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Abstract 

Does our cultural background colour our perception of nature? And if so, can it be seen 

when asked about early childhood memories? These were some of the starting questions I was 

pondering over after a walk in the forest with 5 women from different continents. Even if we 

were about same age, it was quite clear that what we saw and how we perceived the surround-

ings differed.  

At this time, I got a book written by Bruno Latour and as his thought was intriguing, I 

wanted to test my understanding of his actor-network theory and search for traits that could 

explain the difference in our perception by following his advice. This was not as easy as it 

seemed. 

My material is based on interviews with three women in their 60´s and early 70´s done 

during October 2018. They told about their early childhood memory of nature. I used this ma-

terial to follow the connections back in time and between actors of importance in their environs. 

I could also find trails that followed them until this day. 

I have also discussed different aspects of the use of narrative as a tool to make the reality 

understandable for the individual. How interpretation evolves during life to maintain the im-

portance of one’s life in time and space. Words have the ability to imbed events in a bigger 

narrative and in that way let things be remembered for the future. How we react to events do 

depend on both cultural and biological factors and our interpretation of the situation is some-

thing that may have duration during our whole life. A tiny thing such as a blueberry can have a 

huge importance as one of the women told me. 

I found that a simple question revealed an astonishing amount of information that could be 

tracked down in time. Cultural tradition could be seen, and trails of family history were observ-

able. Also, nature preferences turned out to have been established early. All three talked about 

the importance of their type of nature throughout their life, but what they preferred differed. 

What one of the women found preferable was totally indifferent for one of the others and the 

source was to be found in these important childhood memories. 

I have used research from several scientific disciplines and authors as Latour, Bell, Ellen, 

Frykman, Daun, Saltzman, Ulrich, Kaplan and others. The point of departure is ethnology, but 

other areas are visited during this study due to the fact that, as I argue, everything is connected, 

following Bruno Latour in his actor-network theory. 

 

Nyckelord: Etnologi, Latour, actor-network theory (ANT), aktör-nätverk, miljöpsykologi, 

narrativ, berättelse, ART, natur, kultur, biologi 
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INLEDNING 

Det är en strålande höstdag och 5 kvinnor beger sig ut i naturen för en promenad. I täten går 

de tre skandinaviska kvinnorna som vänder ansiktet mot solen, njuter av lövens färgprakt som 

spelar mot den klarblå hösthimmeln. Den friska luften som just en strålande höstdag naturen 

här uppe i norr bjuder på en och annan gång per år. Den lätta vinden rasslar genom löven.  

Strax bakom går en kvinna från Afghanistan med blicken vänd mot marken. Hon ser något 

användbart och stoppar ned det i sin lilla påse som hon tagit fram så snart promenaden star-

tade. Det finns strax växter i den för att ta med hem trots att hösten är långt gången.  

Längst bak går kvinnan från Nigeria. Hon lyfter fötterna högt vid varje steg på den lövbe-

mängda stigen. Hon säger att det går bra men känslan hon förmedlar är att hon hellre hade 

befunnit sig på någon annan plats. Trots decennier i Sverige förmedlar hennes kropp en annan 

relation med naturen runt om henne, som skiljer sig från den skandinaviska. Med väskan tätt 

mot kroppen går hon vidare och emellanåt stannar hon upp och låter oss andra göra utstickare 

från stigen som trots allt kanske känns tryggare än skogen. 

Ett år senare…. 

En råkall höstdag står 5 kvinnor och betraktar platsen vi fått oss tilldelade av vår lärare. 

Det är en skogsdunge och den första av två miljöer vi skall undersöka. I gruppen finns 3 skan-

dinaver, en från Tyskland och en från Nederländerna. Vi skall analysera det vi ser utifrån 10 

olika karaktärer och börjar först göra det individuellt. Så snart vi börjar sammanställa resul-

taten inser vi hur olika vi ser på naturen/kulturen framför oss och intensiva diskussioner tar 

vid. Vi går alla samma utbildning inom landskapsarkitektur som handlar om perception och 

har gått på samma föreläsningar men våra bakgrunder gör att vi skiljer oss enormt åt. Riktigt 

vad och var denna skillnad gömmer sig är inte riktigt uppenbar då det skär genom tillsynes 

gemensam kulturell bakgrund & ålder. 

 Här startar mina funderingar på om och hur vår personliga bakgrund/kultur skulle kunna 

påverka vår syn på naturen och i förlängningen om denna syn kan tänkas påverka vår biologi? 

Den senare delen ligger utanför denna uppgifts ramar. Däremot att hitta individuella berättel-

ser/erfarenheter som ligger bakom hur vi uppfattar naturen runt oss är utgångspunkten för denna 

studie, som jag hoppas kunna utveckla i senare projekt. 
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Bakgrund 

På grund av tillfälligheter i min ungdom hamnade jag inom naturvetenskapen istället för inom 

humaniora, båda lika intressanta i min värld. Under mina år på laboratorium, varav 25 inom 

molekylärbiologi har tanken om betydelsen av individers bakgrund och grundförutsättningar 

(dvs kulturella betydelse) funnits som en del av min egna förståelse av problematiken att finna 

samband mellan mätresultat mellan individer med samma svårigheter. Alltid finns det några 

som hamnar utanför det förväntade och ”stökar till” resultaten. Vad mer än biologi spelar roll 

för patientens förväntade utfall? 

Den undran har jag tagit med mig in i mina studier i miljöpsykologi och etnologi. Skulle det 

kunna vara så att det finns någon kulturell faktor som påverkar min biologi? Epigenetiken som 

växt fram de senaste ca 20 åren visar på att utifrån kommande faktorer faktiskt spelar större roll 

än vi tidigare varit medvetna om. (Agerberg, 2008).  

De olika vetenskapliga disciplinerna har en tendens att bli mer och mer specialiserade inom 

sina fält även om det finns områden där ett mer tvärvetenskapligt tankesätt börjat utveckla sig 

för att försöka bredda förståelsen av helheten. Just där, mitt emellan kultur och natur, händer 

det spännande saker.  

Naturvetenskapen har svårt att hantera icke numerära enheter i bedömning av effekter. Sub-

jektiva självskattningslistor inger dem inte den vetenskapliga signifikans som de mätvärden 

dagens instrument ger (som många gånger i sig själva är arbiträra, dvs inte exakta återgivningar 

av situationen) och som kan beräknas och beskrivas i tabeller och diagram. Dock börjar nya 

tankar tänkas som inte automatiskt grundar sig på traditionen från Descartes och Newton 

(Mehta, 2011) och nu finns det tendenser till naturvetenskap som söker förstå hela naturbegrep-

pet och hur vi passar in och fungerar i den, vår upplevelse av verkligheten. 

I dagsläget upplever jag att möjligheten att titta på detta mitt-emellan-läge är störst om jag 

utgår från mitt etnologiska perspektiv. Vetskapen, som ingår i grundförutsättningarna för etno-

logisk forskning, om att jag som studerar har egna kulturella filter som allt betraktas igenom, 

ger en fördel i möjligheten att beskriva ett möjligt scenario för hur det kan vara i detta mitt-

emellan-läge, som jag ser utifrån, i min mening, mitt kulturbiologiska perspektiv. En idé att 

foga till andra idéer i försöket att förstå hela människan, i naturen. Denna uppsats är ett första, 

lite trevande steg, att formulera denna idé. 
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Syfte och frågeställningar  

Syfte: Få kunskap om hur vi människor skapar berättelsen om naturens betydelse i våra liv och 

hur detta beskrivs i form av minnen. 

Forskningsproblem: I detta arbete vill jag fokusera på att synliggöra hur den individuella be-

rättelsen om naturen skapas och vilken innebörd dessa berättelser kan ha för individen i det 

vardagliga livet.  

 

 

Material och metod  

Materialet som jag valt att undersöka är inhämtad via kvalitativa intervjuer (Kaijser, 2011) med 

fokus på hur berättelsen om natursyn formulerades. Intervjuerna, tre till antal och mellan 35 

och 60 minuter långa, genomfördes under oktober månad 2018. Intervjuerna innehöll dels 

öppna frågor som rörde sig runt minnen om barndomens natur och det fanns även naturbilder 

de fick kommentera utifrån olika kvalitéer som tagits fram inom landskapsarkitektur. Vid ge-

nomgång av materialet valde jag att begränsa mig till berättelserna runt barndomsmiljöerna då 

jag redan där fick stor mängd data att analysera.  

Intervjuerna spelades in och avlyssnades efteråt då transkribering utfördes på den del av 

intervjun som används i arbetet. Jag har i möjligaste mån försökt att vara ordagrann och ta med 

pauser. Vissa avsnitt har inte gått att skriva ned då ljudkvaliteten varierar och jag inte hört vad 

som sägs.  Mycket information ges via kroppsspråk och tonfall och detta har varit svårt att 

transkribera i text, samtidigt som denna ordlösa kommunikation påverkat min analys av deras 

berättelser. Jag tolkar omedvetet signalerna jag känner av och det kommer att påverka analysen 

genom att de även går igenom mitt eget filter där mina egna erfarenheter, kunskaper och tankar 

spelar in. Utskrifter och ljudfil förvaras hos författaren.  

Förutom det av mig insamlade intervjumaterial använder jag även material som redovisas i 

antologin Naturen för mig (Saltzman, 2014) som jämförande material i analysen. 

Metoden för analys utgår från Bruno Latours Actor-Network-Theory (ANT) (Latour, 2015) 

då den teorin, enligt mig, tar fasta på vikten av den interna, personliga berättelsen i skapande 

av den verklighet individen agerar i på det externa planet.  

Vid analys av materialet försöker jag spåra och identifiera möjliga element som påverkat 

intervjupersonernas berättelser utifrån min förståelse av Latours ANT. Min utgångspunkt för 

analysen är minnesbilder från en barndomsupplevelse som betytt något särskilt för min inter-

vjuperson. Genom att se händelsen som en fixpunkt att utgå ifrån, kan jag söka efter 
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anknytningar och element som står för underlaget för de tolkningar min berättare gjort. Vad tar 

personen fram som de viktigaste orsakerna till att de minns händelserna och hur har denna 

händelsen påverkat dem senare i livet?  

Under intervjuerna framkom även naturen som en viktig del i stresshantering och även den 

aspekten kommer att nämnas i texten, även om jag inte går in på hur den återhämningen gått 

till specifikt. Orsaken till att dessa aspekter tas med är att jag även har teorier från miljöpsyko-

login och då främst från paret Kaplan och deras forskning om naturen som en plats för mental 

och fysisk återhämtning med i arbetet. De visar på faktorer som kan förklara hur t ex naturin-

terventioner kan hjälpa människor tillbaka till hälsa efter utmattningssjukdom och dessa fak-

torer finns även med i berättelserna jag analyserar. Teorierna handlar både om naturens olika 

kvalitativa miljövärden i sig samt även människans förhållande till vistelsen i naturen. Jag ville 

undersöka om några av dessa faktorer skulle gå att finna i barndomsberättelserna. 

 

 

Teoretiska utgångspunkter och begrepp  

Alla grupper består av individer som en gång föds in i kulturen och just skapandet av den nya 

kulturvarelsen och berättelsen de skapar står i fokus i detta arbete. Utgångspunkten för resone-

manget utgår från min förståelse av Bruno Latours actor-network theory (ANT) som han be-

skriver i sin bok Tinget återställt – en introduktion till actor-network theory (Latour, 2015). 

Han diskuterar kring social teori och hur ett nytt sätt att närma sig sociologi är att montera ner 

strukturer som har tenderat att bli tautologiska. Hur lyder egentligen definitionen på social di-

mension? Går det att finna en social struktur i en social dimension? Vad betyder detta och vad 

är det vi egentligen försöker förklara? Ett fenomen som ska brytas ned i sina beståndsdelar (top-

bottom) innebär ju att forskaren i så fall redan sitter på svaret och bestämmer för andra hur 

världen egentligen ser ut. Latour vänder på det och menar att vi ska leta efter spåren av be-

ståndsdelarna i interaktioner och därefter se hur det ter sig när de stöter samman med varandra. 

Ett bottom-up perspektiv som ger möjligheter att upptäcka nya konglomerat som kan innehålla 

ny spännande information. 

I ett försök att angripa min frågeställning söker jag följa några helt vanliga människor och 

se hur de bygger upp sin förståelse av vad naturen är och hur berättelsen om naturen inverkar 

på berättelsen de är och bär. Vilka andra aktörer från förr och nu påverkar dem? Hur manife-

sterades de mönster de finner när de själva funderar över frågan? 
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Även tankesätt och teorier som Åke Daun tar upp i sin bok Det allmängiltiga och kultur-

bundna från 1999 känns angelägna då de tangerar mitt intresseområde, att se människan som 

en biologisk kulturvarelse. Om Latour står för en modell för att synliggöra spåren efter ”kultu-

relement”, och hur de påverkar varandra genom anknytningar som når genom tid och rum, så 

diskuterar Åke Daun även hur psykologiska predispositioner blir den kulturyttring som seder-

mera blir synlig. Våra mänskliga drivkrafter har sitt ursprung i evolutionen enligt honom och 

detta är en tanke som känns viktig att utforska. Dessa tankar finns ständigt närvarande i skri-

vandet och kommer att påverka innehållet även om de inte uttrycks fullt ut, då de snabbt leder 

till ett betydligt större arbete som jag förhoppningsvis kan göra i framtiden. 

Inom miljöpsykologi diskuteras det flitigt om hur naturen påverkar oss människor och idag 

kan forskning inom fältet visa på hur vistelse utomhus (och till viss del inomhus) påverkas 

gynnsamt av naturelement (Ulrich, 1984) (Kaplan, 2011). Jag kommer att diskutera dessa teo-

rier i analysen.  

 

 

Tidigare forskning  

Det finns oerhört mycket etnologisk forskning om naturens roll genom historien i uttryck för 

tro, myter och berättelser: hur människor påverkades i sin vardag av naturens nycker och hur 

våra förfäder lyckades överleva i en inte alltid nådig omgivning. Människors strategier förmed-

lades genom generationer och bildade med tiden regionanpassade kulturer som i sin tur la grun-

den för den värld vi lever i idag. Kulturens framväxt utifrån yttre omständigheter belyses i an-

tologin Modärna tider (Frykman, 1985) där författarna diskuterar framväxten av ett Sverige 

mellan 1900–1980-talet utifrån en mängd etnologiska perspektiv, där även barnens förutsätt-

ningar ingår. 

På 80-talet publicerade Roger S. Ulrich studien View through a window may influence re-

covery from surgery (Ulrich, 1984) där han visade hur utsikten från sjukrumsfönstret påverkade 

hur patienter reagerade efter operation. Själva operationen var densamme för patienterna men 

vissa såg ut över grönska och andra stirrade in i en tegelvägg. Det visade sig att de som såg 

levande grönt skrevs ut en dag tidigare, behövde mindre smärtlindring och ångestdämpande 

medicin och även sov bättre då färre behövde sömnpiller. 

Inom miljöpsykologi har intresset för naturens positiva inverkan på oss människor varit stort 

speciellt efter rapporten Ulrich publicerade 1984. I tider med ökande sjuktal i stressrelaterade 

sjukdomar (Försäkringskassan, 2016) är fokus riktat mot att finna den mest effektiva 
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behandlingen och där framträder naturinterventioner som en möjlig väg till återhämtning. 

Mycket är fokuserat på vilka specifika element i naturen som främjar hälsa och på 80-talet 

formulerade paret Rachel och Stephen Kaplan (2011) sin teori Attention Restoration Theory 

(ART), som handlar om faktorer i naturen som gynnar återhämtning. De genomförde sin studie 

på en grupp människor med olika former av uppmärksamhetsproblem (attention fatigue) som 

fick vara i vildmarken under en längre period och kom fram till att den återhämtning de detek-

terade kunde underordnas 4 olika stadier.  

Det första steget utgörs av att ”tömma huvudet”, vilket tillåter tankar att komma och gå – 

behovet att släppa koncentration på lösandet av problemet. Detta steg leder vidare till att för-

mågan att rikta uppmärksamhet återställs. Detta innebär i steg tre att nu kan även mindre trev-

liga tankar ta sig igenom bruset och slutligen i steg fyra så finns förmågan att åter börja reflek-

tera över livet och sina mål. För att uppnå detta finns faktorer som förmågan att känna fascinat-

ion (fascination), avlägsna sig från platsen som stressar (being away), finna harmoni och sam-

stämmighet i den nya platsen man valt (coherence) och förenlighet mellan aktivitet, plats och 

person (extent)(ibid.).  

I boken Det allmänmänskliga och det kulturbundna (1999) formulerar Åke Daun, som ett 

inlägg i debatten med frågan ”Om det övergripande syftet med etnologin – och andra kulturve-

tenskaper – är att studera kulturella variationer, vad är det då som varierar?” (ibid. sid.11) Här 

diskuterar han, enligt min mening, utförligt begreppet människa utifrån tre nivåer:  

 

…det grundläggande fysiska karakteristiska, primära och fysiska behov och sist se-

kundära eller psykogena behov. (Daun, 1999 s 44) 

 

Att förstå människan som kulturvarelse innebär att även den biologiska (som han uttrycker all-

mänmänskliga) också måste ingå i analysen. Det går inte att se kulturer som hopplock av spe-

cifika men unika element utan att ta i beaktande ”att människan är en evolutionsbiologisk given 

organism vars konstitution är både riktningsgivande och i sig begränsad” (ibid. s.42). I mina 

sökningar efter relevant forskning om just det mitt-emellan-läge är det här jag hittar mest om 

just kopplingen mellan etnologi-biologi. 

Roy Ellen diskuterar även problematiken med att sätta natur och kultur som motsatser och 

menar, liksom många andra att natur är en kulturell uppfinning (Ellen, 1996) (Ingold, 1996). 

Han menar också att en förändring i synsätt behövs för att öka möjligheten att se de relationer 

som faktiskt finns mellan natur och kultur istället för att fokusera på motsatser: att verkligen ta 

med i beaktande att även vår uppfattning av natur är kulturellt färgad/konstituerad. 
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2010 startades frågelistan ”Naturen för mig” av olika kulturarvsinstitutioner runt om i Sve-

rige i samarbete med forskare för att samla material om vad naturen betyder för människor i ett 

försök att komma åt det immateriella kulturarvet, ett arbete som en konvention från Unesco 

startade redan 2003 men som Sverige skrev på först 2011 (Institutet för språk och folkminnen, 

2015). Material samlades ihop från hela landet och det rika materialet utmynnade 2014 i boken 

Naturen för mig – Nutida röster och kulturella perspektiv (Salzman, 2014). I förordet diskuterar 

Annika Nordström och Katarina Saltzman hur de olika disciplinerna hanterar naturen 

(ibid.s.16). De pekar på en uppdelning där olika discipliner delar upp naturen mellan sig och 

förordar nya sätt att se på samspelet natur-människa. De ifrågasätter även tanken på om kultur 

och natur (s.17) verkligen är motpoler till varandra och istället är en tankefigur som olika kul-

turer i mindre eller högre grad har konstruerat. 

Bruno Latours idéer om hur vi beskriver vår omvärld öppnar upp för ett nytt sätt att angripa 

området (Latour, 2015). Trots alla försök att bryta ned naturen i sina minsta beståndsdelar, i 

jakten på att hitta specifika effekter såsom vad som faktiskt ger återhämtning vid rehabilitering 

(Sahlin, 2012) (Pálsdóttir, 2016), så finns det fortfarande inte några exakta svar då komplexite-

ten i naturen inte låter sig splittras upp så lätt. Vad händer ifall vi vänder på steken och försöker 

hitta beståndsdelar av naturen i människors skapelseberättelser, dvs de sanningar var och en av 

oss navigerar efter i vårt möte med den så kallade verklighet vi möter? Vilka värden lägger vi 

in i naturen? 

Latours tankesätt skiljer sig markant från de mer konventionella där strukturer byggs upp 

för att förklara ett skeende med resultatet att det blir en utifrån-in betraktelse. Element byggs 

upp för att försöka åskådliggöra den osynliga grunden. Latour förespråkar tanken om det platta 

landskapet, som innebär ett nätverk, där varje aktör har en anknytning till andra aktör och även 

ting som skapar rörelse. Kluster av förbindelser kan liknas vid ett spindelnät där allt och alla 

har någon typ av förbindelse med varandra (även genom tid och rum) och att tomrummet mellan 

anknytningarna, menar han, inte alls är osynliga utan definierar det som ännu inte är känt. Ju 

fler anknytningar en aktör har desto friare är aktören i sitt samspel med andra. Det vill säga att 

friheten inte står att finna i få förbindelser/anknytningar utan i mångfalden. Ju fler exempel en 

individ får på subjekt, desto mer kan individen äga begreppet subjekt, som en egen tolkning. 

Samma sak gäller begreppen kärlek, förståelse, individualitet men också hat, våld och förtryck 

som den så kallade Dunedin-studien1 har funnit i sina analyser av t ex kriminalitet. Barns 

                                                 
1 Dunedinstudien på Nya Zealand har sedan 1972 samlat ihop en mängd data som visar hur genetik och kultur 

(i form av fostran) faktiskt kan förutsäga framtida utfall i t ex depression, våldsamt beteende och kriminalitet 
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respons på signaler från omgivningen, eller frånvaro av omgivning, spelar roll för hur tonå-

ringen och sedermera den vuxna lever och agerar. 

 

 

Uppsatsens disposition 

Uppsatsens indelning, efter inledningen, är upplagda i fyra kapitel. I Prolog går jag igenom 

olika aspekter som jag bedömer är viktiga innan själva presentationen av mitt material tar vid i 

kapitlet: Det var en gång. Diskussionen sker i kapitlet Att tolka spåren. Epilog hanterar insikter 

som kommit upp under arbetet och hela uppsatsen avslutas med en kort sammanfattning.  

Vad det gäller citat behandlar jag dem utifrån hur de passar in i texten och det innebär att 

vissa står som blockcitat medan andra följer i löpande text.  

Citaten från mina intervjupersoner hanterar jag också som löpande text såsom i en berät-

telse. Jag anger dem även i kursiv stil för att framhäva den citerade berättelsen ytterligare. 

Övervägande del av dessa citat ligger under respektive persons berättelse och är därför inte 

refererade med avslutande parantes. I övrig text anges vem av som sagt vad i löpande text an-

tingen före eller efter citat som även då står i kursiv stil. 

  

                                                 
(Dunedin, 2018). Även om studien i grunden har medicinska förtecken så syns tecken på hur kulturarv, miljö och 

påverkan har inverkan på livet för de 1037 individer som föddes detta år. 
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PROLOG 

Kulturen i naturen 

Hur konstruerar vi människor vår förståelse av omgivningen? Att täcka det enorma material 

producerat av forskning från alla de discipliner som på ett eller annat sätt försöker förstå frågan 

är helt ogörligt. Religionsvetenskapen har sina teorier, liksom psykologi och antropologi. Fysi-

ker, neurobiologer och kosmologer försöker också förstå utifrån sin synvinkel. Teorier och sy-

stem och underliggande strukturer är vanligtvis det forskaren vill hitta, det osynliga under det 

synliga, dock gäller det inte alla. 

Detta arbetet har i botten tanken som Bruno Latour uttrycker i sin actor-network-theory 

(ANT) (Latour, 2015). Enligt honom är det så att det osynliga inte ens existerar och att varje 

aktivitet lämnar spår efter sig. Till skillnad från många andra teorier utgår han helt från att alla 

”konstruktioner” utgår från mindre beståndsdelar, ett botten-upp perspektiv. Hans arbete rör sig 

inom sociologi och om hur bäst beskriva och definiera sociala begrepp, och där han utmanar 

andra gängse tankesätt som han upplever är tautologiska, men jag upplever att detta perspektiv 

även vore konstruktivt att använda i försöket att förstå hur natur och kultur hänger samman. 

Alla försök att bryta ned dessa två storheter från topp till botten, dvs i allt mindre beståndsdelar, 

har skapat en mer och mer komplex bild av det vi försöker att förstå. Enligt Latour är ny kun-

skap konsten att följa berättelsen och de spår den lämnar efter sig. Spåren är det som i sig skapar 

uttrycket och anknytningarna som, likt vattenringar, går att upptäcka. Stenen behöver inte synas 

för att vi ska ana att den hamnat i vattnet, det är bara att följa spåren som vågorna lämnat.  

Hur kan spåren jag försökt följa i nedanstående berättelser förklaras utifrån Bruno Latours 

modell över actor-network (Latour, 2015)? Han förklarar: 

 

Den första delen (aktören) representerar det trånga utrymme där världens storslagna 

beståndsdelar kommer till liv; den andra delen (nätverket) kan förklara genom vilka 

transportmedel, vilka spår, vilka vägar, vilka sorters information som världen trycks 

in i detta trånga utrymme och sedan, efter att det omvandlats där pumpas ut därifrån 

igen. (Latour, 2015 s. 214) 

 

Aktören är i detta fallet både sändare och mottagare och även ting ingår i de beståndsdelar 

som skapar liv i upplevelserna. Hus, träd och saker har värde oavsett om de lever eller är döda 

ting. Köket hos mormor är t ex en anknytning och medlare av element som jag som aktör tolkar 
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och i min tur förmedlar vidare. Trädet jag sitter under är på samma sätt en anknytning och 

medlare osv. 

Att det trånga utrymmet Latour pratar om har, som jag tolkar det, ett ursprung i det okända 

och det instinktiva tyder, enligt min mening, på att det också kan finnas en biologisk del i ”det 

trånga utrymmet” som väntar på att fyllas av erfarenheter utifrån. Utrymmet (eller formen) är 

dock inte tom, utan äger egna unika förutsättningar, som tolkar alla de utifrån kommande sig-

naler de utsätts för under livet på sitt eget, speciella sätt. Att i ett makroperspektiv se på barn 

som en homogen grupp döljer den oerhört mångfacetterade mängd av unika ”synpunkter” det 

finns. Ett tydligt exempel på att ”formen” kommer med olika innehåll är att se hur en sys-

konskara skiljer sig sinsemellan även då de upplever samma miljö och människor runt sig. I 

alla syskonrelationer jag har i min omgivning tycker jag mig se hur varje personlighet har tolkat 

utifrån sina just då, för stunden, förutsättningar.  

Här finner jag mer stöd i Åke Dauns beskrivning av Murrays forskning om (Daun 1999, 

s.44ff) att vi har med oss ”något” som är allmänmänskligt, som tillhör oss just på grund av de 

fysiska förutsättningar evolutionen har gett oss. Att våra fysiska förutsättningar sätter gränser 

för mängden olika sätt vi reagerar och agerar och kombinerar de olika uttryck som finns att 

tillgå2 enligt Murray. Enligt mitt sätt att se på detta är det de facto förståelsen av att vi är kul-

turbiologiska varelser, där kulturuttryck och biologi inte går att särskilja utan de hänger ihop. 

Att tolkningarna hämtar sin färg både från kulturen runt oss men även från biologin inom oss. 

Vad som är medfött eller är förvärvat är dock inte riktigt utrett men det finns en möjlighet 

att personlighet delvis är medfött åtminstone.3  

 

 

Naturen i kulturen 

Intervjuerna jag gjort baserar sig på ord som formuleras utifrån förståelsen sändaren har av 

orden de använder och analyseras utifrån den förståelse jag som intervjuare har, då svenska inte 

är mitt modersmål. I denna process är kroppen synnerligen närvarande i tolkningen av det 

hörda. Neurobiologer kan visa hur signaler utifrån bearbetas i olika delar av hjärnan och hur 

eventuella skador kan förändra våra förmågor att förstå världen runt oss. Tanken inom neuro-

biologi är att verkligheten är en mental skapelse av de signaler vi uppfattar utifrån. Hjärnans 

                                                 
2 Murray listar behoven i sin bok Explorations in Personality från 1938. Han anger där behov som t ex att hävda sig (domi-

nance), erkännande (recognition), bevarande (conservation), självständighet (autonomy, försvar(defendance) och mot-

stånd(counteraction) mfl. Alla har dessa grundläggande behov menar han men i olika grad och det är detta som skulle ligga till 

grund för olika personlighetsuttryck. 
3Biophilia-hypotesen myntad av Edward O Wilson 1984. En utveckling av hypotesen kom 1993 (Wilson, 1993) 
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kapacitet är enorm och hanterar alla inkommande signaler men till en medvetandenivå presen-

teras enbart ”förslag” på intryck som baseras på tidigare erfarenheter och val (Mathers, 2016 

s.6ff). Det innebär, att i tolkningen jag gör av materialet, så ingår mina egna nätverk av påverkan 

i analysen. Utan dem hade jag inte varit den jag är idag och det gäller även språket. 

Enligt språkforskaren och psykologen Steven Pinker är förmågan till språk en biologisk 

instinkt (Pinker, 2015(1994)). Han för resonemanget i sin bok The language instinct och lutar 

sig mot storheter som Cumsky (ibid. s.19) och Darwin (ibid. s 17) och många flera. Det finns 

inte en enda kultur som saknar språk och det faktum att spädbarn har en ”Universal Grammar”4 

(dvs kan lära sig vilket språk som helst och kan särskilja språkljud från många språk som späd-

barn) är två starka indicier på att språk är en medfödd instinkt. När väl denna förmågan utveck-

lades och omvandlades till språk, som med största sannolikhet skapades av barnen5, blev språ-

ket till slut en bärare av kultur. Här framträder barnen som en viktig aktör i utvecklingen av 

kulturella element som de tar till sig, omtolkar och sedan som vuxna för vidare. 

 

 

Berättelsen som fenomen 

Vid första anblicken av vad en berättelse är kan det tyckas vara enkelt att definiera den som ord 

som beskriver en händelse. Varken mer eller mindre. Vid närmare betraktande öppnar sig ett 

helt universum av möjliga beskrivningar om vad en berättelse egentligen är och hur den uppstår. 

Svaren skiljer sig beroende av från vems perspektiv vi betraktar fenomenet berättelse. Neuro-

logens beskrivning skiljer sig stort från t ex sociologens och att beskriva området här låter sig 

inte göras. Dock kan några aspekter vara värdefulla att ta upp.  

Under ett seminarium med rubriken Berättandet och materialiteten i Uppsala i augusti 2012 

gjorde Ulf Palmenfelt ett inlägg under titeln Isberg och planeter där han bland annat diskuterar 

berättelsen utifrån perspektivet att en berättelse aldrig kan fånga en upplevelse i nuet. Upple-

velsen av t ex natur är en sak men så snart berättandet tar vid om denna naturupplevelse så 

anger det en händelse i förfluten tid. Orden kan ge rörelse i historien, skapa spänning och käns-

lor, men de facto, det som hänt har redan hänt och sker inte längre i nuet. Det som återges menar 

han ger materialitet (t ex vattnet, skogen eller blåbären) åt berättelsen och ger genom de 

                                                 
4 Pinker (s. 261f) beskriver forskning på hur välutvecklat barnens förmåga är att urskilja fonem från olika språk som särskiljer 

sig från det språk barnen har runt sig. Denna förmåga försvinner under uppväxten. 
5 Pinker (s.34f) beskriver hur teckenspråket utvecklades i Nicaragua under 80-talet av små barn. Döva hade fram till dess varit 

helt isolerade men nu skapades skolsystem även för dem. De större barnen lärde sig ett standardiserat språk av lärarna (läpp-

läsning och tal) men på skolgården började de teckna till varandra och skapade ett pidginspråk som sedermera fick grammatik 

och utvecklade tecken av de yngre barnen som lärde sig redan som små och på så sätt skapade ett fullödigt kreolspråk. 
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namngivna elementen en specifik form till de valda delar berättaren valt att lyfta fram i historien 

(allt går inte att berätta oavsett berättarens skicklighet). Över tid är det dessa element som över-

lever tidens tand så länge berättelsen berättas vidare och skapar därmed en tolkning av det upp-

levda snarare än en återupplevelse av själva ursprungsupplevelsen.  

I sin bok Narrativ teori och metod – Med livsberättelsen i fokus presenterar Anna Johansson 

(2005) en mängd infallsvinklar och tar bl a upp Ricoeurs (ibid. s 84) intresse för hur organise-

ringen av enskilda händelser och förvirrande skeenden, genom berättandet, skapar mening för 

individen i dennes liv. Vad som faktiskt har skett är av underordnad betydelse men förklaring-

arna som berättandet står för, skapar ordning och kan på så sätt förmedla viktiga individuella 

upplevelser i större historiska skeenden, och på så sätt skickas vidare in i framtiden. Här anar 

jag det som Latour menar med spår, anknytningar och flöden. Berättandet blir den väv som 

förankrar plats, tid och känslor inför framtiden. Som ankarlinor lägger sig orden runt händelsen 

och på så sätt blir händelsen en del av ”spindelväven” där människor, platser och händelser 

genom tid och rum knyts samman. 

En annan hon nämner är psykologen Sarbin (ibid. s. 85) som framför tanken om att vi män-

niskor inte kan låta bli att omvandla intryck från omvärlden till berättelser. Att vi ser mönster 

även där inga finns. Även om effekten på sätt och vis blir den samma vid jämförelsen mellan 

Ricoeurs och Sarbins tankar uppfattar jag en skillnad i ursprunget där Sarbin börjar närma sig 

något som liknar en biologisk modell. Att det är hjärnan som letar mönster även om individen 

själv är omedveten.  

Den muntliga berättelsen och förmedlandet av kunskap och färdigheter startade troligtvis 

redan i grottorna och var säkert lika viktiga då som senare etnologer visat idag, hur kulturarv 

rullat vidare genom generationer och med tiden skapat människan av idag (Frykman, 1985). I 

traditionerna som förmedlades vidare ingick naturen och dess betydelse för överlevnad likväl 

som förvärvad kunskap om att utnyttja resurserna runt sig.  

I antologin Naturen för mig (Saltzman, 2014) diskuterar 27 forskare, övervägande etnolo-

ger, det material som frågelistan Naturen för mig 2010 samlade in. Bara det faktum att 27 olika 

aspekter utgått från samma material, drygt 300 svar, visar med tydlighet att naturen som feno-

men är svårgripbar. Alla berättelser som skickades in innehöll en helt unik spindelväv av hän-

delser som skapade mening för personen som skrev. Denna bredd av material gav underlag till 

texterna till boken varav jag kommer att nämna några. 

Carina Sjöholm tar upp en aspekt i sitt kapitel Vad betyder naturupplevelser? som även jag 

slogs av när jag började analysera nedan berättelser och det var hur mycket det fanns att läsa ut 

ur materialet trots att mycket information saknades (Sjöholm, 2014). Även korta berättelser 
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innehåller information som går att spåra till något annat, i sig en bekräftelse, anser jag, att be-

rättelsen har funktionen att göra världen begriplig för berättaren/skribenten. 

Håkan Berglund-Lake nämner i sitt bidrag Åtskillnad eller samhörighet – jag och naturen 

(Berglund-Lake, 2014) en intressant aspekt och det är hur naturen blir förmänskligad genom 

vårt sätt att benämna den. Så snart vi sätter ord på något skapas en kulturell koppling som oftast, 

enligt min uppfattning, blir en egenskap som i sin tur präglar vår syn på det vi gett namn åt. Allt 

vi benämner betyder något för oss och då framträder de ur bakgrunden.  

Liknande synpunkt tar Lars-Eric Jönsson upp i kapitlet Tidsgeograferna (Jönsson, 2014) 

där kartan över jaktområdet anges i benämnda platser, händelser och personer snarare än koor-

dinater på en fysisk karta. Landskapet framträder i väven genom minnen och hågkomster som 

de personer som närvarat väver samman med sina historier. Denna historieskrivning är bero-

ende av ett samspel av närvarande aktörer för att sträcka sig genom tiden. Detta samspel sträcker 

sig även in i en förgången tid och dagens historieskrivning vilar på tidigare berättelser även om 

dessa är okända för oss idag.  

Simon Ekström behandlar i sitt kapitel Var slutar en hummer? (Ekström, 2014) hur nature-

lement kan bli ett viktigt inslag i en familjs historia då han refererar till hur hans mormors 

upplevelser av hummer binder ihop anekdoter som binder familjen till en speciell plats. Även i 

de intervjuer jag gjort finns elementet av platsbindare närvarande samt hur elementet (blåbär) 

också kopplas ihop med starka känslor. 
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DET VAR EN GÅNG… 

Berättelserna jag fick mig till livs under intervjuerna är startpunkten för min studie. Hur låter 

deras förklaring på hur det kom sig att just den miljötyp de fann mest attraktiv blev den det 

blev?  

 

Blåbärsskogen 

Min första berättare fick frågan om vilket hennes viktigaste naturminne från barndomen var 

och då dök en berättelse om hur viktigt blåbär kunde bli upp. 

Jag är uppväxt i Göteborg, i Majorna men vi hade en sommarstuga i Landvetter och där 

fick jag gå med min pappa och plocka blommor, han…han, dels under kriget sådär så plockade 

han blåbär och sålde och hans föräldrar sålde på…på torget. Hans farmor gjorde kransar och 

sådana grejer och sålde…så det finns liksom därifrån…och då lärde jag mig…(ohörbart)… 

när man plockar så äter man inte. Så nu…så när jag plockar så äter jag aldrig och…det sitter 

så fast, så fast så man förstår…man blev påverkad verkligen men det var härligt att vara ute 

där. 

Ett barn följde med en förälder ut i naturen, av sammanhanget förstår jag att föräldern i sin 

tur följt med sina, som i sin tur följt sina. En kontinuitet över tid, kanske helt ned till 1800-talet 

kan skönjas redan i loppet av de första meningarna. Redan här antyder berättaren vikten av 

skogen som råvara för förtjänst och att den som resurs blivit utnyttjad i flera generationer och 

redan här finns mängder av spår som leder till platser, händelser och människor som är obekanta 

för intervjupersonen men ändock på sitt sätt är viktiga. Hur såg den skogen ut och till vad an-

vände de pengarna? Vilka omständigheter fanns runt familjerna, vem mötte de, hur umgicks 

de, var de lyckliga eller led de i det tysta? Dessa frågor går kanske inte att besvara idag men 

någonstans har känslor, tankar och idéer krockat med andra känslor, tankar och idéer och på så 

sätt gett ringar av effekter genom tiden. De kan tyckas osynliga men, enligt mitt sätt att se, finns 

de fortfarande kvar i någon form, genom den indirekta präglingen på berättaren.  

Hennes upplevelser (och tolkningar) av aktiviteter tillsammans med förälder och farföräl-

der, beror på den kulturella överföringen som i sig är unik och inte kan inordnas i någon defi-

nierad box. Alla välbärgade bönder var välbärgade på sitt unika sätt liksom alla de som var 

fattiga. 

Varför äter hon inte blåbär medan hon plockar? Det tillhörde barndomens regler som det 

ännu idag är otänkbarbart att bryta mot. Varför var denna återhållsamhet viktig? Gällde det flera 

områden än just blåbärsplockningen? Var det tanken att belöningen skulle bli större då 
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plockningen var klar eller berodde det på nödvändigheten att sälja allt som kunde säljas? Bara 

under försöket att följa någon minut av denna berättelsen, enligt min förståelse av Bruno La-

tours teori, uppenbarar det sig hur oerhört sammansatt en berättelse är. Alla dessa frågor leder 

dock bort från barnets upplevelse. Barnet, där och då, präglas av flydda tider, människor, ting 

och händelser men står fast, både i tid och plats. Så hur upplever hon det? Vid frågan om vad 

blåbären stod för, för henne, blev svaret Trivsel, mysighet…härligt…det goda livet!  

En annan effekt av vistelsen ute i blåbärskogen visade sig vid frågan om i vilken naturtyp 

hon kände sig mest bekväm? Blixtsnabbt kom svaret: Är skog…skog. Jag är inte så förtjust i 

öppna landskap ... det ska vara inne i skogen… där känner jag mig trygg … å när jag är ute 

och kör bil eller någonting…så när det är öppet… åkrar och ängar på båda sidorna…ja…och 

så kommer jag in …in i någon skogsparti… då känner jag hur det liksom …åh…där hände 

något… så det ÄR så.  

Nästa fråga blir hur hon upplever havet och lika snabbt svarar hon jo, det ä la fint men…un-

gefär så...ja…ja …jag kan ju förstå att det är jättefint men…men det händer ingenting inom 

mig… det är för öppet. 

Den stora skillnaden i preferens av naturtyp uppenbarar sig, den ena inger henne känslor i 

kroppen som hon upplever talar till henne medan en annan är helt likgiltig. Träden förmedlar 

närvaron av liv på ett sätt som inte havet gör. Skulle denna subtila känslan vara mätbar på t ex 

stresshormon och koncentration mellan en längre vistelse i skog jämfört med en vid havet?  

 

 

Åkerlandskapet 

Min andra intervjuperson är några år yngre än den första och uppväxt i efterkrigstidens Norge. 

Miljön hon beskriver har sitt ursprung i det mer öppna jordbrukslandskapet. Vi hade ju eget hus 

då och mark till så vi odlade alltid potatis och grönsaker, vi hade hallon, vi hade ibland grisar 

när jag växte upp…om man säger så… min morfar bodde granne med oss och hade också då 

trädgård och höns och de odla mycket ätbart… 

Även skogen var viktig som en resurs men utnyttjades på ett annat sätt och ensampromena-

derna i djup skog var mindre frekventa och begränsades till det mer öppna landskapet runt 

gården. … vi kände nån som hade lastbil och åkare och vi var då fler familjer som då… hans 

stod för bil och så fick han betalt för bensin och så hade han inrett flaket med bänkar och så 

åkte vi då ...vi var kanske fyra eller fem familjer en lördag eller söndag ofta då pappa jobbade 

halva lördag (ohörbart)… och åkte ut i den stora skogen… plockade lingon och blåbär som 
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man hade hela vintern igenom. Morfar, han skulle alltid koka kaffe i en sån här… en burk… en 

sån här gammal konservburk som han gjorde upp eld och hängde den över … och gjorde god 

kaffe. Mormor orkade inte gå i skogen utan hon var alltid hemma och bjöd på middag när vi 

kom hem då. Det är ju en så här…. Det gjorde vi ju jättemånga år. 

Runt detta barn fanns helt andra signaler än den första intervjupersonen, ett krig var slut och 

människor fanns återigen där de förväntades vara, under förutsättning att de inte varit verk-

samma som nazister. Kanske pratade de om sina känslor kring vad som hänt och vad det kostat 

dem eller så fanns en dånande tystnad runt dem, idag finns kanske inga spår av specifika hän-

delser men effekterna av krig når långt (Brendler Lindqvist, 2014) Kanske fanns glädjen där att 

åter kunna arbeta med gård och lantbruk, eller saknade någon kanske utmaningen kriget inne-

burit? Hade kvinnorna fått ett alternativ till de tidigare förväntade sysslorna? 

Barn födda efter kriget bär med sig spåren av föräldrarnas upplevelser (Brendler Lindqvist, 

2014), då som nu och det är en erfarenhet jag själv har erfarit som barn till aktiva norska anti-

nazister (då faktiskt bara barn själva). Även här buntas gärna hela grupper ihop med helt olika 

utgångspunkter. Efterkrigstidens barnkullar var stora och framtiden såg ljus ut men förutsätt-

ningarna för barnen som föddes in i detta såg väldigt olika ut beroende på vilken livsberättelse 

de vuxna bar på. 

Hur såg det då ut på Östlandet i Norge? Hon berättar: Ja, de stora bärplockningarna var ju 

där sen var vi ju ute mycket i naturen och lekte så… vintern var det ju skidor och… vad heter 

det… spark, man åkte på skare och…sen var det ju sommarn… så var man ju ute, så vad… hela 

sommarlovet var man ju ute, vi lekte väldigt mycket ute. Träd och lite kojor… vi var verkligen 

mycket ute… vi hade väl inte så mycket leksaker som då…. Det fanns inga lekplatser där jag 

bodde då. Var väldigt mycket ute med lillasyster det var oftast vi som lekte då, min storasyster 

är 3,5 år äldre (ohörbart). Vi var mycket ute och plockade vilda hallon, det gjorde vi ju själva… 

inte så långt ifrån huset och blommor man cyklade iväg när man blev större… blåsippor och 

liljekonvaljer som man kunde plocka på den tiden Det fanns särskilda ställe där de växte. Här 

anas mängden av andra närvarande. Naturen var lekplatsen som även de vuxna hade tillgång 

till, även om de då tillvaratog rikedomen i den. Elden, morfar, kaffekokandet och lastbilsresan 

med många andra familjer skapade goda naturminnen och även troligtvis en känsla av trygghet. 

Denna naturliga tillgången till naturen utanför dörren saknades under perioder i hennes se-

nare liv och när det var dags att bilda familj fick naturintresset ett stort inflytande över val av 

bostad. Behovet av jord under naglarna och närheten till livet (lusten att odla) har följt henne 

hela livet och även varit källan till återhämtning då hon behövde den. 
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Strandängen och havet 

Min tredje persons berättelse handlar mycket om havet och strandängar …man åkte buss ut till 

Hjärterön på sommarn från Varberg och från ändhållplatsen så gick man över 

strandängar…ganska långt…till klippor då där…gick…där det var djupt så man kunde…hoppa 

i… Det var alltid något jag vill göra, åka ut med den där bussen istället för att bada inne i stan, 

för det kunde man också göra. Just att gå där över strandängarna, där var det ju också mycket 

blommor och låga växter att titta på så där … och kor…det var ju en händelse som jag kommer 

ihåg...och nu i vuxenåldern är det ju en miljö jag försöker återskapa ute det lite grann ute på 

Tjörn och på Koster… samma, samma typ av upplevelse att gå på den typen av naturområde…. 

Strandängar är alltså en naturtyp som tilltalar dig? Absolut, när det är havsnära och så. 

Varför tror du att det är så? Det är ljust och ofta varmt…väldigt mycket olika blommor man kan 

hitta, en artrikedom där man kan hitta om det är den årstiden då…. Och så är det ju inte så 

ansträngande, det är ju oftast slätt… och lätt att gå på. Jag tror mycket är, ljuset…dels, om det 

är fint väder är det ju hela himlen och sen även hela havet är ju ljust, jag tycker bättre om det 

än mörk granskog till exempel, där ljuset inte kommer åt. 

Här förekommer en tredje naturtyp som den mest tilltalande (och detta var av en händelse 

då jag inte kände till mina tre intervjupersoners bakgrund innan intervjuerna). För henne var 

ljuset det som spelade roll och just vy vid havet ger den optimala ljusupplevelsen för henne. En 

upplevelse i barndomen om det skira ljuset i en bokskog i närheten finns fortfarande kvar i 

henne då hon säger: Hemma hos oss där jag bor nu har ju, har det ju varit mycket avverkning 

av gran så det har ju ljusat upp landskapet och så har det kommit massa bok, förmodligen 

spridda från trädgårdar i början, både blodbok och vanlig bok, och det har och när jag ser det 

så blir jag sådär varm om hjärtat…å vad fint det blir här om 30 år när dom här bokplantorna 

har vuxit upp. Sin njutning och känsla av sammanhang finner berättare 3 i den miljön som 

berättare 1 inte känner sig hemma i alls. Tre kvinnor varav no 1 och 3 vuxit upp i ungefär 

samma område och typ av boende och åldersmässigt ligger ganska nära varandra har helt olika 

platser där de finner närheten med naturen som störst. Alla tre är trädgårdsintresserade och 

skapar miljöer som försöker ge dem den typ de mest känner sig hemma i. Kvinnan som upp-

skattar havet bor självklart med utsikt över en sjö. 
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ATT TOLKA SPÅREN 

Hav, skog, äng och åkrar 

Redan efter de första minuterna i första intervjun anade jag att användandet av Latours råd, att 

följa spåren som berättelsen avslöjade, skulle kunna leda till helt nya idéer hos mig. Till att 

början med mer en känsla av att något spännande var på gång, än en konkret tanke innehållande 

ett språk att beskriva det jag tyckte mig se. I berättelserna framträdde skuggor, en gång tydliga 

nu utsuddade i kanten av förbindelser mellan människor och platser, konsekvenser av nu 

glömda handlingar, spår av tankar och idéer som har sin upprinnelse långt bak i historien. Inga 

fysiska artefakter att vrida och vända på, etiketter att ställa ut, utan en liten del av en livsberät-

telse tolkat från element av andra livsberättelser (och då kanske inte enbart människors utan 

även djurs och platsers). 

Alla mina tre intervjupersoner skissade snabbt upp en bild av det spindelvävsliknande nätet 

Latour anser utgöra det platta landskapet. Här finns ingen hierarki av viktigheter utan de bara 

var en del av underlaget som intervjupersonerna hade till sitt förfogande när de skapade sin 

tolkning av världen. Visst framgår det att vissa vuxna har intagit en speciell plats i deras liv, då 

dessa gav förutsättningarna till speciella tolkningar men det fanns även andra runt om som bi-

drog med material.  

Gemensamt för alla berättelserna är att ett avstånd från hemmet nämndes och troligtvis för-

stärkte känslan av naturupplevelsen, det som paret Kaplan benämner being away (2011). Detta 

anses som en viktig faktor för återhämtning för den vuxne och enligt min mening kan det ha att 

göra med minnen från barndomen. Fascinationen syns tydligt i berättelserna, hur t ex blåbär får 

en sådan stark ställning i den första berättarens liv och strandängens blommor i min tredje per-

sons berättelse. Sol, doft från både blommor och kaffe, fåglar och vindspel som skapar bak-

grund till upplevelsen. Att skogen lever, som min förste intervjuperson berättade. I trädgården 

fortsätter upplevelsen av att verkligen se och följa naturen på nära håll, att fascineras av mång-

falden. 

Intervjuperson två talar om skogsresorna tillsammans med familj och vänner. De framstår 

som viktiga upplevelser som hon även rapporterar om att hon gjort senare. Att gå på tur ingår 

i hennes liv liksom i så många andra norrmäns. Hennes berättelse skiljer sig även i det att här 

ingår betydligt fler personer i upplevelsen. Detta är något man gör i grupp och över flera gene-

rationsgränser. Frågan är om det är just detta som kan vara orsaken till gå på tur-fenomenet, att 

det varit en vanlig (och på sina ställen fortfarande) tradition både sommar som vinter. Fortfa-

rande äger många familjer hytter, antingen vid havet, på fjället eller i skogarna i Norge. 
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Alla tre berättelserna innefattar också känslan av fascination (Kaplan, 2011) Färger, dofter 

och vyer som omsveper dem framträder i berättelserna som viktiga ingredienser i upplevel-

serna. Responsen är förvisso olika beroende på var deras tidiga upplevelser utspann sig. Havet 

som fascination gällde inte alla då frånvaro av den i barndomen verkar betyda att erfarenheten 

av den inte ingår i tolkningarna de gjort. Även om skönheten kan anas och upplevas så finns 

inte känslan av närhet och förståelse för öppenhet hos den första intervjupersonen. Den talar 

inte till henne så som den gör för den tredje.  

Platsen för upplevelserna i ovan berättelser bestämdes inte av barnet, utan av de vuxna. 

Däremot hur barnet upplever platsen är mycket upp till dem då formuleringarna berättarna väl-

jer skapas av barnets tolkning av upplevelsen såsom det beskrivs i berättelserna, såsom de 

minns det idag, filtrerade genom 60–65 års livserfarenheter. Visst berodde mycket på uppfost-

ringsregimer (som jag inte har någon kännedom om) och andra betydelsefulla upplevelser (som 

jag heller inte vet något om) som givit dem olika grader av frihet att tolka det som hände dem, 

men de ord de använder utgår från hur de själva upplevde det.  

Det finns en samstämmighet i mina tre berättares respektive upplevelse (coherence) (Ka-

plan, 2011) då platserna är tydliga och harmoniska. Innehållet i upplevelserna präglas av känsla 

av sammanhang (extent) (ibid.), att platsen, av någon anledning, var viktig för de vuxna som 

ledde barnet till dem. Dessa platser var inte vilka platser som helst, utan en plats som återkom 

på grund av att det fanns någon koppling mellan den vuxne och den miljö där händelserna 

utspelade sig. Om det sedan berodde på tidigare familjehistoria eller naturkvalitéer föräldrarna 

uppskattade kan jag inte veta. Det tyder dock på att det fanns mängder av intryck som fascine-

rade (fascination) (ibid.) och allt detta hände ute i naturen (being away) (ibid.). Det fanns något 

viktigt här som barnet uppmärksammat och tagit till sig i sådan grad att det i framtiden blev en 

del av den livsmiljö som kvinnorna känner sig hemma i fortfarande. 

Patrik Grahn vid SLU i Alnarp har forskat många år om naturens hälsobefrämjande effekter 

(Grahn, 2005) (Grahn, 2012) och bl a skapat Alnarps rehabiliteringsträdgård. Han har lagt fram 

olika teorier6om vad som bedöms som betydelsefullt för återhämtning från stressrelaterad psy-

kisk ohälsa (Bengtsson, 2014). I sin forskning har han även lagt fram en lista över olika karak-

tärer av naturmiljöer som genom sin utformning och kvalité antas stödja människors välbefin-

nande. Berättelserna jag har fått ta del av innehåller också dessa element och enligt min mening 

                                                 
6 Dessa utgår från den psyko-evolutionära teorin som menar att vi människor är biologiskt anpassade till naturen genom evo-

lution (Sahlin, 2016). Att vi jagat och överlevt har skapat funktioner hos oss som ökat våra möjligheter att konkurrera om 

villebråd med andra rovdjur. Vi behöver våra stressreaktioner för att överleva men idag är de inte längre anpassade till miljön 

runt oss och det som tidigare varit till gagn innebär idag risk för sjukdom 
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är det en av orsakerna till att deras respektive upplevelser av sina naturplatser har en så stor 

betydelse för dem7. 

De åtta karaktärerna han listar är följande: 

1. Rofylld – en säker plats att vila på 

2. Natur – den vilda, helst ”orörda, naturliga” 8 naturen 

3. Artrik – rik på växter och djur 

4. Rymd – känsla av att vara i en annan värld 

5. Utsikt – att överblicka, både estetik9 & känsla av säkerhet10 

6. Tillflykt – kunna gömma sig undan uppmärksamhet, trygg vila 

7. Social – en plats att vara tillsammans på 

8. Kultur – en plats att visa upp kulturella särdrag i form av byggnader 

eller odlingslandskap mm 

Arkeologiska utgrävningar (Sahlin, 2016) visar att gamla boplatser ofta ligger i anslutning 

till vatten, på en höjd och i lä, så dagens människor skiljer sig kanske inte så nämnvärt från 

dem, även om våra finaste boplatser nu för tiden oftast bara är tillgängliga för dem med gott om 

pengar. 

I berättelserna syns tydligt, enligt min mening, hur kvinnorna har olika förhållanden till 

ovan kvalitéer. Rymd och Utsikt är väldigt viktig för min tredje berättare då hon uttrycker hur 

viktigt det är för henne att se ut över havet, att följa blicken från vattnet upp i himlen medan 

min första berättare vill känna sig omsluten av skogen (Rofylldhet) och upplever då en känsla 

av trygghet (Tillflykt). Min andra berättare fokuserar mycket på naturen som en Social plats 

med utryck av Kultur. Gemensamt för de tre är behovet av Artrikedom även om den plats de 

mest förknippar med Natur skiljer sig åt mellan dem. 

 

Vart leder spåren? 

Vad innebär det att ta till sig en naturmiljö och göra den till sin egen? De känner sig ”hemma” 

och skapar en plats de finner harmoni i. Hur medvetna valen varit i stunden de togs kan jag inte 

veta men projektet att skapa sig en plats de trivs på har enligt min mening varit viktiga för dem. 

                                                 
7 Här baserad på listan från broschyren Människan och naturen (Sahlin, 2016) och som är något omskriven. 
8 Idag finns det ytterst få genuint orörda naturområden kvar då människor har påverkat alla de naturområden de befolkat och 

effekterna av t ex miljöproblem påverkat hela planeten. Dock verkar det finnas en uppfattning att våra svenska skogar är na-

turliga medan de i själva verket är resultatet av en skogspolitik från 1903 (Wester, 2015) 
9 Vad som är estetiskt tilltalande är kulturellt betingad då det vi idag bedömer som vackert var på medeltiden förfärligt (Bell, 

2001) Varje tid har sin egen estetikpreferens och i efterhand kan perioder benämnas efter de mest rådande idealen som t ex 

rokoko eller barock 
10 Att kunna se djur och andra människor på håll för att hinna förbereda sig på lämpligt sätt (Sahlin, 2016). 
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De har också varit privilegierade att kunna återskapa en plats utanför dörren till sitt hus där 

reminiscensen från barndomen kan vila. 

I dessa åminnelser av barndomsminnen anas det som Mihály Chíkszentmihályi kallar flow 

(1992 s. 19). Optimala berättelser fyllda av känslor, dofter och färger som berättarna själva har 

animerat. Han menar att dessa upplevelser av flow är något vi skapar alldeles själva och att den 

förmågan har vi ständigt tillgång till även om det inte alltid är så lätt eller smärtfritt att uppnå 

dem. Vad flow innebär för individen är mycket individuellt men önskan att nå tillståndet är 

troligtvis universellt. Berättelserna tyder på att upplevelserna innehöll känsla av lycka (och 

flow) och att miljön de utspelade sig i blev en platsmarkör för området där lycka kan finnas. 

Frågan är om detta kan vara orsaken till att naturtypen kan ha en positiv inverkan vid t ex 

återhämtning från stressrelaterad sjukdom (Sahlin, 2012) (Pálsdóttir, 2016)?  

Det vi faktiskt vet är att antalet sjukskrivningar pga stressrelaterade sjukdomar ökar i stora 

delar av världen, så också i Sverige (Brendler Lindqvist, 2014). Att en trolig orsak är informat-

ionsflödet som sköljer över oss och förhindrar våra möjligheter till återhämtning och att kortare 

och sämre sömn bidrar till att våra kroppar slits ut. Idag är det dock lätt att bortse från kroppens 

behov, då vi inte längre behöver slita för vår överlevnad. Det mesta kan idag kureras till viss 

del via tabletter och distraherande upplevelser via TV eller dator. Nu börjar det dock bli allt 

tydligare att våra kroppar och hjärnor vill och behöver något annat för att hålla sig friska. 

Latour påpekar att tingens ordning ständigt skapas och att t ex samhället kan raseras snabbt 

om inte individer ständigt skapar mening för den (Latour 2015, s. 46, 280). Dunedin-studien 

visar att miljö och kultur påverkar vilket uttryck olika gener tar sig form av biologiskt sett11 och 

på Alnarp har arbete i rehabiliteringsträdgården visat att det går att återhämta sig från stressre-

laterade sjukdomar. Gemensamt för dessa är att de val individen gör påverkar kroppen och 

forskning inom bl a miljöpsykologi visar att det finns en väg tillbaka till hälsa (Ulrich, 1984) 

(Sahlin, 2012) (Pálsdóttir, 2016). 

Även mina intervjupersoner har levt i världen och blivit utsatta för den stress och förväntan 

på effektivitet som sliter. Deras trädgårdar har där varit till hjälp att skapa ett område av lugn 

även om det tidvis inte räckt hela vägen för alla av dem. Den stora naturen, där inga åtaganden 

förväntas av dem har då inneburit mer vila och tidvis varit den främsta platsen för återhämtning. 

Att åter sätta sig under trädet som påminner om barndomens träd och titta på lövspelet, 

känna vinden i håret och höra fåglarna kvittra återskapar kontakten med en tid med mindre 

ansvar och färre åtaganden. Att låta ögonen vila på bladverk, är enligt paret Kaplan (2011), en 

                                                 
11 Gener ger förutsättningarna men livsstil avgör ifall de ger en sjukdom eller inte (Dunedin, 2018). 
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av de få saker som verkligen ger hjärnan vila. Denna soft fascination (ibid.) kräver inget av oss 

då vi planlöst betraktar rörelserna. Vi ingriper inte, vi kontrollerar inget, vi bara betraktar. Att 

släppa uppmärksamheten fri, utan riktning, laddar våra batterier och många behöver idag släppa 

kontrollen för att återfå ork och livslust. 

 

Den kulturbiologiska varelsen 

Under studiens gång har mina intervjupersoners berättelser fått mig in på många olika tanke-

spår. Att följa spåren är inte alltid så lätt då de gärna gör att jag kommer in på sidovägar. Män-

niskan är onekligen en komplex varelse bestående av olika typer av ”kroppar” som skall samsas 

i en synlig enhet. Vår biologi och våra genetiska förutsättningar är en kropp som utgör den mest 

synliga delen av individen men hur denna kropp uttrycker sig beror på en mängd olika andra 

faktorer. Latours teori visar med tydlighet hur snabbt komplexiteten tilltar då alla intryck, och 

medföljande tankar och tolkningar, varje interaktion med omgivningen medför att den mentala 

bilden (skapad utifrån de signaler hjärnan får och skickar vidare), hela tiden förändrar berättel-

sen utifrån de val individen gör både medvetet och omedvetet. Jag som intervjuare påverkar 

också omedvetet hur personen väljer att lägga sitt språk, utifrån den aspekten att de säkerligen 

lägger orden så att just jag skall förstå vad de menar. Språk och medfödda instinkter (som även 

går genom ett genetiskt filter) skapar uttryck som skapar nya anknytningar och förbindelser 

med omvärlden, som i sig färgar upplevelsen av den. 

Idag nås vi av intryck på en helt annan nivå än tidigare generationer (Hansen, 2016 s.13) 

och vi förväntas vara globala även om vår konstitution var tänkt att hålla till lokalt (såsom andra 

djur). Visst har människor alltid rört sig över större och mindre områden men inte mer än att vi 

har kunnat greppa dem i stunden. Nyheter färdades då som nu, men hastigheten var lägre då. 

I berättelserna jag fick höra från mina intervjupersoner fanns fortfarande spår av att naturen 

fortfarande hade ett värde för människorna rent biologiskt. Det fanns råvaror där som kunde 

omvandlas till mat och värme. De senaste decennierna har naturens råvaror kunnat hämtas av 

maskiner, styrda av ett fåtal och traditionen med att hämta råvaror själv har blivit mer en rekre-

ationsaktivitet än en livsnödvändighet. Vi lever vårt liv som vore vi utanför naturen och genom 

vårt levnadsätt skapat sådana problem för naturen att t o m vi börjar förstå att något är fel. Idag 

är de biologiska värdena på väg tillbaka. Vi börjar inse att kroppen, för att överleva informat-

ionssamhället, behöver aktiveras. Hjärnan börjar tappa sin piedestalposition och behovet är 

stort, för vår mentala hälsa, att åter komma under inflytande av naturlig kost och rörelse. Vi 

börjar förhoppningsvis förstå att utan en fungerande natur kan ingen överleva. 
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Vid frågan om kultur och natur var motsatser till varandra svarade alla mina tre berättare 

enhälligt nej. Det går inte att separera dem från varandra då människor bara ÄR natur/kultur 

eller kultur/natur, enligt dem. Så fort frågan ställs infinner sig en kulturell bias, vi är både och 

dvs vi är kulturbiologiska varelser med allt vad detta kan innebära.  

Den genuina upplevelsen av natur kan aldrig, enligt min mening, beskrivas fullt ut då natu-

ren innehåller så många intryck och huvuddelen av dessa aldrig når vår medvetna medvetenhet. 

Neurobiologernas berättelse om hjärnans kapacitet och funktion, som t ex  Mather (2016) tar 

upp i sin lärobok Foundations of sensation and perception, visar tydligt komplexiteten vad det 

gäller perception och även denna redogörelse har en kulturell färgning då den framskrivna 

texten ger materialitet (Palmenfelt, 2012) till de funktioner neurobiologerna poängterar snarare 

än redogörelse för hur det verkligen fungerar fullt ut.  I Latours (2015) anda blir då min slutsats 

att det som inte beskrivs mycket väl kan bero på att vår kultur inte än ser spåren av alla 

anknytningar, medlare och aktörer i vårt samspel med naturen snarare än en total frånvaro av 

viktiga faktorer som påverkar vår upplevelse av verklighet. 
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EPILOG 

Insikten 

I min jakt efter det mitt-emellan-läge jag sökte efter i början av uppsatsen, har jag kommit in 

på en mängd olika spår (vilka de flesta får anstå till senare arbeten). Att försöka hitta (och stanna 

kvar i) modellen12 för actor-network har varit svårt då spåren därifrån lätt blir ett nytt fokus för 

följdfrågor.  Ett av spåren ledde mig till funderingar om ”formen” har genetiskt modifierade 

filter som troligtvis påverkar reaktioner och tolkningar som görs, men detta spår fick jag släppa 

för tillfället då det materialet snabbt svällde och blev för stort.  

Jag återvände till berättelserna och försökte hålla mig kvar där och bortse från lockande 

sidospår. Där började jag se att formen (dvs barnet) är synnerligen aktiv att skapa berättelser 

som räcker genom hela livet och att dessa berättelser får sällskap och påverkar andra berättelser 

om det liv de lever som de skapar. Dessa berättelser är också formade av de berättelser som 

förts vidare genom familjen de växer upp i och de omgivande sociala strukturer de lever i. 

Formen (varje unik individ) blir automatiskt också förmedlare och skapare av nya former och 

berättelser, i varje nytt flöde av influenser som kommer utifrån. Detta oavsett om de är direkt 

involverade eller om influensen finns i periferin. Även om huset vi bor i är byggd av någon, för 

länge sedan avliden, person, har vi dennes val, erfarenheter och historia runt oss. Osynliga som 

det verkar, men trots det närvarande. 

Att verkligen kunna formulera detta mitt-emellan-läge har varit svårare än jag till att börja 

med varit medveten om. En bidragande orsak till detta, som jag nämnt ovan, är att den biolo-

giska delen var för omfattande att ta med i uppsatsen. Spår av min bakgrund som biomedicinsk 

analytiker finns dock kvar i texten om än nedtonat och denna uppsats får bli utgångspunkt för 

ett senare och större arbete. 

Det finns något, eventuellt medfött, med attraktionen av vatten, höjder och lagom gles skog 

som miljöpsykologerna har kunnat påvisa (Grahn, 2005) (Ulrich, 1984) (Kaplan, 2011). Att 

upplevelsen att vara hemifrån, njuta av naturen och känna harmoni och samhörighet gör något, 

i grunden, välgörande med oss, tyder åtminstone berättelserna jag studerat på. Är det så att vi 

känner oss hemma där ute i naturen? 

Att följa alla orsaker och verkan, anknytningar och tolkningar, sändare och mottagare i den 

stora berättelsen om jorden är ogörligt men denna stora berättelse om vår planet innehåller 

också otal miljarder individuella livshistorier, som alla har någon form av relation till naturen. 

                                                 
12 Citat se s.12 
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Att ställa några enkla frågor om barndomens naturminnen visar sig avslöja mer än förväntat. 

För mina tre intervjuade personer syntes spåren både bakåt i tid och framåt. Deras berättelse 

innehåller även alla de element som anses viktiga för vår mentala återhämtning enligt miljö-

psykologisk forskning. Kanske är nästa steg att återerövra våra barndoms platser och därifrån 

skapa en mer hälsosam livsstil och kanske är förståelsen av hur vi konstruerar våra egna berät-

telser om vår verklighet viktig för att nå dit. Det hoppas jag kunna få svar på genom vidare 

studier. 

 

 

Sammanfattning  

Detta arbetet utgår från intervjuer där tre kvinnors berättelser om barndomens tydligaste na-

turminnen analyseras utifrån Bruno Latours actor-network teori och sedan satts i relation till 

teorier inom miljöpsykologi  

Analysen visar tydligt hur viktig den tidiga naturupplevelsen är och hur starkt spåren från 

barndomen sitter i intervjupersonerna då de fortfarande är aktiva idag som pensionärer. En öp-

pen fråga om ett viktigt naturminne från barndomen ger information som i detta material även 

går att spåra till berättarnas valda boendemiljö. Svaren ger även ledtrådar till vilken miljö som 

passar bäst för återhämtning för respektive intervjuperson.  

 

 

Ett stort tack för all hjälp och stöd jag fått under arbetet vill jag rikta till mina tre berättare, 

handledare Camilla Asplund Ingemark samt kurskamrater. 
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Otryckta källor 

 

3 st Intervjuer ljudfiler samt transskript hos författaren 

No 1 Kvinna, pensionär, född 1947, Göteborg, Sverige intervju 2018-10-15 

No 2 Kvinna, pensionär, född 1951, Östlandet, Norge intervju 2018-10-15 

No 3 Kvinna, pensionär, född 1956, Göteborg, Sverige intervju 2015-10-17 
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