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Titel
”JAG TRIVS BÄST I ÖPPNA LANDSKAP…” Om naturmiljöers restorativa påverkan på oss människor.
Title
BEST PLACE FOR RECOVERY? About nature’s restorative effects on human beings.
Författare
Eva Ahlin och Anna Tjäder

Sammanfattning
En kvantitativ studie med experimentell design har genomförts i syfte att jämföra natur- respektive
urbanmiljöers påverkan på känslomässig och fysiologisk återhämtning efter en stressupplevelse, samt
utslag på kognitiv prestation. Hypotesen var att naturstimuli genererar högre grad av känslomässig och
fysiologisk återhämtning än urbanstimuli. Frågeställningen var om vi kunde se någon skillnad mellan
gruppernas prestationsförmåga efter genomförd återhämtning, vad gäller riktad uppmärksamhet.
Återhämtningsgrad har mätts i förändring i blodtryck, puls och självskattning av känslor. Resultatet visade
att naturmiljön genererar en högre nivå återhämtning med avseende på sänkt diastoliskt blodtryck, ökade
positiva känslor samt minskad oro. Däremot visades ingen skillnad i kognitiv prestationsförmåga mellan
grupperna. Slutsatsen är att känslomässig samt fysiologisk återhämtning kan underlättas i naturmiljö
jämfört med urbanmiljö och att detta även kan ske med hjälp av naturbilder. Däremot är det inte är
självklart att man får större kapacitet riktad uppmärksamhet efter exponering av naturbilder jämfört med
stadsbilder.

Nyckelord
Miljöpsykologi, restorativa miljöer, stress, mental utmattning, återhämtning

Abstract
En kvantitativ studie med experimentell design har genomförts i syfte att
jämföra natur- respektive urbanmiljöers påverkan på känslomässig och
fysiologisk återhämtning efter en stressupplevelse, samt utslag på kognitiv
prestation. Hypotesen var att naturstimuli genererar högre grad av känslomässig
och fysiologisk återhämtning än urbanstimuli. Frågeställningen var om vi kunde
se någon skillnad mellan gruppernas prestationsförmåga efter genomförd
återhämtning, vad gäller riktad uppmärksamhet. Återhämtningsgrad har mätts i
förändring i blodtryck, puls och självskattning av känslor. Resultatet visade att
naturmiljön genererar en högre nivå återhämtning med avseende på sänkt
diastoliskt blodtryck, ökade positiva känslor samt minskad oro. Däremot visades
ingen skillnad i kognitiv prestationsförmåga mellan grupperna. Slutsatsen är att
känslomässig samt fysiologisk återhämtning kan underlättas i naturmiljö jämfört
med urbanmiljö och att detta även kan ske med hjälp av naturbilder. Däremot är
det inte är självklart att man får större kapacitet riktad uppmärksamhet efter
exponering av naturbilder jämfört med stadsbilder.

Förord
Vi vill rikta ett varmt tack till alla er som varit en förutsättning för vårt arbete.
Kursansvarig Stefan Gustafson, våra experimentdeltagare, utbildningsassistent
Ingegärd Svensson, Hälsouniversitetet, doktorand Magnus Emilsson,
Linköpings Universitet, professor Terry Hartig, Uppsala Universitet samt alla
övriga som vi stört med våra frågor. Sist men inte minst tackar vi vår handledare
Thomas Karlsson, för stöd, tålamod och konstruktiv kritik.

”JAG TRIVS BÄST I ÖPPNA LANDSKAP…”
– om naturmiljöers restorativa påverkan på oss människor
Jag trivs bäst i öppna landskap,
nära havet vill jag bo,
några månader om året,
så att själen kan få ro.
(Lundell, 1982)

Syftet med det här arbetet är att försöka svara på hur naturen påverkar vår
återhämtning.
Det känns ibland som om vi lever våra liv som om vi ständigt har bråttom, som
om vi aldrig ger oss tid till vila och återhämtning, som om vi är rastlösa och
alltid måste ha mer. Vi är aldrig nöjda. Vi har svårt att göra ingenting och vem
är man om man inte kan uppvisa fulltecknade scheman? Fritiden ska helst vara
fylld av aktiviteter, både för barn och vuxna, som visar att vi är aktiva och
populära.
Vi värderas genom våra arbetsprestationer. Vi planerar ständigt och skjuter
njutningen på framtiden till förmån för ibland konstruerade måsten och
självpåtagna krav. Vi pratar ofta med varandra om hur stressade vi är, hur lite tid
vi har för ’det andra’. Malmström och Nihlén (2002) skrev att ”vissa människor
tycks tro att livet kommer sedan” (s. 69).
Stress påverkar vårt beteende, våra kroppsfunktioner, våra tankar och känslor
(Sanderson, 2004). Den oro som lätt uppstår som en följd av stress ”kan
stimulera till rastlöst, nervöst beteende, ältande av framtiden och hyperaktivitet;
att man gör allt fort och gärna gör flera saker samtidigt, självmedicinerar med
alkohol och blir pedantisk för att vinna kontroll” (Grossi, 2008, s. 25). Kognitiva
konsekvenser kan vara försämringar av minne, uppmärksamhet och
koncentrationsförmåga (Sanderson, 2004).
Enligt en rapport från Socialstyrelsen (2009) är psykisk ohälsa samt värk, vilka
båda kan vara reaktioner på stress, de vanligaste orsakerna till sjukskrivning.
Det har sedan början av 1980-talet blivit allt mer vanligt att människor upplever
att deras arbete är stressigt och psykiskt påfrestande. Man kan även se att
ökningen av upplevda stressymptom och ökningen av sjukfrånvaro i princip
följer samma utveckling (Socialstyrelsen, 2009).
I slutet av 1800-talet och början på 1900-talet sågs en rad nya sjukdomar som
fick samlingsnamnet asteni. Symtomen liknade mycket de man ser hos
nutidsmänniskor med utmattningssyndrom. Man diskuterade den förändring i
det sociala livet och i arbetslivet som inträffat vid övergången från
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jordbrukssamhälle till industrisamhälle, hur man kände sig som en kugge i ett
stort maskineri och hur detta orsakade stress hos människor. Omställningen i
livsvillkoren tillsammans med det överflöd av information och intryck man fick
när man lämnade landet och flyttade till staden ansågs vara orsakerna till
neurasthenia, eller sekelslutssjuka, som man också kallade det (Perski, 2003).
Konsekvenserna av hög stressbelastning gör att vi har mycket att vinna på att
lära oss förstå vad återhämtning innebär samt hur och var detta kan ske.
Återhämtning kan vara allt från några minuters vila regelbundet under dagen till
nattlig sömn eller den årliga semestern. Det kan också handla om att göra något
vi inte brukar göra – som ett alternativ till det vi ägnar oss åt en majoritet av
tiden. Förutom de rent fysiologiska vinningarna har återhämtningen stor
psykologisk betydelse för oss (Åkerstedt, 2003).
Vi är gjorda för något annat. Under 100.000 generationer har människosläktet levt
som samlare. Det livet har skapat våra kroppar, vår hjärna och dess tänkande, våra
medfödda moraliska känslor. På bara några hundra generationer har vi radikalt
lagt om vår invanda tillvaro. Om människosläktets historia kokas ner till ett år så
har vi varit samlare sedan den 1 januari. Plötsligt när morgonen randas dagen
innan nyårsafton började vi leva och äta radikalt annorlunda. (Berg, 2005, s.
309ff)

Kontakt med naturen fyller, enligt Norling (2001), en stor funktion i de flesta
människors liv. Det är ”ett basbehov som påverkar våra livsstilar och
beteendemönster … och ger en kraftansamling för att orka med arbete och stress
och göra livet mera meningsfullt och hälsosamt” (Norling, 2001, s. 7). I
folkhälsoundersökningar har man tittat på vad som påverkar människors
välbefinnande, livskvalitet och vårdbehov och funnit att det mer är livsstilen än
exempelvis materiella skillnader som skiljer dessa grupper åt (Norling, 2001).
De som mår bättre är mera allsidigt aktiva, psykiskt, socialt och fysiskt, och det
vanligaste sättet att få denna stimulans är att ägna sig åt naturbaserade aktiviteter.
De som mår sämre är vanligen mera passiva psykiskt och fysiskt, ägnar sig
mindre åt naturen och mer åt TV, musiklyssnande och spel. (Norling, 2001, s. 8)

Trots detta vet vi inte tillräckligt om vilka specifika effekter som naturen kan ha
på vår livskvalitet.
Undersökningar utförda av Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) visar dock att
82 procent av den svenska befolkningen under 2008 ansåg sig vara ”mycket
eller ganska intresserade av att vara i skog och mark” (s. 3) medan siffran var 92
procent år 1980. Drygt tre procent av befolkningen sade sig under 2008 aldrig
vistas på landet medan knappt 50 procent är på landet lite eller mycket lite tid.
Den absolut vanligaste aktiviteten som utförs i naturen idag (79 procent) är korta
promenader (Ericsson, Dahl, & Sandström, 2009).
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Ju längre ifrån oss naturen kommer, desto svårare kanske vi får att upprätthålla
rätt nivå av välbefinnande. Vi tror många gånger att det är teknik och utveckling
som är nyckeln till framgång, men kanske ligger en del av svaret i det enkla. Att
stanna upp och få ner fötterna på jorden igen, i den miljö som varit vårt hem
under en ofattbart stor del av vår historia.
Eftersom vi båda lever och verkar på landsbygden känner vi en stark koppling
till naturen och har många egna erfarenheter av den läkande och
återuppbyggande effekt som vistelser i naturen kan ha. Trots det finns hos oss
även ett behov av att ibland vistas i stadsmiljö, få andra intryck och mer social
stimulans än vad som kanske är tillgängligt i vår personliga livsmiljö.
Svårigheten som en del upplever med att vistas på landet och i naturen kanske
kan bero på den avsaknad av ljud, social stimulans och tempo som normalt
återfinns i stadsmiljön. Idealet vore om man kunde ha en mer integrerad miljö
där det finns möjligheter till både gröna pauser och återhämtning men även till
socialt liv. Fler vetenskapliga undersökningar om naturens positiva effekter kan
förhoppningsvis resultera i ytterligare förbättring av människors närmiljöer i
detta avseende. Dessutom skulle vi gärna se att naturbaserad terapi så
småningom inkluderas bland övriga accepterade behandlingsformer. Detta finns
redan på vissa platser i landet och mycket forskning bedrivs exempelvis på SLU.
Vi ser det även som en fördel om varje individ kan arbeta proaktivt både för att
förebygga sjukdomstillstånd och att bota dem när de väl uppkommit, vilket kan
underlättas med ökad kunskap.
Dessutom – med djupare anknytning till naturen och större förståelse för hur den
påverkar oss människor, ges naturen förhoppningsvis mer respekt och kanske
kan då både individer och samhälle inse att man måste ta sitt ansvar för att
bevara den.

Syfte
Syftet med vårt arbete är att undersöka om vi kan se någon skillnad i
känslomässig och fysiologisk återhämtning efter en stressupplevelse beroende
på om återhämtningen skett med hjälp av naturstimuli eller urbanstimuli.
Dessutom vill vi se om det finns någon skillnad i kognitiv prestation mellan
natur- och urbangruppen efter återhämtning.
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Teori och tidigare forskning
Teori
I modern tid finns inspiration till dagens teorier bland annat i Frederick Law
Olmstedts skrifter (i Hartig, 2005) från senare delen av 1800-talet där han
beskrev sin syn på behovet av återhämtning, samt vilka konsekvenser brist på
detta kunde få. Dessutom ansåg han att vissa typer av naturmiljöer speciellt
främjade återhämtningen. Olmstedt var landskapsarkitekt och bland annat
delaktig i skapandet av Central Park, New York (Hartig, 2005). Enligt Hartig
(2005) anses Ulrichs samt Rachel och Stephen Kaplans teorier grundläggande
inom miljöpsykologi (Hartig, 2005). Båda teorierna (se nedan) hävdar att miljön
är viktig, om inte avgörande, för hur vi mår och presterar. Ulrichs teori är mer
fokuserad på emotionella-fysiologiska aspekter medan Kaplans har en kognitiv
inriktning (Hartig, 2005). Trots detta har de gemensamma åsikter om hur miljön
bör vara utformad för att gynna återhämtning.
Ulrichs psyko-evolutionära teori. Ulrichs (1983) teori bygger bland annat på
att människans koppling till naturen delvis är genetisk. Vi har utvecklats
evolutionärt till att föredra vissa naturmiljöer framför andra. Anledningen anses
vara att man i den miljön antingen kunde hitta föda och vatten eller därför att
den var trygg och tillät snabb mental och fysisk återhämtning. Den snabba
återhämtningen föreslogs vara fördelaktig både genom att man hamnade i ett
mer positivt känslomässigt läge, vilket även var viktigt för de kognitiva
prestationerna, samt att man stabiliserades fysiologiskt vad gäller exempelvis
blodtryck och nivån av stresshormoner (Ulrich, 1983; 1993; Ulrich m.fl., 1991).
Vidare beskrivs de naturmiljöer som vi lättast återhämtar oss i vara sådana som
innehåller grönska, stillsamt vatten, öppna savannliknande ytor och ofarliga
vilda djur, det vill säga miljöer som inger en känsla av säkerhet och trygghet
(Ulrich, 1993).
Centralt i teorin är att det är en individs spontana och omedelbara känslomässiga
reaktioner inför en viss situation som medför vissa fysiologiska reaktioner och
att dessa har avgörande inflytande på uppmärksamhet, psykologiska reaktioner
och beteende (Ulrich, 1983; Ulrich m.fl., 1991). I Ulrich m.fl. (1991) hävdade
man vidare att snabbheten i responsen gör det svårt att motivera att det är en
kognitiv evaluering som ligger till grund för denna. Känslorna definieras som
medfödda, globala fenomen oberoende av ålder och kultur. Däremot anses den
kognitiva responsen på känslorna vara beroende av ålder och erfarenhet. Ulrich
(1983) utgick ifrån uppfattningen att känslor föregår tankar samt att de är
adaptiva. Den adaptiva responsen vid konfrontationen med en viss
situation/miljö är både beroende på situationen som individen möter och vilket
känslomässigt, fysiologiskt och kognitivt tillstånd individen befinner sig för
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tillfället. Miljön/situationen genererar en generell känsla som i sin tur gör att
individen får ett närmande eller undvikande beteende. Fysiologisk respons gör
individen beredd på att agera ut den beteendeimpuls som genererats. Individen
gör sedan en kognitiv evaluering av situationen baserad på den generella känsla
som väckts vilket avgör om man agerar på beteendeimpulsen eller inte. Därefter
följer en fortsatt cirkelpåverkan där kognitiva värderingar, känslo- och
fysiologiska reaktioner påverkar varandra och där bland annat tidigare
erfarenheter, associationer och minnen är involverade. Ulrich var noga med att
påpeka att beskrivandet av modellen gör att skeendet kan verka mer linjärt än
vad det i verkligheten är (Ulrich, 1983).
Känslan inför en viss miljö genererar alltså en aktionsimpuls. Generellt sett
resonerade Ulrich (1983) att den känsla man har fått på grund av miljön ändrar
arousalnivån så att man är redo att ändra sitt beteende men att det inte behöver
vara beteenden som syns; det kan vara en förändring av ens inre tillstånd. En
tilltalande naturmiljö kan få en människa att sänka sin arousalnivå, släppa
känslor av stress och upprördhet till förmån för mer behagliga känslor (Ulrich,
1983).
Attention Restoration Theory. Rachel och Stephen Kaplans teori beskriver
människans uppmärksamhetsförmåga som indelad i två olika typer: riktad
uppmärksamhet respektive fascination (Kaplan, 2001). Begreppet fascination
kallas ibland även för spontan uppmärksamhet (Å. Ottosson & M. Ottosson,
2006). Teorin bygger bland annat på William James antaganden från senare
delen av 1800-talet (i R. Kaplan & S. Kaplan, 1989) om två typer av
uppmärksamhet vilka skiljer sig åt genom den ansträngning som krävs för att
upprätthålla dessa. Den ena är en typ av uppmärksamhet som inte kräver någon
ansträngning, då den används när visuella stimuli anses spännande och
intressanta. Stimuli som är motsatsen till detta kräver dock ansträngning (R.
Kaplan & S. Kaplan, 1989).
R. Kaplan och S. Kaplan (1989) menade att en viktig och nödvändig funktion
hos människor är att kunna ta till sig information, speciellt visuella stimuli.
Dessutom tar vi inte bara till oss den informationen vi ser, utan vi använder den
också till att göra associationer. Informationen kan hjälpa oss att bedöma och
utvärdera olika situationer, exempelvis huruvida de är positiva eller negativa.
För att kunna fungera effektivt krävs att vi har en förmåga att sortera ut den
information som är nödvändig för oss. Detta görs enligt R. Kaplan och S.
Kaplan (1989) genom inhibition, där information som bedöms onödig stängs
ute. Konkurrerande stimuli är hela tiden ett hot mot förmågan att upprätthålla
uppmärksamheten mot rätt saker. Den största orsaken till ansträngningen som
krävs för att hålla fokus är alltså att utestänga andra stimuli (R. Kaplan & S.
Kaplan, 1989).
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En skillnad görs mellan mental utmattning och stress. I en stressituation finns en
beredskap för en kommande situation. Mental utmattning kan ha föregåtts av
detta men även vanligt arbete eller studier som man trivs med kan vara mentalt
utmattande. Som motsats till detta kan en hotfull situation orsaka en
stressreaktion utan att vara mentalt utmattande. Dessutom menade författarna att
en mentalt utmattad person kan uppleva många situationer oerhört betungande
och vara oförmögen att fungera i dessa, men inträffar däremot en tillräckligt
intressant händelse, eller en akut nödsituation, kan man trots det reagera
tillräckligt snabbt. Det är alltså de stimuli som inte är så intressanta som kräver
den kraftansträngning som den mentalt utmattade inte har förmågan att uppbåda
(R. Kaplan & S. Kaplan, 1989).
R. Kaplan och S. Kaplan (1989) menade att en vanlig reaktion på mental
utmattning är irritation och en tendens att agera överilat och utan eftertanke.
Detta kan exempelvis visa sig i felaktiga beslut. Deras hypotes var att orsaken
till mental utmattning är utmattning av riktad uppmärksamhet. Farliga och andra
typer av situationer som kan upplevas intressanta kräver inte riktad
uppmärksamhet utan istället används fascination. Denna kan alltså fungera utan
mental kraftansträngning och ger samtidigt den riktade uppmärksamheten
möjlighet till återhämtning. De menade vidare att den riktade uppmärksamheten
har fått en stor plats i våra moderna liv. Vi är numera specialiserade vilket
innebär att vi ägnar mycket tid åt enstaka aktiviteter. För att klara detta krävs att
vi är disciplinerade och uthålliga. Från att ha levt våra liv där stimuli som var
viktiga för oss människor också uppfattades som intressanta, vilket i sin tur
innebar att man kunde fungera bra utan att använda den riktade
uppmärksamheten så mycket, har det nu blivit en åtskillnad mellan vad som
anses viktigt och vad som är intressant. Det som vi nu tvingas rikta vår
uppmärksamhet mot är alltså ofta mindre intressant än andra konkurrerande
stimuli. Förmågan att rikta uppmärksamheten är dock begränsad och en
livsföring som kräver att den används mycket, kan leda till mental utmattning
(R. Kaplan & S. Kaplan, 1989).
Om mental utmattning kan likställas med uttömning av riktad uppmärksamhet,
så menade R. Kaplan och S. Kaplan (1989) att man alltså skulle kunna
återhämta sig genom att vila den riktade uppmärksamheten. Sömn är inte
tillräckligt utan denna återhämtning måste också kunna ske i vaket tillstånd i
miljöer som alltså inte kräver så stor del riktad uppmärksamhet (R. Kaplan & S.
Kaplan, 1989). Detta beskrivs vidare under rubriken Restorativa miljöer.

Tidigare forskning
En klassisk undersökning gjordes av Ulrich (1984) där han, på basis av
journalanteckningar, undersökte om han kunde se något samband mellan en viss
patientgrupps utsikt från sin sjuksäng och deras tillfrisknande. Resultatet han
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fick var att patientgruppen som hade utsikt mot en träddunge istället för mot en
tegelvägg tillfrisknade snabbare, behövde mindre mängd mediciner och
upplevdes av sjuksköterskorna som mer tillfreds (Ulrich, 1984).
Ulrich m.fl. (1991) hade som huvudhypotes att naturmiljön, jämfört med två
typer av urbanmiljöer, skulle generera en högre nivå av fysiologisk och
känslomässig återhämtning. Både stressinduktion och miljömanipulation gjordes
med tio-minuters videofilmer. Under hela experimentet utfördes fysiologiska
mätningar som bland annat gav puls- och blodtrycksdata. Resultaten var i
enlighet med hypotesen. Man sade även i studien att man framför allt upplevde
resultat i pulsmätningarna som intressanta. Pulsen hos naturgrupperna sjönk
kontinuerligt medan den hos de olika urbangrupperna steg (Ulrich m.fl., 1991).
Tennessen och Cimprich (1995) undersökte studenters förmåga till riktad
uppmärksamhet i förhållande till vilken typ av utsikt de hade från sina
studentbostäder. De fann att individer med mer naturutsikt var bättre på att
använda riktad uppmärksamhet än de som hade begränsad natur alternativt
byggnader som utsikt (Tennessen & Cimprich, 1995).
Hartig, Böök, Garvill, Olsson och Gärling (1996) redovisade två experiment där
man testat känsloeffekter samt återhämtning av riktad uppmärksamhet. Studien
baserades på Ulrichs och Kaplans teorier. Resultaten av känsloskattningarna
visade högre nivå positiva känslor efter jämfört med före bildspelet, medan man
inte fick några signifikanta resultat på de kognitiva testerna. Man hävdade att det
kan bero på att kognitiv återhämtning, som resulterar i bättre prestationer, tar
längre tid (Hartig m.fl., 1996).
I Hartig, Evans, Jamner, Davis och Gärlings studie från 2003, som också
grundade sig på både Ulrichs och Kaplans teorier, gjordes ett fältexperiment där
man hade 112 deltagare uppdelade på fyra grupper. Syftet var att undersöka
psykofysiologisk- och uppmärksamhetsåterhämtning. Miljömanipulationen
bestod dels av att sitta tio minuter i ett rum med natur- respektive urbanutsikt,
samt av promenad i natur- respektive stadsmiljö, medan man gjorde
kontinuerliga fysiologiska mätningar. Förändringen av det diastoliska
blodtrycket (DBP), men inte det systoliska (SBP), var signifikant hos
naturgruppen i den nedsuttna fasen innan promenaden. Svag signifikans
uppmättes för SBP, men inte DBP, under promenaden. Det fanns en signifikant
effekt av miljö på självskattade känslor. Positiva känslor ökade i naturgruppen
och minskade i urbangruppen medan ilska minskade i natur och ökade i urban.
Man såg tendenser till att nedstämdhet ökade hos männen i naturgruppen men
minskade hos kvinnorna. Beträffande förmåga till riktad uppmärksamhet fanns
signifikanta skillnaderna enbart hos naturgruppen (Hartig m.fl., 2003).
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Grahn och Stigsdotter (2003) genomförde en enkätundersökning i nio svenska
städer. De fann ett samband mellan egenskattad stressnivå och hur mycket tid
som tillbringades i grönområden i anslutning till staden, där nivån av
egenskattad stress minskade med ökad tid i naturen. Detta var oberoende av
kön, socioekonomisk status eller ålder (Grahn & Stigsdotter, 2003).
Berto (2005) genomförde en studie med utgångspunkt från Kaplans teori. 32
studenter uppdelade på två grupper deltog. Ett Sustained Attention To Response
test (SART), i syfte att mäta deras förmåga till uppmärksamhet, genomfördes
före och efter ett bildspel med natur- respektive urbanbilder. Resultatet visade
att den grupp som tittat på naturbilder signifikant hade förbättrat sin förmåga att
bibehålla uppmärksamheten jämfört med före bildvisningarna (Berto, 2005).
Berman, Jonides och Kaplan (2008) utförde två studier för att undersöka
huruvida naturmiljöer påverkade förmågan till riktad uppmärksamhet.
Miljömanipulationen bestod i den första undersökningen av promenad i park
respektive stadskärna medan man i den andra använde bilder. Resultatet var i
båda fallen ökad prestationsförmåga vid naturexponering (Berman m.fl., 2008).
Kahn m.fl. (2008) jämförde pulsfrekvensen på sina experimentdeltagare.
Förutom att genomföra mentalt belastande övningar, fick de återhämta sig
genom att antingen titta på en parkmiljö genom ett fönster, se samma miljö visad
i realtid på en tv-skärm, eller titta på en tom vägg. Resultatet visade en
signifikant snabbare sänkning av pulsen hos de deltagare som tittade genom
fönstret jämfört med de som tittade på den tomma väggen. Däremot fanns ingen
skillnad mellan de som fick titta på tv-skärmen jämfört med de som tittade på
den tomma väggen (Kahn m.fl., 2008).
Gemensamt för den tidigare forskningen är att man framför allt sett resultat i de
fysiologiska och känslomässiga mätningarna. Resultaten på kognitiva
prestationer varierar mer mellan undersökningarna vilket bland annat förklaras
med att det krävs längre tids återhämtning av uppmärksamhet för att det ska ge
resultat på prestation (Hartig m.fl., 1996). Tennessens och Cimprichs studie
(1995), där deltagarna hade en mer långvarig exponering av miljön genom att
studien var baserad på utsikten från deras boende, ligger i linje med detta.

Definition av begrepp
Restorativa miljöer. Både Ulrichs och Kaplans teorier är psykologiska teorier
om restorativa miljöer. En sådan teori ska både beskriva vad man återhämtar sig
från, själva återhämtningsprocessen samt vilka miljöer som bidrar till att
återhämtning sker (Hartig, 2005). För att en miljö ska kunna främja
återhämtning krävs att den avviker från den miljö som har orsakat
återhämtningsbehovet.
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Oavsett om det handlar om fysiska, sociala, aktivitets-, tids- eller rumsbestämda
aspekter är något slags kontrast till en relativt krävande miljö underförstådd i
beskrivningen av en miljö som ’restorativ’. En människas förmåga att uppleva
denna kontrast öppnar vägen för återhämtning. (Hartig, 2005, s. 266)

Naturmiljöer är över lag mer restorativa än urbana miljöer, men vissa
naturmiljöer är även mer restorativa än andra (R. Kaplan & S. Kaplan, 1989).
Kaplans menade att det finns fyra samverkande faktorer som en sådan restorativ
miljö kännetecknas av varav en är fascination. Det finns mycket i naturen som
kan upplevas fascinerande, såsom andra levande varelser. Även de olika
skeenden som kan uppstå i naturen fascinerar, exempelvis växtlighet och
kampen för överlevnad. En annan vanlig typ av fascination är mjuk fascination
som kan kopplas till bland annat vackra vyer och solnedgångar. Dessa kan
framkalla en mer reflekterande känslostämning, till skillnad mot annan
fascination vars egenskap främst är att fånga människors intresse så pass att man
bara fokuserar på just det man för stunden fascineras av (R. Kaplan & S.
Kaplan, 1989).
En annan faktor som gör en miljö restorativ är att vara borta. Man får möjlighet
till miljöombyte och kommer bort från sådant som associeras med det som är
mentalt utmattande. Detta behöver dock inte betyda att man måste förflytta sig
långa sträckor, utan det är upplevelsen av en total skillnad från den situation
man vill komma bort från som är viktigast. Omfattning handlar om att befinna
sig i en miljö som ger en känsla av ett större sammanhang. Miljön är greppbar
men inbjuder samtidigt till lärande och nya intryck. Kompatibilitet uppstår om
en persons syften och behov stämmer överens med vad som kan utföras i en
miljö och även vad som miljön kräver (R. Kaplan & S. Kaplan, 1989).
De fyra faktorerna som nämnts skulle kanske kunna härledas till vilken miljö
som helst, men författarna menade att det finns en speciell koppling mellan
dessa och just naturmiljöer. Man kan i naturen uppleva att man har möjlighet att
komma ifrån sin vanliga miljö, som för många vanligtvis är mer urban. Man är
en del av ett större sammanhang i naturen, man kan uppleva fascination över
annat levande och vackra vyer samt kompatibilitet i form av exempelvis
utövandet av jakt, fågelskådning, trädgårdsskötsel och vandring (R. Kaplan & S.
Kaplan, 1989).
Anledningen till att vissa miljöer föredras tros vara att dessa underlättar
möjligheterna till välmående medan de som inte föredras skulle kunna utgöra en
risk för det motsatta. Människors bedömning av huruvida miljön föredras eller ej
görs ofta så snabbt, att en medveten reflektion omöjligt hunnits med. När
människor reagerar estetisk på en miljö kopplas därmed detta till att människors
möjlighet till effektivt fungerande är större i en sådan miljö (R. Kaplan & S.
Kaplan, 1989).
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Tre faktorer, som egentligen överlappar varandra, krävs för att en miljö ska
underlätta effektivt fungerande. Det är säkerhet, kunskap och bekvämlighet.
Öppna miljöer gör att man får överblick och kunskap om miljön vilket ökar
säkerheten. Är de för öppna och saknar möjlighet till skydd får det dock motsatt
effekt. Har den öppna platsen få detaljer som kan användas som riktmärken så
minskar möjligheten till kunskap då det blir svårare att orientera sig. Mer
stängda miljöer med alltför tät vegetation ger lätt intrycket av att vara hindrande
och föredras generellt inte. Sannolikheten att man ska kunna röra sig obehindrat
är liten, likaså gör den begränsade sikten att man tappar kontrollen på eventuella
faror. Något som människor i allmänhet också tycks föredra är vatten.
Författarna menade att människor är villiga att betala dyrt för boende med utsikt
över vatten och det verkar inte finnas skillnader mellan hur mycket detta
föredras beroende på om man aktivt använder vattnet, t.ex. för båtsporter, eller
om man enbart tittar på det (R. Kaplan & S. Kaplan, 1989).
Trots att alla är individer så tenderar människor att tolka sin omgivning på
liknande sätt. Dessutom är den typen av miljöer som föredras förhållandevis
lika. Framförallt så föredrar människor över lag naturmiljöer framför miljöer
som påverkats av människor (R. Kaplan & S. Kaplan, 1989).
Även Ulrich (1983) beskrev på ett liknande sätt vilka typer av miljöer som
föredras av människan. Han hänvisade till studier som gjorts där man
sammantaget hävdade att komplexiteten i miljön ska vara lagom. Det ska inte
vara så öppet att man tar in hela scenen omedelbart då det skulle betyda att det
inte finns några möjligheter till skydd. Det ska heller inte vara för tätt med för
få öppna ytor eftersom det, utifrån ett evolutionärt perspektiv, hävdas ge
signaler om att det kan finnas hot på många ställen och att man därför är sårbar
i den miljön. Miljön ska vara relativt strukturerad på ett sätt att träd, stenar och
andra naturliga föremål är grupperade istället för utspridda över hela ytan. Det
gör området enklare att överblicka och upplevs som mer harmoniskt. Dessutom
är det en fördel om det finns enstaka fokuspunkter som dominerar vyn. Dessa
gör det lättare att orientera sig. Vidare ska det finnas ett viss djup i miljön som
ger en känsla av rymd. Marken ska vara ganska jämn och överskådlig. Finns
det spänningsmoment i vyn så kan de bedömas positivt om de inte är kopplade
till någon form av hot (Ulrich, 1983).
Stress. Begreppet stress definieras här som ett tillstånd där man upplever att
man måste bemöta en krävande situation (Sanderson, 2004) och som en
fysiologisk energimobilisering (Theorell, 2003) vilken kan orsaka negativa
känslor (Grossi, 2008). Stress är ”en särskild relation mellan individen och
omgivningen som av individen värderas som påfrestande eller överskrider
dennes resurser och därmed riskerar dennes välbefinnande” (Angelöw &
Jonsson, 2000, s. 195).
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Mental utmattning. Begreppet definieras som en uttömning av förmågan till
riktad uppmärksamhet (R. Kaplan & S. Kaplan, 1989).
Återhämtning. Med begreppet återhämtning avses ”ett antal processer
genom vilka en eller flera individer förnyar eller återupprättar
anpassningsresurser eller förmågor som har försvagats” (Hartig, 2005, s. 265).
De processer och förmågor som är relevanta i vår studie är kopplade till och
beskrivs i respektive teori.

Hypotes och frågeställningar
Med utgångspunkt från studiens syfte och tidigare forskning har följande riktade
hypotes och frågeställning formulerats.
Hypotes: naturstimuli genererar högre grad av känslomässig och fysiologisk
återhämtning efter en stressupplevelse än urbanstimuli. Vår prediktion är
därmed att naturgruppens blodtryck och puls kommer att sjunka mer än
urbangruppens, samt att naturgruppen kommer att uppvisa högre nivå positiva
känslor och uppmärksamhet samt lägre nivå oro, ilska och nedstämdhet än
naturgruppen, efter jämfört med före bildvisningen.
Frågeställning: kan vi se någon skillnad mellan gruppernas prestationsförmåga
efter genomförd återhämtning, vad gäller riktad uppmärksamhet?
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Metod
Deltagare
Deltagarna var studenter (N = 40) vid Linköpings Universitet, mellan 19 och 30
år gamla (M = 21.93, SD = 2.73). Urvalet var således ett bekvämlighetsurval och
anledningen till åldersgränsen var att få en så homogen grupp som möjligt.
Deltagarna rekryterades mestadels genom att vi kortfattat presenterade studien
vid vissa föreläsningar, där studenterna fick möjlighet att anmäla sitt intresse,
men också via mejl-utskick och till en viss del personliga kontakter. 34 personer
utförde majoriteten av sina studier vid Filosofiska Fakulteten, 5 personer på
Tekniska Högskolan och 1 person på Hälsouniversitetet. Deltagarna fördelades
slumpmässigt i de två olika experimentgrupperna utifrån vilka tider de bokat in
sig på. I tabell 1 visas demografisk data per experimentgrupp (natur, urban).
Tabell 1
Demografiska resultat
Kvinnor

Män
M

Ålder
(SD)

Stadsmänniska

Landetmänniska

Natur
Urban

15
13

5
7

22.35 (3.03)
21.50 (2.40)

12
13

8
7

Totalt

28

12

21.93 (2.73)

25

15

Material och apparatur
Experimenten genomfördes i ett rum avsett för laboratorieexperiment, inom
Institutionen för beteendevetenskap och lärande, på Linköpings Universitet.
Rummet var fönsterlöst med odekorerade väggar och upplyst med lysrör. Det
var inte ljudisolerat vilket medförde att vissa störande ljud utifrån inte kunde
undvikas. I rummet fanns kontorsmöbler i form av bord, stolar, bokhyllor samt
ett plåtskåp. Den tekniska utrustningen bestod av fyra stationära datorer med
fem datorskärmar, samt en bärbar dator.
Mätning av fysiologisk stress utfördes med hjälp en digital automatisk
blodtrycks- och pulsmätare, Omron (M7) för överarm. Blodtryck- och
pulsmätningar har även använts som indikatorer på nivå av fysiologisk stress i
liknande studier (Hartig m.fl., 2003; Kahn m.fl., 2008; Ulrich m.fl., 1991).
Mycket förenklat kan blodtrycksmekanismen beskrivas i två faser; den
systoliska (SBP) och den diastoliska (DBP). Den systoliska fasen refererar till
hjärtats sammandragning när blodet pumpas ut i kroppen. Den diastoliska fasen
inträffar när hjärta och kärlväggar slappnar av mellan sammandragningarna.
Blodtrycket är ett mått på kraften som utövas av blodet på kärlväggar och vilken
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kraft som behövs är beroende på vilket motstånd som finns i kärlväggarna. Detta
motstånd är en funktion av bland annat den nivå av stresshormoner som
utsöndrats. Hög nivå av stresshormoner innebär ett högt motstånd vilket gör att
det behövs mer kraft att pressa fram blodet; blodtrycket stiger. När nivån av
stresshormoner i blodet sjunker slappnar kärlväggarna av, motståndet minskar
och blodtrycket sjunker (Brownley, Hurwitz & Schneiderman, 2000).
Stressinduktionen utformades i samråd med handledare. Den bestod av två
omgångar huvudräkningsuppgifter med subtraktioner (t.ex. 942-78) som skulle
utföras under tidspress. Varje tal visades i 7.5 sekunder men så snart ett svar
lämnats skulle man manuellt gå vidare till nästa tal genom att trycka på valfri
tangent. Uppgiften presenterades med hjälp av Cedrus SuperLab Pro (v. 2.0) på
en datorskärm LG Studio Works 77S, 15”. Effektiv tidsåtgång var för första
räknesektionen maximalt 2 minuter och 40 sekunder. Denna innehöll 20
räkneuppgifter. Den andra räknesektionen tog maximalt fyra minuter och
innehöll 30 olika räkneuppgifter. Mellan de två räknesektionerna fick deltagarna
utföra en finmotorisk uppgift; att på tid lägga tillbaka tändstickor i sin ask så att
de hamnade med svavlet åt samma håll. Detta tog mellan 40 och 60 sekunder.
Resultaten från stressinduktionen användes inte i studien utan syftet med
övningen var endast att höja stressnivån hos deltagarna.
Återhämtningsfasen utgjordes av bildspel i Microsoft Office Powerpoint 2007.
De bestod av 25 bilder från natur- respektive urbana miljöer, där varje bild
visades i 15 sekunder på en skärm av märket Eizon Flex Scan T965, 21”.
Upplägget med antalet bilder samt visningstid var i enlighet med en tidigare
studie (Berto, 2005). Bildspelen bestod av privata bilder där kriterier för
restorativa respektive icke-restorativa miljöer (Berto, 2005; Kaplan, 1989;
Ulrich, 1983) låg till grund för urvalet. För att bedöma den restorativa nivån på
bilderna fick även ett antal personer ge sina spontana kommentarer på dem och
ett slutligt urval gjordes utifrån denna feedback. Se figur 1 och figur 2 för
bildexempel.

Figur 1. Exempel på bild från naturmiljö.
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Figur 2. Exempel på bild från urban miljö.

Det självskattningsformulär för mätning av emotionell status som användes var
Zuckerman Inventory of Personal Reactions (ZIPERS) (Zuckerman, 1977). Det
översattes till svenska av oss med tillstånd av M. Zuckerman. ZIPERS har
använts i ett flertal tidigare studier rörande restorativa miljöer (Hartig m.fl.,
1996; 2003; Korpela, Klemettilä & Hietanen, 2002; Ulrich m.fl., 1991). Ett antal
påståenden mäter känslor inom fem kategorier: fear arousal (oro), positive affect
(positiva känslor), anger and aggression (ilska/aggression), attentive coping
(uppmärksamhet) och sadness (nedstämdhet). Testet bestod ursprungligen av 13
påståenden, men ett av två påståenden inom kategorin uppmärksamhet ströks
eftersom det inte upplevdes relevant för vår studie. Varje enskilt påstående i
självskattningsformuläret besvarades på en 5-gradig Likert-skala utifrån hur väl
ens egen aktuella känslostämning stämde överens med den påstådda.
Kognitionstestet som användes i studien avsåg att mäta inhibitionsförmågan
vilket sågs som en indikator på förmågan till riktad uppmärksamhet (Berto,
2005). Det test som användes för detta syfte var en variant av det Sustained
Attention to Response Test (SART) som användes för att mäta riktad
uppmärksamhetsförmåga i Bertos (2005) studie. SART-paradigmet är ett sätt att
mäta förmågan till bibehållen uppmärksamhet och har visat sig korrelera med
andra tester som mäter bibehållen uppmärksamhet. Däremot har mätningarna
inte korrelerat signifikant med tester där andra typer av uppmärksamhet mäts
(Robertson, Manly, Andrade, Baddedeley & Yiend, 1997), vilket skulle kunna
tyda på en hög validitet. SART exekverades på en laptop Packard Bell,
skärmstorlek 15”. På skärmen visades totalt 120 siffror mellan noll och nio,
varav 21 av dessa var targets (siffran tre). Varje siffra visades i 500 ms med
1125 ms mellan varje visning. Deltagarna skulle trycka på mellanslagstangenten
när alla siffror utom siffran tre visades på skärmen. Total tidsåtgång var knappt
fyra minuter. De resultat som användes från SART var:
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 d-prim, vilket indikerar deltagarens förmåga att agera rätt på target
(siffran tre) i relation till förmågan att agera rätt på icke-targets
(övriga siffror).
 Reaktionstid (RT), genomsnittlig
knapptryckningar (maxvärde 500 ms).

svarstid

för

samtliga

 Korrekta svar (CR), det antal gånger som deltagaren lyckades
undvika att trycka på mellanslagstangenten när siffran tre visades
(maxvärde 21).
 Felaktiga svar (IR), vilket visar det antal gånger som deltagaren
tryckte på en tangent trots att siffran tre visades (maxvärde 21).
En enskild fråga som avsåg att se känslomässig tillhörighet ställdes i samband
med sista självskattningen av aktuellt känsloläge. Denna fråga var formulerad
enligt följande: ”Upplever du dig som en stadsmänniska eller som en landetmänniska?” Syftet med frågan var att kunna se eventuella kopplingar mellan
reaktioner på bildspel och inställning till natur- respektive stadsmiljö.

Procedur/Mätningar
Experimenten genomfördes för en person i taget. Deltagaren fick sätta sig i en
kontorsstol framför den dator där stressinduktionen genomfördes, för att
inledningsvis läsa igenom ett informationsdokument om experimentet med
möjlighet att ställa kompletterande frågor. Dokumentet innehöll en beskrivning
av hela proceduren, samt en kortfattad beskrivning av studien och dess syfte, om
rättigheten att när som helst avbryta och att all data behandlas konfidentiellt.
Syftet med skriftlig information var dels att säkerställa att alla fick samma
information, dels att ge deltagarna möjlighet att sitta ner några minuter och
samla sig.
Blodtrycksmanschetten sattes därefter på och fick sedan sitta på under hela
experimentet. En första mätning gjordes. Därefter genomfördes
stressinduktionen. En instruktion om denna gavs skriftligt på datorn, i
kombination med ett kort förtydligande av försöksledaren. Stressinduktionen tog
cirka åtta minuter vilken följdes av mätning av blodtryck och puls samt ifyllnad
av ZIPERS självskattningsformulär för aktuellt känsloläge. Nästa moment var
återhämtningsfasen med bildspel. Deltagaren förflyttade sig då i kontorsstolen
till ett annat bord för bildvisning. Under bildvisningen var lysrören släckta för
att ge bästa möjliga bildkvalitet. En liten lampa tändes i bortre delen av rummet,
utom synhåll för deltagaren, för att det inte skulle bli för mörkt. Skärmen till den
dator som använts vid stressinduktionen stängdes av för att undvika onödiga
störningar. Visningen inleddes med skriftlig information på skärmen om att
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ingen prestation var kopplad till detta moment. Blodtryck och puls mättes två
minuter in i bildspelet för att se om det fanns någon tidseffekt. När
återhämtningsfasen var avslutad gjordes en ny mätning av blodtryck och puls
samt självskattning av känslor och ifyllande av övriga data såsom känslomässig
koppling till stad/landet och bakgrundsvariabler. Därefter följde
uppmärksamhetstestet SART vilket genomfördes vid samma bord, bredvid
skärmen för bildvisningen. Information om SART gavs skriftligt på skärmen i
kombination med en kort muntlig komplettering om hur lång tid varje siffra
visades på skärmen. Experimentet avslutades med den sista blodtrycks- och
pulsmätningen. Deltagarna erbjöds avslutningsvis fika och påmindes om att inte
berätta för andra om experimentets utformning då för mycket information om
experimentet skulle kunna påverka utfallet för kommande deltagare. De fick
också tillfälle att ställa frågor om studien och erbjöds att ta del av den färdiga
uppsatsen.
Båda testledarna deltog i samtliga experiment. Den ena gjorde mätningar och
gav instruktioner medan den andra assisterade med anteckningar, tidtagning och
tekniska moment så som att slå av/på skärmar och släcka/tända lampor. Då olika
testledare kan påverka deltagarna på olika sätt så var målet att bistå i lika många
tester för urbanbilder som för naturbilder. Fördelningen var vanligtvis att man
agerade testledare för två på varandra följande experiment. I de fall då någon av
testledarna hade personlig anknytning till deltagaren agerade man assistent. För
att säkerställa att båda testledarna agerat så lika som möjligt under samtliga
experiment har ett detaljerat körschema följts. Det gjorde att alla moment hela
tiden har utförts i samma ordning och att samma information getts. Processen
var dessutom utformad så att störningsmoment och onödig väntetid undveks.
BT/P

Stressind.

BT/P

Självskattn.

Bildspel/
BT/P

BT/P

Självskattn.

SART

BT/P

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------< 1 min 8 min
< 1 min 1 min
7 min
< 1 min 2 min
3 min
< 1 min
Figur 3. Beskrivning av processen för experimentet, samt tidsåtgång för respektive moment.

Design
Den experimentella studien utnyttjade en blandad (’mixed’) design (Borg &
Westerlund, 2006). Oberoende variabler för inomgruppsmätningarna var de fyra
olika typerna av mättillfällen, vars antal varierade med vilken beroende variabel
som mättes vid dessa. Den oberoende variabeln för mellangruppsmätningarna
var återhämtningssätt (natur, urban). Övriga oberoende mellangruppsvariabler
som användes var kön (man, kvinna) och anknytningsfaktor (stadsmänniska,
landetmänniska). Beroende variabler var för den fysiologiska mätningen
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systoliskt blodtryck, diastoliskt blodtryck och puls. För mätning av egenskattad
känslostämning var de beroende variablerna positiva känslor, oro, nedstämdhet,
uppmärksamhet samt ilska/aggression. I mätningen av riktad uppmärksamhet
ingick fyra beroende variabler: d-prim, reaktionstid, korrekta svar samt felaktiga
svar.

Analys
För samtliga statistiska beräkningar användes SPSS Statistics 17.0. Deltagarnas
systoliska och diastoliska blodtryck liksom puls jämfördes mellan respektive
mättillfälle (fem st.) inom grupperna, samt mellan de båda experimentgrupperna
för test av interaktionseffekter, med variansanalys 2 x 5 ANOVA. Oberoende ttest utfördes även mellan grupperna för varje enskilt mättillfälle. För varje av de
fem kategorierna av självskattad känslostämning gjordes med hjälp av
variansanalys 2 x 2 ANOVA en jämförelse mellan respektive mättillfälle (två
st.) inom grupperna, samt mellan grupperna för test av interaktionseffekter.
Mellan grupperna gjordes oberoende t-test för varje mättillfälle. Slutligen
genomfördes även oberoende t-test mellan grupperna för de olika beroende
variablerna för mätning av riktad uppmärksamhet.
I de fall där variansanalyserna resulterade i interaktionseffekter utfördes Post
Hoc-test och analys av enkla effekter. De signifikansvärden som erhölls var
Bonferroni-korrigerade.

Etiska aspekter
I enlighet med informationskravet och samtyckeskravet har syftet med studien
delgivits deltagarna i så stor utsträckning som ansetts möjlig utan att äventyra
studiens syfte (Vetenskapsrådet, n.d.). Principen har följts att presumtiva
deltagare ska få så mycket information att det kan avgöra om de vill delta i
studien eller inte (Bryman, 2002). På basis av detta har deltagarna frivilligt tagit
beslutet att delta i studien. Information om studien gavs vid två tillfällen; vid
första kontakten i samband med presumtiva deltagares intresseanmälan samt vid
experimentsituationen. Den senare informationen gavs i skriftlig form.
Dessutom har alla deltagare erbjudits att ta del av den färdiga studien, enligt
rekommendation från Vetenskapsrådet (n.d.). Nyttjandekravet har följts i och
med att insamlat material endast används i forskningssyfte.
Konfidentialitetskravet uppfylls eftersom all dokumentering varit anonym och
kodad. Deltagarnas namn och kontaktuppgifter har förvarats separat från
mätresultaten. Dessutom har ingen koppling gjorts mellan enskilda deltagare och
deras resultat vilket gör det omöjligt att spåra enskilda deltagares resultat
(Vetenskapsrådet, n.d.).
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Resultat
I följande avsnitt presenteras resultaten av mätningarna av blodtryck och puls,
känsloskattningar samt riktad uppmärksamhet.

Blodtryck och puls
Blodtryck och puls mättes fem gånger; före stressövningen (1), före bildspelet
(2), två minuter in i bildspelet (3), efter bildspelet (4) samt efter
uppmärksamhetstestet (5). I fortsättningen används för enkelhetens skull endast
sifferbeteckningarna för respektive tillfälle. På grund av fel i mätapparaturen
togs data från en deltagare bort inför de statistiska beräkningarna.
Systoliskt blodtryck. Resultatet från de fem olika mätningarna av systoliskt
blodtryck (SBP) för respektive återhämtningssätt visas i tabell 2.
Tabell 2
Medelvärde samt standardavvikelse för SBP, signifikansnivå för mellangruppsmätning,
signifikansnivå för interaktionseffekter (F-värde) och för test av enkla effekter

Systoliskt
Blodtryck

Tillfälle

Natur
(n=19)
M
(SD)

Urban
(n=20)
M
(SD)

Totalt
(N=39)
M
(SD)

P

1
2
3
4
5

117.79 (12.74) a
114.79 (13.11) c
110.58 (10.94) d
108.63 (8.67) f
107.32 (9.88) h

120.15 (18.14) b
114.75 (17.90)
110.35 (12.37) e
109.55 (13.30) g
111.75 (13.66) i

119.00 (15.58)
114.77 (15.53)
110.46 (11.54)
109.10 (11.12)
109.59 (12.03)

ns
ns
ns
ns
ns

F (1, 37)

p = ns
a

) p = .013 vs. 3; p = .004 vs. 4; p =.001 vs. 5
c
) p = .001 vs. 5
d
) p = .013 vs. 1
f
) p = .004 vs. 1
h
) p = .001 vs. 1 p = .001 vs. 2

b

) p = .011 vs. 3 p = .008 vs. 4 p = .024 vs. 5

e

) p = .011 vs. 1
p = .008 vs. 1
i
) p = .024 vs. 1
g)

Oberoende t-test utfördes mellan grupperna (natur, urban), för respektive
mättillfälle. Samtliga resultat visade på icke signifikanta skillnader mellan
grupperna. En variansanalys, 2 x 5 ANOVA, med de oberoende variablerna
återhämtningssätt (natur, urban) samt tillfälle (1-5) utfördes men utan några
signifikanta interaktionseffekter (se figur 4). Vid test av enkla effekter inom
respektive återhämtningsgrupp (natur, urban) fanns dock signifikanta resultat
mellan enskilda mättillfällen som kan härledas till effekt av tid (se tabell 2). I
båda grupperna var förändringarna mellan mättillfälle ett och mättillfälle tre,
fyra och fem signifikanta men förändringen mellan mättillfälle två och fem var
enbart signifikant i naturgruppen.
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Figur 4. Genomsnittligt SBP per mättillfälle för respektive återhämtningsgrupp.

Diastoliskt blodtryck. Resultatet från de fem olika mätningarna av diastoliskt
blodtryck (DBP) för respektive återhämtningssätt visas i tabell 3.
Tabell 3
Medelvärde samt standardavvikelse för DBP, signifikansnivå för mellangruppsmätning,
signifikansnivå för interaktionseffekter (F-värde) och för test av enkla effekter

Diastoliskt
blodtryck

Tillfälle

Natur
(n=19)
M
(SD)

Urban
(n=20)
M
(SD)

Totalt
(N=39)
M
(SD)

P

1
2
3
4
5

73.68 (5.84) a
73.32 (6.77) b
69.05 (7.03)
66.79 (8.48) c
69.26 ( 6.99) d

69.40 (10.28)
68.25 (8.51)
67.80 (7.67)
67.55 (7.90)
67.35 (8.56)

71.49 (8.58)
70.72 (8.03)
68.41 (7.29)
67.18 (8.08)
68.28 (7.79)

ns
p = .047
ns
ns
ns

F (1, 37)

3.89
p = .010
a

) p = .012 vs. 4
) p = .004 vs. 4 p = .024 vs. 5
c
) p = .012 vs. 1 p = .004 vs. 2
d
) p = .024 vs. 2
b

Oberoende t-test utfördes mellan grupperna (natur, urban), för respektive
mättillfälle. För tillfälle två fanns en signifikant skillnad mellan grupperna (p =
.047). En variansanalys, 2 x 5 ANOVA, med oberoende variabler
återhämtningssätt (natur, urban) samt tillfälle (1-5) utfördes varvid en signifikant
interaktionseffekt framkom: F(1, 37) = 3.89, p = .010. Det fanns alltså en
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interaktion mellan återhämtningssätt och tid som visade sig i en signifikant
sänkning av det diastoliska blodtrycket hos naturgruppen (se figur 5). Vid test av
enkla effekter inom respektive återhämtningsgrupp (natur, urban) fanns
signifikanta resultat mellan enskilda mättillfällen hos naturgruppen (se tabell 3).
Den mest signifikanta skillnaden fanns mellan tillfälle två och tillfälle fyra (p =
.004). Trots att mätning fem gjordes efter test av riktad uppmärksamhet (SART),
vilket resulterade i en höjning av det diastoliska blodtrycket, var sänkningen
fortfarande signifikant i förhållande till mättillfälle två. För urbangruppen fanns
inga signifikanta skillnader mellan mättillfällena (se tabell 3).

Figur 5. Genomsnittligt DBP per mättillfälle för natur- och urbangrupperna

De enskilda individernas (n = 19) resultat av mättillfälle två och fyra inom
naturgruppen presenteras i figur 6. Motsvarande resultat för urbangruppen (n =
20) visas i figur 7.

Figur 6. De enskilda individernas resultat av DBP mellan mättillfälle två och fyra,
naturgruppen.
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Figur 7. De enskilda individernas resultat av DBP mellan mättillfälle två och fyra,
urbangruppen.

Puls. I tabell 4 redogörs resultatet av de fem olika mättillfällena av puls för
respektive återhämtningssätt.
Tabell 4
Medelvärde samt standardavvikelse för puls, signifikansnivå för mellangruppsmätning samt
signifikansnivå för interaktionseffekter (F-värde) och p-värden för test av enkla effekter

Puls

Tillfälle

Natur
(n=19)
M
(SD)

Urban
(n=20)
M
(SD)

Totalt
(N=39)
M
(SD)

P

1
2
3
4
5

72.74 (15.73)
71.32 (13.67)
68.74 ( 11.56)
70.79 (14.83)
70.05 (14.75)

71.55 (13.19)
72.20 (12.73)
71.50 (10.97)
73.95 (13.00)
71.85 (10.79)

72.13 (14.30)
71.77 (13.03)
70.15 (11.20)
72.41 (13.83)
70.97 (12.73)

ns
ns
ns
ns
ns

F (1, 37)

p = ns

Oberoende t-test utfördes mellan grupperna (natur, urban) för respektive
mättillfälle. Samtliga resultat visade på icke signifikanta skillnader mellan
grupperna. En variansanalys, 2 x 5 ANOVA, med de oberoende variablerna
återhämtningssätt (natur, urban) samt tillfälle (1-5) utfördes men utan några
signifikanta interaktionseffekter. Vid test av enkla effekter inom respektive
återhämtningsgrupp (natur, urban) fanns inga signifikanta skillnader inom
grupperna (se tabell 4).
I figur 8 visas de olika mätresultaten fördelat på respektive återhämtningssätt
(natur, urban).
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Figur 8. Genomsnittlig puls per mättillfälle för återhämtningsgrupperna natur respektive
urban.

Känsloskattning
Deltagarnas egenskattade känsloupplevelse mättes två gånger – före och efter
återhämtningsfasen. Fortsättningsvis används begreppen före och efter för dessa.
I tabell 5 redovisas resultaten för respektive kategori utifrån frågetillfälle (före,
efter) och återhämtningssätt (natur, urban).
Tabell 5
Medelvärde samt standardavvikelse per känslokategori, signifikansnivå för
mellangruppsmätning och inomgruppsmätning samt signifikansnivå för interaktionseffekter
(F-värde)

Positiva känslor

Tillfälle

Natur
(n = 20)
M (SD)

Urban
(n = 20)
M (SD)

Totalt
(N = 40)
M (SD)

P

Före
Efter

2.19 (.58)
2.94 (.69)
p = .000

2.34 (.94)
2.61 (.93)
p = .036

2.26 (.78)
2.78 (.82)

ns
ns

Före
Efter

1.78 (.80)
1.17 (.33)
p = .006

1.85 (.95)
1.30 (.49)
p = .019

1.82 (.87)
1.23 (.42)

ns
ns

Före
Efter

2.07 (.76)
1.20 (.36)
p = .000

1.80 (.53)
1.35 (.50)
p = .004

1.93 (.66)
1.28 (.44)

ns
ns

Före
Efter

2.70 (1.26)
2.85 (.74)
ns

2.40 (.82)
2.55 (.83)
ns

2.55 (1.06)
2.70 (.79)

ns
ns

Före
Efter

1.40 (.82)
1.40 (.82)
ns

1.45 (.76)
1.30 (.73)
ns

1.42 (.78)
1.35 (.77)

ns
ns

P
Ilska/aggression
P
Oro
P
Uppmärksamhet
P
Nedstämdhet
P
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F (1, 38)

6.02, p = .019

4.14, p = .049

Oberoende t-test utfördes mellan grupperna för respektive återhämtningssätt
(urban, natur) och mättillfälle. Det fanns inga signifikanta skillnader för någon
av
kategorierna.
Däremot
resulterade
de
beroende
t-testerna
(inomgruppsmätningarna), mellan tillfällena före och efter, i signifikanta
skillnader. Dessa uppstod för båda återhämtningsgrupperna, för kategorierna
positiva känslor, ilska/aggression samt oro. En variansanalys (2x2 ANOVA) för
test av interaktionseffekter mellan de oberoende variablerna mättillfälle (före,
efter) och återhämtningssätt (natur, urban) genomfördes vilket visade att
skillnaderna mellan dessa mättillfällen var signifikant större för naturgruppen i
kategorierna positiv känslor F(1, 38) = 6.02, p =.019 och oro F(1, 38) = 4.14, p
=.049 (se figur 9 och 10). Båda grupperna rapporterade signifikanta ökningar av
positiva känslor efter återhämtningsfasen. Ökningen var dock signifikant större
hos naturgruppen. Båda grupperna rapporterade även signifikanta minskningar
av upplevd oro efter återhämtningsfasen. Minskningen var signifikant större hos
naturgruppen. Dessa resultat visar alltså på en interaktionseffekt beroende på
både tid och typ av återhämtning.

Figur 9. Positiva känslor.

Figur 10. Oro.
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Resultatet för kategorin ilska/aggression visade en signifikant minskning av den
negativa känslan efter återhämtningsfasen, jämfört med före, men det fanns
ingen signifikant interaktionseffekt som kunde härledas till typen av
återhämtning (se figur 11).

Figur 11. Ilska/aggression. Inga signifikanta interaktionseffekter mellan grupperna.

I figurerna 12-13 visas resultaten för uppmärksamhet respektive nedstämdhet för
mättillfälle (före, efter) fördelat på återhämtningssätt (natur, urban). Ingen av
dessa påvisade signifikanta resultat.

Figur 12. Uppmärksamhet.
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Figur 13. Nedstämdhet.

De enskilda individernas resultat inom naturgruppen för positiva känslor visas i
figur 14, medan motsvarande resultat för oro visas i figur 16. För urbangruppen
kan enskilda individers resultat för positiva känslor ses i figur 15, medan
resultaten för oro visas i figur 17.

Figur 14. De enskilda individernas resultat av positiva känslor före (1) respektive efter (2)
återhämtning med naturbilder.
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Figur 15. De enskilda individernas resultat av positiva känslor före (1) respektive efter (2)
återhämtning med urbanbilder.

Figur 16. De enskilda individernas resultat av oro före (1) respektive efter (2) återhämtning
med naturbilder.

Figur 17. De enskilda individernas resultat av oro före (1) respektive efter (2) återhämtning
med urbanbilder.
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Riktad uppmärksamhet
Förmågan till riktad uppmärksamhet mättes vid ett tillfälle, vilket var efter
återhämtningsfasen.
De båda gruppernas (natur, urban) resultat av mätningen i SART av d-prim,
reaktionstid (RT), korrekta svar (CR) samt felaktiga svar (IR) jämfördes med
oberoende t-test. Resultatet visas i tabell 6. Inga signifikanta skillnader framkom
mellan grupperna.
Tabell 6
Medelvärde, standardavvikelse samt signifikansnivå för mellangruppsmätning för respektive
variabel för mätning av riktad uppmärksamhet

d-prim
RT
CR
IR

Natur
(n=20)
M
(SD)

Urban
(n=20)
M
(SD)

Totalt
(N=40)
M
(SD)

P

2.72
(.60)
357.85 (30.19)
16.30 ( 3.01)
4.70
(3.01)

2.81
(.62)
363.30 (32.93)
17.20 (2.73)
3.75 ( 2.77)

2.76
(.60)
360.72 (31.32)
16.75 (2.87)
4.23
(2.87)

ns
ns
ns
ns

Anknytningsfaktor
Begreppet anknytningsfaktor härrör sig till deltagarnas uppfattning om sig själva
som
”landetmänniska”
respektive
”stadsmänniska”.
Kontroll
för
interaktionseffekt av respektive anknytningsfaktor utfördes för samtliga
beroende variabler i studien, dock utan några signifikanta resultat.

Sammanfattning
Statistiskt signifikanta resultat visades så tillvida att det diastoliska blodtrycket
sjönk vid återhämtning med naturstimuli. Dessutom visades statistiskt
signifikanta resultat i känsloskattningarna då personerna i naturgruppen
rapporterade mer positiva känslor och mindre oro, än urbangruppen. Däremot
visades inga statistiskt signifikanta resultat beroende av återhämtningssätt vad
gäller systoliskt blodtryck och puls, samt uppmärksamhet, nedstämdhet och
ilska/aggression. I och med detta har hypotesen delvis bekräftats.
Resultaten för mätning av riktad uppmärksamhet visade ingen statistisk
signifikans vilket därmed besvarar frågeställningen med att vi inte kunde se
någon skillnad mellan gruppernas prestationsförmåga efter genomförd
återhämtning, vad gäller uppmärksamhet.
.
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Diskussion
Här följer diskussion av resultat med koppling till teori och tidigare forskning.
Därefter redovisas diskussion av metod samt slutsats, användbarhet och förslag
till framtida forskning.

Resultatdiskussion
Vår hypotes var att naturstimuli genererar högre grad av återhämtning från en
mental och fysiologisk stressupplevelse än urbanstimuli. Återhämtningen
avlästes i form av sänkning av blodtryck och puls, sinnesstämningsförändring
som skulle visa mer positiva känslor och mindre oro, ilska/aggression och
nedstämdhet samt mer uppmärksamhet. Vår frågeställning var om vi kunde se
någon skillnad mellan gruppernas prestationsförmåga efter genomförd
återhämtning, vad gäller riktad uppmärksamhet.
Blodtryck. Det systoliska blodtrycket (SBP) visade inga signifikanta
mellangruppskillnader. Däremot hade båda återhämtningsgrupperna signifikanta
inomgruppsskillnader mellan olika mättillfällen. Framför allt tycker vi att den
signifikanta sänkning som enbart fanns hos naturgruppen mellan mätning två
och mätning fem (se tabell 2), är intressant då andra studier har visat likande
resultat (Hartig m.fl., 2003; Ulrich m.fl., 1991). Ulrich m.fl. (1991) hade i sin
studie en mätmetod som korrelerade med SBP och man uppmätte signifikanta
skillnader mellan de olika återhämtningsmetoderna, där naturgruppen efter femsju minuters återhämtning uppvisade större sänkning av SBP än urbangruppen.
Effekt kvarstod under påföljande åtta-tio minuter. Återhämtningsfasen bestod av
en tio-minuters film som inkluderade ljud (Ulrich m.fl., 1991). Då vår studies
återhämtningsfas var utan ljud och endast sju minuter lång kan det spekuleras i
vilken betydelse det haft på resultatet. En något längre bildvisning med
ljudillustrationer hade kanske kunnat ge ett annat resultat. Hartig m.fl. (2003)
redovisade, i den nedsuttna fasen som är jämförbar med vår återhämtningsfas,
enbart en marginell icke-signifikant skillnad mellan naturgruppen och
urbangruppen vad gäller SBP. I det fallet pågick återhämtningsfasen inomhus
under tio minuter. När man sedan, inom samma grupper, fortsatte
återhämtningen genom 50 minuters promenad utomhus i natur- respektive urban
miljö, kunde dock signifikanta skillnader i SBP mellan grupperna påvisas.
Denna skillnad inföll efter 30 minuter, det vill säga 10 minuter inomhus plus 20
minuter utomhus. Mätningar efter denna tidpunkt visade inga effekter av
respektive miljö utan enbart av tid (Hartig m.fl., 2003).
Det diastoliska blodtrycket (DBP) visade signifikanta skillnader i
mellangruppsmätning vid mättillfälle två (tabell 2). Inomgruppsmätningarna
visade signifikanta förändringar mellan mättillfällen i naturgruppen, men inte i
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urbangruppen. Dessutom fanns en huvudeffekt av återhämtningstyp vilket
innebär att skillnaden i förändring av DPB mellan grupperna kan härledas till
vilka typer av bilder som deltagarna tittat på vid återhämtningsfasen. Detta är i
linje med flera studier (Berman m.fl., 2008; Hartig m.fl., 2003; Kahn m.fl.,
2008; Ulrich m.fl., 1991) som pekade på fysiologisk stressreducering vid
återhämtning med hjälp av natur i form av still- eller rörliga bilder eller
promenad i naturmiljö. I Hartigs m.fl. (2003) studie påvisades en signifikant
sänkning av DPB hos naturgruppen redan i den fasen där man vistades inomhus
med utsikt mot träd. I nästa fas, som utgjordes av utomhuspromenader, hade
naturgruppen fortsatt signifikant lägre DPB än urbangruppen (Hartig m.fl.,
2003). Detta skulle kunna vara en indikator på att responsen i de olika faserna av
blodtrycket är lite annorlunda beroende på omständigheterna; något som även
diskuteras i Hartig m.fl. (2003). Skillnaden i upplägg mellan vår studie och
Hartigs m.fl. (2003), där vår studie enbart hade en nedsutten fas, skulle kunna ha
bidragit till skillnaderna i resultat för SBP och likheterna i DBP.
Puls. I vår studie framkom inga signifikanta resultat vid pulsmätningarna vare
sig mellan eller inom grupperna. Ulrich m.fl. (1991) redovisade däremot
signifikanta skillnader i pulsmätningarna där naturgruppens visade en stadigt
sjunkande kurva, medan urbangruppernas steg. Denna skillnad inföll redan tre
minuter in i återhämtningsfasen. I Kahns m.fl. (2008) studie redovisades
signifikanta resultat vad gäller hur snabbt pulsen sjönk i återhämtningsfasen. Det
man kunde påvisa var att denna sänkning var snabbast när återhämtningen
skedde genom att deltagarna fick titta på en naturmiljö genom ett fönster än när
samma miljö visades via en plasma-tv. Dessutom sågs ett samband mellan hur
länge man tittade på naturmiljön via fönstret och hur snabbt pulsfrekvensen
sjönk. Motsvarande samband gick inte att se för de som tittade via
plasmaskärmen (Kahn m.fl., 2008). I Laumanns m.fl. (2003) studie sänktes
pulsen för gruppen som tittade på rörliga naturbilder jämfört med urbangruppen,
vars puls var oförändrad. Här bestod återhämtningsfasen av 20 minuters
videofilm med ljud. Det är möjligt att nivån av naturtrogenhet har betydelse, det
vill säga om miljöerna visas som i vår studie i form av stillbilder, eller som film,
vilket skedde i Ulrichs m.fl. (1991) och Laumanns m.fl. (2003) studier, eller om
bilderna åtföljs av ljudillustrationer (Kahn m.fl., 2008).
Känsloskattning. Resultatet från känsloskattningen visade signifikanta
skillnader mellan grupperna i två kategorier; positiva känslor och oro. I enlighet
med hypotesen ökade de positiva känslorna medan oron minskade hos
naturgruppen. Förändringen var omvänd hos urbangruppen. Vår studie valde att
använda stillbilder, vilket också gjorts i Hartig m.fl. (1996). Andra upplägg har
varit att deltagarna promenerat i respektive miljö (Berman m.fl., 2008; Hartig
m.fl., 2003). Videofilmer användes i exempelvis Laumanns m.fl. (2008) och
Ulrichs m.fl. (1991) studier. Oavsett exponeringssätt såg man att positiva
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känslor, som mättes med hjälp av ZIPERS, ökade efter exponering av
naturstimuli (Hartig m.fl., 1996; 2003; Ulrich m.fl., 1991). Det verkar som om
det sätt på vilket man exponeras för naturmiljön spelar mindre roll för de
känsloeffekter man ser, till skillnad från exempelvis pulsförändringar, med tanke
på att studier med olika typ av miljösimulering fått liknande resultat.
För ilska/aggression fanns en signifikant huvudeffekt av tid, där båda grupperna
rapporterade lägre nivå efter bildspelen, men utan någon signifikant
interaktionseffekt beroende av återhämtningssättet.
Riktad uppmärksamhet. Inga signifikanta skillnader kunde påvisas mellan
återhämtningsgrupperna, vad gäller förmågan till riktad uppmärksamhet.
Tidigare studiers resultat varierar inom detta område där vissa visar på en
bibehållen eller marginellt förbättrad prestationsnivå hos naturgrupperna jämfört
med innan återhämtningsfasen, medan urbangrupperna hade en försämrad
prestationsförmåga (Hartig m.fl., 1996; 2003). Andra studier har däremot visat
på signifikanta förbättringar av den riktade uppmärksamheten hos naturgruppen
efter återhämtningsfasen, jämfört med före (Berman m.fl., 2008; Berto, 2005).
Endast ett mätresultat i Bertos (2005) studie blev signifikant vid
mellangruppsmätningarna, vilket var mättillfälle två för reaktionstid. Övriga
signifikanta resultat uppmättes vid inomgruppsmätningarna, vars motsvarighet
saknades i vår studie. Hartig m.fl. (1996) hade en återhämtningsfas på 15
minuter och spekulerade där att det behövdes mer tid för att en återhämtning ska
leda till prestationsförbättringar. I Hartig m.fl. (2003) hade man en
återhämtningsfas på 60 minuter men trots det visades endast en liten förbättring
för naturgruppen. Den signifikanta skillnad som uppstod spekulerade man i om
den berodde på urbangruppens försämring i stället för en signifikant förbättring
hos naturgruppen. Två skillnader mellan vår studie och studier där man haft som
huvudsyfte att mäta prestationsförbättringar är dels att man gjort en för- och
eftermätning av prestationsförmågan (Berman m.fl., 2008; Berto, 2005), dels att
några även inkluderat uppgifter som avsåg att mentalt trötta ut respondenterna
(Hartig m.fl., 1996; 2003; Laumann m.fl., 2008). Vår studie hade enbart en
stressinduktion och jämförde endast respektive gruppers förmåga till riktad
uppmärksamhet efter genomförd återhämtning. Även om nivå av stress kan
påverka prestationer (Sanderson, 2004) så är stress och mental utmattning är inte
alltid samma sak (R. Kaplan, & S. Kaplan, 1989). Deltagarna försattes i en
stressande situation men det kan ha varit så att deras förmåga till riktad
uppmärksamhet inte var tillräckligt nedsatt för att en skillnad mellan grupperna
efter återhämtning skulle kunna noteras. En annan tänkbar orsak till skillnaderna
mellan studierna kan vara att olika metoder har använts för att mäta förmågan
till riktad uppmärksamhet. I Berto (2005) användes ett SART-test som bestod av
fler siffror (240 st.) än vår studie (120 st.). Dessutom visades varje siffra endast
250 ms på skärmen till skillnad från 500 ms i vår studie. I Berman m.fl. (2008)
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användes ett test som gick ut på baklänges och framlänges repetition av siffror
(Berman m.fl., 2008).
Det kan vara lätt att anta att det är personer som har känslomässig anknytning
till naturen, exempelvis på grund av att de är uppväxta på landet, som reagerar
mest med avkoppling när de vistas i naturen eller tittar på naturbilder. Vår
undersökning har dock inte visat några sådana resultat.

Metoddiskussion
Nedan redogörs för ett antal viktiga aspekter gällande studiens tillvägagångssätt.
Metodvalet grundade sig i det faktum att kvantitativa metoder med
laboratorieexperiment
alternativt
fältstudier
anses
vanligast
inom
miljöpsykologin (Küller, 2005). Laboratorieexperiment föredrogs eftersom de
ger större kontroll på de oberoende variablerna och därmed en ökad intern
validitet (Bryman, 2002). Vid fältstudier kan exempelvis variationen av
väderförhållanden vara en riskfaktor, vilket ansågs relevant i detta fall då vår
studie skulle utföras under november månad.
Anledningen till att vi inte hade någon övning som uttömde den riktade
uppmärksamheten utan enbart en stressinduktion var att vi ville undersöka
vilken effekt olika återhämtningsätt efter en stressupplevelse hade på den
kognitiva prestationen. Vi ville alltså kombinera Ulrichs och Kaplans teorier
eftersom det förts fram synpunkter på att en integration skulle kunna vara möjlig
och fördelaktig (Hartig, 2005).
Vår studie och den forskning vi grundat den på har gällt enskilda tillfällen av
exponering av olika miljöer. Hartig (2007) däremot menade att en
grundläggande tanke med forskning om restorativa miljöer är att studera den
kumulativa effekt som uppstår vid återkommande exponering av en miljö. I den
forskningen använder man sig ofta av fokusgrupper, exempelvis människor
boende eller arbetande i miljöer med mer eller mindre naturkontakt. Hartig
(2007) hänvisade till ett antal studier som visar den positiva roll naturkontakten
har bland annat på riktad uppmärksamhet, beteende och känslomässig bindning
till sitt bostadsområde. Han diskuterade även de olika typer av validitetsproblem
som uppstår i studier av enskilda tillfällen respektive kumulativa effekter, men
menade även att en kombination av de båda typerna av studier förmodligen kan
ge ett mer rättvisande resultat (Hartig, 2007). Detta kräver dock
forskningsprojekt som sträcker sig över längre tidsperioder.
Deltagare. Det hade varit en fördel om könsfördelningen i respektive
experimentgrupp varit jämnare. Vid en jämn könsfördelning hade detta enklare
kunnat byggas in i designen. För att undvika snedfördelning kunde deltagare ha
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rekryterats i större omfattning från Tekniska Högskolan, vilka har en
procentuellt sett större andel män jämfört med Filosofiska Fakulteten.
Då många av deltagarna själva läste ämnet psykologi i någon form, kan en del
ha haft en viss förförståelse om laboratorieexperiment inom psykologi. Detta
kan ha gjort att de känt sig förhållandevis trygga med situationen så att de därför
inte upplevde så stark stress vid stressinduktionen, vilket i sin tur kan ha haft
påverkan på resultatet av återhämtningen. För att förbättra den externa
validiteten och därmed öka generaliserbarheten hade det även varit intressant att
göra jämförelser mellan utslag vid experiment med grupper i olika
åldersintervall och socioekonomisk situation. Studenter, som använts i detta
experiment, kan inte anses representativa för resten av befolkningen (Svartdal,
2001).
Material och apparatur. På basis av att tidigare studier (t.ex. Kahn m.fl.,
2008; Ulrich m.fl., 1991) genomfört övningar, som syftat till att generera stress
och/eller mental utmattning under tio minuter eller längre, hade
stressinduktionen i vår studie planerats till att genomföras under minst tio
minuter. På grund av bristen på deltagare genomfördes enbart en
pilotgenomgång av experimentet. Den feedback som erhölls vid denna, plus
egna upplevelser av testet, gjorde dock att en av de tre testfaserna byttes ut mot
en kortare finmotorisk uppgift. Reaktionen på huvudräkningstestet var att det
var så pass svårt att man tenderade att ge upp. Trots att det alltså kortats ner så
framkom vid kommentarer från vissa experimentdeltagare, att man hade gett
upp och därför inte heller känt sig speciellt stressade av testet. Vi tror att det kan
vara svårt att skapa ett test som stressar upp alla individer, då man antagligen
stressas av olika orsaker till exempel prestationskrav, brist på kontroll eller hur
svår uppgiften upplevs. Det finns även etiska aspekter kring att orsaka stress hos
individer då en hög stressnivå kan upplevas obehaglig för en del personer. Detta
var ett av skälen till att en moderat nivå av stressinduktion valdes.
Förmågan till riktad uppmärksamhet var inte signifikant bättre hos deltagarna i
naturgruppen jämfört med urbangruppen. En orsak till detta kan vara att
återhämtningsfasen var för kort (sju minuter). Enligt studier (Hartig m.fl., 1996;
Laumann m.fl., 2003) kan effekterna av återhämtning i syfte att uppnå kognitiva
prestationsförbättringar ta längre tid än de 15 minuter som återhämtningen i
exempelvis Hartigs m.fl. (1996) studie varade. Då vårt experiment innehöll
ganska många moment och pågick förhållandevis länge (cirka 35 minuter),
valdes dock att inte utöka tiden för återhämtning. Dessutom försökte vi att delvis
replikera en studie (Berto, 2005), som uppnått signifikanta förbättringar efter en
identisk återhämtningsfas, vad gäller tidsåtgång och antal bilder.
Det kan spekuleras i om avsaknaden av signifikanta skillnader mellan
grupperna, speciellt vad gäller systoliskt blodtryck, puls och riktad
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uppmärksamhet kan ha berott på brister i återhämtningsfasen. Ambitionen vara
att få tillgång till bilder som använts i tidigare studier, men då detta inte
lyckades användes privata, befintliga bilder istället. En optimal lösning hade
kunnat vara att miljöer fotograferades just för det aktuella syftet för att därmed
säkerställa att tillräckligt restorativa respektive icke-restorativa bilder användes
till studien. Då det var senhöst bedömdes det svårt att uppnå detta. För att
tydliggöra effekten av typ av återhämtning kan en tredje grupp, en så kallad
kontrollgrupp, ha varit fördelaktig. Denna kontrollgrupp skulle då inte ha utsatts
för någon manipulation vad gäller återhämtning, utan hade bara fått vänta i
motsvarande tid fram till mätningen av riktad uppmärksamhet.
Ett hot mot både reliabilitet och validitet är reaktivitet, vilket innebär att
deltagarnas reaktioner påverkas av det faktum att de är föremål för en studie
(Svartdal, 2001). Ingångsvärdena för blodtryck och puls kan mycket väl vara en
kombination av reaktivitet och att de kanske har haft bråttom på väg till
experimentet. Detta är något som även Hartig m.fl. (1996) resonerade kring
angående ingångsvärdena i deras studie. ”Om blodtrycksmätningarna upprepas,
så personen blir van vid situationen och därför slappnar av, kan vi observera att
blodtrycket sjunker” (Svartdal, 2001, s. 95). Detta talar för att ingångsvärdets
reliabilitet skulle kunna ifrågasättas. Signifikansen som finns mellan mättillfälle
ett och tre, fyra, fem inom båda återhämtningsgrupperna kanske därför ska ses
som att det föreligger en risk för låg reliabilitet och validitet. För att optimera
chanserna att deltagarna skulle ha samma fysiologiska och emotionella status
hade de kunnat instrueras om att exempelvis avhålla sig från att dricka kaffe
eller te, snusa eller röka före experimentet eftersom dessa substanser påverkar
både puls och blodtryck. En tio minuters vilostund i ett lugnt rum hade bidragit
till att fylla detta syfte. En extra blodtrycksmätning kunde också ha gjorts i
tillvänjningssyfte på varje deltagare innan experimentets början för att om
möjligt undvika en viss reaktivitet.
Procedur. Det detaljerade körschema som användes under experimenten tror
vi har varit en stor tillgång vad gäller att minimera risken för experimentledarfel
och därmed höja den interna validiteten (Svartdal, 2001). Dessutom säkerställde
körschemat att samtliga moment följde samma procedur, detta för att undvika
mäteffekter (Bryman, 2002).
Sammanfattningsvis upplever vi att förhållandevis få problem, som kan ha
inverkat på studiens resultat, uppstod under undersökningen.

Slutsats
Syftet med vårt arbete var att undersöka om vi kunde se någon skillnad i
känslomässig och fysiologisk återhämtning efter en stressupplevelse beroende
på om återhämtningen skett med hjälp av naturstimuli eller urbanstimuli.
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Dessutom ville vi se om det fanns någon skillnad i förmågan till riktad
uppmärksamhet. Resultatet visade på en skillnad i återhämtning mellan
naturgruppen och urbangruppen så tillvida att det diastoliska blodtrycket sjönk
för naturgruppen. Dessutom upplevde sig personerna i naturgruppen ha mer
positiva känslor och känna mindre oro, än urbangruppen. Slutsatsen av studien
är därmed att fysiologisk samt känslomässig återhämtning kan underlättas i
naturmiljö jämfört med urbanmiljö och att detta även kan ske med hjälp av
naturbilder. Detta är i linje med Ulrichs (1983) teori om att naturmiljöer i högre
grad än urbana miljöer har en positiv påverkan på fysiologisk stressreducering
och sinnestämning. Vidare kan, på basis av resultatet, slutsatsen dras att det inte
kan konstateras någon koppling mellan individers känsla av tillhörighet till
staden respektive landsbygden och hur man reagerar på naturstimuli alternativt
urbanstimuli. Detta tolkar vi som att det skulle kunna peka i samma riktning som
Ulrichs (1983) teori vilken hävdar delvis evolutionära orsaker till våra
fysiologiska och känslomässiga reaktioner på den omgivande miljön.
Slutligen visar även studien att det inte är självklart att man får större kapacitet
av riktad uppmärksamhet efter exponering av naturbilder jämfört med
stadsbilder vilket innebär att ett resultat i enlighet med R. och S. Kaplans teori
ART (1989) inte kunnat påvisas.
Vår studie har alltså bekräftat tidigare studiers resultat på fysiologiska och
emotionella mätningar. Den har också lyft frågan om hur vissa kognitiva
prestationer påverkas av olika typer av miljöer. Med tanke på tidigare studiers
varierande resultat kring prestationsförmågan av riktad uppmärksamhet och
vilken tid som anses behövas för att återuppbygga denna, kanske det är svårt att
förutsäga den tid som krävs för att återhämtning från mental utmattning ska
kunna ske. Individens utgångsläge är enligt Ulrichs (1983) teori avgörande för
responsen inför olika miljöer och situationer och resultatet i exempelvis Hartigs
m.fl. (1996) studie kan eventuellt stödja detta. Vi föreslår därmed större fokus
på individuella skillnader och behov när man diskuterar hur mycket tid som en
individ behöver för återhämtning efter mental utmattning.
Då denna studie tillsammans med tidigare forskning påvisat återhämtande
egenskaper hos naturmiljöer, kan det vara intressant att dra nytta av dessa
resultat i flera sammanhang. Utformningen i inom- och utomhusmiljöer på
arbetsplatser, sjukhus och skolor är några exempel. Likaså kan arbetet med
förebyggande stresshantering och rehabilitering utformas med större fokus på
den omgivande miljön kombinerat med ökad hänsyn till den individuella
återhämtningsprocessen med avseende på tidsfaktorn, för bästa möjliga resultat.
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Fortsatt forskning
Vår studie, liksom många av de tidigare studierna, har genomförts med studenter
som deltagare (Berman m.fl. 2008; Berto, 2005; Hartig m.fl., 1996; 2003; Kahn
m.fl. 2007; Laumann m.fl., 2003; Ulrich m.fl., 1991), samt med en majoritet av
kvinnor (Berman m.fl. 2008; Hartig m.fl., 1996; Laumann m.fl., 2003). Detta
gör det svårt att generalisera resultaten till hela befolkningen. För att få ökad
tyngd i forskningsresultaten föreslås därför studier där man analyserar effekter
av ålder och kön samt socioekonomiska skillnader.
Resultatet i en studie (Hartig m.fl., 2003) pekade på att män i naturgruppen
rapporterade en ökad nedstämdhet efter återhämtning, jämfört med kvinnorna
som reagerade med minskad nedstämdhet. Då R. Kaplan och S. Kaplan (1989)
menade att en viss typ av naturscener framkallar mjuk fascination som i sin tur
främjar möjligheten till reflektion, kan det vara intressant att pröva dels om
naturmiljöer underlättar reflektion och dels om detta i så fall medför olika typer
av reaktioner hos män jämfört med kvinnor.
”Den miljöpsykologiska forskningen domineras av kvantitativa metoder. Ibland
kombineras kvalitativa och kvantitativa tekniker i samma undersökning, medan
rent kvalitativa är sällsynta." (Küller, 2005, s. 27). Ett steg vidare kan därför
vara att med hjälp av kvalitativ forskning fördjupa kunskaperna kring hur
individerna själva uppfattar återhämtningsprocessen i olika typer av miljöer,
exempelvis genom djupintervjuer av människor med diagnosticerat
utmattningssyndrom.
En viktig del i hanteringen av stress och utmattningstillstånd är att individen ska
förstå och kunna ha kontroll över sin egen läkeprocess, samt ha möjlighet att
vara proaktiv för att undvika dessa tillstånd. För att kunna förklara och
specificera hur och varför miljön påverkar oss, vilka fysiologiska processer som
sätts igång, vilka konsekvenser dessa har och hur de kan tycker vi att det vore
intressant med fler tvärvetenskapliga studier där man kombinerar
beteendevetenskap, inklusive prestationspsykologisk forskning, med medicin.
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