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Abstract
Modern humans are considered to have lost connection to nature and actions to reduce the
separation between man and nature has been demanded. Green areas are often valued from a
broad perspective and few studies have investigated the specific nature of the wild habitat.
There also seem to be definitive problems and conflicts regarding the concept of "wild
nature". The purpose of this report is to identify the specific values of wild nature and to
investigate what the concept really can include. Another purpose is to investigate attitudes and
associations to wild nature and how wild nature is being worked on in planning.
A literature study has been used as the primary method. The literature study has been
supplemented with a minor case study including a documentary study, interviews and
questionnaires.
The conclusion is that wild nature offers values of ecological, educational and experiential
character. The ecological value is that wild nature allows biodiversity. The educational value
includes aspects that help strengthen the connection to nature, which may lead to changed
environmental behavior. Wild nature also has values that concerns for example the experience
of spiritual and reflective emotions, contributing to stress reduction and increased well-being.
Moreover, wild nature is associated with large areas unaffected by humans. The same
approaches are in the planning process, and the experience of wild nature is often evaluated
from an ecological perspective. This means that the potential of green spaces that does not fit
into the traditional image is not taken advantage of. Wild nature can also be defined based on
the experience qualities related to wildness. A development towards such an approach could
mean that the specific nature of the wild nature is taken advantage of. This could contribute to
the increased well-being of the residents, but in the long term, a more sustainable society.

1

Sammanfattning
Den moderna människan anses ha förlorat kopplingen till naturen, och en planering som
arbetar för att minska separationen mellan människa och natur har efterfrågats. Grönområden
värderas ofta utifrån ett brett perspektiv och få studier har undersökt den vilda naturtypens
specifika kvaliteter. Det verkar också finnas definitionsmässiga problem och konflikter
rörande begreppet ”vild natur”. Syftet med denna rapport är att identifiera vild naturs
specifika värden och att undersöka vad begreppet egentligen kan innefatta. Ett annat syfte är
att undersöka attityder och associationer till vild natur och hur den arbetas med i planeringen.
En litteraturstudie har använts som främsta metod. Litteraturstudien har sedan kompletterats
med en mindre fallstudie innefattande en dokumentstudie, intervjuer och enkäter.
Slutsatsen är att vild natur erbjuder värden av ekologisk, pedagogisk och upplevelsemässig
karaktär. Det ekologiska värdet består i att vild natur möjliggör biologisk mångfald. Det
pedagogiska värdet innefattar aspekter som bidrar till att stärka kopplingen till naturen, vilket
kan leda till ändrade miljömässiga beteenden. Dessutom har vild natur upplevelsevärden av
spirituell och reflekterande karaktär, bidrar till stressminsking och ökat välmående. Vild natur
associeras till mänskligt opåverkade och stora områden. Samma synsätt finns inom
planeringen och den vilda naturens upplevelsekvaliteter värderas ofta utifrån ett ekologiskt
perspektiv. Detta innebär att potentialen hos grönområden som inte passar in i den
traditionella bilden inte tas tillvara. Vild natur kan också definieras utifrån de
upplevelsekvaliteter som relaterats till vildhet. En utveckling mot ett sådant synsätt skulle
kunna innebära att den vilda naturens specifika värden tas tillvara. Detta skulle kunna bidra
till ett ökat välmående hos invånarna men långsiktigt även ett mer hållbart samhälle.

2

Innehållsförteckning
1. Inledning ....................................................................................................................... 4
1.1 Bakgrund..................................................................................................................... 4
1.2 Syfte och frågeställningar ........................................................................................... 4
1.3 Metod ......................................................................................................................... 5
1.4 Definitioner och avgränsningar .................................................................................. 6
1.5 Disposition ................................................................................................................. 7
2. Resultat av litteraturstudie ......................................................................................... 8
2.1 Ekologiskt värde ......................................................................................................... 8
2.2 Pedagogiskt värde ....................................................................................................... 9
2.3 Upplevelsevärden ..................................................................................................... 11
2.4 Synen på vild natur ................................................................................................... 12
2.5 Attityder till vild natur .............................................................................................. 13
2.6 Förvaltning................................................................................................................ 14
3.

Fallstudie .................................................................................................................... 15
3.1 Planeringsunderlag ................................................................................................... 15
3.2 Intervjuer med verksamma ....................................................................................... 17
3.3 Enkätundersökning ................................................................................................... 19

4.

Analys ......................................................................................................................... 21
4.1 Synen på vild natur .................................................................................................. 21
4.2 Planeringen .............................................................................................................. 21

5.

Diskussion .................................................................................................................. 23
5.1 Den vilda naturens värden ....................................................................................... 23
5.2 Ett perspektiv på vildhet .......................................................................................... 24
5.3 Behov av ett utvidgat synsätt på vild natur ............................................................. 25
5.4 Förslag till vidare studier......................................................................................... 25
Referenser .................................................................................................................. 26
Bilaga 1: Intervjuguide
Bilaga 2: Enkätblad

3

1. Inledning
1.1 Bakgrund
Den moderna stadsinvånaren anses ofta ha förlorat kontakten med naturen som ett resultat av
urbaniseringen (Turner mfl. 2004). Cronon (1996) kritiserar det traditionella dualistiska
synsätt som separerar det civiliserade samhället från naturen och fler och fler efterfrågar en
planering som ökar kopplingen mellan människa och natur (Knecht 2004; Sellman & Bogner
2012).
Stockholm är en unik stad med ett rikt växt-och djurliv vars närhet till grönområden värderas
högt hos invånarna (Stockholm Stad 2003). Många studier har påvisat de positiva effekter
som grönområden kan ha för stadsinvånares hälsa och välbefinnande. Dessutom ställer
klimatförändringar krav på en hållbar stadsplanering samtidigt som det råder ett stort anspråk
på byggbar mark (Stockholm Stad 2015). Den moderna människan efterfrågar möjligheter till
aktiva naturupplevelser men samtidigt erbjuds samma aktiviteter av artificiella
inomhusanläggningar (Sandell & Öhman 2010).
Betydelsen av tillgängliga grönområden uppmärksammas mer än någonsin men diskussioner
förs även kring ifall det pågår en ”parkifiering” av staden (Littke 2015). Knecht (2004) menar
att det borde vara möjligt att utforma staden med hänsyn till de kvaliteter som olika typer av
grönområden erbjuder och menar även att det är problematiskt att studier hittills mest har
fokuserat på gröna platsers kvaliteter ur ett bredare perspektiv.
Kaplan & Kaplan (1989) har visat att naturvistelser kan relateras till en rad spirituella
kvaliteter såsom känslor av ”helhet”, att vara ”i ett med naturen” och att känna sig ”vackrare
inombords”. Fredrickson & Anderson (1999) menar att sådana upplevelser är mer relaterade
till vild natur än ”vardagligare” naturtyper.
Vad begreppet ”vild natur” avser är omdiskuterat och många argumenterar exempelvis för att
en helt ny typ av vildhet borde innefattas (t.ex. Körner 2005; Schnitzler 2014). Ibland anses
ett typiskt karaktärsdrag för den vildare naturtypen vara en hög grad av biologisk mångfald
eftersom den gynnas av naturligt växande vegetation (Persson & Smith 2014). Samtidigt
menar andra att det inte finns något tydligt samband mellan graden av ”naturlighet” och
huruvida den bör betraktas som vild eftersom uppfattningen av vildhet är beroende av olika
människors preferenser (Konijnendijk & Annerstedt 2012).
Denna studies uppkomst bygger på att det inom befintlig forskning verkar vara en avsaknad
av studier som undersöker olika naturtypers kvaliteter. På grund av hårt exploateringstryck på
mark som har resulterat i en oro över ”parkifiering” av staden, verkar det finnas ett behov av
att belysa vild naturs specifika värden samt hur dessa värden uppmärksammas inom
planeringen. I tillägg finns motiv för att möta de definitionsmässiga problemen rörande
begreppet ”vild natur”.
1.2 Syfte och frågeställningar
Syftet med studien är att identifiera vild naturs specifika värden och att undersöka hur dessa
uppmärksammas och arbetas med inom planeringen i Stockholm Stad. Ett annat syfte är att
undersöka de attityder och associationer som kan relateras till begreppet ”vild natur”.
För att kunna besvara syftet har följande frågeställningar formulerats:
Vilka ekologiska, pedagogiska och upplevelsebaserade värden kan relateras till vild natur?
Vad kan begreppet ”vild natur” innefatta?
4

Vilket synsätt finns på vild natur inom planeringen och hur arbetas den med?
Vilka möjligheter och utmaningar finns med vild natur i staden?
1.3 Metod
Litteraturstudiemetodik
En litteraturstudie valdes som främsta metod på grund av ämnets generella och övergripande
karaktär. Syftet var att inhämta information från befintlig forskning för att kunna besvara den
första frågeställningen: Vilka ekologiska, pedagogiska och upplevelsebaserade värden kan
relateras till vild natur? Ett annat syfte med litteraturstudien var att undersöka attityder och
associationer till vild natur, teoretiska synsätt på vad vild natur kan innebära samt att belysa
planeringsmässiga aspekter.
Litteraturstudien inleddes med en sökning på begreppet ”vild natur” för att skaffa en
grundläggande förståelse eftersom uppfattningar om vild natur till stor del genomsyrar detta
ämne. Informationen söktes främst i databasen Primo men sökningar gjordes även i DiVa,
Scopus och Google. En del litteratursökningar utfördes också genom studerande av
källhänvisningar. Litteraturen utgjordes av både vetenskapliga artiklar, publikationer och
böcker. En stor del av litteraturstudien och specifikt det som behandlar det pedagogiska värdet
bygger på forskning från miljöpsykologin. Det är ett forskningsområde innefattande en
omfattande mängd studier som har som syfte att ge förslag på metoder för att motivera
ekologiskt ansvarstagande hos människor (Andersson & Öhman 2015). Studierna bygger ofta
på ett grundläggande antagande att direkta möten med naturen kan förändra attityder, vilket i
sin tur antas kunna leda till ändrade miljömässiga beteenden. Undersökningarna baseras ofta
på de miljöundervisningsprogram som sker i utomhusmiljöer, där deltagarna identifierar djur
och växter eller utövar friluftsaktiviteter (Sandell & Öhman 2010).
Litteraturstudiens trovärdighet hade kunnat stärkts genom en tillämpning av fler teorier ur
olika infallsvinklar. Eftersom en stor del av ämnet behandlas inom miljöpsykologin
återkommer även ibland en mängd forskare inom olika konstellationer vilket kan utgöra ett
problem ur trovärdighetssynpunkt. Sammantaget anses ändå trovärdigheten vara god då
många olika källor har använts inom ramen för litteraturstudien. Informationen anses vara
tillräckligt oberoende och verifierad för att kunna presentera ett resultat på det sätt som gjorts.
Fallstudiemetodik
Litteraturstudien kompletterades med en mindre fallstudie som innefattade en
dokumentstudie, intervjuer och en enkätundersökning. Fallstudiens främsta syfte var att
besvara frågeställningen: Vilket synsätt finns på vild natur inom planeringen och hur arbetas
den med? men syftade även till att undersöka attityder och associationer samt eventuella
planeringsmässiga konflikter rörande det vilda. Fallstudien utgör, tillsammans med
litteraturstudien, underlag för att besvara frågeställningen: Vad kan begreppet ”vild natur”
innefatta? Fallstudiens syfte var även att besvara frågeställningen: Vilka möjligheter och
utmaningar finns med vild natur i staden?
Eftersom fallstudien utgör en mindre del av denna studie bygger dokumentstudien på två
dokument; Stockholms Parkprogram och Sociotopkartan (med dess tillhörande dokument).
Materialet inhämtades från Stockholm Stads webbplats.
Två intervjuer genomfördes med personer som på olika sätt arbetar med planering av
grönområden i Stockholm. De första två intervjupersonerna valdes ut på grund av deras
expertis som ekologer på miljöförvaltningen och de intervjuades vid samma tillfälle.
Kontakten med den tredje intervjupersonen skedde på inrådan från föregående
intervjupersoner. Denna person arbetar som översiktsplanerare och ekolog på
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stadsbyggnadskontoret men arbetar med planeringsfrågor på flera nivåer och kunde därför
tänkas ha intressant kunskap på flera plan. Direkta intervjuer valdes som intervjumetod
eftersom outtalad information antogs kunna förmedlas lättare i en sådan modell. Intervjuerna
genomfördes på intervjupersonernas arbetsplatser och inleddes med en beskrivning av
uppsatsen och ämnet. Intervjupersonerna tillfrågades också om de tillät att intervjun
bandades. En intervjuguide hade förberetts innan respektive möte för att säkerställa att
relevanta frågor ställdes (Se bilaga 1). Eftersom frågorna var av en karaktär som krävde viss
eftertanke gavs möjlighet till att ställa följdfrågor och dessa frågor anpassades efter
situationen och intervjupersonens specifika kunskaper.
Intervjuerna bidrog med en ytterligare infallsvinkel på hur vild natur kan definieras. De tre
intervjupersonerna uppvisade en relativt samstämmig bild av de frågor som behandlades
under mötet och materialet upplevdes därför som relativt mättat inom ramen för denna
uppsats. Samtidigt kan denna samstämmighet delvis förklaras med att samtliga
intervjupersoner hade en bakgrund som ekologer. Därför hade kanske en rättvisare bild givits
av planeringen om fler intervjuer hade genomförts med involverade med olika bakgrunder.
En mindre enkätundersökning utfördes också för att undersöka vuxna stockholmares attityder
och associationer till vild natur. Rekryteringen av intervjupersoner skedde i
Nationalstadsparken på Östermalm. Inledningsvis beskrevs syftet med enkäten och
respondenterna fick veta att enkätsvaren var anonyma. Efter varje utförd enkätintervju erbjöds
respondenterna ett enkätblad innehållandes kandidatarbetets syfte samt kontaktuppgifter (Se
bilaga 2). Enkätundersökningen genomfördes som ett resultat av en önskan att komplettera
intervjupersonernas synsätt på vild natur med ett annat perspektiv. Enkätundersökningen
genomfördes därför relativt sent under arbetets gång. Enkätundersökningen bestod av ett antal
frågor som formulerats för att täcka in ämnets brännpunkter. Frågorna formulerades på ett
sådant vis att eventuella luckor i vissa svar skulle kunna ”täckas upp” av andra svar. I
slutändan besvarade tolv personer enkäten. Det begränsade antalet respondenter innebär att
enkätundersökningen endast berör ämnet på ett ytligare plan. Fler deltagande respondenter i
enkätundersökningen hade varit önskvärt för att kunna utföra en djupare analys och för att
kunna jämföra personernas bakgrunder med deras associationer. Inom tidsramen för denna
uppsats ansågs inte detta var möjligt att genomföra i detta skede. Svaren på enkäten upplevdes
ändå vara tillräckligt samstämmiga i de intervjuer som genomfördes för att kunna dra vissa
slutsatser från specifika frågor.
1.4 Definitioner och avgränsningar
Definitioner
Begreppen ”wilderness” och ”natural environments” förekommer ofta i den engelskspråkiga
litteraturen. I denna rapport kommer ”wilderness” att översättas till ”vild natur” och ”natural
environments” kommer att översättas till ”naturliga miljöer” eller ”naturliga områden”.
Gemensamt för nämnda begrepp är att de i litteraturen verkar syfta till vild natur. ”Naturliga
miljöer” skulle rimligtvis kunna innefatta olika grader av ”naturlighet” men verkar i just de
undersökningar som studerats i litteraturen snarare syfta till den vilda naturtypen än den mer
”parklika”. Ett annat förekommande begrepp är ”outdoor environments” som kommer att
översättas till ”utomhusmiljöer”. Detta utryck syftar inte direkt till vild natur utan kan
innefatta många olika typer av utomhusmiljöer. Begreppet används exempelvis i litteratur där
försök görs för att förklara positiva effekter av vild natur genom att se på utomhusmiljön och
dess kvaliteter i sin helhet, snarare än specifikt den vilda naturmiljön.
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Det upplevs som viktigt att inte använda synonymer till de nämnda begreppen eftersom värdet
av vild natur kan ses ur olika perspektiv men även eftersom just oklarheten över innebörden
av definitionen ”vild natur” är något som genomsyrar en stor del av det här arbetet.
Avgränsningar
Uppsatsen kommer inte att föra en argumentation för bevarande eller implementering av vild
natur i stadsmiljön utan syftar endast till att belysa den vilda naturens värden och hur de
berörs inom planeringen. Uppsatsen kommer inte heller att angripa eventuella konflikter
mellan förtätning och begränsade markytor i någon särskild stor utsträckning. Detta hade
krävt ett mer omfattande arbete vilket inte är möjligt inom denna tidsram.
I fallstudien har endast två dokument valts ut som studieobjekt; Sociotopkartan och
Parkprogrammet. Dessa dokument anses vara de mest relevanta för syftet med uppsatsen. En
bredare dokumentstudie hade givetvis kunnat resultera i en mer djupgående fallstudie men då
dokumentstudien utgör en relativt liten del av denna uppsats upplevs dessa två vara
tillräckliga inom ramen för detta arbete.
I detta arbete har inte intervjuer genomförts med olika typer av planerare inom ramen för
fallstudien utan begränsas till intervjuer med involverade i grönfrågor i Stockholm Stad. Ifall
sådana intervjuer gjorts hade arbetets undersökning av den planeringsmässiga synen på vild
natur stärkts och jämförelser hade också kunnat gjorts av olika perspektiv.

1.5 Disposition
Resultatet av litteraturstudien redogörs i kapitel 2 under rubrikerna Ekologiskt värde,
Pedagogiskt värde, Upplevelsevärden, Synen på vild natur, Attityder till vild natur och
Förvaltning. Här besvaras frågeställningen; vilka ekologiska värden, pedagogiska värden och
upplevelsevärden kan relateras till vild natur?
I kapitel 3 redovisas resultat av dokumentstudie, intervjuer och enkätundersökningen.
Intervjustudien redovisas här med följande underteman; Synen på vild natur, Grönplaneringen
samt Trygghet, tillgänglighet och skötsel. Enkätundersökningen sammanfattas i följande
undergrupper; Associationer till vild natur, Platsen för den vilda naturen samt Omtyckta
naturtyper. I detta kapitel besvaras frågeställningen; vilket synsätt finns på vild natur inom
planeringen och hur arbetas den med? Frågeställningarna ”vad kan begreppet ”vild natur”
innefatta?” och ”vilka möjligheter och utmaningar finns med vild natur i staden?” berörs
också delvis i detta kapitel.
En analys av litteraturstudien och fallstudien presenteras i kapitel 4. Inledningsvis genomförs
en jämförelse av synsätt och attityder till vild natur som sammanfattas under rubriken ”Synen
på vild natur”. Därefter följer en analys av planeringsmässiga aspekter med litteraturstudien
som bakgrund under rubriken ”Planeringen”.
Kapitel 5 presenterar avslutningsvis diskussion, slutsatser och förslag till vidare studier under
rubrikerna ”Den vilda naturens värden”, ”Ett perspektiv på vildhet” och ”Behov av ett
utvidgat synsätt på vild natur”.
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2. Resultat av litteraturstudie
I detta kapitel redogörs för resultatet av litteraturstudien med hjälp av följande underteman;
Ekologiskt värde, Pedagogiskt värde, Upplevelsevärden, Synen på vild natur, Attityder till
vild natur samt Förvaltning.

2.1 Ekologiskt värde
Biologisk mångfald och ekosystemtjänster
”Biologisk mångfald” eller ”biodiversitet” används i stora drag för att betona vikten av
variationsrikedom av arter och naturtyper samt genetiska variationer inom arterna (SLU
2016). Biologisk mångfald motiveras ofta av moraliska och etiska skäl (Persson & Smith
2014). Det anses inte sällan ha ett egenvärde i sig men utgör också en viktig del av de tjänster
som ekosystemen erbjuder människan (McDonald, Marcotullio & Güneralp 2013).
Ekosystemtjänster innefattar bland annat vattenrening och klimatreglering, vilket människans
välmående påstås vara beroende av (Naturvårdsverket 2017). Bolund & Hunhammar (1999)
menar att de rekreationsvärden som erbjuds av urbana ekosystem utgör en viktig
ekosystemtjänst för stadsbor med hektiska livsstilar eftersom de erbjuder möjlighet till vila.
Författarna menar vidare att ekosystemen också har estetiska och kulturella värden samt
pedagogiska värden eftersom störningar i lokala ekosystem kan ge information om att något
inte står rätt till.
Natur, biologisk mångfald och välmående
Biologisk mångfald, ekosystemtjänster och välmående anses ofta ha ett samband (Naeem mfl.
2016). Naeem mfl. (2016) menar att biologisk mångfald stöder de ekosystemtjänster som
bidrar till människors välmående och att artrikedom ofta även är ett resultat av fungerande
ekosystem. Detta synsätt innebär att biologisk mångfald är en del av människors välmående
eftersom det ger möjlighet att känna lycka och koppling till naturen.
Mänsklig påverkan är ett stort hot mot biodiversiteten på jorden (McDonald, Marcotullio &
Güneralp 2013) och stadens ekosystem kan skadas av förtätningsprocesser ifall grönytor
försvinner. Urbana ekosystem är ofta av sämre kvalitet än jämförliga ekosystem i
omkringliggande områden (Bolund & Hunhammar 1999) men det finns även de som menar
att biodiversitet inte nödvändigtvis måste minska i takt med befolkningsökning (Turner mfl.
2004).
Biologisk mångfald förknippas ofta med ”naturliga miljöer”, vilka anses ha stora ekologiska
värden eftersom artrikedomen gynnas av att naturen tillåts att ”sköta sig själv” med naturliga
processer (t.ex. Persson & Smith 2014). De postindustriella urbana ekosystemen, som
utvecklats genom naturlig succession, kännetecknas ofta av en hög artrikedom på grund av
låg förvaltning. Ändå betraktas denna vegetation ofta som ogräs (Kuhn 2006). Samtidigt
anses större platser vara värdefulla för främjandet av biologisk mångfald eftersom de kan
rymma fler biotoper med olika ekologiska nischer och därför bebos av fler typer av arter
(Bolund & Hunhammar 1999). Bolund & Hunhammar (1999) menar att små stadsparker och
stadsskogar inte bör anses kunna erbjuda en eftersträvansvärd biologisk mångfald. Persson &
Smith (2014) menar att biologisk mångfald bör gynnas långsiktigt genom att möjliggöra
artspridning i stora och sammanhängande habitat, med naturområden som ingår som delar i en
varierad ”mosaik”.
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2.2 Pedagogiskt värde
Sambandet mellan naturupplevelser och attityder
Många miljöstudier utgår från tanken att kunskap kan leda till förändrade attityder, vilka i sin
tur kan förändra miljömässiga beteenden (Kolmuss & Agyemann 2002). Studier har visat att
traditionell klassrumsundervisning till viss del kan uppmuntra ekologiskt medvetna attityder
(t.ex. Bradley mfl. 1999). Samtidigt har omfattande studier påvisat ett starkt samband mellan
direkta naturupplevelser och attityder (t.ex. Kals mfl. 1999, Ballantyne & Packer 2009).
Dessa effekter verkar även förstärkas då upplevelserna delas med andra (Kals mfl. 1999).
Andersson & Öhman (2015) menar att möjligheten att observera djur och natur i naturen
utvecklar nyfikenhet och engagemang och att speciellt möten med djur verkar ge den
effekten.
Många miljöutbildningsprogram använder just direkta naturupplevelser som ett verktyg för att
uppmuntra ekologiskt önskvärda attityder (Sandell & Öhman 2010). Liefländer & Bogner
(2016) har i en studie av skolbarn kunnat påvisa att kunskaper om miljön kan förändra
attityder till att bli mindre ”exploaterande”. Samtidigt har en studie av Roczen mfl. (2014)
indikerat att attityder påverkar faktiska beteenden i högre grad än kunskapen i sig. Synsättet
på relationen mellan kunskap och miljömässigt beteende som miljöutbildningsprogram ofta
baseras på har kritiserats för att förenkla sambanden (Kolmuss & Agyemann 2002). Sandell &
Öhman (2010) har problematiserat den traditionella utomhuspedagogikens vetenskapliga
förhållningssätt där deltagarna får namnge arter och liknande. Författarna menar att
metoderna inte ökar kopplingen till naturen och att den lärarledda undervisningen sker på ett
alltför formellt sätt, med en avsaknad av känslomässiga beskrivningar. Ballantyne & Packer
(2009) har visat att direkta naturupplevelser uppmuntrar ekologiskt medvetna attityder och
beteenden i högre utsträckning än lärarstyrd undervisning samt att dessa effekter blir mer
varaktiga.
Kals mfl. (1999) menar att naturupplevelser kan motivera förståelse och införskaffande av
information och därigenom väcka ett naturintresse, vilket kan bidra till ekologiskt
ansvarstagande. Samtidigt argumenterar författarna för att emotionella faktorer också bör
uppmärksammas och har påvisat i en studie att känslomässiga aspekter påverkar beteenden i
lika hög grad som intresse. De menar att positiva naturupplevelser kan utveckla känslor
relaterat till det som benämns som ”kärlek till naturen”, innefattande känslor av ”helhet” och
”frihet”.
Sandell & Öhman (2010) uppmärksammar vidare, i en studie kring utomhuspedagogik för
barn, att direkta möten med naturen i flera observerade fall ledde till en ”positiv identifiering”
med djuren. Denna positiva identifiering utvecklade spontana känslor av omhändertagande
hos barnen. Kaplan & Kaplan (1989) menar att observation av naturens djur och växter kan
förmedla känslor av delaktighet med naturen. Kolmuss & Agyeman (2002) menar
avslutningsvis att kunskap, värderingar och attityder tillsammans med känslomässigt
engagemang bildar en komplex ”miljömässig medvetenhet”.
Value-belief-norm
Stern & Dietz (1994) delar in olika typer av miljömässig oro i en modell som de kallar för
value-belief-norm (VBN). Enligt modellen kan miljömässig oro vara av altruistisk, egoistisk
eller biosfärisk karaktär. En altruistisk attityd innebär en oro för andra människor eller hela
samhällen. Den egoistiska oron innefattar sådant som rör en själv eller sin egen hälsa. Den
biosfäriska oron rör istället alla levande organismer på planeten. Alla typer av oro kan i
praktiken resultera i samma resultat men den biosfäriska oron anses ofta vara den mest
eftersträvansvärda då den anses leda till ett större miljöengagemang mer allmänt. Den
egoistiska oron antas å andra sidan inte resultera i ett önskvärt miljömässigt beteende.
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Författarna menar att den oro människor utvecklar påverkas av hur man värderar sig själv i
förhållande till andra organismer.
Schultz (2001) kunde i en studie av barn verifiera att olika typer av oro kunde delas in i
altruistisk, egoistisk och biosfärisk karaktär enligt VBN. Studien indikerade också att det
finns ett samband mellan hur människor värderar sig själva och andra organismer med vilken
koppling de har till naturen. Typen av oro verkade också ha ett visst samband med empati.
Resultatet av studien visade att de deltagare som fick anta perspektivet av ett djur som skadats
av miljöförstöring utvecklade en högre grad av biosfärisk oro. Schultz menar att biosfäriska
attityder kan uppmuntras genom aktiviteter i vildmarksmiljöer som stärker kopplingen till
naturen. Aktiviteterna bör vidare vara sådana som erbjuder kontakt med djur som lever i det
vilda. Även Sellman & Bogner (2012) har kunnat påvisa ett samband mellan graden av
koppling till naturen och ekologiska attityder och argumenterar därför för att denna koppling
bör stärkas. Knecht (2004) menar att miljömässigt ansvarstagande blir mer ”instinktiv” då
kopplingen till naturen stärks och argumenterar därför för att olika typer av naturområden bör
finnas tillgängliga i stadsmiljön. Bogner (1998) argumenterar för att långvariga
utomhusupplevelser påverkar beteenden i högre grad än kortvariga och menar därför att det är
viktigt att människors koppling till naturen stärks mer långvarigt genom
förstahandsupplevelser.
The Reasonable Person Model
Många traditionella metoder som har använts för att motivera ekologiskt ansvarsfulla
beteenden uppmuntrar osjälviska handlingar för ”allmänhetens bästa” (Kaplan 2000). Dessa
metoder bygger på ett altruistiskt synsätt där människor förväntas sätta andras intressen före
sina egna. Altruismen har ett stort fokus på motivet för en handling vilket innebär att endast
ett osjälviskt motiv kan vara ”äkta altruistiskt”. Kaplan (2000) kritiserar detta synsätt och
menar att det riskerar att förmedla ett outtalat budskap om att handlingen leder till en
försämrad livskvalitet. Följaktligen leder detta till motivationsmässiga problem enligt
författaren som vidare tycker att människans egenskaper bör förstås utifrån den kognitiva
evolutionsteorin. Människan bör ses som nyfiken, kunskapssökande och problemlösande, och
undvikande känslor av förvirring och hjälplöshet. Nämnda egenskaper innebär att människan
motiveras av att upptäcka och utforska. ”The Reasonable Person Model” utgår från detta
evolutionsbaserade perspektiv och ger förslag på hur människan bäst uppmuntras till
miljömässigt ansvarstagande. Modellen argumenterar för att människan bör ges möjlighet till
deltagande för att motverka känslor av hjälplöshet och för att minska känslan av ”uppoffring”.
Människan bör också tillåtas att själv identifiera problem för att själv kunna komma fram till
en lösning. Bowler mfl. (1999) utförde en studie vars slutsats, i linje med Kaplans
argumentation, var att deltagande är en viktig aspekt för att uppmuntra ekologiskt medvetna
beteenden. I studien jämfördes effekter av klassrumsundervisning med effekter av ett lokalt
restaureringsarbete i fält. Resultatet indikerade att de som deltagit i fältarbetet upplevde att de
kunde påverka miljön i högre grad än de som deltagit i klassrumsundervisningen. Detta
antogs bero på att fältarbetet utvecklade en känsla av att ”ha en roll i ekosystemet” och att
identifieringen av ett specifikt lokalt problem bidrog till att deltagarna kände att de kunde
påverka i högre utsträckning.
Enligt Kaplan (2000) undviker människor miljöer där känslor av förvirring riskerar att
uppkomma och söker sig istället till mer ”återhämtande” miljöer, eftersom de där ser potential
för att fungera effektivt. Kaplan & Kaplan (1989) menar att vildmarken är en sådan viktig typ
av återhämtande miljö. En studie av Hartig mfl. (2001), som utgick från ”Attention
Restoration Theory”, indikerade att erfarenheter av ”återhämtande” naturupplevelser kan ha
positiv inverkan på människors ekologiska beteenden. Författarna argumenterar därför för att
sådana former av positiv motivation bör utnyttjas mer i praktiken.
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2.3 Upplevelsevärden
Attention Restoration Theory
Attention Restoration Theory (ART) (Kaplan & Kaplan 1989) har haft ett stort inflytande på
studier kring stressåterhämtning. I korthet innebär teorin att människor som lider av mental
utmattning har en låg kapacitet för riktad uppmärksamhet, det vill säga förmågan att
koncentrera sig på ointressanta eller tråkiga saker (Kaplan & Kaplan 1989). Den riktade
uppmärksamhet blir överarbetad i stadsmiljön på grund av den stora mängden störande
stimuli men får vila i återhämtande miljöer. Vildmarken anses vara en sådan typ av miljö och
kan därför ”bota” mental utmattning.
Grahn & Stigsdotter (2003) menar att positiva hälsoeffekter av utomhusmiljöer kan förklaras
utifrån andra teorier än de som bygger på ART-teorin om återhämtande miljöer. Det finns till
exempel de som menar att dagsljusets inverkan på stresshormoner kan påverka stressnivåer,
och de som menar att utomhusmiljöer stimulerar flera olika sinnen vilket leder till att
stressnivåerna sjunker. Författarna menar att positiva effekter av vistelser i naturliga miljöer
troligtvis ges av en kombination av olika orsaker. Knecht (2004) menar att urbana
grönområden också kan bidra till stressminskning och ökat välmående men att vildmarken
verkar kunna erbjuda dessa positiva effekter på ett djupare och mer långsiktigt vis.
Kaplan & Kaplan (1989) har också undersökt vilka kvaliteter som kan relateras till de miljöer
som människor associerar till återhämtande upplevelser. Resultatet visade att känslor av att
”komma bort från vardagliga krav”, ”förenlighet” samt ”att befinna sig i en annan värld” alla
associerades till återhämtande upplevelser. Det starkaste sambandet verkade finnas mellan
återhämtande upplevelser och en känsla av ”fascination” vilket även stöds av en studie av
Hartig mfl. (2001). Williams & Harvey (2001) beskriver ”fascination” som innefattande olika
typer av känslor, såsom att bli ”överväldigad” eller att befinna sig i ”en komplex miljö av
variationer och förändringar”.
Spirituella värden
Vistelser i naturliga miljöer associeras ofta till spirituella och transcendentala upplevelser mer
relaterade till den ”vilda” naturen än den ”vardagliga” menar Fredrickson & Anderson (1999).
Dessa upplevelser verkar också vara förknippade med naturens återhämtande funktion
(Williams & Harvey 2001). Deltagare i ett vildmarksprogram som ingick i en studie av
Kaplan & Kaplan (1989) uppgav känslor som ”helhet” och ”lugn” som effekter av
upplevelsen. Deltagarna kände sig också ”vackrare inombords” och tyckte att upplevelsen
hade stärkt deras självförtroende och självkänsla. De reflekterade också mer över ”vad som
verkligen betyder något”. Williams & Harvey (2001) utförde en studie för att finna
gemensamma faktorer förknippade med sådana spirituella upplevelser. Nyckelfaktorerna
verkade vara känslor av att ”överkomma vardagliga bekymmer”, ”tidlöshet och ett
uppslukande i nuet” samt ”enighet med universum”. Det finns få studier kring vilka specifika
element i naturen som ger upphov till sådana spirituella upplevelser (Williams & Harvey
2001). Kaplan & Kaplan (1989) menar att möjligheten att observera miljön i detalj är ett
sådant element eftersom det antas öka förståelse för ens medexistens med andra organismer.
Författarna menar även att enkelheten i miljön möjliggör reflektion över verkliga fysiska
nödvändigheter.
Samtidigt menar en del att spirituella upplevelser är mer förknippade med de aktiviteter som
sker i dessa sammanhang än miljön i sig. En studie av Fredricksson & Anderson (1999)
indikerade till exempel att fysiska aktiviteter i ett vildmarksprogram medförde att deltagare
utmanade sina mentala spärrar, med ökat självförtroende och självkänsla som följd. Studien
visade även att sociala band som utvecklades mellan deltagarna var en viktig bidragande
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faktor. Författarna drog slutsatsen att de positiva effekterna troligtvis uppkom genom en
kombination av vildmarksmiljön, fysiska utmaningar och sociala aspekter.

2.4 Synen på vild natur
Det traditionella synsättet
Synen på vild natur har till stor grad påverkats av ett dualistiskt perspektiv där människan och
det civiliserade samhället separeras från naturen (Cronon 1996). För att ett område ska räknas
som äkta eller autentiskt enligt detta synsätt bör där råda total avsaknad av mänsklig
beblandning.
Vild natur kan exempelvis definieras som ”ett område utan permanenta bosatta och utan
möjlighet till motoriserad trafik och så stort att resande som passerar till fots måste ha
erfarenhet av att sova utomhus” (Fredricksson & Anderson 1999, s. 32). Med den
beskrivningen måste den vilda naturen också vara svår att nå och svår att ta sig igenom.
Talbot & Kaplan (1983) menar att vild natur är en miljö som domineras av naturliga element
och Fredricksson & Anderson (1999) har kunnat påvisa att avsaknad av mänsklig civilisation
är starkt förknippat med positiva upplevelser av vildmark. Kaplan & Kaplan (1989) har
samtidigt visat att omtyckta miljöer utgörs av en låg grad mänskliga influenser.
Kritiker till den dualistiska traditionen menar att naturen har ”manipulerats” av människan
sedan urminnes tider (Cronon 1996) och att klimatförändringar orsakade av människan har
satt sitt avtryck på varenda del av jorden (Jorgensen & Tylecote 2007). Cronon (1996) menar
att all natur är kulturellt konstruerad och att människor bör se sig själva som en del av jordens
ekosystem. Grosse-Bächle (2005) diskuterar hur separationen mellan människa och natur kan
resultera i att vi inte tar ansvar för ”det liv vi egentligen lever” genom att ”fly från
verkligheten” och se vissa naturliga element som mindre äkta än andra. Sandell & Öhman
(2010) för en argumentation i samma linje och menar att det är viktigt att naturens närvaro
blir kontinuerlig och självklar. Följaktligen bör naturen inte ses som separerad från människan
och finnas närvarande i olika typer av miljöer.
”New wilderness”
Kowarick (2005) delar in naturområden i fyra olika typer, där den första utgörs av rester av
opåverkade ekosystem och benämns ”den gamla vildmarken”. Den andra typen syftar till
intensivt skötta åkrar eller skogar och har sitt ursprung i traditionellt eller modernt jordbruk
och odling. Den tredje naturtypen innefattar trädgårdar eller parker som har skapats under
olika trädgårdshistoriska epoker och den fjärde typen utgörs av ”new wilderness”.
Diskussioner har förts kring att bredda begreppet ”vild natur” till att även innefatta de
spontana postindustriella ekosystemen som benämns ”new wilderness” (Körner 2005;
Schnitzler 2014), ”postmodernistisk vildmark” eller ”ambivalenta landskap” (Jorgensen &
Tylecote 2007). Denna typ av vegetation har utvecklats spontant genom naturliga processer
(Jorgensen & Tylecote 2007). Kowarick (2005) anser att ”new wilderness” bör utnyttjas mer
för att upprätthålla biodiversitet i staden och menar att det vore en effektivare strategi än den
nuvarande, som ofta fokuserar på att bevara befintlig natur eller att införa åtgärder för att
återställa ”skadad” natur. Knecht (2004) diskuterar kring ”new wilderness” som ett sätt att
inrymma vildare miljöer i staden trots platsbrist.
Rupprecht & Byrne (2014) har försökt utvidga begreppet ”new wilderness” genom att dela in
den i ett antal undertyper som ges samlingsnamnet ”informella urbana grönområden”.
Skillnaden mellan denna vegetation och de formella parkerna eller stadsskogarna enligt denna
kategorisering är att de inte har ett uttalat ändamål för exempelvis odling eller rekreation. De
informella grönområdena förvaltas också enbart i en begränsad omfattning. Henne (2005)
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anser att denna naturtyp bör designas och skötas på ett sådant sätt att den accepteras som vild
genom att möta människors estetiska bild av vild natur, trots att den inte är vild ur en
traditionell bemärkelse.

2.5 Attityder till vild natur
Uppskattade miljöer
Henne (2005) diskuterar ett koncept av den vilda naturen som kulturellt konstruerad där bilder
av vildhet är relaterat till estetiska och symboliska idéer. Utifrån detta synsätt baseras
upplevelsen av ett områdes vildhet på den visuella perceptionen snarare än huruvida området
verkligen är vilt. Kaplan & Kaplan (1989) för ett liknande resonemang och menar att
människors uppfattning påverkar upplevelsen och att uppfattningen är starkt påverkad av
tidigare upplevelser och erfarenheter.
Kaplan & Kaplan (1989) har även utfört omfattande undersökningar för att visa vilka
specifika element i naturen som människor tycker bäst om. Resultatet visade att kvaliteten
”mysterium” var den mest uppskattade kvaliteten, vilket författarna menar beror på att
känslan av mysterium ”förmedlar ett löfte om att människan kan lära sig något mer”. Andra
uppskattade kvaliteter var ”komplexitet”, ”sammanhang” och ”läslighet”. Författarna menar
att komplexiteten är den aspekt som väcker engagemang, att sammanhanget ger en känsla av
ordning och att läsligheten underlättar orientering.
Den traditionella och vanliga uppfattningen är att vild natur omfattas av ett stort område
(Kaplan & Kaplan 1989) och då Talbot & Kaplan (1986) undersökte vilka kvaliteter som
människor upplevde som attraktivast beskrevs de med ord som ”rymligt” och ”vidöppet”.
Författarna menade att det kunde vara känslan av rymlighet som gav dessa associationer
snarare än den faktiska storleken och att denna känsla kunde vara relaterad till en upplevelse
av att platsen ”erbjuder något mer”. Samtidigt förefaller det som att den vilda naturen
innefattar rädsla kopplat till just storlek (Konijnendijk & Annerstedt 2012). Studier av Kaplan
& Kaplan (1989) har indikerat att människor inte tycker om miljöer som är svåra att ta sig
igenom eller som upplevs vara osäkra och farliga. Konijendijk & Annerstedt (2012) har
försök förklara detta fenomen med hjälp av ett så kallat ”plats-rymd”-perspektiv, vilket
innebär att vilda områden i staden och speciellt stadsskogar kan uppmuntra till utforskning
och äventyr men samtidigt medföra rädsla.
Rädsla, tillgänglighet och skötsel
I en studie av Grahn & Stigsdotter (2003) uppgav stockholmsinvånare att de önskade besöka
offentliga grönområden mer än vad de gjorde i dagsläget. En anledning till att de inte vistades
mer i dessa områden var en osäkerhet över att besöka platserna under kvällstid. Knecht (2004)
menar att det är extra viktigt att utforma de vilda miljöerna så att de upplevs som trygga och
att förvaltningen har ett stort ansvar för detta. Ytterligare en anledning som människor uppgav
för att inte vistas i grönområden lika mycket som de önskade var en upplevelse av tidsbrist
och långt avstånd (Grahn & Stigsdotter 2003). Människor verkade inte heller kompensera för
brist på tillgång till grönområden i sin närhet genom att besöka fler parker eller urbana skogar.
Författarna drog därför slutsatsen att människor bör förses med olika typer av gröna platser
närmare bostaden och att de även bör göras mer tillgängliga.
En studie i Helsingfors av Tyrväinen mfl. (2003) har indikerat att stadsinvånare ofta verkar
föredra stadsnära natur med någon typ av skötsel. Deltagarna i studien uppgav att de föredrog
lätt förvaltade urbana skogar framför helt oskötta. Författarna menar att människor kanske
gillar ”tanken om naturlighet” men att förvaltade områden i slutändan uppskattas mer av
estetiska anledningar. Trots att en klar majoritet av respondenterna valde förvaltad natur
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framför den oförvaltade förelåg ändå vissa skillnader i denna uppfattning och det fanns
indikationer på att detta kunde relateras till exempelvis tidigare naturerfarenheter. Författarna
efterfrågar mer forskning kring olika människors preferenser för att underlätta beslutsfattandet
inom planeringen, eftersom de menar att de kan finnas en konflikt mellan den estetiska och
den ekologiska förvaltningen. Trots det övergripande resultatet framhålls även vikten av att
erbjuda olika typer av grönområden, i linje med Konijnendijk & Annerstedt (2012) som
betonar vikten av en bred variation av grönområden, från det uppenbart skötta till det mer
vilda.

2.6 Förvaltning
Stockholm är en stad av unik karaktär med många grönområden (Bolund & Hunhammar
1999) och ekmiljöer utgörande av mycket gamla och grova träd (Stockholm Stad 2007).
Sådana träd är mycket viktiga ur en biodiversitetsaspekt på grund av dess variationsrika
innehåll (Stagoll mfl. 2011) och Stockholms ekmiljöer har en unik biologisk mångfald knuten
till sig. (Stockholm Stad 2007). Stockholm har även kulturmiljöer där kontinuerligt brukande
har gett upphov till specialiserade arter med hög artrikedom som följd (Elmqvist mfl. 2013).
Elmqvist mfl. (2013) menar att kunskap kring hur dessa områden ska förvaltas är viktig.
I en studie av Sandström mfl. (2004) ansåg tillfrågade planerare att kommunen
uppmärksammade ny kunskap om rekreations- och hälsofrågor mer än biodiversitetsfrågor.
Ernston (2013) menar att urbana grönområden som inte värderas för rekreation riskerar att
exploateras i högre grad än de områden som uppmärksammas för dessa ändamål. Författaren
menar även att civilsamhället har en viktig roll som opinionsbildare och att det kan finnas en
viss problematik då ouppmärksammade områden utnyttjas av människor som inte är vana vid
att engagera sig i samhällsfrågor, då de frågor som väcker opinion inte nödvändigtvis är
särskilt värdefulla ur en biodiversitetsaspekt.
Studien av Sandström mfl. (2004) visade också att planerare upplevde ett bristfälligt
kunskapsunderlag kring ekologiska värden och långsiktig skötsel. Tillfrågade planerare i en
studie av Persson & Smith (2014) upplevde att det fanns kunskap kring biodiversitetsfrågor i
kommunen men tyckte att den inte implementerats tillräckligt på planavdelningen. Vidare
upplevdes organisatoriska problem på grund av att grönfrågorna var utspridda mellan olika
avdelningar med bristande kommunikation däremellan. Planerarna uppgav också att de
upplevde en generell brist på tekniska resurser för att planera för biologisk mångfald.
Dempsey & Burton (2012) anser att planeringen präglas av bristfällig kunskap och förståelse
för biologisk mångfald samt en alltför svag vägledning för att sköta den. Niemäla (1998)
menar att det krävs mer kunskap och förståelse för ekologiska processer samt att den bör vara
integrerad i planeringen.
Persson & Smith (2014) betonar vikten av en skötselplan samt kompetens att utvärdera olika
typer av skötsel och menar att planeringen för biodiversitet annars riskerar att stanna vid just
planering. Författarna anser att det är problematiskt att många kommuner har olika
avdelningar som sköter planering och förvaltning av olika områden, eftersom det riskerar att
resultera i en avsaknad av koppling mellan delarna. Författarna menar också att många typer
av grönområden kan främja biologisk mångfald i staden trots att artrikedom ofta associeras
med naturliga områden och att det bör finnas ett bredare perspektiv på olika gröna miljöer
inom planeringen. Författarna menar vidare att biodiversiteten bör gynnas genom en
lågintensiv skötsel anpassat efter respektive område eftersom det inte finns något starkt
samband mellan biologisk mångfald och hög förvaltning.
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3. Fallstudie
Detta kapitel inleds med en dokumentstudie av Sociotopkartan och Stockholms Parkprogram.
Grönkartan, Sociotopkartan och Biotopkartan utgör tillsammans viktiga underlag för
Stockholms Parkprogram, som i sin tur utgör ett handlingsprogram för utvecklingen och
skötseln av stadens grönområden (se figur 1). Grönkartan byggs upp av Sociotopkartan och
Biotopkartan. Sociotopkartan valdes som studieobjekt eftersom den tydligast beskriver de
sociotopiska kvaliteter som planeringen till stor del utgår ifrån. Det sociotopiska perspektivet
är även viktigt inom ramen för denna uppsats som vägledning för att ta reda på vad vild natur
egentligen kan innefatta. Parkprogrammet har också valts ut som ett viktigt
planeringsdokument i sammanhanget då den sammanfattar bakomliggande dokument och
även utgör underlag för stadsdelarnas förvaltning och skötsel. Det betyder att
Parkprogrammets riktlinjer avspeglas i det praktiska arbetet med stadens grönområden.
Grönkartan

Parkprogram

Parkplaner

Sociotopkartan
Biotopkartan
Figur 1. Samband mellan planeringsunderlag

Därefter redovisas intervjustudien med följande underteman; Synen på vild natur,
Grönplaneringen och Trygghet, tillgänglighet och skötsel.
Avslutningsvis följer en redogörelse för enkätundersökningens resultat där enkätsvaren
sammanfattas i följande undergrupper; Associationer till vild natur, Platsen för den vilda
naturen samt Omtyckta naturtyper.

3.1 Planeringsunderlag
Sociotopkartan
Stockholms Grönkarta uppkom som ett resultat av beslut om att alla stadens grönområden
skulle klassificeras (Stockholm Stad 2002) och syftar till att utgöra kunskapsunderlag inför
prioriteringsbeslut och att ge rådgivning för skötsel (Stockholm Stad 2004). Grönkartan
bygger på Biotopkartan, som pekar ut värdefulla biotoper i staden, samt Sociotopkartan som
innehåller information om olika platsers sociala och kulturella värden. Biotopen kan
definieras som ”ett område med karaktäristisk miljö vad gäller mark, flora och fauna” och
Sociotopen som ”den upplevda och värderade platsen” (Stockholms Stad 2002). Sociotopen
kan också beskrivas mer kortfattat som ”en offentligt tillgänglig park, naturområde eller
annan obebyggd yta där det känns trevligt att vara” (Stockholm Stad 2017).
Sociotopkartan pekar ut upplevelsekvaliteter som tagits fram genom en kombination av
tidigare forskning, experter, ekologer och omfattande enkätundersökningar som studerat
stockholmares attityder till stadens grönområden. Kartan utgör underlag för stadens fysiska
planering på alla nivåer genom att visa tillgång på kvaliteter i Stockholms parker och
naturområden. Bland annat kan den användas som underlag för diskussioner kring utveckling,
prioritering av skötsel och investeringar och som argument för skydd av värdefulla
sociotoper. Sociotopkartans kvaliteter är; Backåkning, bad, bollspel, båtliv, djurhållning,
evenemang, folkliv, golf, grön oas, kulturmiljö, landform, lekplatslek, löpträning, naturlek,
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odling, parklek, picknick, promenader, ridning, ro, skate, skidor, skogskänsla, skridskor, sitta
i solen, torghandel, uteservering, utsikt, vattenkontakt och vild natur (Stockholm Stad 2003).
Upplevelsekvaliteten ”vild natur” beskrivs som ”upplevelsen av naturens vildhet och
artrikedom”. Som förslag för vem kvaliteten kan gälla för nämns naturintresserade och
artsamlare. Vidare består den enligt Sociotopkartan av våtmarker, gammal skog och
sumpskogar som är mer än 5 hektar stora eller öppna vatten med minst 30 meter bred strand
(Stockholm Stad 2003).
Sociotopkartans riktlinjer för hur den kvalitativa tillgången ska tillgodoses säger att grön oas,
lek, promenader, ro och sitta i solen ska finns tillgängligt inom 200 meter. Vidare ska
Blomprakt, bollspel, folkliv, parklek och picknick vara tillgängligt inom 500 meter.
Avslutningsvis ska bad, båtliv, djurhållning, evenemang, fiske, löpträning, odling,
pulkaåkning, ridning, skridskor, skidor, skogkänsla, torghandel, vattenkontakt, utsikt,
uteservering och vild natur kunna nås inom 1-2 kilometer (Stockholm Stad 2003).
Parkprogrammet
Syftet med Parkprogrammet är att ge råd och riktlinjer åt planerare och förvaltare rörande
gröna platser värden, karaktärer och förutsättningar. Ansvaret för stadens grönområden är
uppdelad mellan olika nämnder (Stockholm Stad 2006). Stadsdelsförvaltningarna sköter
gräsklippning, slåtter och andra åtgärder (Stockholm Stad 2017) och vägleds i arbetet genom
Parkplaner, som utgår från Parkprogrammets riktlinjer (Stockholm Stad 2006).
De generella riktlinjerna i Parkprogrammet är att eftersträva mångfunktionalitet, det vill säga
en varierad mängd upplevelsekvaliteter i staden. Inför olika beslut ska landskapsanalyser, som
bygger på Grönkartan, utgöra underlag för att beskriva olika värden och dess förutsättningar
för olika områden. Vid utredningar av projektidéer ska fokus ligga på platsens värden. Vidare
ska den kvalitativa tillgången ses som den viktigaste, vilket uttrycks som; ”det är kvaliteter
som människor efterfrågar och inte ytan i sig” (Stockholm Stad 2006).
Sociotopkartans kvaliteter och avståndsprincip ska användas vid utveckling och planering av
nya grönområden. Hänsyn ska tas till att människor har olika behov av kvaliteter och olika
förutsättningar att ta sig dit. Sociala värden ska prioriteras i den täta stadsmiljön och
kulturhistoriska värden ska prioriteras i värdefulla kulturmiljöer. Vidare ska ekologiska
värden, innefattande bland annat småbiotoper som våtmarker och ädellövträd, prioriteras mer
i större natur- och friluftslivsområden. Till de ekologiska värdena nämns ett pedagogiskt
värde av att synliggöra kretslopp. Detta anses kunna erbjudas både av miljöer med hög
biologisk mångfald såsom mer ”vardagliga” naturmiljöer. I första hand anses dock
”naturmarken”, definierat som ”mark och miljöer som härrör från det ursprungliga
landskapet eller äldre kulturlandskapet”, ha ett sådant pedagogiskt värde. Vidare nämns brist
på skötsel som det största hotet mot ekologiska värden (Stockholm Stad 2006).
Tillgänglighet, trygghet och säkerhet ses som en förutsättning för att naturens värden ska
komma till användning. Tillgängligheten ska förbättras genom nåbarhet, orienterbarhet,
framkomlighet, överblickbarhet samt känslan av offentligt tillträde. Vidare ska platser
lokaliseras med syftet att undvika barriärer och parkentréer ska anslutas till gatustrukturen.
Parkvägar ska lokaliseras på ett effektivt och intressant vis. För den upplevda tryggheten och
säkerheten ska parker planeras så att de befolkas under hela dygnet och de bör inrymma
blandande aktiviteter. Lekplatser ska vara säkra och underhållna och träd som utgör fara får
inte förekomma. Säkerheten ska prioriteras och döda eller skadade träd får endast bevaras om
de ”överensstämmer med övriga värden”. Övriga riktlinjer är att skötseln av grönområden ska
prioriteras och skötas kontinuerligt (Stockholm Stad 2006).
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3.2 Intervjuer med verksamma
Intervjuerna genomfördes på intervjupersonernas arbetsplatser vid två olika tillfällen. Vid det
första tillfället intervjuades Anna Edström och Nette Bygren, ekologer på miljöförvaltningen i
Stockholm Stad. Deras arbete består bland annat av att övervaka de kommunala
naturreservaten och att vara rådgivande vid olika grönfrågor. De arbetar även med att sprida
kunskap om biologisk mångfald i staden.
Vid det andra tillfället intervjuades Ulrika Egerö, översiktsplanerare och ekolog på
stadsbyggnadskontoret i Stockholm Stad. Hon brukar representera Stockholm Stad i hela
plan-och byggkedjan rörande grönplaneringsfrågor.
Synen på vild natur
Beträffande definitionen av vild natur är intervjupersonerna relativt samstämmiga. Anna
Edström menar att en stor del av Stockholms grönområden är starkt kulturpräglad och anser
därför inte att det finns särskilt många ”vilda” naturområden i staden. Möjligtvis kan det
finnas lite ”vild natur” inom reservaten. Ulrika Egerö resonerar på samma sätt och påpekar att
de gamla ekmiljöerna i Nationalstadsparken är ett bra exempel på mänsklig påverkan på det
svenska landskapet. Samtidigt uppger Egerö att hon troligtvis är lite ”yrkesskadad” och kan
förstå att sådana miljöer som hon inte tycker är vilda kan uppfattas som vilda av andra
människor, exempelvis om död ved har kvarlämnats. Ur hennes perspektiv kan vissa obrukade
våtmarker och hällmarksskogar möjligtvis klassificeras som vilda.
När intervjupersonerna tillfrågas om de förknippar vild natur med några specifika värden
uppges ”tystnad” av både Anna Edström och Nette Bygren. Den sistnämnda tror att detta
beror på att det ofta vistas färre människor i vildare miljöer. Edström instämmer i detta och
tillägger att detta troligtvis är en följd av att vild natur kräver en stor yta. Egerö tror att vild
natur förknippas med ett stort område eftersom ” man vill kunna gå en hel dag på nya vägar
längs en slinga, utan att stöta på staden.” Egerö förknippar även vild natur till en särskild typ
av rofylldhet som hon menar kräver en viss storlek och avsaknad av människor. Hon tror även
att vild natur kan inrymma en speciell typ av biologisk mångfald. Denna typ av biologisk
mångfald är inte relaterad till antalet arter utan till en särskild känsla.
Grönplaneringen
Edström uppger att de i deras arbete på miljöförvaltningen fokuserar på olika värden av
grönområden men att de bevakar den biologiska mångfalden i staden lite extra. Hon påpekar
samtidigt att en viktig del av deras arbete innefattar att ”sälja in” rekreationsmässiga aspekter.
Egerö förklarar att planeringen i stor utsträckning utgår från de upplevelsevärden och
kvalitativa parkriktlinjer som presenteras i Sociotopkartan och Parkprogrammet. Hon påpekar
att det är upplevelsen av vild natur som har betydelse inom planeringen och inte hennes
personliga åsikter och tillägger att uppfattningen är väldigt subjektiv. Rörande kvaliteten ”vild
natur” utgås från riktlinjer för tillgången och därmed ska kvaliteten finnas tillgänglig inom 12 kilometer, eller vara nåbar med kollektivtrafik. Egerö tror att målet för kvaliteten är relativt
uppfylld i detta avseende och att stockholmarna har en ganska god tillgång till upplevelsen av
vild natur. Vidare menar Egerö att småbiotoper såsom våtmarker och groddammar ofta
tillgängliggörs och att det arbetas med att få in sådana ”vilda” element på olika platser i
staden. Något hon tror skulle kunna arbetas med mer är innerstadsbornas tillgång till vild
natur.
Som svar på frågan om intervjupersonerna tycker att det finns någon typ av konflikt mellan
vild natur och bostadsbyggande uppger Egerö att hon inte tror att det finns en sådan konflikt.
Hon tycker att det finns en konflikt mellan bostadsbyggande och den gröna marken generellt
men inte mellan bostadsbyggande och vild natur. Hon menar att den vilda naturen finns inne i
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staden i en väldigt liten omfattning och i så fall i reservaten. De mindre partier av vild natur
som kan finnas i staden är ofta topografiskt olämpliga att bebygga och därför inte särskilt
attraktiva av ekonomiska skäl. Edström kan däremot se en viss konflikt mellan
bostadsbyggande och vild natur. Hon menar att det finns en risk att det hårda trycket på
grönytor resulterar i en ökad strävan efter ”parkkänsla”.
Egerö uppger att hon tycker att det är svårt att dra en gräns mellan park och natur, vilket hon
menar är en tradition i Stockholm. Tidigare användes begreppet park eller natur i
Parkprogrammet vilket hon uppger skapade förvirring hos många. Hon tror att det finns en
risk att parkers ekologiska värden bortprioriteras i de kommuner som har en uppdelning
genom en parkavdelning och naturvårdsavdelning. Egerö tillägger att Humlegården är ett
exempel på ett grönområde som utgörs av en hög biologisk mångfald trots att det är en park.
Tillgänglighet, trygghet och skötsel
Samtliga intervjupersoner menar att en god tillgänglighet är viktig för att ”koppla människan
till naturen”. Egerö tycker även att det är viktigt med attraktiva målpunkter och olika typer av
aktiviteter, även i reservaten. Hon menar att målpunkter bör finnas som inte är av den
traditionella friluftslivstypen för att locka ut de som annars inte vistas där. Som ett exempel
nämns bra grusvägar, för att förmedla en bild av att besökaren ”inte måste ha stövlar”. Vidare
anser Egerö att informationen är viktig och att vägvisningar från till exempel tunnelbanan
skulle kunna förbättras i Stockholm. Hon tror att den delen riskerar att ”trilla mellan stolarna”
på grund av att ingen känner ett direkt ansvar för den biten.
Bygren uppger att de på miljöförvaltningen arbetar mycket med att ge information om
resvägar och att stötta och uppmana förvaltningarna av reservaten att tydliggöra entréer. Hon
menar att detta är ett trögt arbete på grund av att många olika aktörer i staden ansvarar för
frågor rörande tillgänglighet och information. Hon tycker också att det ibland
kan ”trygghetsröjas” lite väl mycket, exempelvis när träd eller döda grenar tas bort för att de
upplevs som hotfulla. Ur ekologisk synpunkt hade det varit bättre om trädet eller grenarna fått
stå kvar eller lämnas som död ved på platsen. Edström tillägger att hon tror att antalet
trygghetsröjningar kommer att öka och att sådana röjningar ofta också sker av
tillgänglighetsskäl. Både Bygren och Edström tycker att entreprenörer ibland verkar sakna ett
ekologiskt helhetsperspektiv vid röjningar och Edström menar att många trygghetsröjningar
hade kunnat undvikas om entreprenörer istället hade valt att exempelvis beskära träd. Hon
tillägger att detta främst är ett problem utanför reservaten eftersom reservaten har särskilda
skötselplaner. Egerö kan också se ett visst problem med att planerare ibland riskerar att sätta
in lite för hårda åtgärder för att exempelvis göra igenslyade betesskogar attraktiva och trygga.
Hon menar att dessa områden skulle kunna göras trygga utan att utformas som parker men
tycker att det är en kunskap som ibland kan vara svår att nå ut med.
Vidare tycker Edström och Bygren att det är problematiskt att de kulturmiljöer som ”kan
uppfattas som vilda” kräver mycket anpassad skötsel men att det råder avsaknad av
ekonomiska resurser för att sköta dessa på ett korrekt sätt. Edström menar att dessa områden
ibland kan behöva betas eller slåttras men att stadsdelsförvaltningarna bara får medel för mer
intensivskötta gräsytor. Egerö tycker att det också är viktigt att sköta vissa naturområden ”så
som de är vana vid att skötas” men upplever att det kan vara svårt att nå ut med den
informationen. Bygren menar att det inte finns tillräckligt bra rutiner och resurser i staden för
att naturmiljöer som kräver kontinuerlig skötsel inte ska växa igen. En kontinuerlig skötsel
gynnar de ekologiska värdena och skulle också vara billigare i längden jämfört med de dyra
restaureringsåtgärder som behöver göras i till exempel en igenväxt ekmiljö.
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3.3 Enkätundersökning
Enkäten besvarades av tolv personer varav åtta var kvinnor och fyra var män, alltså något fler
kvinnor än män. En person tillhörde åldersgruppen 18-24 år, fyra personer var mellan 25-34
år, en person var mellan 35-44 år, två personer var mellan 55-64 år och en person tillhörde
åldersgruppen 65-74 år. Majoriteten av de svarande var uppväxta i en stad men tre personer
uppgav att de vuxit upp på landsbygden. Alla respondenter var bosatta i Stockholm. På grund
av frågorna och undertemans karaktär kommer frågorna ibland att ”gå in varandra”.
Respondenternas associationer till naturen uttrycktes exempelvis ofta i svaren till olika frågor.
Enkätbladet presenteras i bilaga 2.
Associationer till ”vild natur”
Detta undertema handlar om respondenternas associationer till naturen, vilka skiljde sig åt
mellan dem på vissa punkter, men var också relativt samstämmig på andra. Alla respondenter
utom två uppgav att den vilda naturen hade en ganska stor eller stor betydelse för dem
personligen. Alla tillfrågade, även de som uppgav att den inte hade speciellt stor eller ingen
betydelse för dem, beskrev också associationerna till vild natur med positiva termer.
Ingen i studien beskrev någon association till vild natur som ett stort område men majoriteten
av respondenterna associerade till den vilda naturen som orörd och opåverkad eller
oexploaterad av människan. En respondent menade att i vild natur ”ser man inte en människa
på tre dagar”.
Nio av tolv respondenter associerade till ”vild natur” med känslor av lugn, ro eller lugn och
ro. Av de respondenter som uppgav associationer till lugn relaterade en respondent också vild
natur till återhämtning. En respondent använde begreppet avkoppling och en annan menade
att vild natur hade betydelse för nedvarvning. Övriga associationer var; ”Glädje och
harmoni”, ”välmående”, ”tystnad och ödslighet”, ”kärlek”, ”frihet” samt ”intresse för
växter”.
Vidare uttryckte två personer känslor relaterat till reflektion såsom ”uppskattning för livet och
det vackra som finns” och ”naturens gång”. Som svar på frågan ”tror du att människan kan få
någon typ av kunskap av att vistas i vild natur?” uppgav alla utom två att de trodde det. En
respondent ansåg att människan kan ”lära sig kunskap om livets mening som gått förlorad”
och ”komma närmare livet och döden”. En annan trodde att människan kan få ett annat
perspektiv på tillvaron och bli mer ödmjuk. ”Få djupare förståelse för naturen och hur saker
hänger ihop” samt ”få förståelse för en helhet” var andra svar. En respondent menade att vild
natur kan erbjuda en möjlighet att ”lära sig mer om livet utanför det mänskliga”. Andra
associationer var att ”få inlevelse med naturen”, ”lära sig olika skeenden”, ”förstå samspel”
samt ”få inlevelse med naturen”
Platsen för den vilda naturen
Detta undertema belyser respondenternas olika åsikter om var naturen går att finna, vilket
också inverkade samt till viss del var sammankopplat med deras associationer till naturen.
Två respondenter hade olika synsätt på var vild natur kan hittas. En menade att det knappt går
att finna vild natur i Sverige utifrån hennes perspektiv. Vild natur var för henne en utopi av
urskog, som hon trodde kunde finnas i exempelvis Kanada. Tyresta Nationalpark nämndes
samtidigt som ett alternativ men hon tyckte att det egentligen behöver vara vildare än så. En
annan respondent tyckte att vild natur kunde hittas på lite olika platser, både skogar, sjöar och
parker. Övriga platser som uppgavs var fjällvärlden, ”djungeln”, Tyresta Nationalpark samt
öppna vatten med avsaknad av land i synfältet.
Omtyckta naturtyper
19

Detta undertema handlar om de favoritplatser i förhållande till naturliga element som
respondenterna uppgav på frågan ”vilken typ av natur tycker du om att vistas i och varför?”.
Endast en person uppgav ”vild och orörd natur” som den mest attraktiva naturtypen. Sex
personer uppgav att de föredrog någon typ av skog varav en uppgav att han tyckte om ”skog
utan mänskliga influenser”. En person tyckte om olika typer av parker med någon typ av
mänsklig influens såsom till exempel en väg. Hela fyra personer uppgav att det tyckte om
sjöar, hav eller närhet till vatten i allmänhet. Stora träd och ekar uppgavs också av två
personer som favoritplatser. En person uppgav att han tyckte om varierade naturtyper från
skor, myr och sjö till fjäll.
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4. Analys
I detta kapitel presenteras en analys av fallstudien med underrubrikerna Synen på vild natur
och Planeringen.
4.1 Synen på vild natur
Resultaten visar att människor ofta associerar till vild natur som en plats utan mänskliga
influenser, vilket också beskrivs i litteraturen. Samtidigt verkar det förekomma vissa
skillnader mellan verksamma och enkätrespondenter avseende hur det vilda beskrivs. Bland
de verksamma beskrevs exempelvis det vilda som en plats i mer teknisk-biologiska termer, till
exempel som en våtmark. Majoriteten av enkätrespondenterna beskrev inte det vilda mer
ingående än som ett orört område med avsaknad av mänskliga influenser. En möjlig
förklaring till denna skillnad är att de som saknar ekologisk expertis i större omfattning
påverkas av estetiska och symboliska idéer om det vilda såsom Henne (2005) resonerar.
I litteraturen beskrivs också att vild natur ofta ses som ett stort område. Enkätrespondenterna
nämnde inte ytan i sina associationer till vild natur men samtliga verksamma ansåg att det
finns ett sådant samband. De verksamma relaterade ett stort område till biologisk mångfald
men också till tystnad eftersom de menade att denna kvalitet gynnas av färre människor och
att ett stort område är mindre befolkat.
Majoriteten av enkätrespondenterna och en av de verksamma personerna förknippade vild
natur med avkoppling, vilket går i linje med teorin om vildmarken utgörande en återhämtande
miljö (Kaplan & Kaplan 1989). Många enkätrespondenter uppgav också att de trodde att
vistelser i vilda miljöer kan ge upphov till känslor relaterat till reflektion över livet. Som
nämnts i litteraturen menar Kaplan & Kaplan (1989) att den enkla miljön troligtvis har en
inverkan på uppkomsten av sådana känslor.
Vidare indikerar resultatet av enkätstudien att vild natur, trots att den associeras till positiva
upplevelser och känslor, inte nödvändigtvis måste vara den miljö människor tycker bäst om.
En person uppgav exempelvis att han tyckte bäst om naturområden med någon typ av
mänsklig influens. Detta kan relateras till studien av Tyrväinen mfl. (2003) som påvisar att
människor ofta föredrar natur som förvaltas i någon omfattning, troligtvis av estetiska skäl.
4.2 Planeringen
Grönplaneringen utgår från de riktlinjer och kvaliteter som redovisas i Parkprogrammet.
Eftersom sociotopkarteringen utgör underlag till Parkprogrammet är det därför rimligt att anta
att synsättet på olika naturområdens kvaliteter präglas av ett sociotopiskt perspektiv inom
planeringen. Som nämnts menar Ernston (2013) att områden som inte värderas för rekreation
riskerar att exploateras i högre utsträckning. Detta kan relateras till att de verksamma inom
miljöförvaltningen framhåller den rekreationsmässiga aspekten även i frågor som rör
biodiversitet. Parkprogrammet säger att sociala upplevelsekvaliteter ska prioriteras i den täta
stadsmiljön men samtidigt uttryckte verksamma en viss oro för att förtätningar kan leda till att
de vildare elementen i staden bortprioriteras, till förmån för sociala kvaliteter.
Vidare beskriver Parkprogrammet ett pedagogiskt värde som en inneboende kvalitet i
grönområdens ekologiska värde. Det pedagogiska värdet verkar där relateras till graden av
biologisk mångfald och synliggörande av ekosystem snarare än emotionella faktorer.
Som nämnts har studier visat att det inte bara är den direkta tillgången som är viktig för att
koppla människor till grönområden, utan även tillgängligheten (Persson & Smith 2014).
Vikten av tillgänglighet är också något som avspeglas i Parkprogrammet och samtliga
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verksamma var överens om att tillgängligheten är en viktig fråga. Framförallt verkar en
utmaning vara att locka ut stressade människor som vanligtvis inte vistas i naturliga miljöer.
Gemensamt för alla verksamma var också att de tyckte att ansvarsuppdelningen av gröna
frågor är problematisk eftersom ingen då känner ansvar över väganvisningar till grönområden.
Detta är också i linje med vad Persson & Smith (2014) har påvisat.
I Parkprogrammet framgår att tillgänglighet, trygghet och säkerhet ska prioriteras. Framförallt
ska säkerheten prioriteras. Verksamma tycker samtidigt att alltför många trygghetsröjningar
utförs, som ett resultat av att planerarare och entreprenörer saknar tillräcklig ekologisk
kunskap. I Parkprogrammet nämns även att skötseln ska skötas kontinuerligt för att värna om
stadens ekologiska värden men det förefaller som att det finns vissa brister ur denna aspekt i
praktiken. Dessa brister verkar bero på strukturmässiga och resursmässiga orsaker med en
gemensam nämnare i en brist på ekologisk kunskap inom planering- och entreprenörssektorn.
Resultatet av intervjustudien är i denna aspekt därför i linje med andra studier som har påvisat
att det finns bristande kunskaper om biologisk mångfald och hur den ska förvaltas inom
planeringen (Sandström mfl. 2004; Persson & Smith 2014; Dempsey & Burton 2012), samt
att en uppdelning av grönfrågor mellan olika avdelningar kan leda till organisatoriska problem
(Persson & Smith 2014).
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5. Diskussion
Detta kapitel utgörs av en diskussion som sammanfattar, diskuterar och drar slutsatser.
Underrubriker i detta kapitel är; Den vilda naturens värden, Ett perspektiv på vildhet, Behov
av ett utvidgat synsätt på vild natur och Förslag till vidare studier.
5.1 Den vilda naturens värden
Under arbetets gång framgick det tidigt att de frågeställningar som skulle besvaras var svåra
att avgränsa från varandra i många avseenden. Det finns ett visst samband mellan värden och
associationer men framförallt mellan olika typer av värden. Det existerar givetvis ingen klar
uppdelning mellan olika typer av värden såsom gjorts i denna uppsats men indelningen
mellan ekologiskt värde, pedagogiskt värde och upplevelsevärden förefall rimlig efter
inläsning av litteraturen.
För att ta reda på vilka värden som förknippas med vild natur föll det sig naturligt att
inledningsvis undersöka relationen till ekologiska kvaliteter, eftersom vild natur verkar
uppskattas ur en ekologisk aspekt. Anledningen till att den uppmärksammas i denna
bemärkelse verkar vara att den förknippas med naturligt växande vegetation, vilket gynnar
den biologiska mångfalden. Vild natur anses därför ha ett ekologiskt värde av etiskt grundade
skäl men även på grund av de ekosystemtjänster den producerar som i sin tur anses gynna
människors välmående. Under litteraturstudiens gång framgick det samtidigt att det inte
verkar finnas något definitivt samband mellan biologisk mångfald och vild natur specifikt.
Detta innebär inte att den vilda naturens ekologiska värde kan bortses ifrån men det betyder
att även andra grönområden, såsom till exempel de postindustriella ekosystem som ofta
benämns ”new wilderness”, kan ha en hög biologisk mångfald. En viktig anledning till att den
vilda naturen ofta uppmärksammas för sitt ekologiska värde verkar vara att den förknippas
med ett stort område, vilket möjliggör spridning av arter samt inrymmande av flera typer av
habitat.
Spontant förefall det rimligt att placera ett pedagogiskt värde som en undergrupp till det
ekologiska värdet, eftersom biologisk mångfald borde leda till fler möjligheter att observera
djur, växter och olika ekosystem. En sådan kategorisering skulle då behöva vara en direkt
följd av att vild natur har en hög biologisk mångfald. Metoder där kunskap lärs ut genom
naturvistelser är allmänt accepterade men som nämnt behöver inte biodiversiteten
nödvändigtvis vara högre i vilda naturtyper jämfört med andra grönområden. Rimligtvis borde
också den bästa pedagogiken i dessa sammanhang vara den som förändrar människors
beteenden för att leda samhället i en mer hållbar riktning. För att åstadkomma detta verkar det
vara nödvändigt att uppmuntra ekologiskt medvetna attityder. Hur kan då attityder förändras
åt ett mer önskvärt håll? Lösningen verkar ligga hos känslomässiga aspekter relaterade till
känslor av ”kärlek till naturen” och ”delaktighet med naturen” snarare än kunskap. En
betydelsefull aspekt verkar också vara utvecklande av empati och identifiering med andra
levande varelser. Gemensamt för nämnda faktorer är att de verkar uppkomma som ett resultat
av en stärkt koppling till naturen. Denna koppling verkar i sin tur kunna stärkas genom
naturupplevelser och gärna de som involverar möten med vilda djur. Gemensamt är även att
de verkar kunna relateras till positiva naturupplevelser som har associerats till så kallade
”återhämtande miljöer”, där ”vildmarken” anses ha en viktig roll. Följaktligen kan ett rimligt
påstående vara att ”vild natur” har ett pedagogiskt värde genom att kunna erbjuda kvaliteter
som uppmuntrar önskvärda attityder.
Vild natur verkar utgöra en återhämtande miljö innehållandes funktioner som kan bidra till
stressminskning och ökat välmående. Utifrån andra perspektiv än de som utgår från
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stressåterhämtningsteorin kan ökat välmående och stressminskning påverkas av aspekter som
till exempel solljusets inverkan på stresshormoner. Ur ett sådant synsätt skulle även mer
”parklika” miljöer kunna erbjuda dessa kvaliteter. Vild natur bör rimligtvis ändå anses ha en
unik roll rörande sådana positiva effekter. Återhämtande upplevelser förknippas till exempel
ofta med spirituella känslor såsom att ”komma bort från vardagliga krav” samt att ”befinna
sig i en annan värld”. Sådana aspekter bör ha större potential att uppkomma i vilda områden
än i de mer parklika, eftersom de sistnämnda troligtvis är mer befolkade och utgörs av en
mindre yta. Vidare verkar återhämtande upplevelser kunna relateras till en aspekt av
”fascination”, vilket kan kräva en miljö som präglas av komplexitet och variation. Det bör
vara möjligt att anta att denna komplexitet och variation enklare går att finna i en vild miljö
med naturligt växande vegetation.
Denna argumentation leder sammanfattningsvis till slutsatsen att vild natur erbjuder en rad
specifika värden av ekologisk, pedagogiskt och upplevelsemässig karaktär. Det ekologiska
värdet består av möjligheten att uppnå biodiversitet på grund av naturlig uppväxt av
vegetation. Det ekologiska värdet är också relaterat till en stor yta, eftersom ett stort område
kan innehålla flera typer av habitat. Vild natur har även ett pedagogiskt värde eftersom den
tenderar att stärka den känslomässiga kopplingen till naturen. Detta gör den genom att väcka
känslor relaterade till delaktighet, ”kärlek till naturen” och identifiering med andra varelser.
Den stärkta kopplingen till naturen leder i sin tur till förändrade attityder och ökad motivation
till ekologiskt ansvarstagande. Avslutningsvis har vild natur upplevelsevärden bestående av
positiva känslor av spirituell och reflekterande karaktär, stressminskning och ökat välmående
på ett djupt plan.
5.2 Ett perspektiv på ”vildhet”
”Vildhet” kan beskrivas som avsaknad av mänskliga influenser och mänsklig påverkan. Vild
natur relateras också ofta till ett stort område. Detta synsätt har sitt ursprung i ett traditionellt
perspektiv och naturtyper som inte passar in i definitionen uppfattas därför ofta inte som
vilda. Följaktligen medför det att andra ekologiskt värdefulla platser, såsom ”new
wilderness”, utesluts ur begreppet ”vild natur”. Storleken verkar förknippas med hög
biologisk mångfald men även med avsaknad av människor, vilket i sin tur verkar associeras
till möjligheten att erbjuda positiva upplevelsekvaliteter. Samtidigt verkar det finnas ett
samband mellan människors uppfattning om vildhet och den faktiska upplevelsen.
En möjlig anledning till att ”new wilderness” inte accepteras som ”naturlig” och ”äkta” är att
den inte är otillgänglig för människan och därmed inte opåverkad. Ett sådant resonemang kan
inte bara upplevas som tråkigt, utan även orimligt i en tid då människan troligtvis redan har
satt ett stort avtryck på jorden, genom att exempelvis orsaka klimatförändringar. Förhållandet
mellan vild natur och dess storlek kan också förklaras ur ett mer upplevelsebaserat perspektiv.
Som nämnt verkar storleken vara relaterad till återhämtande och spirituella upplevelser. Detta
samband verkar snarare bero på att större områden antas vara mindre befolkade än de faktiska
rumsliga förhållandena eftersom avsaknad av människor kan ge tystnad, rofylldhet och en
möjlighet till reflektion.
Med bakgrund av ovanstående resonemang bör det vara möjligt att mena att vild naturs
upplevelsevärden också är det som definierar den ur ett upplevelsebaserat perspektiv. Med ett
sådant synsätt relateras upplevelsen av ”vild natur” till dess upplevelsekvaliteter, snarare än
biologiska förhållanden på platsen.
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5.3 Behov av ett utvidgat synsätt på vild natur
Inom grönplaneringen i Stockholm Stad verkar naturens vildhet dels definieras utifrån ett
ekologiskt perspektiv och dels utifrån ett mer upplevelsebaserat synsätt. Samtidigt verkar de
ekologiska och upplevelsebaserade värdena relateras till en stor utsträckning. Vild natur
verkar också betraktas utifrån ett mer ekologiskt perspektiv jämfört med andra typer av
grönområden. Vild natur anses inte kunna inrymmas i staden i någon stor omfattning och
definieras därför till en viss del utifrån sin storlek. Samtidigt finns i praktiken en förståelse för
att uppfattningen om vildhet är subjektiv och att även naturreservat och kulturmiljöer kan
sägas vara vilda ur den bemärkelsen. Det verkar också finnas en medvetenhet om sambandet
mellan vild natur och välmående och en vilja att koppla människor till denna genom
tillgängliggörande, speciellt de människor som inte vanligen vistas där. Samtidigt existerar
organisatoriska hinder som försvårar detta arbete och en bristfällig ekologisk kunskap hos
planerare och entreprenörer, vilket medför att områden med hög biologisk mångfald inte sköts
optimalt.
Jag anser att ett upplevelsebaserat perspektiv bör användas för att definiera vild natur, vid
sidan av ett utvidgat ekologiskt perspektiv. Ett sådant perspektiv skulle ta hänsyn till de
kvaliteter en plats erbjuder snarare än dess fysiska form. Detta skulle innebära en utvidgning
av begreppet ”vild natur” och att potentialen hos ”otraditionella” typer av vild natur tas
tillvara. Grönområden skulle kunna utformas efter de aspekter som kopplats till positiva
upplevelser i vilda miljöer. Ett utvidgat ekologiskt perspektiv på vild natur skulle kunna
resultera i att ”new wilderness” accepteras som en del av vildheten och tillåts bli en del av
grönplaneringen. En förutsättning för att otraditionella typer av vildhet ska accepteras som
naturliga är ett förändrat synsätt där människan ser sig själv som en del av ekosystemet.
En utveckling mot ett förändrat synsätt på vild natur där olika typer av grönområden
accepteras som vilda och där den vilda naturens specifika kvaliteter tas tillvara skulle kunna
stärka människans koppling till naturen. Detta skulle inte bara kunna bidra till ökat välmående
utan långsiktigt även resultera i ett mer hållbart samhälle.
5.4 Förslag till vidare studier
Denna uppsats berör ett ämne som har visat sig vara mer komplex än vad som antogs då
arbetet inleddes. Något som hade varit intressant att fördjupa sig i är relationen mellan
människors koppling till naturen och deras miljöbeteende. Det är ett ämne som känns väldigt
aktuellt och hade kunnat undersökas genom förslagsvis en intervjumetodik. Inom tidsramen
för denna uppsats kunde inte detta studeras mer ingående.
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Bilaga 1: Intervjuguide
1. Vilken roll har du/ni i ditt/ert arbete?

2. Är det något motiv som är extra starkt när du/ni arbetar med grönfrågor?
3. Tycker du/ni att det finns någon speciell svårighet/utmaning med att arbeta med
specifikt den ”vildare” naturtypen?
4. Hur skulle du/ni definiera ”vild natur”?

5. Upplever du/ni att det kan uppstå intressekonflikter i ditt/ert arbete, exempelvis mellan
vild natur och bostadsbyggande?
6. Tycker du/ni att det finns något specifikt värde av vild natur?
7. Tror du/ni att människor kan motiveras till ett större ansvarstagande för miljön genom
att vistas i naturen?
8. Hur tror du/ni att man bäst ”kopplar” stadsmänniskan till naturen?
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Bilaga 2: Enkätblad
Enkätundersökning: Den ”vilda naturen” i staden
Hej!
Mitt namn är Johanna Abrahamsson och jag skriver för tillfället mitt kandidatarbete inom
Samhällsbyggnad på KTH. Undersökningen rör den ”vilda naturen” i staden och dess
specifika värde.
Eftersom arbetet innefattar en studie av människors uppfattningar kring den vilda naturen i
staden så har jag skrivit en enkät som jag vore väldigt tacksam för om du kunde tänka dig att
ställa upp som respondent för. Det skulle underlätta min studie väldigt mycket.
Enkäten är helt anonym. Tveka inte att höra av dig om du är intresserad av resultatet av
studien eller om du har några frågor.
Tack på förhand!
***
9. Kön
□ Kvinna □ Man □ Annat
10. Ålder
□ 18 - 24
□ 25 – 34
□ 35 - 44
□ 45 – 54
□ 55 - 64
□ 65 - 74
□ 75+
11. Var är du uppväxt?
□ Stad □ Landsbygd □ Annat: ____________
12. Om vild natur:
a) Hur skulle du definiera ”vild natur”?
______________________________________
b) Vilka känslor förknippar du med att vistas i ”vild natur”?
____________________________________
c) Vad har ”vild natur” för betydelse för dig och vilka tidigare erfarenheter har
du av vild natur?

_______________________________________
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d) Tror du att människan kan få någon typ av kunskap av att vistas i ”vild”
natur? Motivera
____________________________________
13. Om miljöpåverkan:
a) Hur oroad är du över människans miljöpåverkan?
Oroar mig
väldigt lite
1

2

Oroar mig
väldigt mycket
3

4

5

6

b) Motivera
___________________________________

c) Till vilken utsträckning känner du att du som enskild person kan bidra till
minskad miljöpåverkan?

Väldigt lite
1

2

Väldigt mycket
3

4

5

6

d) Motivera
_____________________________________
14. Övrigt:
Vilken typ av natur tycker du om att vistas i och varför?
- Med ”typ av natur” avses t.ex. park/trädgård/skog/ängsmark men kan också vara
närhet till vatten/stort antal träd etc.
______________________________________

***
Tack för din medverkan!
Kontakt:
Johanna Abrahamsson
Mail: jabrah@kth.se
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