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Naturens inverkan på kvinnors känsla av sammanhang. 

 

 

Ann-Sofie Hammar 

Tidigare forskning visar att vi behöver naturkontakt varje dag och effekterna, 
såväl fysiska som psykiska och medicinska är stora och väl belagda (Norling, 
1991). Begreppet KASAM (känsla av sammanhang) skapades av Aaron 
Antonovsky för att undersöka de hälsobringande faktorernas ursprung. 

Syftet med studien var att undersöka om naturens inverkan kan ha samband 
med känsla av sammanhang (KASAM). Undersökningsdeltagare var kvinnor i 
åldern 40-65 år, bosatta i tätort. Resultat från Boverkets studie (2007), 
Landskapets upplevelse värden - vilka är de och var finns de, som influerat min 
studie, visar att det finns ett behov av ostörda naturpräglade områden, där man 
har möjlighet att återhämta sig. 

Studien genomfördes på kvinnor (N=28) i avsedd ålder och boende i tätort. 

Datan samlades in med en enkät, bestående av totalt 35 frågor. 13 frågor för att 
mäta KASAM, 8 demografiska frågor, och 14 frågor om kontakt med naturen. 

Resultatet påvisar inga signifikanta samband mellan KASAM och kvinnorna, 
oberoende av hur ofta de använde sig av naturen. Medelvärdet på KASAM hos 
kvinnorna var 71,46 av maxvärdet 91. Dock visade sig att samtliga kvinnor i 
studien bodde mindre än 2 km från ett grönområde och 75 % av dem hade 
mindre än 300 meter till närmaste grönområde. 
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   Antonvosky´s KASAM-teori utgår från ett salutogent synsätt på människans hälsa. Ett 
salutogenetiskt synsätt innebär att utgår från hälsans ursprung istället för att förklara 
sjukdomens orsaker. Det salutogena perspektivet innebär att man intresserar sig för alla 
faktorer som vidmakthåller eller skapar god hälsa och då ser till individens hela livssituation. 

   Vi människor utsätts för påfrestningar och händelser i livet som påverkar oss och vårt 
välbefinnande negativt, men en del av oss klarar detta ”bättre” än andra och dessa 
påfrestningar kan påverka vår hälsa. Antonovsky`s forskningar om varför vissa människor 
klarar sig bättre igenom svårigheter, och inte blir sjuka, har gett mig inspiration till att 
undersöka om det finns något samband mellan naturkontakt och känsla av sammanhang. 
Studier visar att positiva upplevelser av naturen påverkar hälsa och välbefinnandet (Boverket 
2007). Kan naturkontakt väcka känslor av meningsfullhet, vara läkande och främjar 
återhämtning, i så fall kan kontakt med naturen ha stor betydelse i förhållandet till vår 
motståndskraft och vårt välbefinnande 

   Dagliga naturbaserade aktiviteter, som till exempel promenader och trädgårdsskötsel, har 
mycket stor betydelse för att människors välbefinnande, visar omfattande forskning. Norling 
(2001) påvisar i sin forskning bl.a. hur rekreation i naturen ökar hälsan. Det är utelivet som i 
hög grad bidrar till vår goda hälsa. Vi blir mer harmoniska av att vistas ute i naturen, menar 
Grahn (1985).  

    Vi använder oss av natur och trädgård för rehabilitering, och undersökning talar för att det 
är gynnsamt att nyttja oss av natur och trädgårdsterapi för att få balans i livet. (Grahn & 
Schmidtbauer 2005). Vi är sannolikt genetiskt anpassade till att leva i naturen där vi inte 
behöver sortera alla intryck, den har istället en både läkande och lugnande inverkan på oss. 

    En evolutionistisk teori, Roger Ulrich savannteori, bygger på att vi har formats som art, av 
miljoner års vistelser på bl.a. savannerna i Afrika. Den bekräftar tron på ett naturligt samband 
mellan naturupplevelse och hälsa, och menar att människan tilltalas mest av naturtyper som 
liknar hennes urhem (Ulrich 1991), och i sådana miljöer slappnar kroppen omedvetet av. En 
miljö psykologisk teori Attention Restoration Theory (ART) (Kaplan & Kaplans 1989) 
innebär att restorativa (återhämtande) miljö, ökar naturens positiva inverkan. Enligt Kaplan 
och Kaplan så har människor två olika typer av uppmärksamhet, riktad koncentration och 
fascination. Det är den riktade koncentrationen som tröttar ut oss, den vi använder för att lösa 
problem och sköta vårt dagliga liv. Den andra formen av uppmärksamhet är spontan, 
omedveten och kallas fascination. Naturen anses vara rik på fascinerande företeelser som 
attraherar den spontana uppmärksamheten. Hälsoeffekterna beror med andra ord på att 
människor kan återhämta sin mentala kapacitet och koncentrationsförmåga i en grön 
omgivning, då de inte behöver sortera och bearbeta all inkommande information.  

    Syftet med den här undersökningen är att undersöka om det förekommer samband mellan 
kontakt med naturen och  känsla av sammanhang (KASAM), hos kvinnor mellan 40 -65 som 
är bosatta i tätort. Om utbildningsgrad, sysselsättning, ålder, hur ofta och hur långt det är till 
närmaste naturområde har någon inverkan på KASAM och naturkontakt granskades på 
liknande sätt. 

 

 Hälsa och välbefinnande. 
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   Hälsa betyder lycka, åtminstone om vi söker oss till ordets ursprung i fornsvenskan.  Enligt 
Världshälsoorganisationens (WHO) definition från 1946 är lycka "ett tillstånd av fullständigt 
fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte blott frånvaro av sjukdom och handikapp". 
Därmed beskrivs hälsa som ett positivt tillstånd, vilket inbegriper hela individen i förhållande 
till hans/hennes situation. Att ha hälsan, att vara frisk, uppfattas av de allra flesta som en 
livskvalitet av största betydelse. Från början kanske vi tar den för given men med ålder och 
erfarenhet brukar den få högsta prioritet. Hälsa är därför inte bara viktigt för den enskilda 
individen eftersom ohälsa kostar stora pengar. En förklaring till att många individer i dag mår 
dåligt är att vi avlägsnat oss från den livsmiljö som vi egentligen är anpassade till, nämligen 
ett liv i och av naturen. (NE, 1992) 

   Fredrickson (2000) menar i sin forskning, att om man kan stimulera positiva emotioner så 
produceras en uppåtgående spiral, som inte bara kan hindrar negativa känslor utan också 
vidgar vårt sätt att tänka och handla. Positiva emotioner kan även bygga upp de personliga 
resurserna. Att förebygga och behandla stressrelaterade problem och depressioner m.m. 
genom att stärk positiva känslor kan förbättra hälsan, ge subjektivt välbefinnande och öka den 
psykiska motståndskraften.  

   Naturligtvis så kan man inte bli av med alla negativa känslor i livet, men kan man på något 
sätt öka individernas upplevelse av positiva emotioner så kan man förhoppningsvis minskas 
en lång rad problem för enskilda och för samhället.  Fredrickson hypotesen att finna en positiv 
innebörden i vanliga dagliga händelser och i stora händelser i livet har också visat att förutse 
långsiktigt psykologiskt välbefinnande och hälsa. Att kunna hitta positiv mening i 
ogynnsamma omständigheter kan således vara av värde och motverka alltför negativa känslor. 
De psykologiska som utlöstes av en positiv känsla kan öka individens mottaglighet för 
efterföljande trevlig eller meningsfulla händelser, därför ökar oddsen att individen kommer att 
finna en positiv mening i dessa senare händelser (Fredrickson 2000) 

   När individen ”mår bra” och trivs med sin livssituation, det handlar om individuella 
upplevelser av hälsa och tillfredställelse. Viktiga faktorer för en bra hälsa och livskvalitet i 
kan vara fysiskt aktiv, ha goda matvanor, goda sociala relationer och ett meningsfullt liv (FHI 
2009). Men en sämre hälsa behöver inte direkt likställas med dålig livskvalitet, fast en sämre 
hälsa givetvis kan bidra till att minska en individs upplevda livskvalitet. Jag tänker mig 
upplevd livskvalitet i tre delar, dels yttre förutsättning (arbete, social situation, inkomst m.m.), 
och så upplevelsen av de yttre förutsättningarna och slutligen effekter i individen liv av 
närvaro eller frånvaron av de ovanstående villkoren. Sen påverkas ju upplevd livskvalitet bl.a. 
av vår ålder och den kultur vi lever i.  

   Att finna balans genom terapi och avkoppling, innebär att utveckla positiva emotioner, 
studier visar att naturupplevelse kan fånga människor uppmärksamhet och kan därmed 
bidraga till att sänka pulsen och blodtrycket och ge återhämtning. Att uppleva eller framkalla 
en bild av t.ex. av en lugn strand, eller en gräsbevuxen slätt, stimulerar positiva emotioner 
menar Joye (2007). Att människan rent estetiskt lockas till naturliga skapelser och särskilt 
landskaps exteriörer ger positiva effekter på människors funktioner och kan minska stressen. 
Men möjligheter till kontakt med dessa delar är nedsatt i vårt moderna urbana liv och Joye 
(2007) hävdar hur denna utveckling kan ha subtila men nontrivial negativa effekter på vårt 
psykologiska och fysiologiska välbefinnande. 

  

  Forskningen inom miljöområdet psykologi och visuell estetik har upprepade gånger visat att 
människor föredrar bilder av naturliga landskap framför bilder skapade av människan. Tre 
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förklaringar finns i första hand så är oförädlad natur är den typ av miljö som människan 
utvecklats i och att de är väl anpassas till, en annan förklaring kan vara, att vara i eller titta på 
naturen har läkande effekter för fysisk och psykisk hälsa, den tredje förklaringen, är att 
oförädlad natur aktivera sammankopplingen av områden i hjärnan som har en hög 
koncentrationen av mu-opioid receptors, som leder till upplevelserna av glädje (Tinio och 
Leder 2009). 

   Generellt sett visar de olika studierna att rekreationens kvalitet och inriktning (livsstil) har 
mycket högt förklaringsvärde när det gäller livskvalitet och psykisk hälsa och långt högre än 
arbete och materiella faktorer som ekonomi och boende (Norling, 1996). 

   Vad är det då som styr hälsoläget? Analyser av orsaker till skillnader i hälsoläge är svåra att 
göra. Men en noggrann, allsidig och tvärvetenskaplig analys har stor betydelse för att få en 
bra balans mellan olika orsaksgrupper och anknutna vårdmetoder och strategier. Annars är det 
lätt gjort att enkla orsaksmodeller förstoras upp och får en dominerande roll t.ex. genetiska 
faktorer, psykosociala faktorer eller materiella och strukturella faktorer. Viljan till samverkan 
kan också försämras (Norling 2001) 

  Norling (2001) åberopar en orsaksmodell; en holistisk modell som lanserats av forskaren 
Iso-Ahola, US Surgeon General och senare WHO har följande innehåll: 

• 50 % livsstilsfaktorer som vad och hur man gör på fritiden, mat och ANT-vanor och 
liknande 

• 20 % miljöfaktorer inomarbete, boende, fritid – rekreation.  
• 10%    av sjukvårdens insatser 
• 20%   genetiska faktorer 

   Vi kan ju se att livsstilen och tillhörande miljöer, som också är påverkbara, utgör en 
väsentlig del, 70 %, alltså finns det en hel del vi kan göra för att förbättra vår hälsa. Vissa 
rekreationsaktiviteter bra buffring mot påfrestningar som stress åsyftar Norling (2001) och 
stöder sig mot tidigare studier. Enligt denna forskning är det fyra faktorer som styr om 
rekreationen ger bra buffring:  
 

• Kompetens, en inre som innebär att man själv är nöjd med kompetensen. Yttre 
kompetens avser relationen till omgivningens krav.  

• Aktiviteten skall vara meningsfull.  

• Aktiviteten ingår i en aktiv livsstil och 

• Aktiviteten skall vara hälsofrämjande. 

   Den som t.ex. väljer trädgårdsskötsel har uppfyllt kriteriet 4 eftersom aktiviteten är extremt 
hälsofrämjande. Om verksamheten har tillräckligt hög aktivitetsnivå fysiskt, socialt och 
psykiskt så är 3:ans krav rätt väl uppfyllda. Tycker man så att man har hyggliga, användbara 
kunskaper och tycker att det hela är meningsfullt så har man uppfyllt kriterierna 1 och 2 och 
buffringen kan bli effektiv. Stora svenska folkhälsoundersökningar visar att naturbaserade 
aktiviteter som friluftsliv, trädgård, fritidshus, och djur, har extremt höga hälsovärden för den 
svenska befolkningen (Norling, 1996,1999). 

KASAM  
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   Känsla av sammanhang (KASAM) är ett begrepp utvecklat av Aaron Antonvosky vilket går 
ut på ett salutogent synsätt på människans hälsa. Ett salutogenetiskt synsätt innebär att utgår 
från hälsans ursprung istället för att förklara sjukdomens orsaker, vad det är som gör 
människor blir och förblir friska, vad de är som är de hälsobringande faktorernas ursprung och 
Antonovskys betoning var på att undersöka vad som fungerade och vad som motverkade 
problem för individen. 

   Antonovsky (1991) skriver i sin bok Hälsans mysterium att det inte finns någon enighet hur 
begreppet välbefinnande ska definieras, men menar att det finns ett visst samband mellan 
självskattad hälsa och välbefinnande. Enligt Antonvsky`s begrepp KASAM (känsla av 
sammanhang), hur vi upplever vår tillvaro som meningsfull, begriplig och hanterbar och hur 
detta påverkar vår hälsa. Alltså vårt välbefinnande är relaterat till vår känsla av sammanhang. 
Antonovsky menar vidare att en känsla av sammanhang är en oumbärlig förmåga för att 
kunna bevara sin position mellan hälsa och ohälsa och emot det salutogena. 

   KASAM består av tre centrala delar vilka genom vilken vår tillvaro görs sammanhängande, 
och om den görs det blir begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Individer med högt 
KASAM visar höga värden på dessa tre komponenter (Antonovsky, 1991). De tre delarna står 
i relation till varandra, för att uppnå ett högt KASAM, så behöver man ha en känsla av tillit, 
till en begriplig tillvaro, samtidigt som man innehar resurser att engagera sig. 

Begriplighet 

   Begriplighet innebär i vilken utsträckning man upplever den inre och yttre stimuli som 
förnuftsmässigt gripbara.  En människa med hög känsla av begriplighet förväntar sig att de 
stimuli som han eller hon kommer att möta i framtiden är förutsägbara, och eller att de när de 
kommer som överraskningar, åtminstone går att ordna och förklara. Att man innehar en stabil 
förmåga att bedöma verkligheten(Antonovsky, 1991). 

Hanterbarhet 

   Hanterbarhet, förklaras som den grad till vilken man upplever att det står resurser till ens 
förfogande, med hjälp av vilka man kan möta de krav som ställs av de stimuli som man kan 
bombarderas av. Har man en hög känsla av hanterbarhet kommer man inte att känna sig som 
ett offer för omständigheter eller tycka att livet behandlar en orättvist. Olyckliga saker händer 
i livet, men när så sker kommer man att kunna reda sig och inte sörja för alltid (Antonovsky, 
1991).  

Meningsfullhet 

   Med meningsfullhet menas med vilken utsträckning man känner att livet har en 
känslomässig innebörd, att åtminstone en del av de problem och krav som livet ställer en inför 
är värda att investera energi i, är värda engagemang och hängivelse, är utmaningar att 
”välkomna” snarare än bördor som man mycket hellre vore förutom. Att man försöker söka en 
mening i det som sker och gör sitt bästa för att med värdighet komma igenom svåra och 
olyckliga upplevelser som inträffar i livet (Antonovsky, 1991). 

   Eftersom KASAM påverkar individens förmåga att kunna binda samman en känsla av 
sammanhang, inverkat på hur hon mår i livets olika skeden, och en tillit till sin egen förmåga 
gör att man ser begripligt på händelser. Om man på så sätt kan uppfatta omvärlden som 
påverkningsbar, och att även inbegripa att upplevelse av stress förstås utifrån KASAM. Om vi 
då antar att naturen påverkar oss positivt och att känslan av sammanhang minskar stress, så 
har vi hittat en förenande länk. 
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Natur 

   Natur är den del av vår omgivning som inte är skapad av människan med tonvikt på den 
synliga delen: växter, mineraler etc., ibland även. djur, livsmiljö, med tonvikt på det äkta och 
ursprungliga (NE 1992). Men här innefatta inte bara den vilda naturen och skogen utan även 
gårdar mellan hus, trädgårdar, badplatser, grillplatser, skogsdungar och parker. I vår hjärna 
finns grundläggande förhistoriska delar kvar som har betydelse för vårt undermedvetnas 
samspel med naturen idag, och vi får signaler från naturen som vi kanske inte riktigt 
medvetna av. (Ottosson 2001)  

   Människor i kris har behov av att återgå till mer grundläggande och enkla relationer enligt 
Harold Searles (Ottosson 2001), i en kris har vi behov av en ”stabil” omgivning för att må bra. 
Eftersom det mest komplicerade är relationen till andra människor i enlighet med Searles och 
att de allra enklaste relationerna är till döda ting som till exempel stenar, därefter ligger växter 
och djur. Är man i kris och har man behov av att först klara av de enklaste relationerna, för att 
successivt söka sig och klara av de mer komplicerade. Djur och natur kan, menar Searles 
påtagligt förbättra tillfrisknandet hos människor i kris, eftersom kreativa processer startar som 
är viktiga för rehabiliteringen, detta ger enligt Ottosson (2001): 

• Minskad ängslan och smärta 
• Främjad jagutveckling 
• Bättre verklighetsuppfattning 
• Mer tolerans och förståelse 

Naturkontakt  

   Kontakt med naturen föredras omedvetet av människan, eftersom vi i en evolutionär mening 
är vana med naturliga platser framför konstgjord skapade. Att vara i eller titta på naturen har 
restorativa effekter och aktiverar områden i hjärnan som koppas till upplevelser av glädje 
(Tinio och Leader 2009) 

   Kunskap och kontakt med naturen, att människor har ett grundläggande behov av samspel 
med naturen, den s.k. biophilia hypotesen, beror på att vi under den mänskliga utvecklingen, 
var chanserna att överleva förmodligen högre för individer som hade förmågan att urskilja 
beboeliga miljöer och snabbt kunde urskilja faror och hot i naturen (Averill 1998) 

   Vistelse i naturen kan ge avkoppling, kraft på fyllnad och återhämtning, detta avser Kaplan 
och Kaplan (1989) och visar genom sin forskning kriterier som de menar gör naturen 
restorativ. Dessa fyra kriterier är: 

• Att platsen ger besökaren en känsla av att vara förflyttad till en annan värld, vid sidan av 
vardagens stress och press. (Being away) 

• Att platsen uppfattas som att den har en viss storlek och omfattning, i tillräckligt hög grad 
för att ge en känsla av frihet och spelrum. (Externt) 

• Att platsen väcker ens intresse och ger stimulerande sinnesintryck. (Fascination) 
• Att man känner att man passar in i miljön; att den är förenlig med ens önskemål och 

behov. (Compatibility) 

   Men även om man är inomhus, så påverkar naturkontakten oss, miljöpsykologen Roger 
Ulrich kom fram till att patienter med rum med utsikt mot ett grönområde med stora träd 
tillfrisknade fortare och kunde lämna sjukhuset tidigare än patienter med utsikt mot en slät 
tegelvägg (Ulrich1984). Det visade sig också att patienterna med naturkontakt hade färre 
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komplikationer och behövde mindre smärtstillande medel. Akvarium och affischer med 
naturmotiv har visat sig ha positiva effekter. Samband mellan stress och tillgången till natur 
på arbetsplatser har upptäckts och dokumenteras av Ulrika Stigsdotter och Patrik Grahn och 
Stigsdotter, 2003), ju mer åtkomlig grönska, både i form av utsikt från arbetsplatsen och i 
form av möjlighet att ta rast ute, desto mindre ofta är man stressad. Enbart gröna växter och 
blommor inomhus kan enligt visa studier ge nöjdare personal, ja till och med smartare enligt 
Ulrich (1991). Barn på naturrika förskolor visade sig ha bättre motorik och högre 
koncentrationsförmåga har studier (Grahn 1985) genom SLU i Alnarp visat. Även gamla 
människors koncentrations förmåga påverkas positivt genom naturkontakt (Grahn 1985). 

   Naturkontakt sker genom våra sinnen framför allt synen men också genom hörsel, lukt och 
känsel. Dessa sinnesintryck påverkar oss utan språklig förmedling, sinnestämning och 
effektkedjor som fysiologiska funktioner inom stress, immunförsvar osv. Naturkontakt kan 
vara aktiv som camping, bärplockning, fiske eller att arbeta i trädgården. Men mer passiv 
naturkontakt, som att rasta i en park, titta ut genom ett fönster, se på bilder på natur eller att 
minnas positiva naturupplevelser, har även den en positiv inverkan på människan. (NE,1992). 

   Att naturmiljöer är läkande förklaras av Kaplan och Kaplan (1989) människan har två typer 
av uppmärksamhet: riktad och spontan. Den spontana (också kallad fascination) kräver lite 
ansträngning och är kopplad till hjärnans äldsta delar. Den här typen av uppmärksamhet 
aktiveras allra mest i natur miljöer. Riktad koncentration bearbetar, sorterar bort störande 
moment (som buller), men här är kapaciteten oändligt mycket mindre; systemet tröttas fort ut. 

   Att komma ut och få frisk luft och motion, uppleva natur och grönska samt träffa andra 
människor, kan sammanfattas i tre ord: hälsa, naturupplevelser och gemenskap (Olsson 1998). 
Medicinsk och psykologisk forskning ger stöd åt slutsatsen att utevistelser är bra för hälsan, 
hos t.ex. äldre människor har man funnit att skelettet och muskulaturen stärks och rörligheten 
bibehålls, samtidigt som övervikt och benskörhet motverkas och risken för akuta 
hjärtåkommor minskar, även sömnkvalitet förbättras, motståndskraft mot stress, infektioner 
och depressioner ökar (Olsson 1998). 

Syfte 

   Syftet med studien är att undersöka om det förekommer samband mellan känsla av 
sammanhang och naturkontakt, hos kvinnor mellan 40 -65 år, som är bosatta i tätort. 

Frågeställning 

   Studien vill baserat på tidigare forskningar, (Ulrich1991),(Kaplan& Kaplan 1989), som 
menar att naturkontakt kan ha samband och påverka vår förmåga till välbefinnande och 
återhämtning, undersöka om detta stämmer på kvinnor mellan 40 – 65 år, som bor i tätort. 
Finns det ett samband mellan KASAM och naturkontakt, har kvinnor som nyttjar naturen ett 
högre KASAM-poäng.    

 

 

 

Hypotes 
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• Det finns ett positivt samband mellan kvinnors kontakt med naturen och känsla av 
sammanhang. 

Metod 

   I denna undersökning valdes en enkät med självskattningsfrågor.  En enkät med 35 frågor 
som 13 från Antonovsky`s livsfrågeformulär, 8 demografiska frågor, och 14 frågor om 
förhållande till naturen. 

 

Deltagare 

   Urvalet i studien består av kvinnor boende i tätort, i åldersgrupp mellan 40 – 65år. För att få 
hög tillförlitlighet, så valdes enbart kvinnor ut som över 40 år, för att sannolikheten att de var 
småbarnsföräldrar var minskade, dels var kravet att kvinnorna skulle vara bosatta i en tätort 
för att förutsättningarna för naturkontakt skulle bli likvärdiga. Ett snöbollsurval, genom att 
kvinnorna ombads att fördela enkäter vidare i sin tur. 

   28 st. kvinnor svarade på enkäten. Födelseår varierade från 1944 till 1967, och medelåldern 
var 54 år. Hushållets storlek varierade mellan 1 – 7 personer i hushållet.  Endast i 5 st. av 
kvinnornas hushåll fanns det barn under 17 år, 20 st. av kvinnorna var gifta eller 
sammanboende. Övervägande delen av kvinnorna var yrkesarbetande.  

   Utbildningsnivåer som rådde: 21,4% hade 2-årigt gymnasium el yrkesskola, 21,4% 3-4årigt 
gymnasium, 25 % universitet el. högskola 2,5 el. mindre, 17,9% universitet högskola, 3 år el. 
mer och 14,3% hade annan utbildning.  

    Kvinnorna inkomst nivåerna fördelades värdena i hushåll som följer, 3,6 % hade en 
inkomst mellan 7500–10001, 3,6 % mellan 10001, 25 % mellan 15001–25000. 35,7% mellan 
25001–40000 och 32,1% inkomst mellan 40001–55000. 

   17st av kvinnorna bodde i radhus/ villa egen ägda, övriga 11st bodde i flerfamiljshus. 
Samtliga kvinnor innehade körkort för personbil. 

Material 

   En kvantitativ metod användes för att undersöka om skillnader och samband fanns mellan 
naturkontakt och välbefinnandegrad.  En enkät konstruerades med sammanlagt 35 frågor. 
Enkäten består av tre delar, första delen, bakgrundsfrågor består av 8 demografiska frågor, 
dessa frågor ger en bild av deltagarnas ålder, hushållets storlek, antal minderåriga i hushållet, 
civilstånd, sysselsättning, utbildning, ekonomi och om deltagarna innehar körkort. Del 2 
består av 13 st. KASAM-frågor ur Aron Antonovsky`s livsfrågeformulär (den korta 
varianten). KASAM-frågorna användes för att för att få svar på kvinnornas 
välbefinnandegrad, och svarsalternativen består av en 7 gradig skala. Del 3 i enkäten 
inbegriper 13 frågor om deltagnas förhållande och upplevelse av naturen, dessa frågor 22- 34 
handlar om hur man utnyttjar naturen, om man är ute ensam eller med andra, hur man 
upplever den, om välbefinnandet påverkas av naturupplevelser, hur långt man har till 
närmaste grönområde, hur ofta man uppsöker naturen för rekreation. Vidare frågades om hur 
ofta man utför aktiviteter som promenader, cykling, bad, tälta, åka båt, foto, fiske, jogging, 
golf m.m., (dessa frågor kunde graderas i alternativ som aldrig, 1-6ggr/år, 1-3ggr/månad, 
3ggr/vecka och mer än 3ggr/vecka). 
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    Slutligen frågades vilka är de viktigaste anledningar att vistas i naturen, varför man inte går 
ut, hur man känner sig när man vistas i naturen, erfarenheter av naturen, hur man värderar 
tillgång till grönområden och sist en öppen fråga, numer 35, som handlar om vad naturen 
innebar för deltagarna. Frågorna 22-34 är baserad och influerad av undersökningen om hälsa 
och livsvillkor i Sverige 2004 (Hälsa på lika villkor, 2004), ett samarbete mellan Statens 
folkhälsoinstitut, landstingen Gävleborg, Dalarna, Kronoberg och regionerna Västra Götaland 
och Halland samt Gotlands kommun. Den undersökningen genomfördes med hjälp av 
Statistiska centralbyrån. Studien av Landskapets upplevelsevärden - vilka är de och var finns 
de (del 1) och del 2 teori & metod som gjordes av Boverket (2007). Alla frågorna förutom 
fråga 35, kodades om, så att svaren kunde omvandlas till siffror, för att kunna matas in och 
kontrolleras 

   Information ingick i enkäten där syftet med undersökning beskrevs, att undersökningen var 
frivillig och även att svaren behandlades konfidentiellt. 

Process 

   Enkäten delades ut dels personligt och dels via mailkontakt. Kontakt togs med ett antal 
kvinnor i min närhet, dels via arbetet, kurs och fritidsverksamhet. Personligen tog jag kontakt 
med 11 kvinnor, personlig kontakt med 7st och 4st via mail. Vid överlämnande av enkäten 
bad jag de utvalda kvinnorna att dela ut enkäter till kvinnor i sin närhet som passade in i 
kriterierna, på så sätt fick jag tillbaka 28st enkäter. Samtliga kvinnor fick samma 
instruktioner, en del muntligt och de andra på skriftlig väg. 

Metod 

    Del 1 Består av demografiska bakgrundsfrågor, födelseår, hushållets storlek, antal personer 
under 17 år i hushållet, civilstånd, sysselsättning, utbildning, inkomst, bostad och körkort. 

    Del 2. För att undersöka välbefinnandenivå genom KASAM användes Antonovsky´s 
livsfrågeformulär, den förkortade varianten med 13 frågor (originalet har 29 st. frågor), denna 
variant är väl granskad och framtagen av Antonovsky. KASAM frågorna svarsalternativ var 
graderat mellan 1 – 7 med ett totalt maxvärde på 91. Frågorna 10, 11, 12 16 och 19 som var 
negativa vändes, så att sista alternativet (det mest negativa) var värt en poäng. 

   Del 3, Innehåller frågor om kontakten med naturen, hur ofta som olika aktiviteter utförs i 
naturen. Svarsalternativen kunde vara aldrig, 1-6ggr/år, 1-3ggr/månad, 3ggr/vecka och mer än 
3ggr per vecka. Även hur långt avstånd kvinnorna hade till närmaste naturområde 
undersöktes, där varierade svaren mellan 1=mer än 5km, 2=mer än 2km men mindre än 5km, 
3=mer än 1km men mindre än 2, 4= mellan 500m – 1km, 5= mellan 300-500m, 6 = 100 – 
300m, och alternativ 7 = mindre än 100m. 

   Aktiviteterna som frågades efter var, promenader, njuta av naturmiljön, vila, 
trädgårdsarbeten, cykla, vara ute med barn, vara för mig själv, sola, bada, njuta av 
parkmiljöer, se på folk, utflykter, jogging, se på utsikten, skidor/skridskor/skoter, 
bär/svampplockning, jakt, golf, ridning, tälta/övernatta, åka båt, fiska, studera fåglar och/eller 
växter, fotografera/måla, vara i fritidshus och ute med husdjur. Totalvärdet, var 130 och 
minimivärdet var 26. 

   För att kontrollera reliabiliteten i min undersökning utfördes reliabilitetstest med 
Cronbach´s alpha. De 13 frågorna om KASAM visade sig ha god reliabilitet med ett värde på 
0.76.  Frågorna om antal möten med naturen, med ursprungligt 26 alternativ, skapade en 
gemensam variabel av de 14 alternativ promenad, cykel, sola, bada, parkmiljö, utflykt, 
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jogging, fåglar, foto, bär, fritidshus och trädgård och utsikt. Men efter övervägande så 
plockades variabler bär, fritidshus, husdjur och trädgård bort eftersom de inte berömdes 
tillräckligt allmängiltiga och att detta eventuellt kunde inverka på trovärdigheten. De övriga 
10 alternativen blev till variabeln naturkontakt. Naturkontakt innefattar de tidigare 
variablerna, promenad, cykel, sola, bada, parkmiljö, utflykt, jogging, fåglar, foto och utsikt. 
Värdet på Cronbach´s alpha uppvisade ett värde på 0.66. Variabeln naturkontakt kan ha ett 
minimivärde10 och ett maxvärde på 50 . 

 

 

 

Resultat. 

• Följande hypotes testades:  

Det finns ett samband mellan kvinnors kontakt med naturen och känsla av sammanhang. 

Deskriptiv statistik 

I tabell 1 redovisas spridningen, medelvärdet och standardavvikelse för bakgrundsvariablerna, 
födelseår och för variablerna KASAM och naturmöten.  

Tabell 1. Deskriptiv statistik för bakgrundsvariablerna, födelseår och variablerna KASAM 
och naturmöten (N=28). 

  
Spridning 

 
M 

 
SD 
 

 
Födelseår 

 
1944-1967 

 
1955 

 
6,19 

KASAM 57-84 71,46 7,55 
Naturmöten 20-39 28,92 4,79 
 
 

Samband mellan naturmöten och KASAM.  

Första steget i sambandsanalysen var att göra ett spridningsdiagram för att åskådliggöra om 
det finns tendenser till samband mellan variablerna KASAM och naturmöten.  

 
 

 

 

Figur 1. Scatterdiagram av sambandet mellan KASAM och naturkontakt. 



12 
 

 

Vid samtliga signifikansprövningar med Persons produktmoment korrelationskoefficient 
användes en alfanivå på 5 %. 
 
Sambandet mellan KASAM och naturkontakt undersöktes med hjälp av Persons 
produktmoment korrelationskoefficient. Resultatet visar att det inget signifikant samband 
förekommer mellan KASAM och naturkontakt ( r(26)=.-059, p=.764) 
 
Samband mellan hanterbarhet, meningsfullhet, begriplighet och naturkontakt.  

KASAM splittrades upp i de tre delkomponenterna, hanterbarhet, begriplighet och 
meningsfullhet för att undersöka om delkomponenterna var för sig hade olika påverkan på 
variabeln naturkontakt. 

Tabell 2. Deskriptiv statistik för delkomponenterna i KASAM, hanterbarhet, begriplighet och 
meningsfullhet. (N=28). 

  
N 

 
M 

 
SD 
 

 
Hanterbarhet 

 
28 

 
21,39 

 
3,31 

Begriplighet 28 26,86 2,87 
Meningsfullhet 28 23,21 3,07 
    
    
 
För att undersöka om delkomponenterna i KASAM, hanterbarhet, meningsfullhet och 
begriplighet, var för sig kunde påverka utfallet, gjordes tre enkla regressionsanalyser med 
naturkontakt. Resultatet visar ett svagt icke signifikanta sambandet mellan hanterbarhet och 
naturkontakt (r=.-189,n=28, P=.167), mellan begriplighet och naturkontakt (r=.-030, n=28, 
P=.439) och mellan variabeln meningsfullhet och naturkontakt ( r=.087, n=28, P=.331) 
påvisas dock inga signifikanta samband. 
 
 

Inverkan på naturkontakt av variablerna utbildning, ålder och sysselsättning. 
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För att undersöka relationen mellan naturkontakt och bakgrundsvariablerna födelseår, 
sysselsättning och utbildning gjordes en multiple regression analys. Resultatet visar ingen 
signifikans, F(3.24)=.283, p >.05 (.837) enbart variabeln födelseår förklarade 3,2 % av 
variansen, variabeln utbildning påverkade ingenting, när slutligen variabeln sysselsättning 
inkluderas blev resultatet endas 3,4 %   

Inverka på KASAM av variablerna utbildning, ålder och sysselsättning. 
 
Ytterligare en multiple regression analys gjordes för att undersöka relationen mellan KASAM 
och bakgrundsvariablerna ålder, sysselsättning och utbildning. Resultatet totalt visade ingen 
signifikans F(3.24) 03,29, p > .05 (.038).  
 
KASAM och födelseår förklarade 6 % av variansen inkluderades sysselsättning inbegripen 
förklarades 20,5 och när utbildning inkluderades så förändrades variansen till 29,1% 
 
 
 
Avstånd och hur ofta man nyttjar naturen. 
 
 
Figur 3.. Deskriptiv statistik för avstånd och hur ofta man nyttjar  (N=28). 
 
 
 

 
 
Samtliga kvinnor som har mindre än 300 meter till närmaste grönområde nyttjar sig av 
naturen varje dag, och ingen av kvinnorna har mer än 2 km till närmaste område. 

 

 

Tabell 3. Deskriptiv statistik för delkomponenterna i KASAM, avstånd och ofta. (N=28). 
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Spridning 

 
M 

 
SD 
 

 
Avstånd 

 
1-5 

 
1,82 

 
1,09 

Ofta 3-6 4,96  ,96 
KASAM 57-84 71,46 7,55 
 

Sambandet mellan KASAM och avstånd och KASAM och ofta undersöktes med hjälp av 
Persons produktmoment korrelationskoefficient. Resultatet visar svaga icke signifikant 
samband förekommer mellan KASAM och avstånd(r(26)=-.288, p=.065), även mellan 
KASAM och ofta   r(26)=-.288,  p=.068), visade svagt icke signifikant samband. 
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 Diskussion och slutsatser. 

   Syftet med studien var att studera sambanden mellan KASAM och naturkontakt. I 
föreliggande studie undersöktes sambandet dels mellan KASAM och naturkontakt, variabeln 
naturkontakt skapades av 10 aktiviteter som deltagarna utförde i naturen. Även sambandet 
mellan delkomponenterna i KASAM, hanterbarhet, meningsfullhet och begriplighet och 
naturkontakt undersöktes. Inverkan på naturkontakt av variablerna utbildning, ålder och 
sysselsättning och KASAM, avstånd och hur ofta man nyttjade naturen prövades på 
motsvarande sätt. 
 
   Stora svenska folkhälsoundersökningar visar att naturbaserade aktiviteter som friluftsliv, 
trädgård, fritidshus, och djur, har extremt höga hälsovärden för den svenska befolkningen 
(Norling, 1996,1999). Även antagandet om att naturkontakt kan främja vårt engagemang för 
omgivningen och genom att naturen kan inspirera till att få oss till att hitta en mening i 
tillvaron går i linje med KASAM och Antonovskys (1991)  tankar om att det finns en relation 
mellan engagemang och meningsfullhet.  
 
Hypotesen som testades var: 

• Det finns ett samband mellan kvinnors kontakt med naturen och känsla av sammanhang. 

   Studien baserades på en enkät som var framställd av tre olika delar, första delen, 
bakgrundsfrågor består av 8 demografiska frågor, del 2 består av 13 st. KASAM-frågor och 
del 3 i enkäten inbegriper 13 frågor om deltagnas förhållande och upplevelse av naturen 
( baserad och influerad av undersökningen om hälsa och livsvillkor i Sverige 2004).   
 
   Resultatet från studien visar dock att det inte finns några signifikanta samband mellan 
KASAM och naturkontakt, ej heller mellan delkomponenterna meningsfullhet och 
begriplighet och naturkontakt, ett svagt men ej signifikant samband visade sig mellan 
delkomponenten hanterbarhet och naturkontakt. Relationen mellan bakgrundsvariablerna 
födelseår, sysselsättning och utbildning och variabeln naturkontakt undersöktes, resultatet 
visar ingen signifikans och effekten totalt endast 3,4 %. Även relationen mellan KASAM och 
födelseår, sysselsättning och utbildning undersöktes, resultatet visade även här ingen 
signifikans, men KASAM och födelseår förklarade 6 % av variansen inkluderades 
sysselsättning inbegripen förklarades 20,5 och när utbildning inkluderades så förändrades 
variansen till 29,1%. Slutligen gjordes en prövning för att undersöka förhållandet mellan 
KASAM, avstånd och hur ofta man nyttjar naturen. Analysen visade på svaga men ej 
signifikanta samband både mellan KASAM och avstånd och KASAM och hur ofta.    

   Det finns inga påvisbara samband mellan KASAM och naturkontakt, alltså kan inte mina 
resultat påvisa några statistiska signifikanta samband, så därför stämmer inte min hypotes med 
de resultat som erhållits. Det kan diskuteras varför resultatet blev så här, men det finns 
troligtvis andra faktorer som inverkar på resultatet, framförallt så kan ju man resonera kring 
variabeln naturkontakt. Underlaget till studien är framförallt för liten för att kunna dra 
allmänna slutsatser. Att använda sig av självskattning kan också ifrågasättas, ger det en riktig 
bild av vekligheten, skattar deltagna sig ”rätt”, och hur tillförlitlig är tillvägagångssättet, 
svarar deltagarna på det man vill veta, förstod de vad som menades, var frågorna tydliga nog!  

   Framförallt att skatta sitt förhållande till naturen, kan vara svårt och ibland svårtolkat, men 
frågorna har ändå tillfört studien viktig fakta, framförallt för planeringen för kommande 
undersökningar i ämne. Först gjordes en variabel av 14 alternativ, men efter överväganden 
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plockades de 4 alternativ fritidshus, husdjur, trädgård och bär bort, eftersom de inte berömdes 
vara tillräckligt allmängiltiga 
 
   Eftersom antalet försöksdeltagare var lågt, så är min förhoppning att om man kunde göra 
om samma studie och använda sig av samma enkät men med ett större antal deltagare att ett 
signifikant resultat eventuellt kunna åstadkommas, och korrelationer mellan variablerna 
naturmöte och KASAM möjligen kunna framläggas.                                             

   Tidigare finns forskning på att naturen inverkar positivt på hälsan, och det existerar även 
mycket forskning på begreppet KASAM, men kombinationen av dessa två komponenter är 
inte tidigare undersökt. Därför har det för med sig svårigheter med att hänvisa till tidigare 
studier i området. Detta visar på det finns ett behov av att fortsätta undersöka hur och om det 
finns en relation mellan natur och KASAM, så förhoppningsvis har denna studie tillfört 
någonting nytt och tankeväckande. 

   Kvinnorna i studien hade KASAM värden med en variation mellan 57 – 84, med ett 
medelvärde på 71,46. Inga jämförbara fakta angående vad som räknas till högt respektive lågt 
KASAM fanns att tillgå, och Antonovsky satte inga bestämda gränser för högt eller lågt 
KASAM utan menade att KASAM värdet ska vara ett verktyg för att kunna granska sitt liv 
och kunna göra förändringar. Förhoppningsvis innebär detta att innebära att kvinnorna i 
studien har områden i livet som är viktiga för dem att de har förmågan att lägga engagemang i 
företeelser som har stor betydelse för dem i livet, och även att de ser vikten av att investera 
energi i att lösa problem som uppkommer i livet, tvärtom mot de som visar på ett lågt värde 
har svårigheter att se och fylla livet med betydelse och mening 

   Positivt är att ingen av kvinnorna hade långt till närmaste grönområde, alla hade 
gångavstånd, därtill hade alla kvinnorna körkort för personbil, vilket underlättar för 
flexibiliteten, alla kvinnorna rör sig ofta i naturen, Grahn och Stigsdotter (2003), förklarar i 
sin forskning vikten av närheten till grön och rekreationsområden. Besöken i grönområden 
minskar ju längre bort de ligger, det är ganska troligt, men vad vi då inte alltid tänker på att är 
att vi på det sättet kan ökar vår stress och trötthet. Kvinnorna i min studie bor så nära sina 
grönområden så det kan vara så att det är en naturlig del i deras liv, eftersom ingen av 
kvinnorna upplevde naturen negativ, så har vi inga direkta motsatts förhållanden i studien. 

   Emellertid visar deltagarnas egna kommentarer angående deras personliga relationer med 
naturen mycket stoff för att fortsätta att anta att naturens har ett oerhört värde för kvinnors 
välbefinnande. Naturen är ju den mest effektiva miljön där vi kan koppla av och få ny psykisk 
energi (Kaplan & Kaplan (1989), och som vi ser i kommentarerna så är trädgård och grön 
miljöer för det flesta förknippat med positiva minnen och enligt Kaplan & Kaplan så är 
miljöer där man kan lita på sin spontana uppmärksamhet, den bästa för att återhämta sig från 
trötthet. 

   Enligt forskare som Frank (1988) ger vissa rekreationsaktiviteter bra buffring mot 
påfrestningar som stress och framför allt har vi ju stor möjlighet att påverka vår hälsa. 
Livsstilen och de tillhörande miljöer, utgör en väsentlig del, (Iso-Ahola, 1994), ca 70 %   som 
vi kan påverka själva ( de övriga 30 % innefattar, sjukvårdens insatser och  genetiska 
faktorer). Alltså finns det en hel del vi kan göra för att förbättra vår hälsa. Enligt forskare som 
Frank (1988) ger vissa rekreationsaktiviteter bra buffring mot påfrestningar som stress.  Frank 
menar att är det fyra faktorer som styr om rekreationen ger bra buffring: kompetens, 
meningsfullhet, aktiv livsstil och hälsofrämjande. Detta går helt i linje med KASAM-teorin, 
hanterbarhet handlar ju om kompetens, och om våra undersökningsdeltagare har kunskaper 
om de resurser de har, att de har kunskaper om att naturen påverkar och kan ge balans och 
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bl.a. sänker stressnivån, så blir det en aktivitet de räkna med som positiv. Begriplighet innebär 
att deltagarna förstår att de själva kan påverka sin hälsa och ser en aktiv livsstil i naturen som 
hälsofrämjande, och att de tidigare erfarenheterna de har gör att detta förstärks. 
Meningsfullhet i detta sammanhang kan vi sammanfatta med att deltagarna, känner att de är 
de är med i naturens samspel och mening, och att du vill föra denna mening vidare till andra. 

   Om man har ett starkt KASAM så bevarar man sin bild av en sammanhängande värld, trots 
att livet förändras om man t.ex. känner att kraven inom ett visst område börjar bli mindre 
begripliga eller hanterbara så kan man tillfälligt eller permanent snäva in gränserna för vad 
som är viktigt, för att undersöka om gränserna kan vidgas och innefatta nya livsområden. 
Personer med högt KASAM kan genom denna flexibilitet engagera sig i nya områden när hon 
mister något annat (Antonovsky 1991). 

   För att må bra och öka sitt välbefinnande, behöver de flesta av oss försöka förenkla sin 
tillvaro, söka sej till miljöer och människor som man mår bra med. Framförallt människor i 
kris behöver verktyg för att stärka sitt hälsoläge, man kan behöva bygga upp relationer med 
sin omgivning på nytt och de enklaste och naturligaste relationerna som inte kräver så mycket 
är de vi har med naturen (Ottosson 2001). 

 Även Ulrich savannateori, att vi formas av vår vistelse av den naturtyp som liknar vårt 
urhem, gör kopplingen till KASAM intressant genom att båda delarna används för att peka på 
vår förmåga att skapa mening i livet. Om man är engagerad i sin omgivning och i naturen och 
ser naturen som en del av livet, och att man själv är en viktig del av detta så att man har lättare 
att få en känsla av sammanhang. Att naturkontakt kan främja intresset för omgivningen 
genom att vi kan förstå att vi själva befinner oss i ett sammanhang som växer och återskapas 
som det gjort genom årtusenden. Genom att utveckla den känslan av att vi befinner oss i ett 
större sammanhang kan öka graden av vår meningsfullhet, hanterbarhet och begriplighet och 
skapa ett starkare KASAM och på så sätt en bättre hälsa. 
 
   Att försöka bibehålla sin hälsa och fokusera på det friska och på saker som gör oss friska 
och att försöka hitta en balans i tillvaron är en av vår tids dilemman, just  att se till att vår 
tillvaro får en känsla av sammanhang. Framförallt måste miljön som vi vistas i vara förstårlig 
och ordnad på så sätt att vi upplever den begriplig, samtidigt ska man ha personliga resurser 
så att vi kan möte de krav som ställs på oss att vi kan välja, vi se då vår omgivning som 
hanterbar, slutligen måste vi uppleva att vår tillvaro tillför oss lust så att vi vill utveckla oss 
som människa att livet är meningsfullt. Det som styr oss när vi är vakna är ju vår förmåga till 
uppmärksamhet. Vi använder oss av vår uppmärksamhet i vårt vanliga liv den riktade 
koncentrationen, den vi använder för att lösa problem och sköta vårt dagliga liv. Men enligt 
Kaplan och Kaplan har människor två olika typer av uppmärksamhet, riktad koncentration 
och fascination. Medan den riktade koncentrationen tröttar ut oss så är fascinationen spontan, 
omedveten. Naturen anses vara rik på fascinerande företeelser som attraherar den spontana 
uppmärksamheten. Hälsoeffekterna beror med andra ord på att människor kan återhämta sin 
mentala kapacitet och koncentrationsförmåga i en grön omgivning, då de inte behöver sortera 
och bearbeta all inkommande information. Om vi hittar en balans mellan den riktade 
koncentrationen och fascinationen så tror jag att vi har lättare att skapa en känsla av 
sammanhang och få en bättre hälsa. 
 
   Enligt Antonovsky (1991) har personer med starkt KASAM en tendens att välja just den 
copingstrategi som verkar mest lämpad för att handskas med de stressorer som han eller hon 
har ställts inför. Alltså av de olika resurser som vi människor har till förfogande, kan vi låta 



18 
 

naturen bli en av de copingstrategierna som är att räkna med, och kan förhoppningsvis 
användas till att skapa högre välbefinnande.                                                                                                             

   Resultatet visar att denna studie inte kan ge stöd för hypotesen att naturkontakt påverkar 
kvinnors välbefinnande, undersökt med KASAM.  Man kan diskutera varför resultatet blev så 
här, det finns förmodligen andra faktorer som kan påverka resultatet. Trots att jag inte kan i 
undersökningen få stöd av att naturen påverkar välbefinnandet, så finns det anledning att inte 
avfärda möjligheten att det kan finnas inverkan. Eftersom det inte finns direkta studier som 
studerat sambandet mellan naturkontakt och KASAM är det omöjligt att diskutera slutsatser i 
förhållande till andra undersökningar. 

  Sammantaget så uppvisar föreliggande studie att det inte fanns något samband mellan 
KASAM och naturkontakt, ej heller mellan delkomponenterna meningsfullhet och 
begriplighet och naturkontakt, ett svagt men ej signifikant samband visade sig mellan 
delkomponenten hanterbarhet och naturkontakt. Fortsatt forskning behövs, för att skaffa 
kunskap om naturen har inverkan på en individs förmåga och strategier att möta livets 
händelser, uppmät genom KASAM 
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Bilaga 1 

Enkät 

I mina studier vid Kristianstads högskola så har jag valt att i min c-uppsats i psykolog 
undersöka om det finns skillnader mellan kvinnors välbefinnande och känslan av 
sammanhang med avseenden på inverkan av naturen.   

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivillig och du garanteras full anonymt. Alla svar 
kommer att behandlas strikt konfidentiellt och kommer att databehandlas utan 
identitetsuppgifter. Denna enkät kommer att delas ut till kvinnor mellan 40 – 65 år.  

Är så tacksam om du väljer att medverka, för din information har stor betydelse för 
forskningen. Var vänlig att ta dej tid när du svarar på frågorna, och försök att svara så 
fullständigt som möjligt, detta för att få en så bra kvalitet på undersökningen som görligt. 

.  

Denna enkät innehåller frågor som handlar om ditt välbefinnande och känsla av sammanhang 

och om ditt förhållande till naturen. 

Bakgrundsfrågor om dig och din familj 

 

1. Ditt födelseår? 

……………………… 

 

2. Hur många personer består ditt hushåll av? 

…………………….. 

 

3. Finns det personer som är under 17år i ditt hushåll? 

□  Ingen        □   1st          □  2st      □     3st eller fler.  

 

4. Ditt civilstånd?  

□ Gift/sammanboende          □ Ogift/ensamstående 

□ Särbo                                   □ Annat 
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5. Vilken är din nuvarande sysselsättning?                                        

□ Yrkesarbetande           □    Arbetslös             □       Arbetsmarknadsåtgärder 

□  Studier                        □      Sjukskriven       □       Sjukbidrag/förtidspension     

□  Föräldraledig              □      Pensionär           □      Annat,................................                                 

 

 

6. Vilken är den högsta utbildningen du har? 

Om du studerar kryssa i den utbildning du går. Sätt bara ett kryss 

□     2-årigt gymnasium eller yrkesskola 

□     3-4-årigt gymnasium 

□     Universitet eller högskola. 2,5 år eller kortare  

□    Universitet eller högskola. 3 år eller längre 

□    Annan utbildning, vilken? ………………………………….. 

 

7. Vilken är hushållets totala ca.inkomst före skatt per månad i år? 

(Med inkomst menas vi lön, pension, ersättning, bidrag, inkomst av eget företag 

eller jordbruk.) 

□   0 – 7 500 kr 

□   7 501 – 10 000 kr 

□   10 001 – 15 000 kr 

□   15 001 – 25 000 kr 

□   25 001 – 40 000 kr 

□   40 001 – 55 000 kr 

□   55 001 – 70 000 kr 

□   Mer än 70 000 kr 
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8. I vilken typ av bostad bor du? 

(Kryssa för ett alternativ)  

□ Flerfamiljshus (hyr)  

□ Flerfamiljshus (bostadsrätt) 

□ Radhus/villa/enfamiljshus (hyr) 

□ Radhus/villa/enfamiljshus (bostadsrätt/äger själv) 

 

9. Har du körkort för personbil? 

□ Ja 

□ Nej 

 

DEL 2  

Här är några frågor som berör skilda områden i livet. Varje fråga har 7 möjliga svar. Var 
snäll och markera den siffra som bäst passar in på ditt svar. Siffran 1 eller 7 är svarens 
yttervärden. Om du instämmer i det som under 1, så ringa in 1; om du instämmer i det som 
står under 7, så ringa in 7. Om du känner annorlunda, så ringa in den siffra som bäst 
överensstämmer med din känsla. Ge endast ett svar på varje fråga.  

 

10.Har du en känsla av att du inte riktigt bryr dig om vad som händer runt omkring dig?  

 

           1              2                  3                  4                 5                   6                7 

Mycket sällan 

eller aldrig                                                                                                   mycket ofta 

11. Har det hänt att du blev överraskad av beteendet hos personer som du trodde du kände 
väl?  

 

   1              2                  3                  4                 5                   6                7 

har aldrig                                                                                                 har ofta hänt                                               

hänt  
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12. Har det hänt att människor som du litade på har gjort dig besviken?  

 

1              2                  3                  4                 5                   6                7 

har aldrig                                                                                                      har ofta  

hänt                                                                                                              hänt  

13. Hittills har ditt liv:  

 

1              2                  3                  4                 5                   6                7 

helt saknat                                                                                    genomgående haft  

mål och mening                                                                            mål och mening  

13. Känner du dig orättvist behandlat?  

 

1              2                  3                  4                 5                   6                7 

Mycket                                                                                                       mycket sällan / 

ofta                                                                                                   aldrig 

15. Har du en känsla av att du befinner dig i en obekant situation och inte vet vad du 

skall göra? 

 

1              2                  3                  4                 5                   6                7 

mycket mycket                                                                                                  sällan/ 

ofta                                                                                                                     aldrig 

16. Är dina dagliga sysslor en källa till:  

 

1              2                  3                  4                 5                   6                7 

glädje och                                                                                                  djup smärta och 

tillfredställelse                                                                                           leda 
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17. Har du mycket motstridiga känslor och tankar? 

 

1              2                  3                  4                 5                   6                7 

mycket ofta                                                                                                 mycket sällan/aldrig 

18. Händer det att du har känslor inom dig som du helst inte vill känna? 

 

1              2                  3                  4                 5                   6                7 

mycket ofta                                                                                               mycket sällan/aldrig 

 

19. Även en människa med stark självkänsla kan ibland känna sig som en ”olycksfågel”. 

Hur ofta har du känt det så? 

 

1              2                  3                  4                 5                   6                7 

aldrig                                                                                                          mycket ofta 

20. När något har hänt, har du vanligtvis funnit att: 

 

1              2                  3                  4                 5                   6                7 

du över- eller                                                                                              du såg saken i 

undervärderade                                                                                           dess rätta 

dess betydelse                                                                                              proportion 

21. Hur ofta känner du att det inte är någon mening med de saker du gör i ditt dagliga 

liv? 

 

1              2                  3                  4                 5                   6                7 

mycket ofta                                                                                                  mycket sällan/aldrig                             

22. Hur ofta har du känslor som du inte är säker på att du kan kontrollera? 
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1              2                  3                  4                 5                   6                7 

mycket ofta                                                                                                mycket sällan/ 

 

DEL 3.  

Frågor om ditt förhållande till naturen. 

Med grönområden menas här naturmarker inom och i närheten av städer och tätorter främst av 
sett för rekreation, och naturmarker kan benämnas vara ett samlingsbegrepp för park, 
skogsmark, grönområden m.m. 

 

23. Har du möjlighet att utnyttja: 

(Ange ett eller flera alternativ) 

□   Hus/lägenhet med trädgård 

□   Fritidshus 

□   Kolonistuga/lott 

□   Annat boende med trädgård 

□   Hyr regelbundet stuga/hus el.lik med trädgård 

 

24. Brukar du oftast var ute i naturen/grönområden: 

□     Ensam 

□     Ibland ensam och ibland med andra människor. 

□     Alltid med andra människor 

□     Är inte intresserad av att vara ute i naturen. 

 

25. På vilket sätt upplever du naturen i din vardag?  

(Flera alternativ kan väljas.) 

□    Parker/grönområden               □    Trädgård/kolonilott 

□    Planteringar                             □    Krukväxter      

□    Skog                                         □    Tavlor med naturmotiv 
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□    Sjö/hav                                     □    Trädgård/naturprogram i tv. 

□    Öppna landskap                       □    Tidningar/böcker 

□    Annat……………                    □     Inget alls 

26. Tycker du att ditt välbefinnande påverkas av naturupplevelse? (se föregående fråga) 

□   Ja absolut 

□   Ja oftast 

□   Varken eller 

□   Nej, eller obetydligt 

□   Nej absolut inte 

 

27. Hur långt har du till närmaste park eller större grönområde? 

□    Mindre än 100 m 

□    Mellan 100 och 300 m 

□    Mellan  300 och 500 m 

□    Mellan   500m - 1km.                      . 

□    Mer än 1 km men mindre än 2 km. 

□    Mer än 2 km men mindre än 5 km.         

□    Mer än 5 km. 

 

28. Hur ofta uppsöker du ett naturområde för rekreation/avkoppling? 

□   Aldrig 

□   Mindre än 1ggr/månad 

□   Mindre än 1 ggr/vecka 

□   1-2ggr/vecka 

□   Varannan dag  

□   Varje dag 

29. Hur ofta utför du följande aktiviteter i naturen? 
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Aktivitet Aldrig 1-6ggr/år 1-
3ggr/månad 

3ggr/ve
cka 

<3ggr/vecka 

Promenad, vandring     □ □ □ □ □ 

Njuta av naturmiljön   □ □ □ □ □ 

Vila, kopplat av                        □ □ □ □ □ 

Trädgårdsarbete □ □ □ □ □ 

Cykla      □ □ □ □ □ 

Vara ute med barn                    □ □ □ □ □ 

Vara för mej själv                    □ □ □ □ □ 

Sola      □ □ □ □ □ 

Bada i sjö eller hav □ □ □ □ □ 

Njuta av parkmiljöer    □ □ □ □ □ 

Gå ut för att se på folk □ □ □ □ □ 

Utflykter med andra 
människor 

□ □ □ □ □ 

Jogging, löpning □ □ □ □ □ 

Se på utsikten □ □ □ □ □ 

Skid/skoter/skridskoåkning □ □ □ □ □ 

Bär/svampplockning □ □ □ □ □ 

Jakt  □ □ □ □ □ 

Golf □ □ □ □ □ 

Ridning □ □ □ □ □ 

Tälta, övernatta □ □ □ □ □ 

Åka båt □ □ □ □ □ 

Fiska □ □ □ □ □ 

Studera fåglar och/eller 
växter 

□ □ □ □ □ 

Fotografera/måla □ □ □ □ □ 

Vara i  fritidshus □ □ □ □ □ 

Ute med husdjur □ □ □ □ □ 
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30.  Vilka är de viktigaste anledningarna till att du vistas i naturen? 

(Flera alternativ kan väljas.) 

□    Promenera:                                                □    Uppleva djur och natur:    

□    Plocka bär och svamp                               □    Hästsport:      

□     Motionera:                                               □    Ute med barn och ungdom   

□     Vandra:                                                    □    Jagar 

□     Se och träffa andra människor:               □    Gå ut med hunden:    

□     Övernatta/campa:                                    □    Föreningsverksamhet 

□     Trädgårdsarbeten m.m.    

□     Annat…………………………… 

 

31.  När du väljer att inte gå ut i närnaturen, vad beror det på?  

(Flera alternativ kan väljas). 

□    Har inte tid                    □    Känner mej otrygg i naturen. 

□    Vill inte gå ut ensam     □     Det är för långt bort till närmaste grönområde. 

□    Min kropp säger nej      □     Har inget behov 

□     Annat……………………………………………… 

 

32.  Hur känner du dej när du vistas i naturen?  

(Flera alternativ kan väljas). 

□    Pigg                              □    Stark                         □    Lugn 

□    Rädd                             □    Osäker                      □   Uttråkad 

 

33. Vilken är din främsta erfarenhet av naturen?  

(Fler än ett svarsalternativ kan ges.) 

□   Jag är född och uppvuxen på landsbygden.  

□   Jag har eller har haft arbete med naturanknytning. 
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□   Jag vistas oftast i naturen (landsbygden eller på sjön). 

□   Jag är eller har varit aktiv inom frilufts/natur/scout liv. 

□   Jag har eller har haft egen trädgård eller kolonilott m.m. 

□   Jag är född i annat land, är ej van vid Svenska naturförhållanden. 

□   Annat……………………………………………………………………. 

 

34. Hur värderar du tillgången till gröna ytor, såsom parker eller annan grönska runt bostäder 
där du bor?  

□   Har ingen betydelse alls. 

□   Har lite betydelse 

□   Har betydelse 

□   Har ganska stor betydelse  

□   Har mycket stor betydelse 

 

35. Vad innebär natur för dig? Svara kortfattat med egna ord.  

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………… 

 

Har du ytterligare synpunkter och kommentarer på denna enkät så skriv dem gärna här 
eller på separat papper. 
.…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………….. 

 

 

Tack för hjälpen, och för att du tog dig tid att fylla i enkäten! 


