och kuf. Vilket är i sin ordning, men deras utgångspunkt 

för detta är, i min mening, något märklig. Jag berättar gärna att människan tycks må bra av att 

möta det mer-än-mänskliga och att uppleva naturen är att själv bli upplevd av naturen. De 

skakar på huvudet frågande, som om det kunde finnas något mer än det mänskliga och att 

också naturen skulle vara något som kan erfara. Detta kan ses som en, av ett flertal, 

sammanfattning av min dialektiska triol. Många bilder av naturen, grupperade i symboler och 

negationer, bestående av splittrade enheter av tillgångar för människan, disciplinerad till 

utrotning och underkastelse i människan våld; att detta skulle vara något mer-än-mänskligt 

tycks vara i min omgivning en fullständig absurditet. 

 Dessa bilder inramade med begrepp om individen själv som återetablerar en distans 

mellan människan och den omgivning hon utvecklats tillsammans med. Alienationen från 

naturen kan beskrivas som en språklig inlärning. 

Vi är utvecklade tillsammans med naturen och vi har, i takt med det enbart mänskligas 

ofantliga utveckling, rört oss ifrån naturen. Vår förmåga att ta in naturen behöver användas till 

att göra just det: ta in den, för att vi ska må bra som varelser. Genom utvecklingen av ett 

alfabet som reflekterar människans ljud143; genom den ökade abstraktionsnivån i människans 

vetenskapliga förståelse av och för sina egna skapelser144 och med detta den tilltagande 

specialiseringen av vad som tidigare var hantverksyrken; har förberett den moderna 

människan för den enbart mänskliga145 och hyperrealistiska tillvaron. Vi har utvecklats till att 

befinna oss i simulationen. Relationsinramning visar hur väl förberedda vi är för att fusionera 

med en hyperrealistisk beskrivning av tillvaron. 

 Av detta följer det teoretiska antagandet att perceptionen, riktad mot mer än det 

mänskliga, bidrar till en läkning av mänsklig ohälsa därför att det möjliggör ett avbrott från de 

hyperrealistiska bildernas ackumulation och skapar nytt innehåll, som reflekterar något 

utanför det mänskliga, i det som ramas in av det språkliga uttrycket för tänkandet. 

 

                                                 
143 Olov Dahlin i: Serrander, U & Thalén P (red.). Kunskap, motstånd, möjlighet. Humanistisk forskning idag. 

Farsta: Molin & Sorgenfrei Förlag, 2017, 199. 
144 Abram, D. The spell of the sensuous. New York: Vintage Books, 1996, 264. 
145 Olov Dahlin i: Serrander, U & Thalén P (red.). Kunskap, motstånd, möjlighet. Humanistisk forskning idag. 

Farsta: Molin & Sorgenfrei Förlag, 2017, 202. 
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Kapitel 4 – Undersökning: Tidigare och angränsande forskning 

om naturen som läkande plats 

I detta kapitel redogör jag för, och diskuterar, tidigare forskning samt tillämpningen av dessa 

för att ge en bred bild av temat. Jag visar därefter på forskning som angränsar till, och som 

ibland tangerar, detta. 

 

4.1 Tidigare forskning om naturens läkande egenskaper 

Nedan följer en till stora drag deskriptiv genomgång av tidigare forskning i svensk och 

internationell kontext. Avgränsningen är inte självklar, men tjänar som vägledare in i 

källmaterialet. 

 

4.1.2 Svensk kontext 

Det bedrivs forskning om naturen som läkande plats och mänsklig ohälsa på Statens 

Lantbruksuniversitet (SLU), både på anläggningen i Umeå som i Alnarp. Grovt indelat av mig 

kan man säga att SLU Umeå bedriver det ur skogligt perspektiv146, medan SLU Alnarp mer 

fokuserar på trädgård och design av utemiljöer147. SLU Alnarp har också en operativ 

rehabiliteringsträdgård där det bedrivs forskning.148 

 De två följande masteruppsatser som lyfts fram som exempel på svensk kontext, är på 

sina respektive lärosäten handledda och/eller examinerade av ledande företrädare för 

respektive forskningsområde.149 Kunskapen i dessa har dels en auktoritet i egenskap av 

ovanstående, men är också de vetenskapliga arbeten som inkluderar nyare forskning än 

respektive ledande företrädares avhandlingar. Dock presenteras artiklar av dessa ledande 

företrädare för att visa på spetskompetens eller särskild inriktning. 

 En masteruppsats150 från SLU Umeå, vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel, 

gör gällande att människor med utbrändhet i hög grad, om de får möjlighet därtill, upplever en 

förbättrad psykisk hälsa om de vistas i samtidig närvaro av vatten och glesväxande tallar151. 

                                                 
146 SLU Umeå https://www.slu.se/om-slu/orter/umea/ (2018-01-21). 
147 SLU Alnarp https://www.slu.se/om-slu/orter/alnarp/ (2018-01-21). 
148 SLU Alnarps rehabiliteringsträdgård https://www.slu.se/institutioner/arbetsvetenskap-ekonomi-

miljopsykologi/alnarps-rehabiliteringstradgard1/alnarps-rehabiliteringstradgard/ (2018-01-21). 
149 Patrick Grahn, Ann Dolling, Ylva Lundell. 
150 Denna masteruppsats handleds av de ledande forskarna vid lärosätet, samt bygger på deras forskning. Vidare 

är denna uppsats det närmaste vi i nuläget kommer till kopplingen mellan forskning och potentiell praktisk 

tillämpning. 
151 Lundberg, J. Var finns rehabiliteringsskogen? https://stud.epsilon.slu.se/2639/1/Lundberg_J_110526.pdf 

2011, 8. (2018-01-18). 

https://www.slu.se/om-slu/orter/umea/
https://www.slu.se/om-slu/orter/alnarp/
https://www.slu.se/institutioner/arbetsvetenskap-ekonomi-miljopsykologi/alnarps-rehabiliteringstradgard1/alnarps-rehabiliteringstradgard/
https://www.slu.se/institutioner/arbetsvetenskap-ekonomi-miljopsykologi/alnarps-rehabiliteringstradgard1/alnarps-rehabiliteringstradgard/
https://stud.epsilon.slu.se/2639/1/Lundberg_J_110526.pdf
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”De fascinerades av skogarnas utseende och karaktär, de kände sig omslutna och i en annan 

värld och kunde slappna av vilket visat sig vara viktigt för skogens rehabiliterande effekt”.152  

Ett resonemang som finns i en annan masteruppsats från SLU Alnarp, vilken baserar sig 

på samma källor som ovan anförda uppsats, förklarar varför naturen har effekt: ”beror på våra 

mänskliga gener, som efter några miljoner års prägling på de afrikanska savannerna fått denna 

miljö att flytta in i vårt undermedvetna, vilket också fortfarande ger hjärnan omedvetna ”faran 

över” signaler”. 153 

En annan skogsmiljö som samma grupp i hög väljer är en skog som innehåller hällar 

och stenar. Anledningen till detta är att det lätt går att gömma sig.154  

Andra teorier som används till att förklara effekten av naturen, med hänvisning till 

forskare på SLU, är sådant som att relationen till döda saker är enklast, och så stiger 

svårighetsgraden genom skapelsen, som kröns med mänskliga relationer som de allra 

svåraste; att naturen kopplar ihop mänsklig logik med känsla; att naturen kan vara en plats där 

människan bekräftar sig själv; att vi får utlopp för vår fascination i naturen.155  

Ottosson, J. et al, visar i experiment vid Alnarp att människor med Parkinsons sjukdom 

har mindre besvär av sin sjukdom i närvaro av natur, i jämförelse med av människan skapade 

strukturer.156 Författarna hävdar att: ”Our hypothesis is that what we see in this study are two 

different unconscious “predictions”: “danger” and “no danger”.157 Och fortsätter: ”The 

hypothesis suggests that human responses to the natural environment in its simplest form are 

about “love of life and living systems”: Attraction or a philic reaction.”158 

Svenska Jordbruksverket diskuterar ”Gröna välfärdstjänster” och beskriver det som att 

det är den offentliga sektorn som står som köpare och som säljare är det den enskilda 

                                                 
152 Lundberg, J. Var finns rehabiliteringsskogen? https://stud.epsilon.slu.se/2639/1/Lundberg_J_110526.pdf 

2011, 15. (2018-01-18). 
153 Prejer, M. Grön Omsorg på Gård – Meningsfull Omsorg 

https://stud.epsilon.slu.se/7045/1/prejer_m_140618.pdf, 2014, 9. (2018-02-04). 
154 Lundberg, J. Var finns rehabiliteringsskogen? https://stud.epsilon.slu.se/2639/1/Lundberg_J_110526.pdf, 

2011, 15-16. (2018-01-18). 
155 Prejer, M. Grön Omsorg på Gård – Meningsfull Omsorg 

https://stud.epsilon.slu.se/7045/1/prejer_m_140618.pdf, 2014, 9-10. (2018-02-04). 
156 Ottosson, J. et al. The Significance of Experiences of Nature for People with Parkinson’s Disease, with 

Special Focus on Freezing of  Gait—The Necessity for a Biophilic Environment.  A Multi-Method Single Subject 

Stud. International Journal of Environmental Research and Public Health 2015, 12, 7274-7299; 

doi:10.3390/ijerph120707274. 
157 Ottosson, J. et al. The Significance of Experiences of Nature for People with Parkinson’s Disease, with 

Special Focus on Freezing of  Gait—The Necessity for a Biophilic Environment.  A Multi-Method Single Subject 

Stud. International Journal of Environmental Research and Public Health 2015, 12, 7274-7299; 

doi:10.3390/ijerph120707274, 7290. 
158 Ottosson, J. et al. The Significance of Experiences of Nature for People with Parkinson’s Disease, with 

Special Focus on Freezing of  Gait—The Necessity for a Biophilic Environment.  A Multi-Method Single Subject 

Stud. International Journal of Environmental Research and Public Health 2015, 12, 7274-7299; 

doi:10.3390/ijerph120707274, 7291. 

https://stud.epsilon.slu.se/2639/1/Lundberg_J_110526.pdf
https://stud.epsilon.slu.se/7045/1/prejer_m_140618.pdf
https://stud.epsilon.slu.se/2639/1/Lundberg_J_110526.pdf
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näringsidkaren inom jordbruk, skogsbruk eller trädgårdsnäring. Målgruppen är psykiskt eller 

fysisk funktionshindrade. Det som antas ge effekt är bland annat ”kognitiva utmaningar”, 

”social interaktion”, ”känsla av sammanhang”, ”umgänge med djur och vistelse i natur”, samt 

den kanske, enligt mig, viktigaste anledningen: ”Aktiviteter utomhus tränar bland annat 

balans, muskler samt ökar kondition, koordination och smidighet.”159  

Jordbruksverkets webbsida redovisar inte källor till de påståenden som finns där, 

påståenden jag redovisar här ovan, vilket gör att det vetenskapliga värdet av informationen 

sjunker. Min anledning till att redovisa påståendena är att de ger en bild av vad en svensk 

myndighet antar vara sanning om effekter av Green Care i svensk kontext. 

I en rapport om Green care i nordisk kontext160, från Norges miljø- og biovitenskapelige 

universitet161, beskrivs Green Care i Sverige som relativt okänt bland kommunala tjänstemän, 

men att dessa till övervägande del är nyfikna när de presenteras för idén. Enligt rapporten är 

det Lantbrukarnas riksförbund som stått bakom utvecklingen av Green Care i Sverige. 

Politiker och tjänstemän vill helst ha färdiga koncept att välja på. Regioner i Sverige har inga 

ekonomiska medel att lägga på Green Care, varför behovet av evidensbasering finns för att 

visa på positiva effekter på olika patientgrupper. Vid Statens lantbruksuniversitet i Skara har 

det bedrivits forskning om effekten av hundar på äldreboenden.162  

Att uppleva naturen tycks bidra i hög grad till rehabiliteringen av människor som 

befinner sig i kris.163 

Det finns ett trädgårdsinriktat rehabiliteringscentrum, Gröna Rehab, vid Göteborgs 

botaniska trädgård där helt ordinära vårddiscipliner, ex arbets-, fysio- och psykoterapi 

samarbetar med trädgårdsmästare och biolog runt just trädgården som en läkande plats; ”en 

bas att utgå ifrån i frågor som rör livskvalitet och välbefinnande.”164  

Det politiskt styrda Västra Götalandsregionen ligger bakom Gröna Rehab och använder 

den för att lindra psykisk ohälsa kopplat till stress, exempelvis utmattningssyndrom, i olika 

                                                 
159 Gröna välfärdstjänster: 

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/landsbygdfiske/branscherochforetagande/gronavalfardstjanster.4.

1cb85c4511eca55276c8000716.html (2018-01-26). 
160 Berget, B et al (eds.) Green Care in the Nordic countries – a research field in progress. Norges miljø- og 

biovitenskapelige universitet, 2012. 
161 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet: https://www.nmbu.no/ (2018-01-26). 
162 Lidfors, L & Uvnäs-Moberg, K i Berget, B et al (eds.) Green Care in the Nordic countries – a research field 

in progress. Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, 2012, 11-12. 
163 Ottoson, J & Grahn, P. The Role of Natural Settings in Crisis Rehabilitation: How Does the Level of Crisis 

Influence the Response to Experiences of Nature with Regard to Measures of Rehabilitation? Landscape 

Research, Vol. 33, No. 1, 51–70, February 2008. 
164 Larsson, E-L (red.). Gröna Rehab. Göteborg: Göteborgs botaniska trädgård, 2010, 19. 

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/landsbygdfiske/branscherochforetagande/gronavalfardstjanster.4.1cb85c4511eca55276c8000716.html
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/landsbygdfiske/branscherochforetagande/gronavalfardstjanster.4.1cb85c4511eca55276c8000716.html
https://www.nmbu.no/
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former, och med möjlig samsjuklighet av depression och ångest,165 av vilka de två sista 

dessutom klassas som folkhälsosjukdomar på grund av deras höga prevalens hos 

befolkningen.166  

Gröna Rehab räknar upp ett antal orsaker, och säger samtidigt att forskningen inte är 

samtydig167, till varför naturen skulle ha läkande effekt på psykisk ohälsa av vilka jag ska 

nämna tre: 

A: Omedveten fascination för det spännande, naturen, vilket kräver mindre 

ansträngning av hjärnan att processa än en människoskapad omgivning; kallas också 

Attention Restoration Theory.168,169,170 

B: Biophiliahypotes, estetiskt-affektiv teori, genetisk egenskap som ger naturen förtur i 

människans smak för val av omgivning.171,172,173 

C: Betydelsespelrummet; signaler från omgivning tolkas omedvetet utifrån 

sinnesstämning, exempelvis skulle enligt denna teori själva trädgårdsarbetets struktur bidra 

till en mer strukturerad tillvaro för den med psykisk ohälsa. Professor Patrik Grahn174 vid 

SLU Alnarp kan sägas vara en av utvecklarna till denna teori.175,176 Kopplat till denna teori 

finns också ett resonemang om att människan, genom tidig anknytning till exempelvis 

snuttefilt eller dylikt, på liknande sätt kan genom anknytningen känna trygghet med en sten 

eller ett träd.177 

Centrum för kultur och hälsa vid Göteborgs Universitet är en tvärvetenskaplig 

forskningsmiljö178 och en del av deras verksamhet är att ge utbildningar inom ett område som 

dels täcker fälten kultur, natur, hälsa, musik, men som dels också har koppling till tros- och 

                                                 
165 Larsson, E-L (red.). Gröna Rehab. Göteborg: Göteborgs botaniska trädgård, 2010, 21-25. 
166 Folksjukdomar: https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/folksjukdomar (2018-02-04). 
167 Larsson, E-L (red.). Gröna Rehab. Göteborg: Göteborgs botaniska trädgård, 2010, 31. 
168 Larsson, E-L (red.). Gröna Rehab. Göteborg: Göteborgs botaniska trädgård, 2010, 32. 
169 Ottoson, J & Grahn, P. The Role of Natural Settings in Crisis Rehabilitation: How Does the Level of Crisis 

Influence the Response to Experiences of Nature with Regard to Measures of Rehabilitation? Landscape 

Research, Vol. 33, No. 1, 51–70, February 2008, 55. 
170 Sahlin, E & Larsson, E-L. Människan och naturen. Göteborg: Göteborgs botaniska trädgård, 2016, 12. 
171 Larsson, E-L (red.). Gröna Rehab. Göteborg: Göteborgs botaniska trädgård, 2010, 33. 
172 Ottosson, J. et al. The Significance of Experiences of Nature for People with Parkinson’s Disease, with 

Special Focus on Freezing of  Gait—The Necessity for a Biophilic Environment.  A Multi-Method Single Subject 

Stud. International Journal of Environmental Research and Public Health 2015, 12, 7274-7299; 

doi:10.3390/ijerph120707274, 7292. 
173 Sahlin, E & Larsson, E-L. Människan och naturen. Göteborg: Göteborgs botaniska trädgård, 2016, 6. 
174 Professor Patrik Grahns akademiska gärning: https://www.slu.se/cv/patrik-grahn/ (2018-02-04). 
175 Larsson, E-L (red.). Gröna Rehab. Göteborg: Göteborgs botaniska trädgård, 2010, 33. 
176 Prejer, M. Grön Omsorg på Gård – Meningsfull Omsorg. 

https://stud.epsilon.slu.se/7045/1/prejer_m_140618.pdf, 2014, 10. (2018-02-04). 
177 Sahlin, E & Larsson, E-L. Människan och naturen. Göteborg: Göteborgs botaniska trädgård, 2016, 18. 
178 Centrum för kultur och hälsa: https://ckh.gu.se/ (2018-02-04). 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/folksjukdomar
https://www.slu.se/cv/patrik-grahn/
https://ckh.gu.se/
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livsåskådningsvetenskap.179 Jag vill göra läsaren uppmärksam på att de fält detta 

tvärvetenskapliga center rör sig inom också kan tolkas som perceptionsstimulerande fält, i det 

att de aktiverar människans varseblivningsapparat. 

 

4.1.3 Internationell kontext 

I månadsskiftet oktober/november 2017 hölls den första Nordic research conference in green 

care and nature-based interventions med deltagare från samtliga nordiska länder. Målet var 

att konferensen skulle fokusera på forskningskvalitet och samarbete över olika vetenskapliga 

discipliner.180 I skrivande stund har ännu inget konferensdokument publicerats.181 

En översiktsstudie från USA, publicerad i den vetenskapliga tidsskriften Animals — 

Open Access Animal Science and Animal Welfare Journal182, vilken kombinerar en mångfald 

av vetenskapliga discipliner som på ett eller annat sätt involverar djur, redogör på en global 

skala några huvudpunkter i forskningen beträffande naturen som helande plats.183 

Artikeln skulle kunna läsas som inriktat på förslag till hållbarhetsutveckling av rurala 

områden, som i större utsträckning än urbana områden saknar tillgång till psykiskt inriktad 

hälsovård (”mental health care”), men som har mycket hög tillgång till farmer, jordbruk, 

trädgårdar och djur. Författarna föreslår att Green Care skulle kunna vara ett sätt att möta 

människors behov av psykiskt inriktad hälsovård.184 

Blue Care, att nyttja vattnet i hälsosyfte, ingår i en nyare satsning från nordiska 

ministerrådet, Blue Nordic, och kan sägas vara en del i att kapitalisera på vattenmassor som 

en bio-ekonomi. En del i detta är hälsoaspekten. Målsättning är: ”the project aims to 

accelerate collaboration between research institutes, companies and the public sector in the 

Nordic countries, and thus, create blue growth.”185 

 I en översiktsartikel från SLU Alnarp redovisas data som gör gällande att på global 

skala används naturinterventioner till allt ifrån psykisk ohälsa, missbruk och 

beteendestörningar, till cancer och demens186, och att det tycks finnas vetenskapligt belägg för 

                                                 
179 Utbildningar vid Centrum för kultur och hälsa: https://ckh.gu.se/utbildningar (2018-02-04). 
180 Nordisk konferens: https://www.uia.no/en/conferences-and-seminars/nordic-research-conference-in-green-

care-and-nature-based-interventions (2018-01-21). 
181 Skrivande stund är 2018-01-23. 
182 Animals http://www.mdpi.com/journal/animals/about (2018-01-23). 
183 Artz, B & Davis, D B. Green Care: A Review of the Benefits and Potential of Animal-Assisted Care Farming 

Globally and in Rural America. Animals (Basel). 2017 Apr; 7(4): 31. 
184 Artz, B & Davis, D B. Green Care: A Review of the Benefits and Potential of Animal-Assisted Care Farming 

Globally and in Rural America. Animals (Basel). 2017 Apr; 7(4): 31. 
185 http://bluenordic.fi/ (2018-01-23). 
186 Annerstedt, M & Währborg, P. Nature-assisted therapy: Systematic review of controlled and observational 

studies. Scandinavian Journal of Public Health, 2011; 39, 375. 

https://ckh.gu.se/utbildningar
https://www.uia.no/en/conferences-and-seminars/nordic-research-conference-in-green-care-and-nature-based-interventions
https://www.uia.no/en/conferences-and-seminars/nordic-research-conference-in-green-care-and-nature-based-interventions
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5406676/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5406676/
http://bluenordic.fi/
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dess effektivitet, även om skattande uppföljningar generellt hade sämre resultat än skattningar 

som direkt följde på interventionen.187 Avslutningsvis konstaterar författarna att de inte kan 

förklara varför naturinterventioner har effekt: ”From the included articles it is also difficult to 

draw any conclusion of what are the underlying explanatory mechanisms behind NAT’s 

functionality and why certain programmes or therapies are more efficient than others. This is 

often rather vaguely discussed and no determined explanations are given.”188 

Översiktsstudier diskuterar olika interventioner baserade på natur och/eller djur utifrån 

följande grupperingar: 

 Care farms – jordbruksanläggning som också har inslag av erbjuda hälsofrämjande 

aktiviteter.189,190 Stort i Nederländerna. I Tyskland kopplat till sjukvårdsanläggningar. På 

uppåtgående i Norge.191,192 

 Healing environments and healing gardens – har till syfte att vara en del av 

rehabiliteringsprocessen, antingen med deltagaren som passiv åskådare eller aktiv i någon 

process som inkluderar trädgård eller natur. Används exempelvis för att stimulera sinnena hos 

personer med Alzheimers.193,194,195 

 Green Excersize – att bedriva fysisk aktivitet i naturen. Forskning vid University of 

Essex, England, har visat att detta har god effekt på depression.196 Här skulle man också 

kunna placera de aktiviteter som vi exempelvis företar oss i rekreationsområden för att uppnå 

bättre fysisk hälsa. I Gävle bedriver Friskis och Svettis gympa i Boulognern om sommaren.197 

                                                 
187 Annerstedt, M & Währborg, P. Nature-assisted therapy: Systematic review of controlled and observational 

studies. Scandinavian Journal of Public Health, 2011; 39, 382. 
188 Annerstedt, M & Währborg, P. Nature-assisted therapy: Systematic review of controlled and observational 

studies. Scandinavian Journal of Public Health, 2011; 39, 384. 
189 Artz, B & Davis, D B. Green Care: A Review of the Benefits and Potential of Animal-Assisted Care Farming 

Globally and in Rural America. Animals (Basel). 2017 Apr; 7(4): 31. 
190 Haubenhofer, D K, et al. Green Care in Western European Countries. EXPLORE March/April 2010, Vol. 6, 

No.2, 107. 
191 Haubenhofer, D K, et al. Green Care in Western European Countries. EXPLORE March/April 2010, Vol. 6, 

No.2, 108. 
192 Inn på tunet: https://www.matmerk.no/no/inn-pa-tunet (2018-01-25). 
193 Haubenhofer, D K, et al. Green Care in Western European Countries. EXPLORE March/April 2010, Vol. 6, 

No.2, 108. 
194 Annerstedt, M & Währborg, P. Nature-assisted therapy: Systematic review of controlled and observational 

studies. Scandinavian Journal of Public Health, 2011; 39, 372. 
195 Göteborgs botaniska trädgård: http://www.botaniska.se/om-botaniska/grona-rehab/ (2018-02-04). 
196 Haubenhofer, D K, et al. Green Care in Western European Countries. EXPLORE March/April 2010, Vol. 6, 

No.2, 108. 
197 Gympa i Boulognern: http://www.gd.se/gavleborg/gavle/har-kan-du-trana-utomhus-i-gavle-i-sommar (2018-

02-04). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5406676/
https://www.matmerk.no/no/inn-pa-tunet
http://www.botaniska.se/om-botaniska/grona-rehab/
http://www.gd.se/gavleborg/gavle/har-kan-du-trana-utomhus-i-gavle-i-sommar
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 Eco-therapy – terapeutledd intervention som bland annat syftar till skapa en hållbar 

naturlig fysisk plats och till ”having their senses stimulated (by colors, sounds, fresh air, and 

the excitement about being outside)”198,199 

 Wilderness therapy and Adventure therapy – försiggår i vildmarken och inbegriper 

gruppaktiviteter och flyttar deltagarna till en ny kontext genom att inte ske i hemmiljö. 

Populärt i USA och Australien.200,201,202 I Sverige finns exempel på Hem för Vård och 

Boende (så kallade HVB-hem) med denna inriktning. Vildmarkens HVB i Fredrika riktar sig i 

huvudsak mot kriminalvårdens klienter och jobbar med gruppaktiviteter i vildmarksmiljö för 

en trygg återgång till samhället.203,204 

Horticultural Therapy – en form av terapi där växter och plantor blir ett redskap att nå 

ett behandlingsmål. Stort i England där över 21 000 deltar på veckobasis i en social form av 

Horticultural therapy som har välmående som mål. Ungefär hälften av deltagarna hade 

inlärningssvårigheter och nästan en halva med psykisk ohälsa.205,206 Spridd över hela världen 

och har i USA en egen association med tydlig koppling till forskning och vetenskap.207   

Åtminstone 9 st universitet i USA erbjuder kurser, kandidat, master eller 

doktorsprogram med inriktning mot Horticultural Therapy.208 I kinesisk kontext har 

Horticultural Therapy visat sig ha positiv effekt på depression och ångest.209 Inslag av detta 

finns på Gröna Rehab i Göteborg. 

 

 

 

                                                 
198 Haubenhofer, D K, et al. Green Care in Western European Countries. EXPLORE March/April 2010, Vol. 6, 

No.2, 109. 
199 Artz, B & Davis, D B. Green Care: A Review of the Benefits and Potential of Animal-Assisted Care Farming 

Globally and in Rural America. Animals (Basel). 2017 Apr; 7(4): 31. 
200 Haubenhofer, D K, et al. Green Care in Western European Countries. EXPLORE March/April 2010, Vol. 6, 

No.2, 109. 
201 Artz, B & Davis, D B. Green Care: A Review of the Benefits and Potential of Animal-Assisted Care Farming 

Globally and in Rural America. Animals (Basel). 2017 Apr; 7(4): 31. 
202 Annerstedt, M & Währborg, P. Nature-assisted therapy: Systematic review of controlled and observational 

studies. Scandinavian Journal of Public Health, 2011; 39, 372. 
203 Vildmarkens HVB: https://www.vmarken.se/ (2018-02-04). 
204 Inget jäv föreligger i och med omnämnandet av detta bolag, jag har ingen koppling till dom utöver att jag en 

gång varit på anställningsintervju där och blivit erbjuden ett högst underbetalt jobb. 
205 Haubenhofer, D K, et al. Green Care in Western European Countries. EXPLORE March/April 2010, Vol. 6, 

No.2, 109. 
206 Artz, B & Davis, D B. Green Care: A Review of the Benefits and Potential of Animal-Assisted Care Farming 

Globally and in Rural America. Animals (Basel). 2017 Apr; 7(4): 31. 
207 American Horticultural Therapy Association: http://www.ahta.org/ (2018-01-25). 
208 Horticultural Therapy studier: http://www.ahta.org/university-programs (2018-01-25). 
209 Kam, Michael CY & Siu, Andrew MH. Evaluation of a horticultural activity programme for persons with 

psychiatric illness. Hong Kong Journal of Occupational Therapy. 2010;20(2). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5406676/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5406676/
https://www.vmarken.se/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5406676/
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4.1.4 Slutsatser om tidigare forskning. 

Samtliga dessa ovannämnda former saknar i översiktsstudier en entydig förklaringsmodell till 

varför de fungerar. Det antas bero på att det sker en aktivitet, delaktighet i grupp, 

omhändertagande, byte av miljö, en fridfull miljö, empowerment, bemästring, 

självförmåga.210,211,212 

Östra och södra Europa tycks ännu inte ha omfamnat Green Care.213 

Det finns alltså ett glapp i forskningen angående naturens helande roll på mänskligt 

lidande; varför det fungerar. En teori som framkommer om effekten av naturinterventioner 

och att vistas utomhus, i jämförelse med institutionaliserade interventioner är att det är 

”something that would also support a theory of nature as beneficial itself, or at least bolstering 

any other therapy.”214 

Forskning rekommenderar följande: ”Another challenge for green care is for research in 

the field to be accepted by the scientific community. Researchers need to find new 

methodological approaches, or amend the current methodologies, to deliver robust, 

statistically significant quantitative and qualitative results to underline the positive effects of 

green care interventions.”215 

Samt, ur en rapport om Green care i nordisk kontext, från Norges miljø- og 

biovitenskapelige universitet216: ”Develop methodology to explain why or why not Green 

care works and for whom”.217 

 

 

 

 

                                                 
210 Artz, B & Davis, D B. Green Care: A Review of the Benefits and Potential of Animal-Assisted Care Farming 

Globally and in Rural America. Animals (Basel). 2017 Apr; 7(4): 31. 
211 Haubenhofer, D K, et al. Green Care in Western European Countries. EXPLORE March/April 2010, Vol. 6, 

No.2. 
212 Annerstedt, M & Währborg, P. Nature-assisted therapy: Systematic review of controlled and observational 

studies. Scandinavian Journal of Public Health, 2011; 39. 
213 Haubenhofer, D K, et al. Green Care in Western European Countries. EXPLORE March/April 2010, Vol. 6, 

No.2, 110. 
214 Annerstedt, M & Währborg, P. Nature-assisted therapy: Systematic review of controlled and observational 

studies. Scandinavian Journal of Public Health, 2011; 39, 384. 
215 Haubenhofer, D K, et al. Green Care in Western European Countries. EXPLORE March/April 2010, Vol. 6, 

No.2, 110. 
216 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet: https://www.nmbu.no/. 
217 Berget, B et al (eds.). Green Care in the Nordic countries – a research field in progress. Norges miljø- og 

biovitenskapelige universitet, 2012, 7. 
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4.2 Några kommentarer om behandling av psykisk ohälsa i offentlig vård 

och omsorg 

Det finns ingen samlad bedömning för hur effektivt det är med gruppbehandling i allmänhet, 

men för enstaka diagnoser finns det rekommendationer.218 För individuell terapeutisk 

behandling finns otaliga resultat, varav några avgörande faktorer är diagnos, 

behandlingsmetod, forskning och problematik, för att nu nämna just några. Det går alltså inte 

att ge ett rimligt och relevant svar.219 Dessutom hävdar forskning inom psykologi och lidande: 

”Inget av de vanligaste psykiska sjukdomssyndromen har ännu uppfyllt ens de mest 

grundläggande kriterierna för att anses vara ett sjukdomstillstånd – inte ens så dramatiska 

tillstånd som schizofreni eller bipolär sjukdom.”220 

Den svenska socialstyrelsen mäter en metods effektivitet genom att jämföra nytta med 

kostnad, där mest nytta för minst kostnad värderas högst.221 

Det finns därför inte någon vetenskaplig mening att jämföra denna uppsats´ resultat med 

en multityd av siffror för behandlingar. Inte heller finns det i detta läge grund för en 

diskussion om nytta och kostnad, men jag accepterar att det i framtiden kan vara av vikt, till 

exempel vid metodtillämpning inom offentlig sektor. 

 

4.3 Angränsande forskning 

I detta avsnitt är min avsikt att beskriva forskning som kan relateras till temat för denna 

uppsats. Det innebär att jag kommer att gå igenom hur perception beskrivs i akademisk 

litteratur, hur psykisk ohälsa definieras av Världshälsoorganisation, Folkhälsomyndigheten 

samt Socialstyrelsen. Jag redogör också kortfattat för olika ickemedicinska aktiviteter som 

kan förskrivas av den svenska vården i behandling av ohälsa, där psykisk ohälsa kan ingå.  

Avslutningsvis ger jag en totalbild av kapitlet i sammanfattningen och länkar det vidare 

in i uppsatsen genom att lyfta fram en gemensam nämnare som knyter samman kapitlets olika 

avsnitt. 

 

                                                 
218 Kåver, A. Social ångest. Stockholm: Natur & Kultur, 2014, 179-190. 
219 Den läsare som är intresserad av detta kan följa länken i denna not, som då hamnar på Uppsala Akademiska 

sjukhus´ webbplats: 

https://www.regionuppsala.se/Global/Extranät/Vårdgivare/Vårdprogram/Psykiatridivisionen/Bilaga%2013,överb

lick%20depression%20manual%20allmänpsyk.pdf (2018-02-18) 
220 Hayes, S, et al. ACT i teori och tillämpning. Stockholm: Natur och Kultur, 2012, 22. 
221 Vad betyder siffrorna? 

http://www.socialstyrelsen.se/nationellariktlinjermissbrukochberoende/sokiriktlinjerna/vadbetydersiffrorna 

(2018-01-21). 

https://www.regionuppsala.se/Global/Extranät/Vårdgivare/Vårdprogram/Psykiatridivisionen/Bilaga%2013,överblick%20depression%20manual%20allmänpsyk.pdf
https://www.regionuppsala.se/Global/Extranät/Vårdgivare/Vårdprogram/Psykiatridivisionen/Bilaga%2013,överblick%20depression%20manual%20allmänpsyk.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/nationellariktlinjermissbrukochberoende/sokiriktlinjerna/vadbetydersiffrorna
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4.3.1 Fysisk aktivitet på recept 

Fysisk aktivitet på recept kan förskrivas av egentligen vem som helst, jag själv har 

exempelvis gjort det under min tid som anställd behandlare på Gällivare Lasarett, och 

vanligast torde vara att vårdpersonal förskriver.222 Man kan i korthet beskriva fysisk aktivitet 

på recept som en ordination av aktiviteter som kräver en fysisk ansträngning; Promenader i 

tempo där man svårligen kan föra en konversation, styrketräning på gym et cetera.223 

 Detta är, i min mening, ett brukande av perceptionen såtillvida att detta innebär en de 

facto aktivering av det taktila, kinestetiska och smärtsinnet samtidigt som också det 

audiovisuella aktiveras. 

 Värt att nämna är att det finns idrottssociologisk forskning på motion, med 

utgångspunkt i den franska sociologen Bourdieus teorier om kapital och smak, där smaken för 

motion kan anses vara en klassmarkör och där god hälsa kan betraktas som en sorts kapital 

som går att byta mot annat kapital. Denna forskning rekommenderar daglig motion, i likhet 

med den dagliga tandborstningen, för att det har betydelse för individens hälsa och 

samhällsekonomin.224 

 Läkartidningen publicerade en klinisk översikt som visade att fysisk aktivitet hade 

samma goda effekt på lätt till måttlig depression som evidensbaserad psykoterapi och 

antidepressiva mediciner. Utan att riktigt kunna förklara varför detta sker, gissar författarna 

till översikten att det kan bero på molekylära förändringar i hjärnan, eller bättre 

bemästringsförmåga i den egna situationen.225 

Jag vill tolka detta, inte som psykologiska eller molekylära processer i första hand, utan 

relationer mellan människan och hennes omgivning; en mer utmanande beskrivning är att 

detta är perception in action.226 

 

4.3.2 Kultur på recept 

Vårdguiden 1177, avdelningen för Jönköpings län, berättar att kultur på recept är ett 

mellansteg i rehabiliteringen tillbaka till arbetsliv. Kulturaktiviteter, såsom konserter, 

slöjdning och gemensam sång, sägs sänka stress, lindra psykisk ohälsa samt vara hjälpsamt 

                                                 
222 Fysisk aktivitet på recept: http://www.fyss.se/far-fysisk-aktivitet-pa-recept/ (2018-01-16). 
223 Rekommendationer fysisk aktivitet på recept: https://www.folkhalsomyndigheten.se/far/rekommendationer/ 

(2018-01-16). 
224 Engström, L-M. Smak för motion. Stockholm: Stockholms universitets förlag, 2010, 121-125. 
225 Andersson, E et al. Fysisk aktivitet lika bra som KBT eller läkemedel vid depression. Läkartidningen. 

2015;112:DP4E. 
226 Mitt begrepp! 

http://www.fyss.se/far-fysisk-aktivitet-pa-recept/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/far/rekommendationer/
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vid långvarig och diffus smärta. Värt att notera hos denna källa, som är ett samarbete mellan 

Sveriges landsting och regioner, är uttalandet: ”Att delta i eller uppleva kulturaktiviteter 

stimulerar sinnena ger en känsla av sammanhang och meningsfullhet.”227 (Min fettning. Den 

inkorrekta meningsuppbyggnaden är källans.) 

Dock hävdar Epidemiologi- och registercentrum Syd, Skånes universitetssjukvård, att 

det inte finns tillräckligt med data för att belägga kulturinterventioners reella effekter, även 

om de i sin studie såg att deltagares hälsa förbättrades på områden som smärtproblematik, 

psykisk ohälsa och livskvalitet.228 

 Helsingborgs Dagblad berättar i en artikel att en stor majoritet av deltagare i kultur på 

recept i intervention är kvinnor, lider av psykisk ohälsa eller har en smärtproblematik. Även 

om denna källa mer kan kategoriseras som anekdotisk evidens, visar den att deltagarna 

uppskattar interventionen, att interventionen bland annat pågår i museum och i trädgård, men 

att det finns en politisk-ekonomisk diskussion om samhället ska bekosta 

kulturinterventioner.229 

 Jag vill lyfta in tolkningen att delta i kultur på recept innebär en aktivering av 

perceptionen, såsom Vårdguiden skriver och tidningsartikeln gör gällande då den berättar om 

exempelvis trädgårdsbesök.  

 

4.3.3 Skogen på recept 

Ytterst intressant är Statens Lantbruksuniversitet, Institutionen för skogens ekologi och 

skötsel, har både pågående, och avslutade, forskningsprojekt om skogen som en helande plats 

för psykisk hälsa, då mer specifikt stress och utmattningssyndrom.230  

En av forskarna, Skoglig doktor Ann Dolling, vid Statens Lantbruksuniversitet, berättar 

i en forskningspresentation:  

 

Öppna tall- och hedmarker visade sig vara bra miljöer och att vistas i skogsbrynet eller 

vid en sjö ger en känsla av lugn, säger Ann. Vi har också sett i studierna att 

                                                 
227 https://www.1177.se/Jonkopings-lan/Fakta-och-rad/Behandlingar/Kultur-pa-recept/ (2018-01-18). 
228 Utvärdering kultur på recept: https://www.skane.se/siteassets/kultur/dokument/utvardering-kultur-pa-recept-

april-2016.pdf (2018-02-18), 30. 
229 Kocken, P. Kultur på recept bra mot psykisk ohälsa. Helsingborgs Dagblad, 2014-10-29. (2018-01-18). 
230 Skog och hälsa 1: https://www.slu.se/institutioner/skogens-ekologi-skotsel/forskning2/skog-halsa/ (2018-01-

18). 

https://www.1177.se/Jonkopings-lan/Fakta-och-rad/Behandlingar/Kultur-pa-recept/
https://www.skane.se/siteassets/kultur/dokument/utvardering-kultur-pa-recept-april-2016.pdf
https://www.skane.se/siteassets/kultur/dokument/utvardering-kultur-pa-recept-april-2016.pdf
https://www.slu.se/institutioner/skogens-ekologi-skotsel/forskning2/skog-halsa/
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försökspersonerna upplever en positiv förändring redan efter bara någon timmes vistelse 

i skogsmiljö. De känner sig piggare och mer harmoniska.231 

 

Detta diskuteras i denna uppsats i avsnitt 2.1.2, men får ändå ett avsnitt för att lätt guida den 

intresserade läsaren till vidare information i ämnet.  

Forskarna vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel, forskar i samband med 

detta också på hur skogens positiva effekter ska kunna kombineras med just denna moderna 

monokulturella skogsproduktion: ”Resultatet visar att vid standardskogsskötsel kunde en 

relativt stor andel rehabskog (10-15 % av den totala skogsarealen) bevaras/skapas till en 

relativt liten förlust (2 %) av det maximala ekonomiska nuvärdet av virkesproduktionen i 

områdena i norra och mellersta Sverige”. 232 

 Det finns alltså en koppling mellan affärsintressen och den skogliga forskningen, vilket 

ger anledning att noggrant värdera resultaten, källkritisk granskning, från Institutionen för 

skogens ekologi och skötsel för att upptäcka eventuella tendenser på bristande objektivitet. 

 

4.3.4 Djurassisterade interventioner 

Djurassisterade interventioner är sådana interventioner där djur används för att uppnå 

behandlingsmål233,234 bland annat för att ”Contact with companion animals is associated with 

positive changes in cardiovascular functioning and concentration of various neurotransmitters, 

reduction in psychosomatic disorders and afflictions and fewer visits per year to the doctor 

amongst the elderly.”235  

 Bättre social förmåga och större förmåga att hålla samtal, resultat hos schizofrena, är 

också några av de goda effekter djur har på psykisk ohälsa.236 Samvaro med djur tycks ha god 

effekt på depression och ångest, samt underlätta inlärning.237  

                                                 
231 Skog och hälsa 2: https://www.slu.se/forskning/kunskapsbank/2013/4/kravlos-skog-hjalper-stressad/ (2018-

01-18). 
232 Lundell, Y. et al. Rehabiliteringsskog och virkesproduktion. Fakta Skog - Rön från Sveriges 

lantbruksuniversitet Nr 6 2015. 
233 Haubenhofer, D K, et al. Green Care in Western European Countries. EXPLORE March/April 2010, Vol. 6, 

No.2, 109. 
234 Artz, B & Davis, D B. Green Care: A Review of the Benefits and Potential of Animal-Assisted Care Farming 

Globally and in Rural America. Animals (Basel). 2017 Apr; 7(4): 31. 
235 Sempik, J., Hine, R. and Wilcox, D. (eds). Green Care: A Conceptual Framework, A Report of the Working 

Group on the Health Benefits of Green Care, COST Action 866, Green Care in Agriculture, 38. Loughborough: 

Centre for Child and Family Research, Loughborough University, 2010. 
236 Sempik, J., Hine, R. and Wilcox, D. (eds). Green Care: A Conceptual Framework, A Report of the Working 

Group on the Health Benefits of Green Care, COST Action 866, Green Care in Agriculture, Loughborough: 

Centre for Child and Family Research, Loughborough University, 2010, 39. 
237 Artz, B & Davis, D B. Green Care: A Review of the Benefits and Potential of Animal-Assisted Care Farming 

Globally and in Rural America. Animals (Basel). 2017 Apr; 7(4): 31. 

https://www.slu.se/forskning/kunskapsbank/2013/4/kravlos-skog-hjalper-stressad/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5406676/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5406676/
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 Häst som terapeutiskt redskap ger goda resultat hos barn inom autismspektrumet med 

sociala färdigheter och flexibilitet,238 men också att patienter med fysiska problem skattar sin 

livskvalitet högre om häst används som ett komplement i rehabiliteringen.239 

 Psykiatrin i Skellefteå erbjuder hästassisterade interventioner och jag har haft förmånen 

att träffa de terapeuter som leder denna verksamhet, och de förtjänar ett omnämnande här.240  

 Djur som används är hundar, hästar, åsnor, katter, nötkreatur, getter, får, kaniner, höns, 

delfiner, marsvin.241,242,243 (Listan ska inte ses som uttömmande.) Notera att inte reptiler, 

fiskar, blötdjur eller insekter finns med i sammanhanget. 

Djurets perspektiv på detta diskuteras inom forskningen, exempelvis på Nordic research 

conference in green care and nature-based interventions. Ett högst viktigt etiskt inslag som 

också diskuteras i litteratur från Ersta Sköndal högskola, där materialet ger för handen att 

påverkan på djuren, av att delta i djurassisterad interventioner, inte getts något större utrymme 

inom forskningen.244  

Från samma källa kommer att ”den fysiska kontakten med djuret ökar det kroppsliga 

välbefinnandet” och ”den positiva fysiska, psykiska och emotionella beröringen uppstår när 

man klappar djuret, men har även påvisats i blotta närvaron av djur samt vid betraktande av 

bilder föreställande djur.”245 

Ett exempel på att det växer fram vetenskapliga fält som syftar till att studera och 

förklara relationer mellan människa och djur är fältet Antrozoologi vid Universitet i Agder, 

Norge, och är inrymt under fakulteten för Hälsa och idrottsvetenskap.246 

Sammantaget har umgänge med djur positiv påverkan på människan och det vi kallar 

psykisk ohälsa.  

 

                                                 
238 Artz, B & Davis, D B. Green Care: A Review of the Benefits and Potential of Animal-Assisted Care Farming 

Globally and in Rural America. Animals (Basel). 2017 Apr; 7(4): 31. 
239 Silfverberg, G & Lerner, H. (red.). Hästen, hunden och den mänskliga hälsan. Stockholm: Ersta Sköndal 

Högskola Förlag, 2014, 98. 
240 Hästterapi Skellefteå: https://www.svd.se/har-ager-psykiatrin-egna-hastar (2018-02-10). 
241 Sempik, J., Hine, R. and Wilcox, D. (eds). Green Care: A Conceptual Framework, A Report of the Working 

Group on the Health Benefits of Green Care, COST Action 866, Green Care in Agriculture, Loughborough: 

Centre for Child and Family Research, Loughborough University, 2010, 39. 
242 Haubenhofer, D K, et al. Green Care in Western European Countries. EXPLORE March/April 2010, Vol. 6, 

No.2, 110. 
243 Artz, B & Davis, D B. Green Care: A Review of the Benefits and Potential of Animal-Assisted Care Farming 

Globally and in Rural America. Animals (Basel). 2017 Apr; 7(4): 31. 
244 Silfverberg, G & Lerner, H. (red.). Hästen, hunden och den mänskliga hälsan. Stockholm: Ersta Sköndal 

Högskola Förlag, 2014, 165. 
245 Silfverberg, G & Lerner, H. (red.). Hästen, hunden och den mänskliga hälsan. Stockholm: Ersta Sköndal 

Högskola Förlag, 2014, 95, 100. 
246 Antrozoologi: https://www.uia.no/forskning/helse-og-idrettsvitenskap/antrozoologi (2018-01-23). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5406676/
https://www.svd.se/har-ager-psykiatrin-egna-hastar
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5406676/
https://www.uia.no/forskning/helse-og-idrettsvitenskap/antrozoologi
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4.4 Metodologiska ansatser i tidigare forskning 

Det finns ingen enhetlig metodisk inriktning inom det fält som kan benämnas green care. Det 

finns ett flertal metodologiska ansatser, varur det heller inte kan utkristalliseras något 

dominerande sätt att nå kunskap. Dock ska detta inte förstås som ad hoc-metodik, utan snarare 

betraktas som ett resultat av den bredd som ryms inom green care. I princip alla anförda 

artiklar skiljer sig metodologiskt åt; användande av skattningsskalor, intervjuer, 

observationer, litteraturöversikter, interventioner och utvärdering av dessa, historiska 

redogörelser.247  

 Jag vill framhålla att detta också kan tolkas som att det finns en nyfikenhet, 

vetenskaplig sådan, för green care och sambandet till människan och att det därför finns en 

mångfald metodologiska ansatser.  

Samtidigt vill jag länka samman detta avsnitt, och denna uppsats, med det Peder Thalén 

och Ulrika Serrander vid Högskolan i Gävle skriver i förordet till en antologi om humanistisk 

forskning idag; att humaniora idag tycks befinna sig i förändring som inbegriper ett 

diversifierat fält av metodiska utgångspunkter, en mångfald som kan uttryckas i termer av 

tvärvetenskaplighet och det tycks som att det finns ett flertal humaniora sida vid sida.248 

 

4.5 Sammanfattning av tidigare forskning 

Jag har i detta kapitel visat på den mångfald som finns inom den akademiska världen vad 

gäller naturens roll i helandet av psykisk ohälsa. Det är ett brett spann som inom sig rymmer 

allt ifrån steril psykiatri, idrottssociologi och skoglig vetenskap till psykologi, filosofi och 

djurhållning. Det kan sägas vara fastslaget att människan mår bra av naturen, oavsett om det 

handlar om att interagera med djur eller titta på en sjö i skydd av ett glest bestånd av äldre 

tallar, men det finns hittills ingen entydig forskning som visat på varför det är på detta sätt. 

Faktiskt är det många antaganden, och mer eller mindre sannolika/osannolika 

förklaringar, som i sig också rymmer ett brett spann, till varför naturen har positiv effekt på en 

stukad människa, men inget som i mitt tycke sätter fingret på pudelns kärna: perceptionen 

som en relation mellan människan och det mer-än-mänskliga. Perceptionen är nämligen den 

gemensamma nämnare som binder samman denna stundtals ganska spretiga tidigare 

forskning; något vi har anledning att återkomma till senare i uppsatsen. 

                                                 
247 Sempik, J. Green care and mental health: gardening and farming as health and social care. Mental Health 

and Social Inclusion, Volume 14 Issue 3, August 2010, 15-22.  
248 Serrander, U & Thalén P (red.). Kunskap, motstånd, möjlighet. Humanistisk forskning idag. Farsta: Molin & 

Sorgenfrei Förlag, 2017, 10-11. 
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Kapitel 5 – Analys och diskussion 

Jag vill inleda denna analys med att ge ett konkret exempel från mitt yrkesliv. Min utkomst 

kommer dels från egen näringsverksamhet, och dels från en anställning inom 

socialförvaltning på Gävle Kommun. Hos kommunen är jag personal på ett Hem för Vård och 

Boende, så kallat HVB-hem, för ensamkommande flyktingbarn. Den största förmånen jag har 

är möjligheten att ta med dessa barn på utflykter i naturen, och i samband med det, erbjuda 

tillfällen att möta min karelska björnhund. 

 Min uppfattning som professionell, är att dessa utflykter, särskilt när hunden är med, 

leder till att barnen sover bättre, äter bättre och är dessutom mer kontaktsökande. En relevant 

fråga att ställa sig är: hur kommer det sig? 

Det i första ögonblicket givna svaret är: det är ju för att de är ute och gör grejer!  

 Visst kan det ytligt sätt vara sant, på ett lekmannamässigt plan, men när förklaringen i 

sig behöver en förklaring blir det svårare. Min avsikt är att använda denna inledning för att 

analysera undersökningen och sätta det i perspektiv till uppsatsens teoretiska, framåtpekande 

förslag. 

 

5.1 Hur naturinriktade interventioner ser ut idag och förklaringsmodeller 

Samtidigt som detta kapitel leder vidare till de övriga följdfrågorna, besvarar det också 

uppsatsens första följdfråga: Hur ser naturinriktade interventioner idag och hur förklaras dessa 

av etablerad vetenskap och beprövad erfarenhet? 

Som undersökningen visat pågår forskning vid SLU Umeå som förklara naturens 

läkande förmåga med att människan upplever sig trygg bland stora träd och stenar med en 

tillgänglig vy, och närvaro av vatten. Detta skulle i sin tur så att säga ha sitt ursprung i en 

mänsklig försmak, genetiskt predisponerad om man så vill, för naturen; bland annat för att 

människan antas ha sitt ursprung på den afrikanska savannen. En närbesläktad 

förklaringsmodell till varför försmaken skulle vara av biologisk sort, är att människan antas 

ha ett gemensamt evolutionärt ursprung med allting levande. Det tycks mig som att dessa två 

förklaringsmodeller dels kräver en evolutionär utgångspunkt baserad i biologin, vilket de 

facto utesluter skapelseberättelser och andra religiösa övertygelser; dels förminskas naturens 

läkande förmåga till något som finns hos människan; försmaken.  

Naturen reduceras på detta sätt till en bisats i förklaringsmodellerna, då fokus landar på 

människan. Samtidigt bör man ställa sig frågande till faktorer som inte går att verifiera eller 

kontrollera genom tester och studier. De barn som följer med till skogs med hunden skulle 
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enligt dessa två förklaringsmodeller ha nytta av det därför att de har en a priori-smak för 

exempelvis skogen, utan att ge någon förklaring på det mer-än-mänskligas påverkan på 

barnen. Konsekvensen av förklaringsmodellerna ger att det mer-än-mänskliga blir något 

passivt som är till för det enbart mänskliga att nyttja. 

 En besläktad teoretisk konstruktion om naturens läkande förmåga, till exempelvis det 

biofila från SLU Alnarp, eller den omslutande upplevelsen enligt SLU Umeå,  är den som 

försöker, återigen evolutionärt, sätta människans behov och att få skydd mot potentiella faror 

och överblick mot omgivningarna. Här skulle försmaken bestå i att naturen erbjuder 

möjligheter att i första hand visuellt kontrollera den närmsta omgivningen och sätta sig i 

trygghet mot till exempel rovdjur eller fiender. Denna teoretiska modell är svår att förhålla sig 

till genom den professionella erfarenhet jag tog upp i inledningen, eftersom glädjen av att 

exempelvis kasta macka vid kusten, potentiellt skulle innebära att glädjen beror på 

upplevelsen av att se omgivningen. Dessutom är det oerhört krångligt att skilja på vad som är 

vad, speciellt om vi behöver veta varför det har en läkande förmåga. 

 Om jag hittills diskuterat mer biologiskt inriktade förklaringsmodeller vill jag nu ta upp 

sådana som tar sin utgångspunkt i andra grundläggande orsaker. 

 En variant på dessa förklaringsmodeller är en som utgår ifrån en estetisk ansats, 

exempelvis det som kan finnas som ett inslag i trädgårdsterapi eller i det som finns hos Gröna 

Rehab som faller inom Attention Restoration Theory. Naturen ges ett epitet av estetisk 

skönhet, vilket ger positiva känslor, men också biologiska responser i form av sänkta 

fysiologiska stressreaktioner. Detta är givetvis en mer subjektiv aspekt, skönhet visavi 

hiskelighet, men likafullt erkänner den naturen som något värdefullt i sig; den blir inte enbart 

passiv utan har särskilda egenskaper som bidrar till mänskligt läkande. Denna ansats kan 

problematiseras därför att inte bara det mer-än-mänskliga kan sägas besitta egenskaper av 

estetisk skönhet. Varför just naturens estetik skulle vara kvalitativt mer läkande, ter sig högst 

problematisk. Dessutom kan de sänkta fysiologiska stressreaktionerna förklaras med den 

fysiska aktiviteten som krävs för att vara i naturen, vilket lämnar frågetecken runt estetikens 

betydelse. Ett exempel där denna ansats ändå varit givande inom yrkesverksamheten är de 

tillfällen skolan gett barnen i uppgift att fotografera något i naturen och sedan på bildlektionen 

avbilda fotografiet med penna och färg. 

 Den förklaringsmodell som lägger fokus på att mänsklig återhämtning sker när den 

fokuserade uppmärksamheten tillåts vila och människan istället bara kan låta sig fascineras av 

sin omgivning. När denna fascination sker, vilar det i människan som krävs för att prestera på 

ett arbete eller rikta sin uppmärksamhet på social media. Här får naturen en roll av något 
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människan nyttjar för att kunna återgå till en enbart mänsklig tillvaro. Kravlösheten i 

fascinationen är en mänsklig funktion, och kräver endast en kuliss. Det mer-än-mänskliga blir 

på detta sätt en konsumtionsvara bland andra i en enbart mänsklig kontext. 

En kulturell förklaringsmodell, som ligger i linje med människans evolution som art, är 

att människan genom tidig prägling i barnaåren på en specifik på naturtyp i omgivning, mår 

bra av att, vid vuxenålder och samtidig ohälsa, spendera tid i denna naturtyp. Detta motsägs 

direkt av beprövad erfarenhet med barn från till exempel Somalia och Afghanistan, som tycks 

få ett välbefinnande av naturen i Gästrikland och Hälsingland, med en karelsk björnhund. 

 SLU Alnarp bedriver omfattande forskning på naturen som läkande faktor; där särskilt 

trädgård ingår i forskarskolans interventioner. Här finns också kanske den mest avancerade 

teoretiska förklaringsmodellen, överbyggnaden om traditionella dialektiska termer används, 

som trots goda resultat från naturen, lägger naturens effekter hos människan. 

Förklaringskedjan kan beskrivas som att den börjar med att människan omedvetet processar 

inkommande signaler från sin omgivning, exempelvis trädgården, och tolkar dessa signaler. 

Tolkningen kan ske utifrån tidigare erfarenheter och aktuella behov, i samtidig närvaro av 

känslor och stämningsläge – och först då kan naturen ha en läkande effekt på ohälsa. Inom 

denna förklaringsmodell ryms också ett teorem om anknytning till träd och stenar, som 

aktiverar barndomens trygga anknytning till trygga ting, till exempel en nallebjörn. Här 

diskuteras också människans skörhet vid ohälsotillstånd och behov av social stabilitet. 

Komplexiteten i denna teoretiska konstruktion är oerhörd och jag vill hävda att den på grund 

av denna komplexitet är svår att verifiera eftersom det är ett så ofantligt stort antal faktorer 

som kan verka avgörande. Ytterligare ett problem är att barnen i inledningen inte har vare sig 

tidigare erfarenheter av eller anknytning till företeelser i den svenska naturen, och trots det 

tycks de inte fara illa av den. Vidare problematiskt är att förklaringsmodellen fokuserar, i all 

sin komplexitet, på det enbart mänskliga, och därmed reducerar det mer-än-mänskliga till en 

produkt som kan konsumeras, genom att använda det i sin forskning, och till något som i sig 

inte uppbär ett värde. 

Mer oroande, ur perspektiv av samhällelig inkludering av till exempel människor med 

funktionshinder, är att naturens läkande förmågor förklaras med mänskliga kognitiva 

förmågor i de ovanstående teoretiska förklaringsmodellerna. Det innebär ett faktiskt 

uteslutande av naturens läkande förmåga på de människor som har medfödd oförmåga till 

kognitiva funktioner, eller förvärvade sådana, eller för den delen, inlärda. 

 Utöver de ovanstående teoretiska förklaringsmodellerna, vilka är förankrade i en 

akademisk kontext i huvudsak, finns det också teoretiska konstruktioner av mer praktisk art. 
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Dessa skulle kunna beskrivas som exempel på anekdotism, eller för den delen, beprövad 

erfarenhet. 

 Det verksamma med naturen och djuren som antingen egen behandling av ohälsa, eller 

som en del av behandlingssammanhang med också andra inslag, har i den vetenskapliga 

litteraturen ingen entydig förklaring. Alldeles oavsett om människorna har social samvaro i 

trädgård eller i stallet, åker flotte, fokuserar på odlingsprocessen, har besök av en 

assistanshund – finns det ingen bas till förklaringen varför detta är värdefullt ur ett läkande 

perspektiv. Teorierna är många, de beprövade erfarenheterna likaså, men trots det saknas 

kunskap för att förstå kopplingen mellan mänskligt helande och den mer-än-mänskliga 

tillvaron. 

 Några av de mest relevanta förklaringsmodellerna handlar bland annat om social 

samvaro i en miljö utanför hemmet, sjukhuset eller institutionen. En annan är själva den 

aktivitet det innebär att påta i trädgårdslandet. Vidare finns här idéer om färdighetsträning 

genom social samvaro med djur eller hantering av desamma; oftast kan det handla om en 

kombination av social samvaro och hantering av djur, särskilt hästar. Hundar är ett gott 

exempel på djur som används som ett inslag i den dagliga tillvaron på bland annat 

äldreboenden. Dessa mer praktiska förklaringsmodeller finns i huvudsak i den västliga 

hemisfären och har stort genomslag i så vitt skilda aktiviteter som forsränning, ridning, 

kaniner på förskola, odling och bondgårdar. Denna aspekt av att använda det mer-än-

mänskliga att läka det enbart mänskliga är lättillgängligt och relativt billigt och har attraherat 

forskningens intresse. Här finns också diskussionen om djurens välfärd, etiska aspekter på 

människovärde och ett distanserade till en byråkratisk hälsovårdsapparat i respektive 

verkningsområde. Här vill jag verkligen framhålla egen professionell erfarenhet av att barnen 

i inledningen sover bättre, äter bättre och är mer sociala när de gör tricks med den karelska 

björnhunden, kastar macka vid kusten eller går över strid fors på en hängbro. 

 Faktiskt är Green Care snarare att betrakta som en hel arsenal av olika sätt att använda 

natur och djur i diverse behandlingar i syfte att bota eller lindra mänsklig ohälsa. Forskning 

finns, men dess knapphet erkänns och behovet av mer och specificerad forskning uttrycks. 

Avståndet mellan Green Care som diversifierade metoder som erkänner naturen som en faktor 

i mänskligt läkande, och Green Care som vetenskap är tydlig. I praktiken används naturen, 

medan de teorier som finns kan betraktas placera det mer-än-mänskliga i utkanten av 

förklaringen, för att i själva kärnan ha det enbart mänskliga; savannen är nyttig därför att 

människan föredrar den. Medan denna uppsats skulle föreslå att savannen är nyttig därför att 

vi är i en relation till den genom våra och dess sinnen.  
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Denna uppsats vill hävda att samtliga metoder, eller terapier, som undersökts har en 

gemensam nämnare: aktiveringen av den mänskliga perceptionen. (min kursivering) 

 Perceptionen kan delas med det mer-än-mänskliga och finns också hos det mer-än-

mänskliga. Att vistas i naturen innebär de facto en aktivering av människans sinnen, alldeles 

oavsett teoretisk förklaringsmodell. Trots detta är perceptionen som en förklaring till naturens 

läkande effekt på människan ännu inte en förklaringsmodell som fått genomslag. Den 

återfinns i den delen av vetenskapen som försöker ge svar på de ekologiska frågor som vårt 

moderna kapitalistiska samhälle reser. Genom att också göra det mer-än-mänskliga till 

perceptiv part i den relation som uppstår när människan upplever naturen och djuren, försöker 

den ekologiska fenomenologin återupprätta naturens värde undan rovdrift och undergång. 

Den mänskliga perceptionens innehåll måste också bearbetas av människan och denna 

process kan beskrivas i termer av att olika bilder och begrepp, förmedlade av talet som en del 

av tänkandet, får relationer med varandra, och bildar enheter som dels lär människan saker om 

sin omvärld, men också om sig själv. Relationsinramning skapar det som inte konsekvenser 

eller associationer lär människan. 

   

5.2 Människans organisering av sin inlärning av naturen och djuren ur ett 

socialt respektive individuellt perspektiv  

I ett socialt sammanhang har begrepp och bilder förlorat sin förankring i något reellt eftersom 

människans ekonomi drivs av konsumtion. Produkterna måste för att vara säljbara förknippad 

med värden, bilder, begrepp, språk, som gör att också konsumenten får ta del av dessa. 

Konsumenten skapar sig själv genom den hyperrealitet som konsumeras, och skapar på så sätt 

mer hyperrealitet. Genom detta skapas verkligenheten i hyperrealiteten eftersom människan 

förhåller sig till det konsumerade snarare än det producerade. Det är idag fullt möjligt att sälja 

en pizza capricciosa som italiensk, trots att bagaren kommer från Turkiet, mjölet från Sverige, 

skinkan från Danmark, svampen från Polen, tomatsåsen från Holland, osten från Tyskland 

och ugnen från Spanien. Pizzans produktion har ingen koppling till konsumtionen av det 

italienska, men det är det italienska som får människan att konsumera och samtidigt skapas 

också en verklighet där italiensk pizza kan förknippas med medvetenhet om ursprung och 

autenticitet; hyperrealism som individuell relationsinramning i social kontext. 

Kunskapen om verkligheten som simulationer staplade och överlappande. Människans 

förmåga att relatera denna simulacra genom relationsinramning skapar hyperrealiteten. Att 

uppleva naturen, att bli en sinnlig varelse som flyttar sitt fokus till den perceptiva delen av sig 
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själv och förmår att ta del av det mer-än-mänskliga; det som är i sig självt, utan oss 

människor, det med vilket vi blivit människa i relation med och till. Sammanbundenhet249 av 

en gemensamhet av tid och rum mellan människan och det mer-än-mänskliga.250 En köttets 

företräde i ett holistiskt perspektiv: 

 

Of course, we humans also think with our muscled limbs – less elaborately than the 

wingeds, but still: our legs steadily adjust their stride to match the steepness of the 

slope, our ankles flexing to meet the exposed roots and jumbled rocks as we walk. It´s 

an ongoing and attentive response to the unpredictable nuance of the present moment, a 

corporeal decision-making that underlies all our abstract reflections. Nonetheless, we´ve 

learned to associate the thought with the latter – with very verbal (and sometimes 

numerical) cogitations coursing within our heads – and so have taken ourselves out of 

rapport with other animals.251 

 

Jag vill göra en avstickare och fortsätta här med att berätta om ett flertal praktiskt språkliga 

observationer som jag gjort under tiden jag arbetat med att författa denna uppsats.  

När vi i Sverige pratar om att åka och fiska hälsar vi våra fiskande kamrater med att 

säga skitfiske på dej, alltså en önskan om en misslyckad beskattning av naturens resurser. I det 

outtalade och osagda, finns något som hindrar oss från att bli övermodiga och ens önska lycka 

till. Vilket kanske hade varit mer passande med tanke på själva värdet av upplevelsen av att få 

napp. Detsamma kan sägas om jakt; oturen väntar runt hörnet om högmodet slår igenom i det 

högljudda pratet om uttag från djurbeståndet. (mina kursiveringar.)  

Jag blev först förvånad, sedan ringde det en sån där aha-klocka, när en äldre anhörig 

korrigerade mitt tal i samband med att jag tackade för en omskolad planta hon gett mig. Man 

säger inte tack när man får växter, Timo. En konnotation om att ägarskap över levande inte 

ska uttalas i det levandes närvaro. 

I språklig mening, i tänkandets praktik, relationsinramas ett uttag från naturen med en 

sorts tystnadskultur där det mer-än-mänskliga antas kunna ta del av det uttalat sagda.252 Det 

kan relateras till den fenomenologiska ekologin: ”Ultimately, it is not human language that is 

                                                 
249 Olov Dahlin i: Serrander, U & Thalén P (red.). Kunskap, motstånd, möjlighet. Humanistisk forskning idag. 

Farsta: Molin & Sorgenfrei Förlag, 2017, 201. 
250 Abram, D. The spell of the sensuous. New York: Vintage Books, 1996, 181-223. 
251 Abram, D. Becoming animal. New York: Vintage Books, 2010, 191. 
252 Kopplingen till noanamn är uppenbar. 
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primary, but rather the sensuous, perceptual life-world, whose wild, participatory logic 

ramifies and elaborates itself in language.”253  

Som det framgått av inledningen är tesen i denna uppsats att det beror på en aktivering 

av perceptionen, och att denna kan betraktas som en relation som uppstår när människan 

förhåller sig till objekt som inte är en återspegling av den mänskliga uppfinningsrikedomen; 

perception som en relation till det som är mer-än-mänskligt. 

Denna uppsats vill argumentera för att människan organiserar sin inlärning av naturen 

och djuren i ett socialt sammanhang som inte direkt är kopplat till ett ontologiskt vara som 

utgörs av en verklighet och av de sociala relationer som skapar och skapas av den. Snarare ser 

denna organisation ut som en serie av hopkopplade återspeglingar av reflektioner i en sentida 

kapitalistisk epok baserat på konsumtion; återspeglingar av reflektioner utan förankring i 

något reellt. Ett annat sätt att uttrycka denna hyperrealitet är att säga att det är fenomen som 

inte ger tillgång till det som ger fenomenet, eftersom fenomenen är fenomen av andra 

fenomen lösgjorda från det som är. 

Hyperrealiteten är den kontext verkligheten skapas i. Naturen och djuren skapas inte för 

att de finns och för att vi kan få tillgång till dem, eller till kunskapen av dem. Istället skapas 

naturen och djuren av de fenomen dessa är organiserade tillsammans med. Exempelvis 

skogen förstås alltså inte i första hand som en livsvärld för hela ekologier av organismer, utan 

som ett förråd av fibrer för människan att förädla och sälja. Ett annat exempel är att 

förståelsen av djuren också kan uttryckas som att de skapas i människans sociala kontext 

genom de värden som tillförs det individuella jaget i den stund djuret konsumeras, i bland 

annat djurvälfärdsfrågor, liksom i modeindustrin, men också i etiska ställningstaganden.  

 Det som inte kan konsumeras i hyperrealismen har svårt att finnas till.  

Ur ett individuellt perspektiv kan den ovanstående sociala grupperingen av 

hyperrealistiska fenomen beskrivas i termer av relationsinramning. Det innebär ett 

språkbaserat tänkande där olika fenomen utanför människan genom språkbruket får en 

relation. Genom denna relations befästs inlärningen och får en fixerad mental form; den ramas 

in. Individen som ett jag kan känna denna relationsinramning, kan resonera om den, förändra 

den, skapa sig själv med den, kontextualisera sig med den. 

 Att individen pratar om naturen och djuren, de ord som väljs, de meningar som 

sammansätts, skapar denna inlärning och är i jaget högst verklig; en sorts inre inlärning som 

försiggår inom människan. Ställd i kontrast mot andra beskrivna, också vetenskapligt 

                                                 
253 Abram, D. The spell of the sensuous. New York: Vintage Books, 1996, 84. 
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utforskade, modeller för inlärning – associationsstyrd och konsekvensstyrd inlärning som kan 

sägas pågå utanför individen – är relationsinramning också en form av inlärning som tillåter 

hög grad av abstraktion; och ger därför utrymme åt långsökta resonemang och teorier. 

 Naturen och djuren blir på detta sätt inlärt, och förstått, genom det språkliga innehåll de 

förknippas med. Detta sker i individen och utan att någon egentlig erfarenhet behöver föregå 

inlärningen. Exempelvis är det därför möjligt för en människa att fullkomligt hata vargen utan 

att för den sakens skull någonsin ha vare sig sett, hört eller interagerat med en varg. Likafullt 

är det av samma orsak möjligt för en människa att veta att naturen besitter egenskaper som 

förknippas med godhet, trots att naturen är full av sådant som skulle kunna beskrivas som 

ondskefullt. Relationsinramningen kan därför sägas vara något som tillåter människan att 

flexibelt lära in sin omgivning utan att direkt erfara eller påverkas av den.  

Naturen inramas inte holistiskt eftersom vi konsumerar den. Det är inte möjligt att 

konsumera en helhet, eftersom det skulle krävas att människan själv blir en del av helheten. 

Däremot, att stycka upp helheten i delar, och förknippa dessa delar med andra begrepp och 

bilder, gör den avstyckade beståndsdelen till en högst förbrukningsbar vara. Vårt tänkande, 

samtidigt som det inom sig bär mer potential än enbart det aktuella, genom århundranden av 

språklig fjärmning från det mer-än-mänskliga254,255 är rustat för hyperrealiteten; den frodas i 

oss och vi i den. 

 

5.3 Källkritiska anmärkningar 

Jag vill anföra en källkritisk punkt, nämligen den om kopplingen mellan forskningen vid SLU 

Umeå om skogens positiva effekter, på speciellt utmattningssyndrom, och modern 

skogsproduktion i stordriftsformat, vilken kraftigt ifrågasätts som en monokultur och skadlig 

för den biologiska mångfalden.256 Det är högst anmärkningsvärt att forskningen vid SLU 

Umeå uttryckligen vill anpassa naturen till dels mänskligt lidande och dels till en kapitalistisk 

skogsekonomi som har som mål att maximera profiten. Faktiskt är åtminstone ett av dessa 

skogsbolag så tillfreds med denna forskning att de presenterar det på sin sida som något 

positivt; utan att på något sätt problematisera relationen mellan kapitalistiska intressen och 

lindring av mänskligt lidande.257  

                                                 
254 Abram, D. The spell of the sensuous. New York: Vintage Books, 1996. 
255 Olov Dahlin i: Serrander, U & Thalén P (red.). Kunskap, motstånd, möjlighet. Humanistisk forskning idag. 

Farsta: Molin & Sorgenfrei Förlag, 2017. 
256 Skydda skogen: http://skyddaskogen.se/sv/ (2018-01-18). 
257 Holmen skog: https://www.holmen.com/sv/skog/besok-skogen/halsa/skog-pa-recept/ (2018-04-25). 

http://skyddaskogen.se/sv/
https://www.holmen.com/sv/skog/besok-skogen/halsa/skog-pa-recept/
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Skulle någon ta forskning som försöker jämka så vittskilda intressen om det förhöll sig 

om hälsosam fysisk aktivitet för hjärt-kärlsjuka i kombination något cigarettbolags produkter? 

Förmodligen inte.  

Även om detta ovanstående är ett relativt polariserande exempel, tjänar det till att belysa 

och problematisera ett de facto vetenskapligt förhållningssätt som forskare uppvisar inom en 

aktuell svensk kontext, som påstår sig vilja hjälpa och lindra ohälsa. För vem tror på allvar att 

en utmattningsdeprimerad medelålders mat-tant har möjlighet att påverka på det sätt ett 

skogsbolag, i detta exempel SCA och inte Holmen som i ovanstående resonemang, som 

exempelvis år 2016 omsatte drygt 117 000 miljoner kronor?258 

Slutlig källkritisk notering är att rapporteringen i nyhetsmedia om växters perception 

beskrivs i termer av att växterna tycks uppleva det som trångt. Själva ordet trångt, vilket inte 

beskrivs i artikeln ha fastslagits vara majsplantornas upplevelse, utgår från en diskurs av 

konkurrens. Det är alltså öppet att tänka sig att växterna kanske lämnar plats av solidaritet? 

Vid en sökning på SLUs pressmeddelande fanns inte det listat vad Svenska Dagbladet 

rapporterade om i sin notis.259 

 

5.4 Samhälleliga aspekter och hållbarhet 

I detta avsnitt har jag för avsikt att kort peka på hur kunskapen i denna uppsats, och om Green 

Care överlag, kan användas ur ett sociogeografiskt perspektiv. 

 Naturen som samarbetspartner i den mänskliga hälsan finns att hitta i det som kallas 

Glesbygd: områden där det inte bor så många människor och de som bor där har långt till 

service och samhällsfunktioner.260 Istället har dessa människor nära till vattendrag, skogliga 

miljöer, åker-, ängs- och myrmarker, boskap och andra djur. Samhället skulle kunna välja att 

prioritera bort detta staplande av människor på hög som staden utgör, och istället utveckla 

vård och omsorg i mer naturliga miljöer, och samtidigt också fördela resurser mellan stad och 

land och få till en växelverkan och dynamik där också glesbygden blir en bidragande part. 

Green Care och denna uppsats erbjuder således ett bidrag till hållbar samhällelig utveckling.  

 

 

                                                 
258 SCA omsättning: http://reports.sca.com/2016/arsredovisning/koncernen/omsaettning-och-resultat.html (2018-

03-22). 
259 Brist på källa hos Svenska Dagbladet: https://www.slu.se/om-slu/pressrum/pressmeddelanden/ (2018-05-08). 
260 Glesbygd: 

http://www.jordbruksverket.se/etjanster/etjanster/etjansterforutvecklingavlandsbygden/alltomlandet/sahardefinie

rarvilandsbygd.4.362991bd13f31cadcc256b.html (2018-04-25). 

http://reports.sca.com/2016/arsredovisning/koncernen/omsaettning-och-resultat.html
https://www.slu.se/om-slu/pressrum/pressmeddelanden/
http://www.jordbruksverket.se/etjanster/etjanster/etjansterforutvecklingavlandsbygden/alltomlandet/sahardefinierarvilandsbygd.4.362991bd13f31cadcc256b.html
http://www.jordbruksverket.se/etjanster/etjanster/etjansterforutvecklingavlandsbygden/alltomlandet/sahardefinierarvilandsbygd.4.362991bd13f31cadcc256b.html
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5.5 Slutsatser 

Kan perceptionen, betraktad som en relation mellan människan och det mer-än-mänskliga, 

förklara naturens läkande förmåga på den mänskliga organismen? 

Denna uppsatsens huvudsakliga forskningsfråga får anses besvarad. Jakande, ur 

perspektivet att jag skisserat en teoretisk modell som inom sig bär en tredelad konfliktens 

logik. Nekande, ur perspektiv att det ännu inte finns så kallat evidensbaserat stöd för min 

teoretiska förklaringsmodell.  

 Svaret på frågan blir, inte svävande, hellre pekande i en särskild riktning, att detta är en 

utgångspunkt med vilken vi kan ta oss an förståelsen av relationen mellan människan och det 

mer-än-mänskliga, i syfte att läka ohälsa.  

Det finns en uppsjö med metoder kopplade till Green Care, men ingen utvecklad 

teoretisk förståelse för dessa metoders mekanismer. Den ekologiska 

perceptionsfenomenologin erbjuder en förklaring som bottnar i en gemensamhet mellan det 

mänskliga och det mer-än-mänskliga genom sinneserfarenhet och varseblivning. Detta kan 

uttryckas som en ömsesidig relation.  

Förståelsen av det mer-än-mänskliga är i en social kontext organiserad som en 

gruppering av bilder och metaforer utan förankring i något verkligt; ett 

konsumtionskapitalistiskt sätt att stimulera fortsatt tillväxt. Produktion har ersatts av 

konsumtion, och för att maximera konsumtionen är det sociala livet kommodifierat och 

därigenom skapas konsumenten genom det konsumerade. 

 På ett individuellt plan förstås det egna jaget, liksom det mer-än-mänskliga, genom de 

relationer som ramar in de begrepp som uttrycks språkligt. 

 Denna uppsats föreslår att genom att upprätta en fysisk relation till naturen och djuren 

kan en annan relationsinramning ske som dessutom potentiellt kan bryta igenom 

hyperrealiteten. Däri skulle, enligt denna uppsats, det mer-än-mänskligas läkande förmåga 

ligga. Dock finns det kulturella och socioekonomiska hinder för detta, liksom att forskningen 

är högst tendensiös till privata kapitalintressens favör. 

 Det mer-än-mänskliga skapar ett avbrott i den allt stridare ström av grundlösa bilder 

som reflekterar en enbart mänsklig utveckling och tillvaro. Att medvetet befinna sig i de 

fenomen som avges av det mer-än-mänskliga återvänder vi från den hyperrealistiska tillvaro 

till den omgivning som både ser och hör oss och låter oss se och höra den. Detta befinnande i 

den sinnliga gemenskapen som en perceptionell relation innebär, tillåter en 

relationsinramning som är förankrad i ett verkligt sammanhang som inte utgör en 

konsumtionens logik. 



 

 60 

Det finns en gemensam nämnare som löper som en röd tråd genom det som faller inom 

ramen för Green Care; nämligen den om att i samtliga de fall som hittills varit föremål för 

studier, alldeles oavsett teoribildning eller metodisk skola, så aktiverar de alla den mänskliga 

varseblivningsapparaten. Detta är inte uttalat i någon nämnvärd utsträckning vad gäller både 

aktuellt forskningsläge och angränsande forskning. Ändå finns det där. Kulturen som 

aktiverar alla våra sinnen, liksom den fysiska aktiveten gör och lägg därtill skogen som 

likafullt när den mänskliga varseblivningen. 

Vare sig det handlar om att passera ett grönskande valv visavi en dörrpost, som jag 

diskuterat i kapitel två, så är det tydligt att goda resultat kommer när den mänskligt sinnliga 

erfarenheten, köttets erfarande, relaterar till det mer-än-mänskliga. Likadant använder 

människan sig själv som medium till att relatera till sin omvärld när hon befinner sig i en 

prunkande trädgård full doftande växter, surrande bin, ett ojämnt underlag under fötterna, 

intentionella handlingar från andra varelser. Vilda forsar, stjärnklar himmel, vindens 

naggande i kinden, regnets våta påminnelse om kretsloppet, solens strålar, norrskenets 

vidunderliga dans. Allt detta, denna sinnliga dans mellan människan och den omgivning med 

vilken hon utvecklats tillsammans med, är vad som föregår den individuella 

relationsinramningen och den sociala hyperrealiteten. Liksom den föregår den verksamhet, de 

teorier, skolor, modeller, som ersätter i vetenskapen om Green Care denna sinnliga och 

köttsliga samvaro med den mer-än-mänskliga verkligheten.  

Fenomenologin hävdar att detta är vägen till kunskap om utanför människan varande 

objekt ”såsom det uppträder i upplevelsen”261, och eftersom det är kroppen som tar in denna 

upplevelse är det upplevande subjektet ett köttsligt sådant.262 Därför bör forskare, praktiker, 

institutioner och andra utövare av Green Care vända sig till perceptionen som utgångspunkt i 

sina vidare studier av naturens läkande effekt på den mänskliga organismen. Det mer-än-

mänskliga är det som fortfarande har en realitet, ett ting i sig om man vill åberopa Immanuel 

Kant, eller snarare en mångfald av ting i sig. Kapitalismen har ännu inte gjort sinneserfarandet 

av naturen till en vara som i hyperrealiteten kan relationsinramas med vad som helst. Vi 

förknippar föreställningar i vår upplevda hyperrealitet genom de begrepp som ihopkopplas för 

att skapa en mening och sammanhang genom själva tänkandets inlärningspotential. 

 

 

                                                 
261 Allwood, C M & Eriksson, M G. Grundläggande vetenskapsteori. Lund: Studentlitteratur, 2017, 97. 
262 Abram, D. The spell of the sensuous. New York: Vintage Books, 1996, 45. 
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Kapitel 6 - Avslutning och fortsatt forskning 

Jag skulle vilja inleda detta kapitel med en anekdot om när min fru hade ett möte med en örn 

en gång på en strand. Vid ett tillfälle var hon med sitt första barn, som då fortfarande var ett 

spädbarn, på en strand vid havet i norduppland. En örn, förmodligen en havsörn att bedöma 

utifrån plats och storlek, seglade över stranden på en höjd som gjorde örnen fullt synlig så till 

den grad att de spretiga stjärtfjädrarnas täckning kunde skönjas. Raskt tog hon sitt barn i 

famn, som för att skydda det från att bli himlens rov. Min fru kan detaljerat redogöra för 

upplevelsen, både till sin kropp och till sitt psyke, vilket såhär nästan två decennier senare ger 

att det var en stark upplevelse. Syftet med denna anekdot är att visa på ett tillfälle när naturen, 

här representerad av en förmodad havsörn, tittade på människan. 

Uppsatsen pekar mot mer vetenskapliga studier, samtidigt som jag med den placerar 

mig i en fåra i den humanistiska, samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga diskussion 

som ständigt försöker besvara frågor om den mänskliga existensens villkor; livet är lidande; 

att se naturen är att bli sedd; allt annat är simulation.  

Det finns åtminstone tre spår denna uppsats pekar på, när det gäller vidare forskning. 

Det första är fördjupad forskning om perceptionen som relation, för att ytterligare stärka 

kunskapen om den mänskliga organismen i relation till hennes omgivning. 

 Det andra är forskning om hur kunskapen som diskuteras i denna uppsats kan tillämpas 

i ett humanistiskt eller kliniskt sammanhang för att lindra smärta och inge hopp. 

 Det tredje kan tänkas vara mer tydligt inriktad forskning på metodisk utveckling utförd 

på makronivå och befolkningsstudier. 

 Skiljelinjen mellan dessa tre anförda forskningsinriktningar är inte självklar. Stundtals 

rör de sig i samma fält, men har var för sig olika utgångspunkter som reser säregna frågor och 

därför kräver en noga avvägd metodik och forskningskontext. 

 Ett sista, kompletterande till de ovanstående tre spåren, förslag är att helt sonika mäta 

aktiveringsgraden av spegelneuroner efter en session i läkande miljöer. Spegelneuronerna 

förutsätter en relation och är aktiva i situationer när människan, och djuren, interagerar med 

varandra. Spegelneuroner är kopplade till begrepp som empati och kroppslig intelligens. ”Det 

intressanta med speglingsfunktionen var att upptäckten inte gällde aktivitet från intellektuellt 

resonerande utan endast de direkt observerade händelserna som avspeglades från gester, 

mimik och rörelseaktivitet.”263 Om en session i naturen gav samma effekt skulle detta vara en 

pusselbit till naturens läkande förmåga. 

                                                 
263 Bojner Horwitz, E. Empati, kultur och spegelneuron. Socialmedicinsk tidskrift 2/2013. 
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Ovanstående torde anses ligga inom ramen för det som forskare vid SLU Alnarp  

föreslår: 

  

more basic science to be performed within this field in order to clarify the causal 

relationship between nature and health. Future studies should concentrate on detailed 

aspects of NAT and delineate in more detail the associations between specified aspects 

of nature and specified health factors. Further studies need to be adequately powered, 

should use strict diagnoses, should present results for clearly defined interventions, and 

should provide information on side effects as well as cost efficiency.264 

 

Det kan alltså sägas att Green Care har utrymme för vetenskapliga undersökningar och 

upptäckter. Jag vill bidra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
264 Annerstedt, M & Währborg, P. Nature-assisted therapy: Systematic review of controlled and observational 

studies. Scandinavian Journal of Public Health, 2011; 39, 385. 
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