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“Naturen känns som att komma hem. 
Jag känner mig oftast lugn och trygg 
och avslappnad”
Camilla Sandström, NatVenture

Dagens människor lever under ständiga stresspåslag samtidigt som de flesta lever relativt avskilt 
från naturen. 2018 lyfte Lancet-kommissionen1 fram att den mentala ohälsan har ökat stadigt 
över hela världen de senaste 25 åren, vi mår dåligt. Under samma tid har konsumtion utvecklats 
till att vara det viktigaste ändamålet i samhällen över hela världen2-3. Vi tenderar att öka vår kon-
sumtion i strävan efter att må bra men sambandet mellan konsumtion och välmående verkar inte 
vara så enkelt4. Det finns forskning som indikerar att vår konsumtion driver oss i motsatt riktning: 
mot ohälsa och alienering från sociala relationer som behövs för vårt välmående5. Forskning 
tyder på att andra värden än de ekonomiska är viktigare för mänskligt välmående t.ex. sociala 
relationer med andra och att göra saker för andra6. 

Vi behöver förändra vår attityd och vårt tankesätt kring konsumtion, status och förhållande 
till naturen. Det har visat sig att anknytning till naturen kan ge en existentiell upplevelse av 
välmående. Att känna anknytning till naturen kan framkalla många känslor så som glädje, vitali- 
tet, nöjdhet – meningen med livet7.  Man måste lära känna naturen för att bry sig om och värna 
om den8 och för att lära känna naturen behöver man gå ut i den. För att förändra människans 
attityder och förhållande till naturen kan naturföretagare spela en viktig roll!

Intresset för naturturism och utomhusaktivitet har under senare år ökat. De nordiska länderna 
har mycket att erbjuda inom naturturism och naturföretagande tack vare de orörda naturom-
råden som ännu finns kvar här. För att våra naturområden här i norden ska fortsätta att vara 
attraktiva för såväl turister som lokalbefolkning bör de exploateras och användas av naturföre-
tagare på ett hållbart sätt. 

Målet med denna guide är att hjälpa naturföretagare att göra sin verksamhet hållbar såväl eko- 
logiskt som ekonomiskt, socialt och kulturellt. Guiden innehåller bland annat information och 
fakta kring hållbarhet, naturens hälsoeffekter och transformativt lärande. Faktarutor och forsk-
ning varvas med goda exempel från naturföretagare i Österbotten och Västerbotten. Guiden är 
framställd som en del av Interreg-projektet Nordic Nature Health Hub. Information om projektet 
hittar du på sidan 103. 
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Sveriges största företagsorganisation, Företagarna9, 
beskriver ett hållbart företagande så här: 

”Enkelt uttryckt handlar alltså hållbart företagande 
om att lönsamhet, miljöhänsyn och samhällsengage-
mang går hand i hand och genomsyrar alla delar av 
företagets verksamhet. För att företaget ska bli mer 
hållbart behöver alltså alla delar av verksamheten 
involveras”.  

Lönsamhet, miljöhänsyn och samhällsengagemang 
är alltså viktiga faktorer som bör genomsyra ett 
hållbart företagande. Det betyder att man som före-
tagare försöker minska sin klimat- och miljöpåverkan, 
erbjuda goda arbetsförhållanden och respektera 
rättigheter. Företagare överlag, men även DU som 
naturföretagare, bör utgå från din egen verksamhet 
i ditt hållbarhetsarbete och göra hållbarhet till en 
integrerad del av din verksamhet. Engagera dig och 
ta ansvar utgående från ditt företags förutsättning-
ar, använd dina resurser så effektivt som möjligt och 
stärk långsiktigheten i ditt företag genom ett aktivt 
samhällsengagemang. Ett aktivt samhällsengage-
mang stärker också din marknadsföring och förbätt- 
rar kundrelationerna. 

Anne Würthele som jobbar på Granö Beckasin 
berättar hur företaget definierat en maxstorlek för 
tillväxt, hur stora aktiviteterna kommer att vara: ”Vi 

Naturföretagande och hållbarhet

I ett naturföretag, lett av en naturföretagare, utgör naturen grunden för hela 
verksamheten. Ett naturföretag är ofta ett enmansföretag eller ett familjeföretag. 
Ganska typiskt för ett naturföretag är att verksamheten ofta varierar beroende 
på säsong. Som naturföretag räknas också företag som sysslar med olika former 
av naturturism. Hit räknas även småskaligt utnyttjande av trä i olika hantverk, 
plockning och vidareförädling av bär, svampar, örter och andra naturprodukter. 
Naturföretag kan också erbjuda konsultering och utbildning inom natur- och miljö- 
vård.10  Man kan tänka att naturföretagare också omfattar de som arbetar med 
rehabiliterande eller social verksamhet på lantgård.

I Finland finns det utbildningsanordnare som erbjuder yrkesexamen för naturföre-
tagare eller naturinstruktörer samt natur- och vildmarksguider. I Sverige förekom-
mer också olika typer av utbildningar för naturguider, företagare inom upplevelse-
turism etc. En del kurser är kortkurser medan andra består av längre studier där 
man fördjupar sina kunskaper inom olika områden. Fördelen med dylika utbild-
ningar är att de är breda och ger naturföretagaren en god grund att stå på med 
tanke på mindre självklara saker så som t.ex säkerhetsplanering, uppgörande av 
affärsplan, marknadsföring och ekonomi.

vill inte att hela älven ska vara full med flottar, eller 
båtar. För då förstörs platsen och även upplevelsen”. 
Hållbarhet är viktigt vid Granö Beckasin. Byggnader-
na är byggda med naturliga material och med lokal 
arbetskraft. Restaurangen är KRAV-märkt och all mat 
lagas från grunden av lokalproducerade råvaror, som 
exempelvis älgkött från eget jaktområde. Man har 
också ett nätverk av producenter som man köper in 
närodlat och -producerat av. 

Fäboda Experience väljer platser som passar kunden 
transportmässigt, istället för att flytta kunden. ”Vi 
vill jobba så nära kunden som möjligt. Och hålla fot- 
avtrycket så litet som möjligt. Vi har ett naturnära 
arrangemang som kärna i vår verksamhet – men 
vi kan göra vår grej egentligen var som helst där 
kunden finns”, berättar Patrik Brännbacka, en av tri-
on bakom företaget. Fäboda Experience använder 
bara lokala producenter. Ibland ordnas pop up-café 
utomhus med olika ostar, kex  och  marmelad  gjorda  
som  hantverk  av  små företag.

För att du som naturföretagare skall få en djupare 
förståelse för hållbarhet och kunna diskutera det 
med dina kunder kommer begreppet hållbarhet att 
presenteras och definieras lite längre fram,  men vi 
börjar med att först reda ut vad en naturföretagare 
egentligen är. 
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”Lyssna ganska mycket av vad andra tror skulle funka eller inte. Sen ska man 
alltid lita på sitt eget kunnande, och är man driven så brukar det kunna lösa 
sig, det mesta i alla fall”
Bengt-Erik Hesse, Tjarn

Att vara naturföretagare innebär ofta mångfacet-
terade arbetsuppgifter, varierande arbetsdagar 
och många olika typer av utmaningar. Naturföre-
tagaren har oftast naturen som sitt arbetsfält och 
de naturföretagare som tar ut sina kunder i naturen 
erbjuder kunderna att ta del av naturens hälsoeffe-
kter. De flesta naturföretagare är, medvetet eller 
omedvetet, även ambassadörer för hållbarhet.

Många företagare väljer att låta verksamheten växa 
fram vartefter. “Vi har inte velat stressa igenom pro-
cessen”, säger Patrik Brännbacka på företaget Fäbo-
da Experience, “Vi vill att produkten sitter, det vill 
säga konceptet som vi har utvecklat sedan starten, 
så man vet vilken produkt man vill ha innan man 
växer sig stor”.

Den ekonomiska hållbarheten är viktigt när företa-
get är en heltidssyssla påpekar, Mats Åström, som 
har en hästgård med arbetsverksamhet för per-
soner med funktionsnedsättning. ”Man måste job-
ba långsiktigt på något sätt”, säger Mats, ”Och det 
man håller på med måste vara ekonomiskt lönsamt, 
så att man inte säljer till underpris, i synnerhet om 
man gör det på heltid. Det är annat om det är en 
bisyssla. Men om man ska leva på det så måste det 
ju gå ihop”.

Att sätta priser för arbete med kunder kan vara en ut-
maning. Som naturföretagare kan man motivera sin 
prissättning och berätta om de olika arbetsmoment 
som ingår – men som kanske inte syns i den färdiga 
produkten. Naturföretagare har en hel del för- och eft-
erarbete, förutom tiden som spenderas med kunden. 

Arbetar man med kunder i naturen, så behövs ett 
intresse för människor. ”Jag tänkte på att det inte 
har funnits kajakpaddling i Kristinestad – men att 
det kanske saknats rätt person som både gillar ka-
jaker, havet – och människor. Man måste också vilja 
vara med kunderna. Det överensstämmer inte all-
tid” berättar Henrik på SUP-Station Kristinestad om 
tankeprocessen bakom sin företagsstart. 

Målgruppen för företaget NatVenture är bred, 
Camilla och Jesper jobbar med allt från små barn 
till pensionärsgrupper. ”Egentligen njuter jag jätte-
mycket av att få ha olika typer av grupper. Det blir 
aldrig tråkigt. Men man har speciellt mycket ansvar 
och behöver extra mycket tålamod när man arbetar 
med barn. Sen är de otroligt ärliga. Om det inte var 
en god soppa, så säger de det också. Men om de 
tycker att något var roligt, så får man ju också veta 
det. Man får kvitto direkt på om något är bra eller 
dåligt!” berättar Camilla.

Livet som naturföretagare

9



“Jag bygger på och hittar nya ben 
att stå på” 
Ida Holmström, Naturskafferiet

Som naturföretagare är man sitt viktigaste ar-
betsredskap och det är viktigt att man tar hand om 
sig själv. Det är bra att hålla förhållandet mellan ar-
bete och fritid i balans. Många naturföretagare rör 
sig själva i naturen på fritiden. ”Jag kan inte tänka 
mig ett liv utan naturkontakt”, säger Ulrika som har 
företaget Kompassen, ”Och för mig är naturkontakt 
att vara ute i skog och mark”. ”Det ger mer, ju längre 
bort och avskilt det är, på något sätt”. ”Det bästa jag 
vet är att fara på tur”, säger Ulrika, ”Och tur för mig, 
det är att övernatta någonstans, ute. Det kan vara en 
stuga också, men det innebär att vara på vandring, 
eller paddlingstur”. En promenad, det är det Ulrika 
gör hemma, till vardags, ”och det är ju minst lika vik-
tigt för mitt dagliga mående”. 

Johan Tonberg berättar att han nu, med lång erfaren-
het, kan slappna av mer än i början av verksamheten. 
”I början när man är ny, klart det var jättestressande. 
Bara att ha en grupp på finska, det blev genast lite 
tyngre. Men ju mer man håller på, vet hur program-
met ser ut, hur det funkar och så vidare... nog är 
det väldigt avslappnat det jag håller på med”. Johan 
använder själv samma naturområden för sin egen 
rekreation. Dalapott-berget, där vi intervjuar Johan, 
är en av hans favoritplatser, och bästa platsen för att 
stå på pass i älgjakten på hösten. ”Inte kan jag ju ha 
det så att jag går på de finaste myrarna själv. Så går 
jag i plantskog med kunderna?”. 

Det är skillnad mellan att röra sig i naturen med 

kunder och röra sig ensam: ”Det går att jämföra med 
när man är på en fjällvandring, när man går hela da-
gen med en tung ryggsäck på ryggen. När man kas-
tar av den till kvällen så går det så lätt, så lätt att gå” 
säger Johan.

Bengt-Erik Hesse som driver Tjarn berättar hur han 
inte alltid hade fokus på den egna hållbarheten i 
början av verksamheten, men nu på senare tid har 
han arbetat med det. ”I början slet vi ganska mycket, 
vi var igång alldeles för mycket med de grupper vi 
hade. När gruppen åkt var man helt färdig, då hade 
man kanske sovit 5-6 timmar på 40 timmar eller 
något sådant där. Men nu köper jag mera tjänster, 
dels med maten och dels med personal. Jag blir inte 
alls trött på samma sätt själv. Det funkar, den egna 
hållbarheten är betydligt bättre idag”. 

Ida Holmström, som har företaget Naturskafferiet 
säger att det bästa med företagandet är att man 
själv kan lägga upp hur mycket och vad man vill göra. 
Man ska också vara beredd på att det tar mycket tid 
och energi att bygga upp företaget i början – att 
skapa rutiner, koncept och program före det rullar 
på och blir lättare och inte kräver så mycket mental 
förberedelse, påpekar Ulrika Fellman. Hon kombin-
erar en anställning med företagandet som bisyssla – 
något som är relativt vanligt bland naturföretagare.

Att vara företagare kan vara ensamt – men det be-
höver inte vara så. ”Hitta en mentor”, säger Karina 
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DiLucia som driver Villa Insikt, ”Gå ihop med någon 
som har liknande verksamhet. Det är inte konkur-
rens, det finns plats för alla. Mångfald berikar. Alla 
företag har något unikt, om inte annat så människan 
som driver dem. Var inte rädd att hitta kompanjoner, 
samarbeta med andra som arbetar med liknande”.

I ett etiskt företagande står medmänsklighet och 
djurvälfärd i centrum. Vi utgår från att alla före-
tagare vill att deras företagande ska vara etiskt håll-
bart. Men vad betyder det egentligen? 

Tomas Brytting, forskningsledare och professor i org- 
anisationsetik vid Ersta Sköndal Bräcke Högskola, 
säger att etik inte är ett recept för ökad lönsamhet. 
Etik handlar om värdegrund och grundläggande sak-
er som att ta ansvar, ha en bra magkänsla, känna 
stolthet och kunna sova gott om natten. Om man lyck- 
as bra med sin etiska värdegrund kan det på sikt vara 
positivt för företagets överlevnad och lönsamhet.
Etik innebär enkelt uttryckt ”det som är rätt och 
gott”, hur man lever med och förhåller sig till an-
dra. Om man kopplar detta till företagande och 
etiskt företagande bör man fråga sig hur ens verk-
samhet påverkar andra människors liv och vad 
som är företagets ansvar för denna påverkan.
Man måste se hur ens verksamhet förhåller sig till 
lagar och regler.11 

Hur man förhåller sig till andra eller hur man påver-
kar andras liv utgör ett medmänskligt perspektiv. De 
naturföretagare som jobbar med människor har tro- 
ligen gått igenom dessa tankar redan. De naturföre-
tagare som jobbar med djurhållning bör även inbe-
gripa djurens välfärd i sin etiska kvalitetssäkring. 
Utgångspunkten i djurunderstödd verksamhet bör 
vara att verksamheten och djurets ”tjänster” erbjuds 
först då djurets egna välmående har tillgodosetts .12

 
För Mats och Annika på Kvikant hästgård, så är 
hästarna familjemedlemmar. Hemppa, som är äldst, 
har de haft i 17 år. Den viktigaste faktorn för säk-

erheten är hästarna. ”Vi följer rutiner, hästarna får 
mat i en viss ordning, de förs ut i en viss ordning. Allt 
hålls konstant, så hålls hästarna lugna. Ordning och 
reda, det är det viktigaste” säger Mats. ”De hästar 
som är osäkra i sig själv är de som kan vara farliga 
om de märker att människan är rädd”, tillägger An-
nika. ”Modiga hästar bryr sig inte så mycket”. ”Med 
hästar är det nog rutin som är viktigt, så att de mår 
bra”, säger Mats.

Karina DiLucia berättar att det är tystnadsplikt un-
der aktiviteter vid Villa Insikt: "Man får ju berätta 
om sig själv, naturligtvis – men inte berätta vidare 
vad någon annan sagt. Det är också en trygghet. Så 
har jag på alla mina aktiviteter. Kommer man till Villa 
Insikt på en aktivitet, då vet man att det är tystnads- 
plikt. Det ger en frihet att våga prata, man känner att 
man vågar dela med sig av sina tankar”.
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bl.a. kulturella, sociala, ekonomiska, politiska och 
ekologiska aspekter i ett komplext samspel. Dessa 
olika aspekter av en hållbar utveckling är samman-
vävda med varandra och kan inte ensamt bidra till 
att en hållbar utveckling uppnås.16,17,18 

Den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling 
kan anses vara uppenbar; kommande generationer 
ska ha möjlighet eller snarare rätt till ren luft, den 
biologiska mångfalden och de ekosystem som finns 
idag samt rent vatten och andra naturresurser. 

Den ekonomiska dimensionen av hållbar utveckling 
kan härledas från tankar om att den typ av varor 
som produceras idag ska vara möjliga att konsu- 
mera även för kommande generationer. Inom denna 
dimension utgör infrastruktur, hamnar, produktions-
faktorer, maskiner, byggnader och kapital en viktig 
del av hållbarheten. Det humana kapitalet kan också 
räknas in under den ekonomiska dimensionen av 
hållbar utveckling.19 

I den sociala dimensionen av hållbar utveckling ingår 
begreppet socialt kapital vilket innebär sociala nät-
verk och institutioner som finns till när människor 
behöver dem och sociala försäkringar. Förekomsten 
av dessa sociala nätverk utgör grunden för samhäl-
lets sociala balans.19  

Allt fler företag prioriterar och använder hållbar-
het i sin marknadsföring, men man måste se till att 
marknadsföringen inte kan uppfattas som vilsele-
dande. Som företagare behöver man ha en bild av 
inom vilka områden och på vilket sätt verksamheten 
bidrar till hållbarhet för att kunna kommunicera sitt 

Hållbarhet – ett sätt att tänka eller ett sätt att marknadsföra?

Bi
ld

: T
ja

rn

”Identitet är något som 
blir mer och mer värdefullt 
idag. För det är roligt att 
möta engagerade människ- 
or i lokala initiativ och stöda 
deras inspirerande projekt”
Anne-Katrin Würthele, 
Granö Beckasin

Hållbarhet och framför allt hållbar utveckling har 
under senare år blivit ett slags modeord som i en del 
sammanhang och av en del företag används mera 
i marknadsföringssyfte än för att beskriva genuint 
hållbara intressen13. Men vad är egentligen hållbar 
utveckling eller hållbarhet och hur kan naturföre-
tagaren agera som en ambassadör för hållbarhet och 
då även använda hållbarhet i marknadsföringssyfte?

Hållbar utveckling och hållbarhet är ett komplext 
begrepp som inte gör sig enkelt att beskrivas eller 
definieras på några rader. Den amerikanska naturve-
taren och författaren Lester Brown myntade begrep-
pet hållbar utveckling i och med sin bok “Building 
a Sustainable Society” som utkom år 198114. Be-
greppet hållbar utveckling blev mera allmänt känt 
1987 genom den så kallade Brundtlandrapporten.15 
I Brundtlandrapporten definieras hållbar utveckling 
enligt följande:  

”Mänskligheten har förmåga att skapa en hållbar 
utveckling – att försäkra sig om att utvecklingen 
tillgodoser dagens behov utan att äventyra kom-
mande generationers möjligheter att tillgodose 
sina behov.” 15  

I Bruntlandrapporten konstateras också att proble-
men mänskligheten står inför är av två olika typer, 
å ena sidan ökande hunger, analfabetism, hemlös- 
het och ökande klyftor i inkomst och å andra sidan 
skogsskövling, spridning av ökenlandskap, sura regn, 
förorening och global uppvärmning. 

Hållbar utveckling är ett mångfacetterat och tvärvet-
enskapligt begrepp som berör vår framtid genom 
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hållbarhetsarbete utåt. Sveriges företagsorganisa-
tion ”Företagarna” har skapat en hållbarhetsportal23 
för att hjälpa små företagare att jobba med hållbar-
het. Där finns olika verktyg, fakta, test och guider för 
att underlätta för att man ska få grepp om hur ens 
egen verksamhet bidrar till hållbarhet. 

Du som naturföretagare kan också jobba som en 
ambassadör för hållbarhet och för vårt värde- 
fulla natur- och kulturarv genom att du under den 
tid du träffar dina kunder lyfter fram, diskuterar
och funderar kring olika aspekter av hållbarhet och 
gör kunderna uppmärksamma på hur man gen-
om systemtänkande kan förstå hur olika val eller 
hur man agerar påverkar andra faktorer i det sam-
manlänkade system som natur och samhälle utgör.
Det är också viktigt att du som naturföretagare fun-
derar på hur du kan skapa en ur miljösynpunkt håll-
bar verksamhet.  

Ekosystemtjänsterna är en del av det vi kallar natur- 
och kulturarvet. Här följer Sveriges Lanbruksuniver-
sitets (SLU:s) indelning av ekosystemtjänster med 
exempel. Under ekosystemtjänsternas kulturella 
dimension återfinner vi många begrepp som denna 
guide kommer att behandla: friluftsliv, hälsa, natur- 
arv och turism.

Indelning av ekosystemtjänster (med exempel)24:

Försörjande: spannmål, dricksvatten, trävirke, bio-
                        energi
Reglerande: luftrening, pollinering, klimatreglering
Kulturella:    friluftsliv, hälsa, naturarv och turism
Stödjande:   fotosyntes, bildning av jordmån,
                       biogeokemiska kretslopp

Hållbarhetstänk behöver inte vara invecklat. Vi har 
samlat exempel från naturföretagare i Österbotten 
och Västerbotten. På s. 16-17 finns en tabell med 
praktiska exempel och översikt över hur man kan 
se på verksamheten ur de olika aspekterna av håll-
bar verksamhet. Till exempel köper Johan Tonberg 
med företaget Outside Kallan gärna färsk fisk direkt 
av lokala fiskare under paddlingsturer för kunder. 
Lokalt fiskad fisk är ett ekologiskt hållbart val av 
mat. Att köpa direkt av fiskare är ekonomiskt håll-
bart, det leder till livskraftiga, lokala företag. Samar-
bete sinsemellan mellan lokala företag kan ses som 
socialt hållbart. Småskaligt kustfiske är i sin tur en 
kulturhistoriskt viktig näring i området. Kunderna 
på paddlingsturen kan, genom sin upplevelse, få nya 
insikter och kanske själva ändra handlingsmönster i 
framtiden och själva välja lokalt fiskad fisk, köpt di-
rekt från fiskare.

Hållbarhet och ekosystemtjänster
När man pratar om miljö och hållbarhet handlar det ofta om jordens ekosystem.
Hållbarhetstanken innebär att vi på lång sikt ska bibehålla livsviktiga funktioner 
såsom matproduktion, energi, rent vatten och ett fungerande kretslopp.20

Man kan se ekosystemen på jorden som en så kallad kapitalstock som förser män-
niskorna med en mängd varor som mat, virke, bränsle, koldioxidupptagare, vatten- 
renare och rekreation. Varor som utgör grunden för den mänskliga sociala och 
ekonomiska välfärden.21,22 

Förutom att ekosystemen förser mänskligheten med dessa varor så hjälper de 
även till att förhindra spridning av sjukdomar genom biologisk kontroll. Därtill  
förser ekosystemen människorna med genetiska och medicinska resurser för 
förhindrande eller botande av sjukdomar.22

Detta tillsammans utgör ekosystemtjänster – en tjänst från naturen till människan. 
Om man tänker så här börjar man kanske förstå varför det är viktigt att ta hand om 
naturen – den tar ju hand om oss, både genom ekosystemtjänsterna och de hälso- 
främjande effekterna som vi tar upp senare.
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“Mänskligheten har förmåga att skapa 
en hållbar utveckling - att försäkra sig 
om att utvecklingen tillgodoser dagens 
behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att tillgodose 
sina behov”15
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Naturföretagarnas exempel på hållbara lösningar
Att samarbeta kring utrustning är ett sätt att arbe-
ta hållbart, såväl ekonomiskt – eftersom man inte 
behöver investera i all utrustning – som ekologiskt, 
eftersom man sparar naturresurser genom att köpa 
mindre. Samarbete både genom att använda en ge-
mensam utrustningspool och använda varandras 
företag som underleverantörer när det finns behov 
är också socialt hållbart. 

Ett bra exempel finns i Jakobstadstrakten, där flera 
naturföretagare samarbetar. Det finns rätt många 
naturföretagare i regionen, men företagarna up-
plever att det snarast är en fördel och att företagar-
na inte konkurrerar. De olika kommunerna kollar 
läget med varandra, så att det inte blir en överlap-
pning av kurser som ordnas i kommunernas regi. 
”Jag tycker verkligen att det bara är en fördel att det 
finns många som erbjuder kurser och vandringar – 
och allt möjligt” berättar Ulrika, som har företaget 
Kompassen. Företagarna samarbetar sinsemellan, 
”Det är verkligen en styrka, tror jag. Så är det ju roli-
gare att jobba med någon, så är det ju. På många 
sätt så underlättar det jättemycket då man får plane-
ra tillsammans, och att dra liksom det praktiska. Det 
gör jättemycket att man kan finnas där för varandra 
och att man kan stötta och peppa varandra”. Före-
tagarna i regionen samarbetar också om utrustning, 
man kan nästan säga att de har en inofficiell utrust-
ningspool. ”Det gör det ekonomiskt hållbart också”, 
säger Ulrika, ”Jag behöver ju inte skaffa in några ka-
jaker och kanoter, för de finns ju. De kan jag hyra av 
någon annan företagare”.

När NatVenture började sin verksamhet tog Camil-
la och Jesper kontakt med en naturföretagare som 
arbetat länge i branschen. Naturföretagaren i fråga 
tyckte att det är bara bra att det kommer flera före-
tagare, för det ökar efterfrågan. ”Vi jobbar ju nog 
ganska mycket ihop”, säger Camilla, ”Ibland behöver 
man en extra guide, så frågar man någon av de andra 
om de har möjlighet. Likadant fungerar det andra vä-
gen”. ”Om kalendern är full, och om en kund beställer 
en viss aktivitet som vi vet att en annan företagare är 
bättre på, eller mer specialiserad på, så säger vi nog till 
kunden att ringa henne/honom”, säger Jesper. ”Och 
vi tror ju nog att det ger ganska lika tillbaks också”.

Fäboda Experience satsade redan från början på 
att använda underleverantörer. ”Det har varit vårt 
grundkoncept, vi ser inte att vi själva ska kunna allt. 

Vi är mer som en koordinationsgrupp och ser till att 
budskapet vi sålt in följs, att samarbetsparterna kän-
ner till förväntningarna på dagen och hurudan grupp 
vi arbetar med. Slutkunden får en faktura”, berättar 
Patrik och Jonas.

I Kristinestad samarbetar företagaren Henrik med 
segelföreningen: ”Jag är medlem i segelföreningen, 
vi har en paddlingssektion. Jag kan hyra deras kajak-
er om jag har större grupper och betala provision. 
Det är bra för mig också, jag behöver inte investera 
så mycket pengar på utrustningen”.

”Det finns ju platser – det är ju inte så att det inte 
finns plats", säger Jenny Sylvén i Hemavan,  "Jag vill 
ju visa alla fina platser. Sen slås jag ju också av det 
där att tänk om jättemånga är här ute. Om man ser 
jättemånga andra när man är ute på fjället, det är ju 
inte den känslan jag vill ge. Jag vill att kunderna ska 
komma till den här naturen, ödekänslan – och skill-
naden är hårfin. Det är något man får tänka på. Det 
finns en rädsla att vildmarken exploateras, och det 
tror jag man ska vara medveten om, att på en massa 
andra fina platser i världen har det blivit för mycket 
turister. Platserna blir ju förstörda, det är inte samma 
fina platser längre.” Som en del av projektet Bärkraft 
som stöder hållbar turism i Hemavan jobbade Jenny 
med en hållbarhetsplan för sitt företag förra vintern. 
”Det är viktigt att ha gjort sådana saker innan man 
sparkar igång. Det är hållbart att ta tid på sig för att 
bygga upp sin verksamhet. Det tar tid att ha ord-
ning, men det är så jag vill ha det. Jag vill att det ska 
vara på lagom nivå”. Som naturföretagare bör man 
kolla upp vilka regler som gäller – vad som behövs 
för vissa saker. Det finns regler från Länsstyrelsen 
gällande verksamhet i naturreservat, till exempel”.
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Ekologisk 
hållbarhet

Ekonomisk 
hållbarhet

Social 
hållbarhet

Kulturell
hållbarhet

Inbesparing av sjuk- och 
hälsovårdskostnader

Rehabiliterande verk-
samhet, förebyggande 
hälsovård

Långsiktigt ekonomiskt 
hållbart företagande, inte 
sälja till underpris

Eget liv och egen vardag i 
balans

Vegetarisk mat eller vilt 
som råvara

Köpa råvaror av lokala pro-
ducenter, samhälls- 
ekonomiskt viktigt

Goda kontakter med lokala 
råvaruleverantörer

Jakt på vilt, kulturhistoriskt 
viktigt

Använda egenplockade bär, 
svamp och vilda örter

Gratis råvara/ 
ekosystemtjänster

Använda gammal/ 
traditionell kunskap

Köpa färsk fisk direkt av 
fiskare

Köpa råvaror av lokala före-
tagare, samhällsekonomiskt 
viktigt

Goda kontakter med lokala 
råvaruleverantörer

Stöda kulturhistoriskt viktig 
näring

Ekologiskt hållbart Odla egen mat Tillsammansodling Utbyte över generations-
gränser och kulturella 
gränser

Använda lokalt produ- 
cerade råvaror och förädla-
de produkter

Livskraftigt lokalt före- 
tagande, samhällsekonomi-
skt viktigt

Samarbete mellan lokala 
företagare

Främja lokal matkultur

Uppmuntra kunder att ploc-
ka skräp i naturen

Gemensamt ansvar, 
gemensam insats

Spara resurser Samarbete med andra 
naturföretagare, t.ex. med 
utrustning

Samarbete, stöd

Använda naturmaterial, 
spara resurser

Stöda lokala hantverkare, 
samhällsekonomiskt viktigt

Samarbete med lokala hant-
verkare

Använda gammal 
byggnadsteknik och anlita 
hantverkare

Använda förnyelsebara 
energikällor

Kan vara ekonomiskt lön-
samt på lång sikt

Det egna välmåendet är en 
förutsättning för före- 
tagandet

Ta hand om den egna 
hållbarheten, ha ledigt, 
återhämta sig

Natur- och kulturbaserade 
programtjänster

Relativt små kostnader för 
verksamheten - utomhus är 
gratis

Främja kunskap om och 
intresse för kulturarv

Inte överexploatera  
naturområden

Bestämma lagom nivå på 
verksamheten och antal 
kunder

Ta hand om den egna håll-
barheten

Inte överexploatera kultur- 
historiskt viktiga platser

I den här tabellen finns exempel på hållbar verksamhet från naturföretagare i Mellersta Österbotten, 
Västerbotten och Österbotten. Vi har tagit ett exempel på hållbarhet från intervjuer med referensföre-
tagare. Exemplen finns med fet stil, i en ruta med färgad bakgrund, i den kolumn där vi klassificerat den, 
det vill säga ekologisk hållbarhet, ekonomisk hållbarhet, social hållbarhet eller kulturell hållbarhet. I 
samma rad har vi funderat på andra dimensioner av det givna exemplet. Till exempel kan användandet 
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Ekologisk 
hållbarhet

Ekonomisk 
hållbarhet

Social 
hållbarhet

Kulturell
hållbarhet

Stark egen lokal och re-
gional identitet kan vara en 
marknadsföringsfördel

Att våga vara genuin och 
ha en lokal identitet

Inbesparing av samhälls- 
kostnader (t.ex. hälso- och 
sjukvårdskostnader)

Naturen som arena för 
integration

Återbruk när det är möjligt Ekonomiskt fördelaktigt

Förutsättning för att kunna 
bredriva företagsverksam-
het i naturen

Hålla sig väl med 
markägare och hålla all-
männa regler

Allemansrätten

Att vara en del av ett större 
samarbete, paketering av 
tjänster

Samarbete mellan lever-
antörer av olika tjänster 

Undvika engångsproduk-
ter, t.ex. aluminiumfolie, 
engångskärl

Ekonomiskt lönsamt i 
längden

Variera plats i terrängen för 
aktiviteter för att undvika 
slitage

Inte överexploatera kultur- 
historiskt viktiga platser

Positiva upplevelser i na-
turen leder till att man har 
större motivation till att ta 
hand om den

Samhällsekonomiska in- 
besparingar, förebyggande 
hälsovård

Naturens hälsoeffekter 

Använda naturresurser 
hållbart

Främja lokala hanterverkare, 
samhällsekonomiskt viktigt

Använda lokala kulturhis-
toriskt viktiga produkter, 
t.ex. sälskinn eller renskinn

Undvika onödiga transport-
er/utnyttja närmiljön/flytta 
sig efter kunden

Sparar in transportutgifter, 
dels för företaget, dels för 
kunden 

Främjar kunskap om den 
egna närmiljöns natur- och 
kulturarv

Ta tillvara biprodukter, 
som t.ex. ull och ägg från 
besöksdjur

Extrainkomster av bipro-
dukter som ull och ägg, 
självhushållning

Djurbaserad verksamhet 
inom socialarbete

Bevara kulturhistoriskt vikti-
ga hantverk och seder

Hållbar närturism Intressanta program som 
väcker nyfikenhet och säljer

Uppmärksamma kultur- 
lämningar och fornminnen

Kort transportväg för  
råvaror

Använda lokalproducerade 
råvaror, främja lokalekonomi

Använda lokala, tradi-
tionella maträtter, som t.ex. 
västerbottenspaj

Årstidsbunden verksamhet 
(t.ex. program)

av egenplockade bär, svamp och vilda örter ses som ett exempel på ekologisk hållbarhet, men också som 
ett sätt att använda och bevara gammal och traditionell kunskap, d.v.s. kulturell hållbarhet. En hållbar 
verksamhet är viktig, även om den bara finns i en kolumn. 
Klassificeringen är vår egen – vi hoppas att den väcker tankar om hur olika aspekter av hållbarhet-
stänkande ser ut i konkreta situationer. Kanske hittar ni fler aspekter?
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Naturföretagaren som ambassadör för natur- och 
kulturarv
I en doktorsavhandling25 som fokuserar på kulturarv 
definieras begreppet naturarv som en underkategori 
till begreppet kulturarv. Björkholm25 delar in kultur-
arv i underkategorierna naturarv, immateriella och 
materiella kulturarv. I och med att mänsklig aktivitet 
ofta tenderar att omforma naturen så är det ibland 
svårt att göra klara gränsdragningar mellan natur 
och kultur. Ofta pratar forskare om kulturlandskap 
där natur och kultur är sammankopplat.

Om man ser sig omkring upptäcker man att det över 
allt löper spår av vårt gemensamma natur- och kultur-
arv. Det går kors och tvärs, spåren korsar varandra eller 
går parallellt eller så växer de samman till ett spår. Det 
är som en stor väv som hänger samman. Vi formas av 
den, men samtidigt är vi med och skapar väven.26 

Tänk dig en betad hage, en stengärdsgård, en äldre 
byggnad, vardagsföremål från förr, gammal kunskap, 
seder och bruk. Allt detta är vårt kulturarv, avtryck 
av mänsklig aktivitet. Ett spår efter människors liv 
och verksamhet. Genom tiderna har natur och kul-
tur utvecklats i samverkan med varandra, och mån-
ga gånger gynnar skötseln av kulturarv även den bi-
ologiska mångfalden.20

Materiella kulturarv kan vara allt från just landskap 
till parker, insjöar, byggnader, hantverk och hällrist-
ningar. Det immateriella kulturarvet består av berät-

telser, visor, rim, ramsor, sedvänjor och traditioner 
som förs vidare från generation till generation.25 

Jordbrukslandskapets unika natur har under århun-
draden formats av boskapsskötsel och jordbruk, 
men jordbrukslandskapet har förändrats mycket un-
der de senaste 100 åren.27 I och med effektiviserin-
gen av jordbruket har till exempel gamla gärdsgårdar 
och stenmurar förlorat sin funktion, de lämnar kvar 
som minnen i landskapet men förfaller och försvin-
ner med tiden om ingen tar hand om och värnar om 
dem.

För att bevara den biologiska mångfalden är det my-
cket viktigt att bevara de mycket få kulturmiljöer och 
natur som finns kvar. Som naturföretagare kan man 
ta ut kunder till dessa unika miljöer, utan att överex-
ploatera miljöerna, och ge dem förståelse av vikten  
att bevara dylika miljöer. Till exempel gårdsturism är 
en form av naturföretagande som kunde gynnas av 
att bevara kultur- och naturarvet.27

Naturarv kan beskrivas i liknande termer som håll-
barhetsbegreppet beskrivs, natur som lämnats till 
oss från tidigare generationer och som vi lämnar till 
kommande generationer, om vi ser till att vi  värnar 
om den. Naturarv är en plats med högt naturvärde, 
unika arter eller en särpräglad biologisk mångfald 
som är en förutsättning för ekosystemens förmåga 
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att bidra med ekosystemtjänster och anses nyttiga 
för oss 28. I Sverige har till exempel fjällräven etabler-
ats som en symbolart för bevarande av naturarvet i 
det gemensamma norsksvenska fjällområdet.

När man hör orden kultur- och naturarv kommer 
man kanske att tänka på UNESCOS världsarv, vilka 
ofta uppmärksammas i högre grad av turister i och 
med att det är platser som lyfts fram på listor över 
världsarv, men som även de bör exploateras med 
försiktighet genom en hållbar turism. I UNESCOS 
Världsarvskonvention definieras naturarv som en 
naturföreteelse som består av fysiska och biologiska 
formationer eller grupper av sådana formationer av 
särskilt universellt värde, geologiska och fysiograf-
iska formationer och klart avgränsade områden av 
särskilt universellt värde eller naturmiljöer eller klart 
avgränsade naturområden av särskilt stort univer-
sellt värde.30 

Men ett kultur- och naturarv behöver inte vara ett 
världsarv. Kultur- och naturarv finns ofta närmare än 
man tror ute i bygden och genom att ta reda på fak-
ta om dem och göra andra uppmärksamma på dem 
kan man bidra till både en miljömässig och kulturell 
hållbarhet.

“Kulturarv bidrar till att skapa tillhörighet och 
förståelse för vår plats i tiden. Det kommer till 
 uttryck genom att kulturarv säger något om vilka vi 
är och vad vi varit, var vi befinner oss och vart vi är 
på väg” 20

Genom att värna om kulturarvet värnar vi samtidigt 
om den biologiska mångfalden och artrikedomen. 
Samtidigt erbjuder kulturarvet naturföretagare ar-
betstillfällen och olika sysselsättningsmöjligheter 
till exempel genom besöksnäring, landskapsvård, 
hantverk m.m. Om man vårdar och förvaltar gamla 
byggnader, landskap och fornminnen kan en region 
eller ett område få en ökad attraktionskraft. Man 
kan som naturföretagare värna om natur- och kult-
urarvet genom att till exempel omvandla värdet av 
sådana historiska platser till en socialt och ekolo-
giskt hållbar turism20.

Utifrån den här diskussionen förstår man att kultur-
arv, naturarv, biologisk mångfald och ekosystemtjän-
ster är sammankopplade. Plötsligt inser man att det 
också på många sätt tangerar begreppet hållbarhet. 
Även om hållbarhet som begrepp är relativt nytt så 
kan man spåra hållbarhetskonceptet långt tillbaka i 
ursprungliga kulturer genom att studera gamla språk 
från olika befolkningsgrupper. 

Till exempel i Västerbotten har samerna en tradition 
att överföra sin kunskap om sitt sätt att leva i inter-
aktion med naturen, kunskap om sin levnadsmiljö 
och lokala traditioner till nästa generation genom 
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berättande. Det finns ett samiskt ord för denna sam-
iska traditionella kunskap, “árbediehtu”. “Árbedieh-
tu“ ses som en samlad kunskap som samerna bär 
med sig och den består av kunskap om arv, tradition-
er, seder och livsstilar. Västerbotten besitter ett ge-
diget kulturarv men också naturarv. Samerna anser 
att biologisk mångfald är en förutsättning för allt liv 
på jorden och utgör basen för de ekosystemtjänster 
som är nödvändiga för mänsklig existens och välbe-
finnande.31

Den internationellt kända fotografen Staffan Wid-
strand höll i februari 2020 en workshop för stu-
denter på SLU. Han hävdar att Sverige håller på att 
ödelägga sitt skogliga naturarv, man håller på och tar 
bort all ursprunglig skog. ”En skog är inte bara träd 
och framför allt är det inte träd av en art, en ålder 
och från en plantskola. En skog är ett sammansatt 
ekologiskt system med massa olika arter av allt möj- 
ligt.” 32

Enligt bland annat forskarna Herman33, Tulloch34och 
Wolff35 har naturen i vår västerländska kunskapsfilo-
sofi blivit ett objekt för kontroll genom teknik. Den-
na utveckling har lett till att vetenskap, kultur och 
traditionell kunskap har kopplats bort från varandra, 
vilket är ett av de största problemen idag eftersom 
vetenskapen ger oss verktyg men det är kulturen 
som avgör vad vi gör med verktygen. Om vetenskap 
och kultur inte är sammankopplade kan vi utveckla 
vetenskapliga verktyg som på lång sikt är värdelösa 
om vi inte kan förstå hur vi använder dem på ett kor-
rekt sätt.33

En återkoppling till både natur och kultur har lyfts 
fram av många forskare som en förutsättning för en 
hållbar framtid36. Därför är det viktigt att naturföre-
tagare och naturguider uppmuntras och uppskattas 
för sitt arbete inom detta område. De har möjlighet 
att utanför det formella utbildningssystemet lära 
människor vikten av biologisk mångfald, ekosystem, 
naturkontakt, traditionell kunskap och kulturarv för 
ett gott liv i framtiden. Naturföretagaren kan vara en 
ambassadör för hållbarhet, kultur- och naturarv och 
hjälpa oss att återförenas med naturen och menin-
gen med livet. 

Bengt-Erik Hesse som driver Tjarn, en gammal Väs-
terbottensgård som ligger vackert invid Lögdeälven, 
gjorde en kulturgärning när han tog hand om den 
gamla gården och varsamt renoverade den. Gården 
är ett gammalt hemman, med lite åkermark och 
skog. Naturen runt omkring är speciell. Hela Lögdeäl-
ven ingår i Natura 2000-nätverket och älvens huvud-
fåra är förklarad som riksintresse för naturvård och 
friluftsliv.

När det gäller program för gästerna samarbetar 
Bengt-Erik med en del andra aktörer. ”Det kan handla 
om allt från svampguider, fiskeguider, keramiker. Jag 
har egna aktiviteter ibland, vandringar och sådant. 
Sen har jag en glastaksflotte som man kan köra på äl-
ven med – det gör jag själv. Och så lite enklare lekar 
och sådant, roliga saker som de ska göra, som att 
göra upp eld och koka kaffe – det får de lära sig. De 
aktiviteter jag har kört har varit natur- och kultur-
baserade, utifrån miljön som finns på området”.

”Naturarv är en plats 
med högt naturvärde, 
unika arter eller en  
särpräglad biologisk 
mångfald som är 
en förutsättning för 
ekosystemens förmåga 
att bidra med eko-
systemtjänster och 
anses nyttiga för oss”22 
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Omgivningen är i sin tur gynnsam för den mötes- 
och konferensverksamhet som är kärnan i Tjarns 
verksamhet. ”Jag brukar säga till kunderna att den 
här miljön som de kommer ner till gör att hierarkier-
na försvinner, man hamnar på samma nivå på något 
sätt. Det är mycket lättare att få igång samtal, spe-
ciellt om de sitter runt elden eller i vårt mötesrum 
med soffor och gungstolar – det behöver inte vara 
trista, fyrkantiga bord de sitter runt, utan det kan 
vara en annan typ av miljö. Det lättar helt klart upp 
för samtal, det blir bra samtal – och det är det som 
jag vill jobba med. Jag vill se till att kunderna får bra 
samtal”.

Utanför Jakobstad finns Fäbodaskogarna, ett om-
råde som består av klipphällar täckta av lavar, knoti-
ga martallar omväxlande med små myrar. Området 
har inte varit attraktivt för skogsbruk, och utgör nu 
ett stort sammanhängande skogsområde med vand-
ringsleder, skidspår och någon enstaka skogsväg. 
Det finns rastplatser och ödemarksstugor att rasta 
vid. Jonas Harald på Fäboda Experience har tagit ett 
borrprov ur en av de gamla martallarna som växer 
på klipphällarna. Årsringarna satt tätt, tätt – och 
med hjälp av förstoringsglas och en stark lampa 
räknade han ut en ålder på tallen på minst 270 år. 
Fäboda Experience har fokus på personalskolning, 

men Jonas pratar om att ta in element där man 
skapar någon form av större förståelse för naturen. 
”Det kan vara små saker, men som på något sätt 
skapar större respekt för den miljö där man är. Bara 
en sån sak att man står bredvid en tall, och frågar 
hur gammal tror ni att den är? Säg att den är 270 år. 
När började den växa, vad hände då? Hur såg sam-
hället ut? Vad har hänt sedan dess”. Tallen som är 
270 år är svensk: ”Den började växa när Finland var 
en del av Sverige. Så blev den rysk. Nu växer den i 
Finland”. Man kan tänka på hur människan och vårt 
samhälle har utvecklats under samma tid, men tall-
en står fortfarande på samma plats och växer – och 
ser ut att må ganska bra. ”Det ger perspektiv på vår 
egen litenhet”.

Granö, där Granö Beckasin finns, har i sin tur varit en 
mötesplats för människor i långa tider. Arkeologer 
gräver efter en gammal samisk marknadsplats från 
1500-talet och Carl von Linné besökte Granö 1732, 
under sin lappländska resa. Granö är fortfarande en 
mötesplats för människor, men också en plats där 
människor möter naturen. ”Man möter naturen", 
säger Anne Würtele, "Det är hela filosofin bakom 
oss vid Granö Beckasin, det är naturen som sätter 
gränser för det vi gör under året, för det vi kan och 
vill göra.”
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” Odlingslandskapet med sina ängar och 
hagar är i sin helhet ett kulturarv där 
brukandet av marken är nära samman-
bundet med den mångfald av arter som 
anpassat sig till landskapet” 20

Allemansrätten är en gammal sedvanerätt med anor 
från medeltiden. Som begrepp började allemansrät-
ten användas under 1900-talet, men en del av det 
vi menar med allemansrätten kan härledas mycket 
långt tillbaka i tiden, varför man ofta betraktar alle-
mansrätten som ett kulturarv.37

 
Allemansrätten innebär både rättigheter och sky-
ldigheter för alla som vistas i naturen. Man får till 
exempel röra sig över privat mark i naturen och till-
fälligt stanna för att plocka svampar, bär och en del 
andra växter. Men allemansrätten ställer också krav 
på hänsyn och varsamhet mot markägare och andra 
människor samt mot natur och djurliv. Ordet alle-
mansrätt syftar på rätten så som den förekommer i 
Sverige, Finland, Norge och Island, men den har lite 
olika innebörd i varje land.
 
Allemansrätten har stor betydelse för möjligheterna 
att vistas i naturen för såväl privatpersoner som or-
ganisationer och turistnäring. Organisationer och tu-
ristföretag kan dra nytta av allemansrätten i sin verk-
samhet, men i grunden gäller den privatpersoner.

Allemansrätten – ett kulturav
Allemansrätten gäller för alla, men den är inte en 
lag i sig. Det finns inte heller någon lag som ex-
akt definierar den, men den omges av lagar (t.ex. 
naturvårdslagen, avfallslagen, ordningslagen) som 
sätter gränser för vad som är tillåtet. 

I den nordiska kulturen är det fortfarande många 
som följer den uråldriga sedvanan att gå ut i skogen 
och söka efter föda. I våra skogar finner man vild 
säsongsmat, fri att plocka för alla. Under sommar 
och höst är våra skogar fyllda av näringsrik mat. Det 
är bara att gå ut och ta för sig. Lingon och blåbär 
förekommer i så gott som varje skogsbryn, tranbär 
och hjortron hittar man i den friskt doftande mos-
sen, och någon gång hittar man lysande gula kan-
tareller i någon sluttning. Eftersom skogen bjuder på 
ganska obegränsade mängder bär och svampar kan 
man försöka komma ihåg att endast plocka det som 
man själv orkar äta, resten kan man lämna åt någon 
annan, eller varför inte till björnen? 

En annan sak att komma ihåg som är kopplat till al-
lemansrätten är att man ska visa respekt, man går 
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inte för nära andras hus när man plockar ur naturens 
skafferi. Att försöka hålla sig utom synhåll är en bra 
tumregel. 

Som naturföretagare är det viktigt att både själv föl-
ja alla regler och upplysa sina kunder om vad som 
gäller. ”Jag har lite pippi på att tala om allemansrät-
ten”, säger Camilla som har företaget NatVenture 
och skrattar, ”Förstås för barngrupper, men när jag 
för en tid sen drog en kurs om natur och upplevelser 
för blivande barnledare så gick jag noggrant igenom 
den. De ska jobba utomhus med barn. Jag har också 
upplevt att det finns en hel del vuxna som inte vet 
vad allemansrätten innebär”. 

Henrik Ådjers som har SUP-Station Kristinestad brukar 
berätta om de naturomgivningar som gruppen rör sig 
i – om Norrfjärden som förr var öppen men nu är 
vassbevuxen, om Skatan och miljön där, om hur Lap-
pfjärds å har ändrat under åren och vilka fiskar man 
får där. Henrik påpekar också att man måste vara 
försiktig och hålla sig väl med markägare och hålla 
allmänna regler. Är man ute med kajaker så ska man 
undvika de holmar där det häckar mycket fåglar och 
där det är förbjudet att stiga i land under vissa tider 
på året. De här områdena är utmärkta på kartan. 
Henrik berättar att de går igenom med kunderna att 
man inte ska fara nära stranden med SUP-brädor på 
sådana ställen där det finns mycket villor.

För Johan Tonberg är det viktigt att hans verksamhet 
lämnar så lite spår som möjligt, och att relationerna 
till markägarna och de som har stugor ute på öarna 
hålls goda. När man är företagare och har kunder i 

naturen, så behöver man alltid markägarens till-
stånd. Markägarna har varit positiva till Outside 
Kallans verksamhet. Många har sagt åt Johan att han 
inte behöver fråga – men Johan känner att det är 
viktigt att hellre fråga en gång för mycket än en gång 
för litet, för att markägarna ska veta vad som händer 
på deras marker och förebygga framtida samarbets- 
problem.

Det finns mycket som är tillåtet enligt allemansrät-
ten. Anne Würthele som jobbar på Granö Beckasin 
citerar ett favoritcitat: ”All life on earth depends on 
the generosity of plants”. ”Jag tycker det är helt fan-
tastiskt vad naturen bjuder på. Går du ut i skogen 
och plockar bär får du dem helt gratis!”

Allemansrätten lever kvar från den tid när sedvänjor, 
märken, regler och sägner var viktiga för att överföra 
kunskap om naturen från en generation till en an-
nan. Nuförtiden är vi styrda av lagar och paragrafer 
och information hämtar vi från webbsidor och ap-
par.  Henrik på SUP-station Kristinestad berättar om 
hur viktigt det är att kunna läsa av naturen ”Om man 
kollar väderprognosen så vet man aldrig vad det 
blir. Man måste hela tiden titta hur molnen rör sig 
och varifrån det blåser. Man måste titta och kunna 
läsa naturen, det är viktigare än väderprognosen på 
telefonen”. Henrik berättar om sin nästan 90-årige 
granne som har en enorm erfarenhet av att paddla, 
och paddlade många hundra kilometer varje år. ”Vi 
har kollat gamla sjökort och han har berättat vari-
från och vilken tid det brukar blåsa, och var ström-
marna går. Det är det som är bra. Han som hela livet 
har varit där ute på havet. Han vet”.

När naturen talar
I det förmoderna samhället var det mycket vanligt att allmogen hade om-
fattande artkunskaper om växter och djur. Man använde märken och regler, 
tydor och sägner, härm, rim och ramsor för att lagra och komma ihåg kun-
skap om naturen. Detta var ett villkor för överlevnad i ett samhälle där na-
turen var en huvudsaklig resurs. Folkdikten var ett redskap för att förutsäga 
väder i en tid när överlevnaden var beroende av väder, vind, torka, regn, 
värme och kyla. Genom tradition och berättelser överfördes kunskap kring 
hur man avläser naturen. Ännu idag förekommer kända utsagor kring hur 
man avläser natur t.ex. ”När svalorna flyger lågt blir det regn”, men nu 
för tiden har man större tilltro till väderlekstjänstens prognoser och anser 
dylika påståenden vara udda kuriosa påståenden från förr i tiden.38 Ett sätt 
att ta tillvara traditionell kunskap är att fråga och lyssna på någon som kan 
berätta.
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Referensföretag:  Outside Kallan

“Jag vill skapa respekt för  
naturen. Kunskap föder respekt”

Det är en januaridag i terrängen vid Dalapottberget,
i Fäbodaskogarna utanför Jakobstad i Österbotten.
Solen är på väg att stiga upp över horisonten och sol-
strålarna ger trädtopparna en varm färg. Det blåser 
friskt och är några minusgrader. Den här vintern är 
det ont om snö, man får leta efter snöfläckar. Här och 
där hör man vatten porla. Även om det inte känns 
som januari så är det en vacker dag med blå himmel, 
som känns extra stor och högt uppe. Fäbodaskogar-
na består av klipphällar täckta av lavar, knotiga mar-
tallar omväxlande med små myrar. Området har inte 
varit attraktivt för skogsbruk, och utgör nu ett stort 
sammanhängande skogsområde med vandringsled-
er, skidspår och någon enstaka skogsväg. Det finns 
rastplatser och ödemarksstugor att rasta vid. 

Johan Tonberg som har företaget Outside Kallan
möter oss vid en parkeringsplats i slutet av en
skogsbilväg. Hur värnar man om naturen i Outside 
Kallans verksamhet? Johan berättar att han använder 
olika platser för övningarna för olika grupper – han
använder inte samma platser hela tiden. Speciellt

de lavbeklädda hällarna på Dalapottberget tar stryk 
om många människor trampar omkring. Det ska inte 
synas spår i terrängen av Outside Kallans kunder. Jo-
han berättar att han informerar och visar exempel 
genom hur han själv går till väga. Samlar man ved, 
kan man göra det på många olika sätt. ”Jag vill skapa 
respekt för naturen. Kunskap föder respekt”. ”Jag vill 
ju uppmuntra folk att vara i naturen. Men på vissa 
villkor om man säger så. Jag vill ju inte att folk går ut 
och grillar, och så lämnar de engångsgrillar efter sig”.

Johans intresse för naturen väcktes när han var liten, 
och naturen har varit viktig för honom sedan dess. 
Han berättar om att det är underbart att se när de 
kunder som inte upplevt naturen som barn får göra 
det som vuxna – ofta blir det en stark upplevelse. För 
Johan är naturen en samarbetspart, inte en kuliss. 
Under programmet ”Mind&Nature” får naturen tala
för sig själv. ”Det är klart, nog kan man ju göra de här 
samma övningarna i en gymnastiksal, more or less. 
Men det blir inte samma sak, nä”
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I de omgivningar där Johan rör sig med kunder finns 
inte bara natur, utan också spår av människor. Längs 
stigen vi går idag dyker ett fornminne upp. Johan 
ber oss gå en stund tysta för oss själva och fundera 
på vad vi tror funnits här – och för hur länge sen. 
Snabbt tittat ser det ut att bara vara en stenåker. 
Efter en stund tycker man sig skönja former som 
inte ser ut att vara formade av naturen. Stenarna är 
täckta av lavar – så de har legat här länge, i samma 
ställning. När vi kommer tillbaks till nutiden berät-
tar Johan att gropen i mitten av stenåkern är en s.k. 
boningsgrop från 1000-talet. Då var Dalapottberget 
ett skär i ytterskärgården. Människorna som bodde 
i kusttrakterna då gjorde tillfälliga bostäder ute på 
skären. Så mycket vet vi inte om dem, de som bodde 
här, men de har lämnat spår efter sig.

Som naturföretagare är Johan inte bara företagare, 
utan också en slags ambassadör för vårt kultur- och 
naturarv. Och kulturarv finns det gott om i trakter-
na. Skärgården är full av historier: ”Far man ut till 
Öuran så är det väldigt mycket historia där. Samma 
sak på Tolvmangrundet”. Det finns fler bonings-
gropar, fiskeställen och lotsplatser, historier om va-
pensmuggling och vrak. Och så ”Häsigubbi”, spöket 
på Hälsingön, förstås.
 
Naturens hälsoeffekter då? Johan säger att för 
honom är naturens hälsoeffekter odiskutabla, för 
att han ser det själv, hela tiden. Men hur får man det 

beskrivet trovärdigt åt andra? ”De flesta kommer ju 
inte att säga emot, om du säger att friluftsliv är bra 
för dig - men det är skillnad mellan det man tror, 
men inte vet”. Det behövs något mätbart, för att ge 
tyngd och substans i det man säger. 

Johan far gärna och paddlar själv. Till fjällen åker 
han om han vill koppla av och koppla bort. Fjällen 
använder han bara för egen rekreation, utan att 
definitivt utesluta kundarbete i framtiden. Det är 
närområdet han använder i sin företagsverksamhet. 
”Vi har ju så mycket att göra här. Så varför köra 1000 
km?” Vi pratar om vilken naturtyp som är bäst för 
återhämtning. Finns det någon speciell sorts typ av 
natur som Johan söker sig till när han själv känner 
att han behöver återhämtning? Det visar sig att Jo-
han föredrar en naturomgivning som är i så naturligt 
tillstånd som möjligt, och gärna ganska öppen. Det 
är därför han tycker om fjällen och ytterskärgården: 
”Fjällen och ytterskärgården är, om inte syskon, så 
åtminstone kusiner”.

När det gäller råvaror så använder Johan gärna vilt,
om han använder kött. Lokalproducerade råvaror
och säsongsmat är andra hållbara lösningar. I ett av
sina program, ”Friluftskocken”, får kunderna välja
mellan tre olika alternativ på förrätt, huvudrätt och
dessert. Johan fixar råvarorna och kunderna får
själva tillreda maten i skogen. 

”Vi har så mycket att göra här. Så 
varför köra 1000 km?”
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Referensföretag: Tjarn
Tjarn är en 1800-tals gård som ligger ute i skogen, 
ungefär mittemellan Umeå och Örnsköldsvik, en mil 
inåt landet uppefter Lögdeälven. Tjarn ligger lite 
för sig själv, det är någon kilometer till närmaste 
gård. Vägen går brant ner mot älven – och där lig-
ger gården, omgiven av åkermark. Längs Lögdeälven 
finns branta, gamla skogbevuxna älvfåror. När älven 
under år efter år skurit sig ner genom sedimentlager 
har branta stränder, erosionsbranter, bildats. De här 
branta stränderna, som kan bli upp mot 50 meter 
höga, kallas i norrländska älvar för nipor.

Och här ligger Tjarn. ”Det är ett väldigt vackert och 
fridfullt ställe”, berättar Bengt-Erik Hesse som äger 
gården och driver verksamheten, ”De brukar bli 
tagna, folk som kommer ner här... och de får lan-
da”.  Gården är ett gammalt hemman, ett jordbruk 
med mangårdsbyggnad, härbre, bagarstuga och 
lagård. I slutet av 1800-talet behövde Olofsfors bruk 
en bostad för förmannen vid sågen i Hyngelsböle, 
som fanns en kilometer nedströms. 1885 flyttade 
man två enkelstugor, timrade kolartorp, och timrade 
upp dem till en mangårdsbyggnad i Tjarn. Troligen 
var marken uppodlad redan innan, det fanns åtmin-
stone en gammal lada på platsen. Så småningom 
lät man uppföra ett härbre. Bagarstugan är byggd 

1925, men troligtvis fanns en bagarstuga redan in-
nan dess. Tjarn består av ett traditionellt gårdstun, 
omgivet av åkermark, skog och älven. I Tjarn bodde 
olika arrendatorer mellan 1885 och 1910, när gården 
köptes upp av samma familj som Bengt-Erik i sin tur 
köpte gården av 2001. ”Den hade stått tom i 50 år 
när jag köpte ut den, den sista invånaren som bodde 
där dog 1954. Så det var lite att sätta händerna i!” 

Arrendatorerna jobbade åt Olofsfors bruk. Sågen i 
Hyngelsböle lades ner 1898 och personalen flyttade 
till nya sågverksamheter i Rundvik och Norrbyskär. 
Efter 1910 och fram till 1954 drevs Tjarn bara som 
ett litet gårdsbruk med fyra kor och en häst. ”Och så 
höll de på att kola också”, berättar Bengt-Erik, ”för 
Olofsfors bruk behövde mycket kol”. Efter en fem-
tioårig törnrosasömn vaknade Tjarn till liv igen 2001. 

”Jag hade faktiskt fått idén till verksamheten jag driv-
er från en artikel i Västerbottens Kuriren. Ett par uppe 
i Ammarnäs hade byggt upp ett sameviste i väglöst 
land och tog emot ledningsgrupper från börsbolag. 
De fick åka skidor dit, eller vandra, eller åka båt – och 
bo där utan el och mobiltäckning, med bara penna 
och papper tillhands. Då sa vi att något sådant där 
vore roligt att göra, men med en annan bakgrund 
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än den samiska, som de jobbade med där. Jag sa att 
jag tror att jag vet ett fint ställe. Vi gick samma dag 
efter vandringsleden, det var den 8:e maj, 2001. Vi 
gick längs vandringsleden till Hyngelsböle, och kom 
till gården. Jag hade faktiskt aldrig varit ner dit, jag 
visste bara om att det fanns ett fint ställe. Jag gick 
upp till farbror Atle, som jag visste ägde gården, och 
frågade om han kunde tänka sig att sälja – och nja jo, 
det tyckte han. Han hade ingen släkt överhuvudtaget 
kvar – och så fick vi möjligheten att köpa loss gården. 
Vi var faktiskt i både Norge och Sverige under som-
maren och tittade på många fina platser, men vi kom 
tillbaka till att det här nog var så fint som något an-
nat som fanns. Så vi köpte Tjarn i september 2001.”

De första åren var det mycket jobb med att rusta 
upp gården. Duktiga hantverkare specialiserade på 
gamla hus jobbade många timmar på byggnader-
na som stått tomma så länge. Golv och lite timmer 
fick bytas ut i mangårdsbyggnaden. Skorstenarna 
fick plockas ner och muras upp på nytt, mycket fick 
fixas från grunden. ”Men det blev ju riktigt, riktigt 
fint också”, säger Beng-Erik.  Efter de första årens 
massiva renoveringsarbete har han fixat litegrann 
själv, allt eftersom det har funnits behov. ”2004 var 
vi någorlunda klara med första delen. Då hade vi 15 
bäddplatser. Sen för tio år sedan gjorde jag i ord-
ning resten av byggnaderna också, så nu finns det 
29 bäddplatser”. De första kunderna kom till Tjarn 
redan hösten 2003, men då var inte mangårdsbyg- 
gnaden klar, utan bara bagarstugan. De kunderna 
besökte gården bara under ett event, under en dag. 
Från 2004 kom man igång med mötesgrupper.

Den sista invånaren på gården hade el mellan 1948 
och 1954, men när han gick bort klipptes elen av. 
”Sen har jag valt att inte dra tillbaka den för att få ett 
avbrott, så att det blir kontrast” säger Beng-Erik. Men 
det finns solceller, batteriladdare och -omformare, 
och mycket batterikapacitet. Det går att ha med da-
tor och ladda mobiltelefoner, och det finns faktiskt 
en projektor på Tjarn också för de kunder som be-

höver. Elpump hjälper till att få upp vattnet ur brun-
nen, och det finns också ett litet elverk för att köra 
dammsugare efter att gruppen har åkt, och för att 
använda diskmaskin. ”Det var något jag ordnade 
efter 7-8 år, hade inte pallat annars” skrattar Bengt-
Erik. 

Till hemmanet Tjarn hör 18 hektar mark. Största 
delen av skogen är skyddad. ”Det är väldigt vackert, 
med ganska branta gamla älvnipor och så finns det 
jättefin gammal blandskog efter nipkanterna”. I äl-
ven finns lax, öring, sik och harr. Djurlivet är överlag 
rikt, det finns t.ex. mycket bäver och flodpärlmus-
sla. Hela älven ingår i Natura 2000-nätverket, och 
älvens huvudfåra är förklarad som riksintresse för 
naturvård och friluftsliv. Det råder förbud mot vat-
tenkraftsutbyggnad. 
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”Den här miljön lättar helt klart upp för samtal, det blir bra 
samtal – och det är det som jag vill jobba med. Jag vill se 
till att kunderna får bra samtal”
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De åtta årstiderna. I Västerbotten och Österbotten 
är troligen de flesta som arbetar eller lever nära 
naturen, så som naturentreprenörer och naturföre-
tagare, medvetna om de små skiftningar och nyans-
er som förekommer under och mellan årstidsväxl-
ingarna. I så väl det samiska språket, som i det finska 
och estniska finns det vedertagna ord för hela åtta 
årstider.
 
Vi har vårvintern, när dagarna ljusnar, solen bör-
jar värma och fåglarnas kvitter väcker naturen som 
slumrat och man övergår sakta till vår. Under våren 
släpper isarna sitt fäste, tidiga vårblommor kikar 
fram och löven spricker så att man kan höra hur det 
knäpper. Vårsommar är det i juni med ljusa nätter 
och en grönska som fullkomligt exploderar. Sedan 
har vi en kort tid av sommar med ljus, värme och 
blomning. Under höstsommaren i augusti söker 
man sig ut i naturen för att skörda inför kommande 
vinter. Hösten kommer med stormar och hög fuktig 
luft, tid för jakt och svampplockning. Mörkret kom-
mer åter. Under höstvintern i november och decem-
ber blir dagarna korta och känns ofta gråa med regn, 
slask och snö. När det väl blir vinter och kallt finns 

Naturens hälsoeffekter

Faktaruta – skog 
Det finns forskning som visar skogens betydelse för människors mentala 
välmående. En timmes vistelse i skogen har visat sig inverka positivt på puls 
och blodtryck hos personer med utmattningssyndrom jämfört med om de vistas 
samma tid i stadsmiljö. Trädslaget har vid forskning inte visat någon signifikant 
inverkan på rehab-känsla medan däremot trädens ålder visat sig vara den vik-
tigaste variabeln för skogen i rehab-syfte. Trädhöjd och i vissa geografiska om-
råden har även skogens gleshet visat sig ha inverkan på skogens så kallade Re-
hab Index. Åldern, höjden och glesheten är alltså viktiga variabler för skogens 
rehab-värde.41

Simkin, Ojala & Tyrväinen42 (2020) har undersökt olika skogstypers inverkan på 
välmående. De gjorde test i fyra olika typer av skog; urban rekreationsskog, gam-
mal orörd skog, gammal kommersiell skog klar för avverkning samt ung kommer-
siell skog. Undersökningen visade att vistelse i alla skogstyperna var stärkande. 
Dock hade gammal skog en signifikant högre stärkande effekt än ung skog. Man 
kunde också konstatera att både den mogna kommersiella skogen och den gam-
la orörda skogen hade samma stärkande effekt på försökspersonerna medan 
den unga kommersiella skogen visade minst stärkande effekt.

här oftast snö som gör de annars mörka dagarna lite 
ljusare. Man kan spåra skogsdjur i snön och röra sig 
på isarna. Efter någon månad av vinter och köld gör 
åter ljuset och vårvintern sitt intrång.39 

Naturvistelsen – ett normaltillstånd?
De som är vana att röra sig i naturen är väl medvet-
na om alla dessa skiftningar, de lever i något som 
Åsa och Mats Ottosson40 kallar för människoartens 
normaltillstånd. Att den moderna människan åter-
hämtar sig och mår bra i naturen trots att de flesta 
av oss inte är särskilt nära naturen i vardagen har sitt 
ursprung i människoartens barndom. Naturvistelse 
är människoartens normaltillstånd, det är männis-
koartens hemvist med en djup människoerfarenhet 
av ett liv i närkontakt med naturen40. Men vi ska inte 
leva med en inställning att vi ska gå tillbaka till en tid 
som varit för att må bra, vi ska se inåt. För även om 
omgivningen har förändrats och livsförutsättningar-
na med den, så är vi fortfarande en biologisk varelse 
som fungerar på ungefär samma sätt som vid artens 
uppkomst. Därför bör vi, hävdar Åsa och Mats Ottos-
son, inte leva som vi var, men leva som vi är, innerst 
inne.40
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”De flesta kommer ju inte att säga emot, om du säger att 
friluftsliv är bra för dig – men det är skillnad mellan det 
man tror, men inte vet. Det behövs något mätbart, för att 
ge tyngd och substans i det man säger”
Johan Tonberg, Outside Kallan
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Våra kroppar är anpassade för att röra på sig fysiskt. 
Så har vi levt sedan urminnes tider, förutom under 
den allra senaste tiden då de flesta sitter stilla stora 
delar av sin vakna tid. Detta gäller även insidan som 
är anpassad till naturens olika sinnesintryck, men nu 
lever de flesta i naturfattiga miljöer med andra sin-
nesintryck. Levnadsvanorna har förändrats så att de 
flesta av oss lever under ständig stress och den psy-
kiska hälsan blir lidande. Vi är nämligen gjorda för 
att hantera plötsliga men övergående stresspåslag, 
kroppen tål inte oavbruten stress. Man kan kalla det 
trögföränderlighet. Denna inre trögföränderlighet 
medför dock även att vi människor har tillgång till 
nedärvda sätt att dämpa stressen. ”Det är bara 
för en stund att återvända till den biologiska hem-
känslans omgivningar”.40

Vi människor klarar en hel del stress och ett högte-
knologiskt liv bara vi där emellan tar en paus och 
låter kroppen återgå till ett inre viloläge. Vi behöver 
rejäla pauser med naturnärvaro för att klara av det 
stressiga vardagsliv vi lever. Kanske behöver vi åter-
upptäcka de åtta årstiderna.

Enligt Rachel och Stephen Kaplan uppfattar vi om-
världen på två olika sätt: genom spontan uppmärk-
samhet och riktad uppmärksamhet. När vi vistas i 
naturen är den spontana uppmärksamheten påkop-
plad och hjärnan registrerar intryck från omvärlden 
utan större ansträngning. Naturen ger en sorts fri-
zon från det högteknologiska samhället som stän-
digt ställer krav, där prestationer är en huvudsak och 
den riktade uppmärksamheten används. Naturen 
uppfattas som kravlös. Behovet av att vara ensam 
och behovet av att försvinna från krav är vanligt. Att 
vara ensam i naturen ger människan en känsla av att 
slippa undan konkurrensen med andra människor 
för en stund.40,43,44,45  

Paret Ottosson40 delar med sig av sina egna erfaren-
heter kring att kraven släpper under deras fjällvan-
dringar. De hävdar att de sällan tänker så små och 
enkla tankar som under en vandring i fjällen. Det 
basala och nära fyller sinnet: är jag kissnödig, är jag 
hungrig, fotfästet steg för steg, grästuvor, höjdkur-
vor och renstigar. Tillvaron förenklad till det mest 

Naturen uppfattas som kravlös
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”Skogen är större än 
träden. Den är ett kollektiv 
som skördar solljus och 
bygger artrikedom.  
Skogen prasslar och doftar 
och sjunger och ångar och 
susar och andas. Alltid 
har man sällskap. Och det 
behöver inte vara stor- 
slaget eller sällsynt för att 
beröra”40

basala. Kanske det är det här, just tack vare att na-
turen uppfatt as som kravlös, som man kan koppla 
bort den riktade uppmärksamheten och skalar ner 
till basbehoven som Jesper på NatVenture pratar 
om. 

”För mig är det jättekonkret”, säger Jesper, ”Jag är 
sådan som person också. För mig så far det ganska 
snabbt tillbaka till det att när man far ut, så slutar 
det att handla om de där vardagliga sakerna som 
skapar stress där hemma: mycket kläder att tvätta, 
diskmaskinen är inte urplockad. Då man kommer ut, 
så kommer basbehoven fram: att vara mätt, att vara 
torr, att hålla värmen – och då fokuserar man på 
det. För mig är det inte beroende av forskning och 
sådant, för att vara lite tråkig – utan det blir för mig 
att jag snabbt går tillbaka till livsnödvändigheterna, 
och på det sättet gör det att jag mår bra. Det är så 
pass enkelt, basbehov för människor”.

”Jag tror att det är en del med tjusningen att vara 
ute på tur”, tillägger Camilla, ”Jag älskar ju att vara 
på långtur. Då handlar det om basbehoven. Och du 
vet precis vad du ska göra. Jag får alltid en frihets-  
känsla. Jag minns när vi var i Spanien och vandrade 
pilgrimsvandringen, då hade man ju så lite packning 
som möjligt. Då tänkte jag att det är ju helt otroligt 
– jag klarar mig med de här få klädesplaggen. Och så 
har man skåpet fullt hemma!” De behov en männi-
ska först prioriterar att uppfylla är av fysiologisk art 
och består av basbehov så som syre, mat, vatten och 
sömn. 

Naturens återhämtande effekt
Det finns en del forskning som tyder på att vistelse 
i naturmiljöer har en gynnsam effekt både på fysisk 
och psykisk hälsa, en del av denna forskning kan man 
hitta i Oxford Textbook of Nature and Public Health 
som utkom 201846. Det finns två grundläggande te-
orier om varför människan återhämtar sig i naturen 
som kan lyftas fram här. Det är Stephen och Rachel 
Kaplans teori om uppmärksamhetsåterhämtning 
och Roger Ulrich teori om stressreducering.
 
Ulrich teori baserar sig på tanken att den moderna 
människan har en inbyggd biologisk beredskap att 
agera på faror i naturen men inte en beredskap att 
agera i samband med stressituationer som kan up-
pkomma i bebyggda miljöer. Detta gör att männis-
kan när hon kommer ut i en naturlig miljö som känns 
trygg kan slappna av. Experiment utförda utgående 
från denna teori bekräftar att om man ser natur- 
omgivning får man en effektivare återhämtning från 
akut stress, lägre blodtryck, lägre hjärtfrekvens och 
minskad anspänning i muskler. En av Ulrichs studi-
er visar bland annat att patienter kan återhämta sig 
snabbare om de från sitt sjukhusfönster har utsikt 
över natur framom t.ex en tegelmur.47,48 
  
Kaplans teori är mer inriktad på vad som händer i 
våra hjärnor när vi vistas i naturen och hur man kan 
återfå kraft när man tröttat ut sin hjärnas kognitiva 
funktioner genom ständig riktad uppmärksamhet. 
Det vill säga när man är mentalt slutkörd. Naturvis-
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telse däremot plockar fram den spontana uppmärk-
samheten i hjärnan, vilket inte är lika uttröttande 
och hjärnan får vila. Fascination anses spela en stor 
roll i denna teori.40,47 Fascination, förundran, känslan 
av att något är mycket trevligt eller intressant kom-
mer att diskuteras under  kapitlet  ”Att  uppleva  na-
turen”  (sida 46).

I samband med detta kan man påpeka att dessa te-
orier inte ska ses som varandra uteslutande. En sak 
som de är överens om är att den grundläggande 
förklaringen till varför vi återhämtar oss i naturen 
ligger i vår arts ursprung.40 

Men om man för en stund frångår den grundläggan-
de basala tanken att vi mår bra i naturen på grund 
av vår arts ursprung och istället går in på de små de-
lområden av förklaringar som forskningen kommit 
fram till. Då finner man en hel del, om än i förhål-
lande till ursprungstanken sett ganska smala men 
ändå oerhört viktiga, områden med förklaringar till 
varför vi mår bra i naturen.

Det har visat sig att det finns en koppling mellan 
naturvistelse och mentala-, fysiologiska- och sociala 
hälsofördelar. Vid naturvistelse utsätts man kanske 

för mindre buller och luftföroreningar, naturvis-
telsen kan ha en stressreducerande inverkan, man 
är fysiskt aktiv när man beger sig ut i naturen, det 
stärker kanske sociala kontakter om man går ut till-
sammans med någon i naturen och så har naturv-
istelsen också genom forskning visat sig stärka im-
munförsvaret.46,49,50,51

Man kan använda modellen på motstående sida för 
att åskådliggöra naturvistelsens påverkan på männ-
iskors hälsa och välbefinnande. Modellen är utfor-
mad för förhållanden närmare ekvatorn. På våra 
breddgrader kommer ännu en faktor in i bilden,  
dagsljus. Att få tillräcklig mängd naturligt ljus un-
der den mörka årstiden förebygger problem som 
uppstår på grund av brist på dagsljus62. 

Det viktigaste är kanske att man håller i åtanke att det 
ena inte utesluter det andra i diskussionerna kring 
hur och vad som påverkar vår hälsa och välbefin-
nande i naturen. Modellen utgör en grov indelning 
och alla områden kan innehålla till exempel känsla, 
förundran, fysisk aktivitet, immunförsvar, mikrober 
och fraktalmönster: många små enheter som bildar 
en helhet. Alla dessa mindre enheter kommer att 
beröras i detta kapitel och i kapitlen framöver.

“…det är bra att röra på sig och att andas frisk luft, men det är 
inte bara detta. Det är också något mer, något som har med den 
mentala hälsan och kanske, till och med, med själen att göra. Det 
är avstressande att vara ute, det skänker ett lugn inombords, man 
får tid att tänka och kommer i kontakt med en dimension av sig 
själv som ofta trycks undan i det stressiga vardagslivet” 52
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Samband mellan psykiska, fysiologiska och sociala  
hälsoeffekter av naturvistelse

Naturlig 
omgivning
Typ, storlek

Naturvistelse
Frekvens

Längd,
aktivitet

Fysisk 
aktivitet

Motion och 
kondition

Hälsa 
och 

välbefinnande

Minskad 
exponering 
för ljud- och 

luftförorening

Stress- 
reducering och 
återhämtning

Psykisk och 
fysiologisk

Sociala
 kontakter

Stärkt 
immunförsvar
Fysisk kontakt 

med natur

Den här modellen är ett sätt att synliggöra hur naturens positiva hälsoeffekter är mångfacetterade. Vi påver-
kas av hurudan omgivning vi rör oss i, hur ofta och hur länge vi rör oss där, och beroende på vad vi gör där. 
Vi mår bra av att inte exponeras för ljud- och luftföroreningar, av att få tillräckligt med dagsljus, vi mår bra 
av naturens återhämtande och stressreducerande effekt när vårt blodtryck sjunker, våra stresshormoner 
sjunker. Vi mår bra av att fysiskt röra på oss, och vi mår bra av sociala kontakter. Vårt immunförsvar påverkas 
också positivt. Alla dessa mindre enheter kommer att beröras i detta kapitel och i kapitlen framöver. Modell 
modifierad från FAO49.
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Allt börjar med att man måste gå ut, ut i en naturlig 
omgivning. Då har man en naturvistelse. Vilka effe-
kter naturvistelsen har på hälsa och välbefinnande 
beror sedan på hur ofta man går ut och vistas i 
naturen, hur länge naturvistelsen pågår och kan-
ske vilken aktivitet man utför i samband med sin 
naturvistelse. 

Ännu finns det för lite forskning kring naturvis-
telsens påverkan på människan för att kunna ange 
någon exakt frekvens eller längd på naturvistelsen 
som skulle vara optimal. En amerikansk psykolog, 
David Strayer, pratar om tredagarseffekten. Han me-
nar att den mentala vindrutan genomgår en gradvis 
rengöring under några dagars vistelse i vildmarken. 
Om man ser på skogsbadsforskningen i Japan för att 
få någon form av fingervisning, så rekommenderas 
där skogsterapiprogram med lugn skogspromenad 
som varar minst två timmar. Men enligt professor 
Yoshifumi Miyazaki kickar kroppens lugn-och-ro-sys-
tem igång redan efter en femton minuters skogsvis-
telse. Om man väljer att vara ute en hel dag så kan 
effekten med ett lägre blodtryck vara i upp till fem 
dagar. Japanernas forskning kring naturvistelsen och 
immunförsvar tyder på att om man vistas tre dagar 
i skogen så kan man få en effekt som sitter kvar i 

Naturlig omgivning och naturvistelse
minst trettio dagar. En rejäl skogsvistelse i månaden 
kan alltså vara till stor fördel för immunförsvaret.40 

En annan sak som längre naturvistelser också kan 
rätta till är rubbade dygnsrytmer och dåliga sömn-
vanor. Allt levande; människor, djur, växter, vissa 
bakterier och encelliga organismer har visat sig ha en 
inre klocka. Det är ett 24-timmarssystem som av for-
skarna kallas för den cirkadiska rytmen (latinets cirka 
diem – ”ungefär en dag”). Den inre klockan reglerar 
funktioner i cellerna så att de sker vid rätt tidpunkt 
för organismen.53 En lång rad allvarliga hälsoproblem 
är förknippade med om kroppens biologiska dygns-
rytm hamnar i otakt. T.ex. kan glukostoleransen, 
insulinkänsligheten och aptitkontrollen påverkas, 
vilket kan leda till fetma eller diabetes. Ökad risk för 
cancer, psykiska åkommor och hjärt-kärlsjukdom har 
genom studier visat sig vara vanligare hos personer 
som genom t.ex. skiftesarbete förskjuter dygnsrytm- 
en.53 En amerikansk-svensk studie tyder på att en 
helgvistelse i naturen räcker till för att synkronisera 
kroppens klocka så att den stämmer med naturens.40

Skog behöver inte bara betyda skogsbad  eller s.k. 
”mind walks”. Skogar kan också erbjuda en trevlig 
atmosfär för fysisk aktivitet, och om skogen är stor 

“De flyktiga föreningar som utsöndras av träd i 
finländska skogar är främst terpener. Till terpener 
hör pinenerna. Alfa-pinen, som utsöndras av tallar, 
har i låga doser en positiv effekt på högt blodtryck 
och lindrar stress, spänning samt utmattning enligt 
japanska forskare. Japanska forskare menar också 
att de flyktiga, organiska föreningar som utsöndras 
av träd stärker immuniteten” 159
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Luft, ljud och ljus 
Både miljö och hälsa påverkas av luftföroreningar. 
Dels förorsakar luftföroreningar växtskador, korro-
sion, nedsmutsning, övergödning, försurning och 
klimatförändringar samtidigt som de förorsakar sjuk-
domar och förtidig död.56

Enligt WHO förorsakar luftföroreningar ungefär 7 
miljoner förtida dödsfall varje år, och problemen 
fortsätter att öka i stora delar av världen. I Sverige 
kräver luftföroreningar ungefär 7600 förtida döds-
fall varje år enligt en svensk rapport57 och i Finland 
ungefär 2000 förtida dödsfall per år58. Förorening-
ar i luften består av olika typer, de kan förekomma 
antingen som gaser eller som partiklar i luften. Ut-
släpp från bilar kan vara avgaser men även partiklar 
på grund av förslitningar av vägunderlag, hjul och 
bromsar. Industrier, fjärrvärmesystem och andra up-
pvärmningssystem samt giftiga bekämpningsmedel 
som används i jordbruk är stora bidragare till luft-
föroreningar. Luftföroreningarna orsakar olika hjärt- 
och kärlsjukdomar och luftvägssjukdomar.59,60,61 

Luftföroreningar har också visat sig påverka hjär-
nans kognitiva kapacitet. En studie54 visar att de 
som rört sig längs en livligt trafikerad led hade lägre 
plasticitet i hjärnan än de som rört sig i natur med 
mindre luftföroreningar. Luftföroreningar ger alltså 
ett inflammationstillstånd i hjärnan och gör att man 
kan få svårare att lagra ny information.

Ljudföroreningar är också ett växande problem idag. 
Preliminära undersökningsresultat tyder på att ljud-
föroreningar påverkar hälsan i liknande utsträckning 
som luftföroreningarna men på ett annat sätt. Bull-
er framkallar irritation, sömnproblem och hjärt- och 
kärlsjukdomar. Irritationsproblem framkallas av hör-
bara ljud medan det även finns forskning som tyder 
på att också sådana ljud som vi inte kan höra påver-
kar vår kropp negativt.59

Växter, buskar och träd och vissa speciella trädarter 
förbättrar luftkvaliteten genom att filtrera bort 
gaser och luftburna partiklar. Samtidigt reducerar 

växtlighet buller och kan hjälpa till att påverka ljud-
föroreningar. I städer och tätorter är det därför vik-
tigt att låta träd och buskar finnas kvar vid planering 
av områden för att motverka föroreningarna.59

Dagsljuset. I Norden där vi har stora skillnader i 
ljusintag beroende på årstidsväxlingarna har man 
noterat att den mörka årstiden ökar hälsoprob-
lem som är sammankopplade med sömnreglering, 
humör, vakenhet och andra kroppsliga besvär.62 

Före vi fick elektriskt ljus och datorskärmar fick krop- 
pen i princip alltid det dagsljus den behövde för sin 
normala funktion. Man arbetade ute om dagarna, 
den naturliga dygnsrytmen fungerade och med den 
upprätthölls och upprätthålls ännu idag livsviktiga 
kroppsfunktioner som sömn, kroppstemperatur, 
hormonproduktion och ämnesomsättning. Förutom 
att dygnsrytmen hålls mera naturlig om man vistas 
utomhus i dagsljus så har solen även en effekt på 
kroppen genom att D-vitamin bildas i huden med 
hjälp av solljus. Detta hjälper till att hålla oss friska. 
Det har visat sig att D-vitaminet inverkar positivt på 
tänder och skelett, men dessutom tyder forskning 

nog kan den erbjuda en rad olika möjligheter för 
rekreation både mentalt och fysiskt.55 Det är rel-
evant hurudan natur man vistas i. På sidan 94-97 
finns en sammanfattning av 31 kännetecken på en 
hälsofrämjande naturomgivning, gjord av Adele Pa-
junen och Marko Leppänen.159
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nu på att det hjälper till att reglera kroppens immun-
försvar och skyddar mot diabetes, en del former av 
cancer och hjärt-kärlsjukdomar.40

Folkhälsomyndighetens rapport62 visar att dagsljus 
har positiva effekter på sömnens längd, kvalitet och 
sömnmönster. Dagsljusexponering ger under dagtid 
högre vakenhet, mildrar depression och stärker den 
kognitiva förmågan. Ett stort problem är bara det att 
vi vistas allt mindre utomhus där vi exponeras för 
dagsljus. Elektriskt ljus har sämre ljuskvalitet och 
är mindre hälsofrämjande, så det kan inte ersätta 
dagsljus. Det man får tänka på vid nybyggnationer 
är hur fönstren placeras och vilken storlek de har. 
Avstånd mellan husen och höjden på närliggande 
hus är också sådant man bör fästa uppmärksamhet 
vid när man planerar nya områden.62

 
Det bästa vore kanske att man avsätter tillräckligt 
med tid varje dag för att komma ut i dagsljuset en 
stund. Solljuset och den värme det alstrar hjälper 
till att sänka blodtrycket och kroppens stressnivåer 
i och med att blodkärlen och cirkulationen funger-

Stressreducering och återhämtning
I stora delar av världen är stressrelaterade sjukdo-
mar och psykisk ohälsa ett växande folkhälsoprob-
lem med höga sjukskrivningskostnader som följd. 
Det vore därför viktigt att hitta effektiva metoder 
för stressreducering och rehabilitering.40,41 Det finns 
t.ex. forskning som visar att stress leder till kronis-
ka inflammationstillstånd i kroppen, som kan rubba 
den inre klockan och leda till hälsoproblem.63  

Ett experiment utfört på människor som var sjuk-
skrivna på grund av stress visade att de som fick 
besöka en rehabträdgård regelbundet under tre 
månaders tid mådde bättre och sökte mindre 
läkarvård jämfört med en kontrollgrupp som inte 
besökte någon rehabträdgård.41 I en amerikansk un-
dersökning upptäckte man att 90 minuters prome- 
nader i naturen minskade både det självupplevda 
ältandet av negativa tankar hos försökspersonerna 
samt den neurologiska aktiviteten i frontalloben, en 
del av hjärnan som kopplas ihop med mental ohäl-
sa.158

Det finns också forskning som visar hur viktig sko-
gen är för människors mentala välmående och hur 
vistelse i skogen påverkar puls och blodtryck. I en 
undersökning fick människor med utmattningssyn-
drom (utbrändhet), som under en timme vistades i 
skog, signifikant lägre puls och blodtryck, de kände 
sig mer avstressade, mådde bättre och fick en för-
bättrad förmåga till uppmärksamhet jämfört med 
när de vistades en timme i en stadsmiljö. Detta tyder 
på att skogen kan vara en lämplig miljö för rehabili- 
tering av människor som är sjukskrivna på grund av 
stress.41 

Man har forskat kring hur fraktalmönster i naturen 
påverkar vårt sinnestillstånd.40,64 Bland andra så har 
Caroline Hägerhäll, professor vid Sveriges Lantbruk-
suniversitet i Alnarp, bedrivit forskning som visar 
att skogsvistelse kan hjälpa till att bota stresstill-
stånd. Hon och hennes forskargrupp menar att just 
naturens fraktala mönster som förekommer t.ex. i 
träd, moln eller ormbunkar stimulerar vår hjärna så 
att vi hålls vakna och nyfikna på en alldeles lagom 
nivå för att återhämtning ska underlättas. Ett frak-
talmönster är ett självupprepande, oregelbundet 
mönster med en slumpvis variation av en tydlig gru- 
ndstruktur, som i en ormbunkes blad.65  

ar bättre. Endorfiner frigörs i kroppen av solvärmen 
och det gör att humöret höjs.40 
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Fysisk aktivitet och sociala kontakter
Genom forskning vet man att motion och kondition 
kan förebygga olika typer av sjukdomar och ett ak-
tivt liv har visat sig ge omfattande hälsofördelar.66 

Finland och Sverige följer WHO:s rekommendation 
för fysisk aktivitet, vilket innebär att motionera i 
minst 150 minuter i veckan med måttlig intensitet, 
eller 75 minuter med hög intensitet. Olika forsk-
ningsrapporter visar lite olika siffror men faktum är 
att mer än hälften av svenskarna och hälften av fin-
ländarna inte når upp till denna aktivitetsnivå.65

Ny forskning51 visar att olika fysiska aktiviteter ger 
en mer hälsobringande effekt i form av återhämt-
ning om de utförs ute i naturen än om samma typ-
er av aktivitet utförs i bebyggd miljö eller inomhus. 
Mer kan du läsa i kapitlet om att vara aktiv i naturen 
(sid 49).     

I dagens samhälle skärmar vi av oss allt mer från 
varandra av olika orsaker. Smarttelefoner och annan 
teknik upptar nu minst en tredjedel av vår vakna tid. 
Individualismen har ökat, och det har även den ofrivil-
liga ensamheten. Ofrivillig ensamhet anses vara farli-
gare än alkoholkonsumtion, rökning och övervikt.68 

En studie från 201569 visar att ofrivillig ensamhet 
påverkar vår hälsa genom att kroppen påverkas ända 
ner på cellnivå. Studien visade att kroppen reagerar 
ungefär likadant på ensamhet som när den utsätts 
för fara. Stresshormonnivåerna ökar och kroppens 
immunförsvar försämras i hanteringen av bakterie- 
och virusinfektioner. Ofrivillig ensamhet leder på 
sikt till sämre hälsa och isolering.69

 
De sociala kontakterna som man kan få genom 
naturvistelse tillsammans med andra är viktiga för 
att motverka den ofrivilliga ensamheten. Att vistas 
i naturen ger positiva hälsoeffekter för alla ålders-
grupper. Det finns forskning som visar att seniorer 
som har möjlighet att bege sig ut i gröna områden 
i sitt bostadsområde håller sig friska dels genom fy-
sisk aktivitet och dels genom samvaro med andra i 
omgivningen under utevistelsen. Den mentala häl-
san hos äldre har visat sig gynnas av vistelse tillsam-
mans med andra i naturen.66

Social sammanhållning är en komplex och multifak-
toriell företeelse. Grönområden har förutsättnin-
gen att spela en roll i sammanhanget, men enbart 
som en främjande eller underlättande faktor för 
det sociala samspelet. Typen, kvaliteten och kon-
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Stärkt immunförsvar
Människokroppen är ett ekosystem, till större del-
en uppbyggd av mikrobiella celler än mänskliga 
celler och samtidigt består den av trehundrafalt mer 
mikrobiella gener än mänskliga gener.72

Nyligen har en finländsk studie, ledd av Naturre-
sursinstitutet, kring immunreglering hos dagisbarn 

struktionen av grönområdet är viktiga faktorer som 
avgör om grönområdet främjar socialt samspel. Ofta 
handlar det om flyktiga sociala kontakter om man 
träffar okända människor i sitt grönområde, man 
säger kanske bara hej eller har ett kort samtal. Men 
ibland kan grönområden ge möjligheten att bevara 
en existerande vänskap eller utveckla ny vänskap. 
Detta är mera troligt om det ordnas någon form av 
aktivitet på området, fotbollsspel eller andra organ-
iserade aktiviteter som leder till intensivare interak-
tioner. Grönområden ger åtminstone möjligheten 
för dem som rör sig där att träffa andra och inter-
agera, och för en del kan detta bli en värdefull möj- 
lighet att bekanta sig med andra i området.70

Umgänge med djur eller att vara djurägare har också 
visat sig öka sociala kontakter och utveckla den so-
ciala identiteten. Man kommer lättare i samspråk 
med andra okända djurägare som man möter än 
med andra okända människor. Djurintresset kan 
också leda till att man går med i föreningsverksam-
het eller deltar i kurser.71
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funnit belägg för att barns ”gröna kontakter” berikar 
deras mikrobflora och förbättrar immunförsvaret.50 

Snabbt och förenklat förklarat fungerar immunsys-
temet så här: När vi föds kan man likna immun-
systemet vid ett datasystem. Det har hårdvara och 
mjukvara, men vid födseln mycket lite data. Därför 
måste immunsystemet tränas med information eller 
data från den mikrobiella miljön. De mikrobiella sig-
nalerna behövs för att utveckla lymfsystemet. Sedan 
är det viktigt att man exponeras för en mångfald av 
organismer för att kroppen ska kunna bygga upp ett 
minne av molekylära strukturer för att utveckla en 
snabb igenkänning av nya farliga organismer. Mikro-
biella komponenter som tas upp från tarmen upp- 
rätthåller bakgrundsaktiveringen av det medfödda 
immunsystemet. Exponeringen för mikrober expan-
derar de reglerande vägar som kontrollerar immun-
systemet och hindrar det bland annat från att attac-
kera sig själv eller harmlösa allergener.72

Det finns också forskning som visar att vissa träds 
doftämnen, fytoncider som utsöndras som försvar 
mot insekter, också påverkar människors immun-
försvar. Detta genom att de vita blodkropparna som 
är viktiga i kroppens immunförsvar ökar i antal och 
aktivitet när vi utsätts för doftämnen eller fyton-
ciderna. Japanska skogsbadsforskare har gjort den-
na upptäckt när de studerat skogsbadets effekt på 
immunförsvar.40,55 

”När vi föds kan man 
likna immunsystemet 
vid ett datasystem. 
Det har hårdvara och 
mjukvara, men vid 
födseln mycket lite 
data. Därför måste  
immunförsvaret 
tränas med informa-
tion eller data från 
den mikrobiella  
miljön” 72
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Under de senaste åren har möjligheten att skriva ut 
Fysisk aktivitet på recept börjat användas allt mer 
frekvent av läkare i Sverige. Enligt en rapport som 
granskat fysisk aktivitet på recept i de nordiska län-
derna så hade FaR fått stort genomslag i Sverige re-
dan 2010.73 Dock är det inget som säger att den fy-
siska aktiviteten bör utföras utomhus i naturen, den 
kan likaväl ske inomhus i någon idrottshall. Det finns 
forskning51 som tyder på att fysisk aktivitet ger bät-
tre återhämtning om den utförs utomhus, varför det 
kanske vore angeläget att försöka reda ut huruvida 
FaR kunde kombineras med Naturvistelse på recept 
för en större effekt på folkhälsan. 

Naturunderstödd rehabilitering med rehabiliter-
ing på lantgårdar, trädgårdsterapi etc. har också 
blivit vanligare i Sverige under de senaste åren 
men enligt paret Ottoson40 har man gjort betydligt 
mindre för att uppmuntra till egenvård i naturen, 
s.k natur på recept. Dock finns det nu projekt som 
gör olika försök med naturvistelse på recept. T.ex i 
Täby, och i Skåne kan läkare ordinera vandring på 
Skåneleden och på så vis kombinera fysisk aktivitet 
på recept med natur, så vi är på väg i rätt riktning 
även om det skyndas ytterst långsamt i samhället.
 
Situationen i Finland 2010 var enligt den nordiska 
rapporten73 sådan att fysisk aktivitet på recept i Fin-
land enbart föreskrevs av ett fåtal enstusiaster och 
metoden användes i mycket liten utsträckning. I dags   
läget är situationen knappast mycket förändrad. En 
form av naturunderstödd rehabilitering förekommer 
numera också i Finland genom föreningen Green 
Care Finland som är en finsk organisation som be-
främjar användningen av natur-, djur- och lant-
gårdsbaserade metoder i tjänster inom välmående 
och hälsa, dock visar en rapport från 201475 att 
grön omsorg inte ännu då användes i någon större 
utsträckning i Österbotten. Nyligen har det dock i 
södra delarna av Finland påbörjats några försöks- 
projekt som involverar naturvistelse och hälsoskog 
i samråd med hälsovård och läkare. 

Hur naturen används i hälsovården

Även djur och djurens mikrober har en positiv inver-
kan på människans immunförsvar. Studier tyder på 
att kontakt med kor och grisar under spädbarns-
tiden kan ge ett skydd mot allergier. I hushåll med 
hund är den mikrobiella variationen mycket större 
än i djurlösa hushåll och det har visat sig att även 
kontakt med hundar har en positiv inverkan på im-
munförsvaret.72

Existerande servicemodeller i Finland är Grön om-
sorg och Grön kraft. Grön omsorg innefattar tjänster 
inom omsorg och rehabilitering. Den offentliga sek-
torn ansvarar för tjänsterna som produceras under 
social- och hälsovårdslagsstiftningen. Flera tjänster 
inom grön omsorg förutsätter att producenten har 
en utbildning inom social- och hälsovårdsbranschen 
eller ett nära samarbete med utbildade aktörer 
inom branschen. Kunderna inom grön omsorg kan 
på något sätt beskrivas vara utsatta eller sårbara. De 
har ett behov av omsorg eller rehabilitering, eller  
finns i riskzonen för att bli marginaliserade.

Grön kraft-producenter kan bedriva målinrikta-
de naturbaserade tjänster inom olika områden, 
från arbetsvälbefinnande och andra tjänster inom 
välmående till tjänster som pedagogik, rekreation 
och fritidsverksamhet. Det innebär att kunderna 
inte är speciellt utsatta och det ställs inga krav på 
utbildning hos tjänsteproducenterna, varför tjänst- 
er inom grön kraft kan produceras av flera olika ak-
törer. Endast tjänster inom pedagogik och uppfos-
tran definieras och regleras enligt lagstiftning.76,77 
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I Sverige definieras grön omsorg som meningsfull 
sysselsättning på gårdar i lantlig miljö för människor 
med behov av särskilt stöd. Målgruppen är oftast 
människor som på olika sätt berörs av socialtjänst-
lagen, lagen om stöd och service eller omfattas av 
olika myndigheters insatser för att kunna återgå till 
arbetsmarknaden. Vanligtvis är det kommuner och 
regioner som köper tjänsterna, men privata vårdbo-
lag är också en växande kundgrupp som innebär nya 
samarbetsmöjligheter för gårdarna.78 

Det finns lika många sätt att bedriva omsorgsverk-
samhet som det finns gårdar. Varje gård är unik med 
sin gårdsmiljö, produktion, djur, aktiviteter, ambi-
tion och drivkraft hos landsbygdsföretagaren. En 
del tar emot mångfaldigt fysiskt eller psykiskt funk-
tionsnedsatta där vistelsen i sig, atmosfären och 
omgivningen gör dem gott. På andra gårdar utför 
omsorgstagarna enklare arbeten utan krav på arbet-
stempo eller kvalitet.78,79

Grön Arena är ett koncept inom Hushållningssäll-
skapet för utveckling av gårdar som erbjuder tjän-
ster inom social omsorg, skola och hälsoområdet. 
Tjänsterna anpassas efter den enskilde individen för 
att nå personlig utveckling och en förbättrad livsk-
valité. Aktiviteterna utgår från gårdens arbete med 
djur, natur och trädgård.79,80

Beräkningar visar att samhällskostnaden för psykisk 
sjukdom ökat över tid och utgjorde år 2017 unge-
fär en fjärdedel av de totala sjukdomskostnaderna i 
Sverige. Ökningen förklaras av kostnader till följd av 
tillfällig och långvarig sjukfrånvaro. Ungefär hälften 

FaR eller fysisk aktivitet på recept används i Sverige
Fysisk aktivitet på recept (FaR) är en arbetsmetod för hälso- och sjukvården som un-
der de senaste åren vunnit allt större uppmärksamhet både nationellt och internatio-
nellt. FaR står för fysisk aktivitet på recept, och är en evidensbaserad metod som kan 
användas både i sjukdomsbehandling och sjukdomsprevention. FaR ska användas av 
legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal, under förutsättning att fysisk aktivitet har 
effekt avseende hälsoutfall och fysisk aktivitetsnivå utifrån tillgänglig evidens samt att 
patienten kan utföra den fysiska aktiviteten utanför hälso- och sjukvården.74

För att gå en FaR-kurs ska det finnas en koppling till en certifierad aktivitetsarrangör. Alla 
som vill erbjuda FaR bör gå FaR-kurs, kontrollera med din region vilka möjligheter som 
finns. Utbildning, kunskap och ledarerfarenhet i den egna aktiviteten är ett krav innan 
tillträde till FaR-kursen. Ledaren skall också vara väl förtrogen med att arbeta med männi-
skor. Kursen är kvalitetssäkrad och godkänd av Livsstilsenheten på Karolinska Institutet.74

av de totala kostnaderna till följd av långvarig sjuk-
frånvaro (sjuk- och aktivitetsersättning) och tillfällig 
sjukfrånvaro under år 2017 var till följd av psykisk 
sjukdom.81 Enligt Insamlingsstiftelsen Natur och Häl-
sa82 i Sverige är den psykiska ohälsan vår tids störs-
ta utmaning. Stiftelsen hänvisar till sammanställn-
ingar gjorda av Institutet för hälsoekonomi (IHE) 
och Ramboll som visar att samhällskostnaderna för 
psykisk ohälsa överstiger samhällets kostnader för 
sjukdomar relaterade till alkohol och tobak (160, 
100 respektive 30 miljarder svenska kronor per år).82 

Detta antyder att det finns stora samhällskostnader 
att spara i form av förebyggande arbete. 

Naturunderstödd rehabilitering utvecklas mot 
medicinsk naturunderstödd terapi. År 2008 inledde 
Alnarps Rehabträdgård, en rehabiliteringsträdgård 
där man bedrev trädgårdsterapi för personer sjuk-
skrivna p.g.a stressrelaterad ohälsa, och Region 
Skåne ett forskningssamarbete där man utforskade 
olika upplägg av behandling och utformade ett kon-
cept. Alnarps Rehabträdgård var bemannad med ett 
medicinskt team: psykiater, psykoterapeut, fysioter-
apeut och arbetsterapeut, men även ”grön” kompe-
tens genom en trädgårdsmästare, trädgårdsingenjör 
och landskapsarkitekt. Alnarps Rehabträdgård var 
alltså en mycket specialiserad universitetsklinik för 
speciell sjukvård med en kapacitet på 40 patienter 
per år. Verksamheten avrundas våren 2021 då forsk-
ningsuppdraget avslutas.160

I och med den relativt låga kapaciteten Alnarps Re-
habträdgård hade, samt att det är kostsamt med 
specialdesignade trädgårdar och svårighet att rekry-
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”Djuren har nog en enorm hälso- 
effekt. Man kan ju se sådana som 
mår riktigt dåligt, de kan komma till 
ro på ett helt annat sätt. Det finns 
nog väldigt mycket att göra där, att 
få folk att må bra genom att vara 
nära djur”
Linda Rönnlund, Mickelbo gård

tera kompetent och erfaren personal, beslöt Re-
gion Skåne år 2013 att upphandla 10 gårdar. Fem 
av gårdarna inriktade sig på natur och trädgård och 
fem djurgårdar, företrädelsevis hästgårdar. Gårdar-
na skulle uppfylla vissa krav, men fick inte utöva 
sjukvård. Konceptet gick ut på att gårdarna skulle till-
handahålla social samvaro och naturbaserade aktivi-
teter enligt speciella scheman. Detta blev att kallas 
Naturunderstödd rehabilitering på landsbygd, NUR. 
Nu fick vårdcentraler och psykiatriska öppenvårds-
mottagningar anmäla sig som NUR-enheter och 
skriva under avtal där det framgick att vårdmottag-
ningen hade det medicinska ansvaret för deltagarna 
även om de vistades ute på gården. Man beräknade 
att kapaciteten för de 10 gårdarna skulle räcka till 
ungefär 300 patienter årligen på primärvårdsnivå.160 
Det finns alltså gårdar med eller utan djur och man 
kan remitteras till Naturunderstödd rehabilitering 
från en vårdcentral eller en psykiatrimottagning som 
är anmäld som NUR-enhet.84,85, 86 

Allt fler regioner i södra Sverige började erbjuda så 
kallad grön rehab på remiss.87 Konceptet har rullat 

på sedan år 2013 med många deltagare som påbör-
jat processen, men det har visat sig att många delt-
agare varit för sjuka för att klara av denna förenklade 
form av rehabilitering, det behöver finnas medicinsk 
personal på plats. T.ex. västra Götaland bedriver 
idag sådan verksamhet med medicinsk personal 
på plats och kunde därmed kallas MNT (medicinsk 
naturunderstödd terapi).160

Den icke vinstdrivande insamlingsstiftelsen Natur 
och Hälsa har grundats för att organisera redan exis-
terande naturbaserade rehabiliteringsenheter till en 
vårdkedja. NUR är under utveckling till MNT, för att 
kvalitetssäkra utbudet av naturunderstödd vård och 
rehabilitering. Ett certifieringsförfarande gällande 
kompetens, kvalitet på gården och omgivningen 
samt en vetenskapligt förankrad vårdprocess kom-
mer att ingå i certifieringskriterierna. Tanken är att 
certifieringsprocessen ska leda till att alla enheter 
som erbjuder naturunderstödd rehabilitering ska ha 
medicinskt legitimerad personal och vara registre-
rade hos Inspektionen för vård och omsorg, IVO.83
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Olika landskapsupplevelser beskrivs på olika sätt ut-
gående från den subjektiva upplevelsen, men ibland 
lägger man olika landskap eller naturtyper i jäm-
förelse mot varandra. Det har visat sig att hav för 
många står för föränderlighet medan skog står för 
stabilitet. Ofta kopplar man detta till årstiderna som 
står för kontinuitet då de är ständigt återkommande 
men samtidigt illustrerar de naturens föränder-
lighet. Föreställningen, eller helt enkelt kulturen 
kring vad som är minnesvärt eller sevärt förändras 
med tid och sammanhang. Länge ansågs till exempel 
klippkust och berg vara fult, skrämmande och oord-
nat.89

Man kan kanske se vattenområdena som en del av 
naturen, inte dela upp dem i grönt och blått. Här 
igen behöver ju inte det ena utesluta det andra, 
man kan må bra vid vattnet även om man också mår 
bra i skogen. Det kan kännas aningen irrelevant att 
man inom viss forskning försöker ta reda på vilken 
av miljöerna som skulle vara mest hälsobringande.40  
Den hälsobringade effekten av ett skogsområde kan  
ökas av att det finns ett element av vatten där.159

Ottosson & Ottosson40 går till den evolutionsbiolo-
giska förklaringen till att vi mår bra vid vattnet. Det 

Grönt eller blått – är det skillnad?
finns inom oss. Människor har alltid varit beroende 
av vatten och därför sökt sig till vattendrag. Sedan 
gör både ljudet och åsynen av vatten oss lugna. 
Vattnets rörelse påminner oss om lågornas dans i 
lägerelden. Samma sak upprepas igen och igen, lika 
men ändå lite olika. Som med fraktalmönstren.

I Finland har man pratat om Blue Care som en par-
allellprodukt till Green Care, där man avskiljer så 
kallade blå miljöer från det skogliga rummet. I En-
gland förekommer Blue Care i  liten utsträckning i 
form av tillgängliga fiskeplatser för personer med 
rörelsenedsättning och fisketurer för personer som 
håller på och återhämtar sig från psykiska problem. 
Enligt Naturrursinstitutet90 har det även i Finland 
ordnats fisketurer för personer som återhämtar sig 
från problem med missbruk av bland annat förbun-
det Sininauhaliitto, vilket kan ses som en form av 
Blue care. Men tillsvidare har det gjorts endast litet 
välfärdsforskning som hänför sig enbart till vatten. 
I några landskaps- och miljövärderingsstudier som 
gjorts lyfts vattenmiljöer och strandområden fram 
som stimulerande miljöer, befolkningens favorit-
platser enligt professor Liisa Tyrväinen vid Naturre-
surinstitutet.90
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Till känsliga och värdefulla vattendrag i Nordic Nature Health Hubs projektområde hör 
bland annat Lögdeälven, Kvarkens skärgård, Esse å och Lappfjärds å.

Lögdeälven som Bengt-Erik Hesse på naturföretaget Tjarn berättar om anses rent geo- 
vetenskapligt vara den mest värdefulla av Sveriges skogsälvar och kan också klassas som 
ett känsligt vattenområde då där finns både den sällsynta uttern och ett bestånd av frid-
lyst flodpärlmussla. Långa sträckor av Lögdeälven är obebyggd vilket gör att djurlivet är 
rikt. Hela älven ingår i Natura 2000-nätverket (ett nätverk inom EU som verkar för att 
skydda och bevara den biologiska mångfalden), och älvens huvudfåra är förklarad som 
riksintresse för naturvård och friluftsliv. Det råder förbud mot vattenkraftsutbyggnad.95

I Österbotten finns Kvarkens skärgård som ingår i Natura 2000 på basis av både habi-
tat- och fågeldirektivet. Typiskt för Kvarkenområdet är den kraftiga landhöjningen (ca 85 
cm under ett århundrade) och moränskärgården som har formats av inlandsisen. Geol-
ogiskt sett är området unikt internationellt. Esse å och Lappfjärds å tillhör också Natura 
2000-nätverket med anledning av att den fridlysta och utrotningshotade flodpärlmusslan 
finns här.96

Det finns ännu inte så mycket experimentell forsk-
ning kring hur närhet till vattnet påverkar hälsan91 
men nyligen publicerade EU-projekt BlueHealth92 
en stor studie som visade att vuxna stadsbor som 
bor inom en kilometers radie från kusten har bättre 
mental hälsa än de som bor längre bort från havet.93 

Enligt Maria Albin, professor vid Karolinska institu-
tet i Stockholm och också med i Blue Health-projek-
tet, finns det forskning som bekräftar att vi upplever 
att vi mår bättre och känner oss lyckligare om vi 
bor nära vattnet.94 Det är alltså subjektivt upplevd 
hälsa, forskningspersonerna upplever själva att de 
mår bättre av att vistas nära vatten. Forskning tyder 
också på att boende i närhet till vatten ökar den fy-
siska aktiviteten och social kontakt mellan männis-
kor91,94. Albin påpekar också att även om man inte 
exakt vet hur närheten till hav påverkar människan 
så vet man att känslan av rymd kan ge vila: ”Ett hav 
innehåller få tydliga mål utan tycks fortsätta i oänd-
lighet och det verkar lugna oss, enligt miljöpsykolo-
gisk forskning.”94

Jenny Sylvén berättar hur hon blir lugn av vattnets 
rörelser: ”Men fast jag är rätt rastlös som person, 
kan jag vara lugn. När jag leder avslappningsövning-
ar är jag lugn och jag tycker om att sitta och arbeta 
med händerna. Jag är lugn när jag är ute med båten, 
och rör mig över havet. Jag blir lugn av vågorna. Jag 
tänker att det är något som rör sig, fast ändå inte 

förändras. Vattnet rör sig och det stimulerar för det 
händer nånting, men ändå inget. Det är inte ett in-
tryck som i stan, när min hjärna funderar över vart 
den där bilen tog vägen. Det är inte heller stilla, som 
att titta in i en vägg, utan det rör sig. Jag kan sitta och 
titta på vatten. En del kan bli rastlösa och få tråki-
gt av skidturer. Det är rätt monotont. DET tycker jag 
inte är tråkigt, det är en skön känsla. Då kan jag bara 
mata på. Jag kan också stå och slipa båtar, med sam-
ma rörelse, en hel dag”

För Jenny, som vintertid är aktiv i Hemavan och som-
martid i Stockholms skärgård finns det en koppling 
mellan fjäll och hav: ”För mig är de väldigt lika. Det 
är ytor. Jag vill ut till horisonten när jag seglar, det 
är dit jag vill. Men det är med respekt jag seglar ut 
dit, för det är öppet där också. Så fort bara vädret 
tillåter så är det dit jag vill! Det är magiskt. Det är 
ungefär som att gå upp på en topp, du ser allt. Jag 
är lika hög som toppen inombords! Och det är väder 
och vind i både fjällen och på havet. Du MÅSTE vara 
närvarande. Jag tror du tvingas att hela tiden se 
vad som händer i vädret, du kan inte bara gå in. Du 
måste hela tiden vara med. Det hjälper en att vara 
närvarande, man bara är där. Jag tror vi kommit bort 
från det i vårt samhälle. Man blir lite som ett barn, 
litar på att någon alltid säger åt en vad man ska göra, 
liksom”. Det är något specifikt med just fjällandskap 
och öppet hav. ”Det är inte alls samma sak med plat-
ta landskap, fast det är öppna vyer".
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en del av en större helhet för rehabiliterande verk-
samhet där också trädgårdsverksamhet och djuras-
sisterande aktiviteter används. Som naturföretagare 
har du kanske kunder som deltar i verksamhet helt 
i förebyggande syfte, men du kanske också har 
kunder som kommer via offentlig upphandling, där 
målsättningen är terapi och rehabilitering. Vissa for-
mer av verksamhet kanske kräver en viss utbildning 
eller certifiering, för att du ska få använda en viss 
beteckning på verksamheten. 

Certifieringar, som Green Care i Finland, är ett sätt 
att visa att man följer vissa etiska regler, att man 
tänkt igenom vad begreppet innebär och certifikatet 
är en igenkännbar markör för kunder, som kommun-
er och social- och hälsovård. Green Care Finland har 
en egen modell över olika nivåer av naturunder-
stödd verksamhet, liknande modellen här bredvid, 
men i den finns också pedagogisk verksamhet med, 
t.ex. naturskolverksamhet, lägerskolverksamhet och 
småbarnspedagogik.

Som naturföretagare kan du röra dig på ett brett 
spektrum av sätt att arbeta med människor i kom-
bination med natur. Du kan tänka på naturen som 
något som du upplever – eller som du aktivt integre-
rar med, i form av t.ex. trädgårdsverksamhet eller 
djurassisterad verksamhet. Att uppleva naturen kan 
dels fokusera på att observera naturen, dels på att 
du aktivt rör dig. Ida Holmström som har företaget 
Naturskafferiet sätter det i ord så här: ”I naturen är 
allting färdigt. Man får bara ta in och njuta. Men i 
trädgården får man vara med och bygga upp och se 
när det växer – eller inte växer och så får man funde-
ra vad man borde göra annorlunda”.

En modell är ett sätt att synliggöra skillnader och lik-
heter, olika sätt att granska en verksamhet och se 
saker från olika synvinklar. I praktiken, när du han-
dleder en grupp, utesluter inte det ena det andra och 
en programhelhet eller ett kundbesök kan omfatta 
många olika aspekter av naturbaserad verksamhet. 
En skogspromenad kanske både omfattar aktiva och 
observerande element, skogspromenader kanske är 

En modell över verksamhetsområden
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Det här är ett sätt att synliggöra olika verksamhetsområden för naturbaserad verksamhet. Modellen är 
modifierad utgående från Haubenhofer et al.97.
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Att uppleva naturen
Hur man upplever naturen är mycket individuellt. 
Man kan uppleva naturen på olika sätt beroende på 
hur man är som person eller hur ens livssituation ser 
ut. Till exempel kan man uppleva naturen rationellt, 
sensoriskt, berörande eller hängivande98.

Vi upplever naturen med våra yttre sinnen, syn, lukt, 
hörsel, smak och känsel. Men hjärnans kapacitet är 
så begränsad att endast en bråkdel av det vi upplev-
er med våra sinnen uppmärksammas av hjärnan, 
våra sinnen reagerar på naturen men det mesta 
sker utan att vi lägger märke till det. Kroppen mår 
bra när den stimuleras av behagliga sinnesintryck 
och det sker helt automatiskt utan att vi behöver 
fokusera på vad, hur eller varför.98

Forskningsbaserade förklaringar till vad det är i 
naturupplevelsen som påverkar oss människor pos-
itivt för oss ofta in på olika delförklaringar och for-
skningsstudier med olika fokus. Men kanske borde 
man, så som Ottosson & Ottosson40 föreslår, betrakta 
sådana delförklaringar så som doften av fytoncider, 
åsynen av fraktalmönster eller ljudet av fågelsång 
som signaler som väcker någonting inom oss. Det är 
(skogs)känslorna som de olika delarna väcker inom 
oss som påverkar hur vi mår. Naturupplevelsen kan 

beröra oss känslomässigt. Här kommer man in på 
något som kan kallas förundranseffekten. Förun-
dranseffekten är en känsla, kanske kan man kalla 
den en berörande känsla, som uppnås när man kän-
ner att man ger sig hän till något som är större än sig 
själv, enligt Sandberg och Hammarkrantz68. Ottosson 
& Ottosson40 skriver om en känsla att vara en del av 
något större, något som inte alls handlar om en själv. 
Edlev98 beskriver det som känslan av ”gudomlighet”, 
något större än dig själv. 

Känslan av förundran kan ge oss gåshud eller rysnin-
gar, ett tecken på att vagusnerven har aktiverats.  
”Att förundras är att se det vackra, det omöjliga, det 
stora, det lilla, det som får ditt sinne att utvidgas” 
som Sandberg och Hammarkrantz uttrycker det68. 
Vagusnervens viktigaste uppgift är att samla infor-
mation om vad som händer i kroppen, den styr vita-
la funktioner som andning, puls och matsmältning. 
Vagusnerven påverkas negativt av stress och utmat-
tning men påverkas positivt av positiva känslor, som 
förundran.68

Det finns forskning som tyder på att personer som 
upplever positiva känslor, särskilt förundran, oftare 
än andra har jämförelsevis låga nivåer av markörer  

“Enligt vissa forskare behöver vi mer  
 förundran i världen –  för vi behöver fler 
 människor som är villiga att underordna 
sig sina egna behov till förmån för något 
större”68
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som visar graden av inflammation i kroppen. Dessu-
tom tyder forskningen på att förundran gör oss friska-
re, mindre stressade, mer närvarande, smartare, 
kreativare, mindre egoistiska, snällare, generösare 
och mer miljömedvetna.68 Barn har en naturlig källa 
till förundran – upptäckarglädje och nyfikenhet. 

Det har enligt David Thurfjell52 visat sig att vi nord-
bors stereotypa men ack så kännspaka tystlåtenhet 
är ett kulturellt särdrag som har skiftande uttryck och 
funktioner. Nordbor som grupp utmärker sig genom 
sin fåordighet och det sätt vi uppskattar tystnaden 
som en del av den mellanmänskliga gemenskap-
en. I andra kulturer som är mera ordrika kan denna 
fåordighet tolkas som att man är ointresserad eller 
oengagerad. Thurfjell hävdar att han genom sina 
intervjuer med svenskar som skogsvandrar har kon-
staterat att en helt motsatt tolkning av fåordigheten 
är möjlig. Tystnaden beror kanske på helt motsatta 
saker än ointresse. De existentiella naturupplevel-
serna Thurfjell analyserat omges av en sorts hem-
lighetsfull kvalitet, tystnaden kring upplevelsen ber-
or kanske på att det är något i upplevelsen som man 
inte vill öppna upp för allmänt beskådande. En del 
kallar dessa känslor för en känsla av livets storhet, 
känslan av att vara levande, livets ömtålighet eller 
en känsla av förtrollning.52

Ulrika Fellman som har företaget Kompassen brukar 
försöka ta en stund när hon bara stannar till, också 
när hon är ute och springer. ”Det är så lätt att man 
bara går och har tankarna någon helt annanstans 
och är i en helt annorlunda värld och inte tar in plat-
sen där man rör sig och bara är i nuet. Fast det bara 
är för en minut eller två... att jag stannar till och bara 
är en stund och kollar på trädtopparna eller lägger 
mig ner i mossan och njuter en stund, eller ser på 
stjärnorna... eller vad det kan vara. Och det märk-
er jag, fast det kanske bara handlar om en minut, 
eller kanske en halv, så ger det mig känslan av att 
ok – nu har jag tagit mig tid för att vara närvarande – 
att jag blir påmind på något sätt. Och kanske jag har 
med mig det när jag fortsätter, för resten av prom-
enaden”.

Jenny Sylvén berättar hur hon själv blir lugn av att 
röra sig i naturen: ”Jag vill vara ute, det ska vara 
rörelse, det får gärna vara lite tungt och krävande 
– men det är det som gör mig lugn”. Hon reflek-
terar också över att jakt och fiske kan vara en vik-
tig återhämtande verksamhet för en del: ”Man är 

”Den som aldrig förlorat sig i en bläckmörk 
natthimmel beströdd med tusentals stjärnor har 
missat något väsentligt. Man känner sig oändligt 
liten – fast på ett sätt man inte vill vara utan” 40

närvarande och är ute. Fokus är bara på det, man sit-
ter och kollar. Det är också en slags meditation, kan 
man säga”. Det finns många former av att använda 
naturen till återhämtning.

Ofta har det visat sig att själva upplevelsen behöver 
involvera flera sinnen för att effekten skall bli den 
rätta, oftast både syn och hörsel. Det har visat sig 
att både ljudet och åsynen av vatten gör oss lugna. 
Vattnets rörelse påminner oss om lågornas dans 
i lägerelden.40 Samma sak upprepas igen och igen, 
lika men ändå lite olika, som med fraktalmönstren. 
Lägereldens dansande lågor har fascinerat männ-
iskan sedan urminnes tider99. Det har också gjorts 
undersökningar kring hur lägereld påverkar männi-
skan. Det har visat sig att det inte räcker med att se 
elden, det är en kombination av den audiovisuella 
effekten kring lägerelden som påverkar vår kropp. 
Forskningsresultat indikerar att lägerelden kan ha 
en blodtryckssänkande effekt på oss människor om 
vi både kan se och höra elden.100

Att uppleva naturen kan delas in i att observera na-
turen och att vara aktiv i naturen.
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natthimmel att de kan uppleva ett vajande norrsken 
eller se tusentals stjärnor på himlen. De som inte ges 
denna möjlighet har inte heller möjlighet att känna 
kontakten med något som är större än oss själva.40

Ottoson & Ottoson40 hävdar att det vore hälsosamt 
eller ja, rent ut av obligatoriskt att ligga och beskåda 
stjärnhimlen minst en natt per år, särskilt för makt- 
havare eftersom det är ett mycket bra sätt att odla 
ödmjukhet på. Här återkommer vi till förundranse-
ffekten  och hur den påverkar oss. Människor som 
upplever förundran är nämligen enligt forskning 
friskare, mindre stressade, mer kreativa, smartare, 
snällare och mindre egoistiska68.

I England har man börjat ordna nattvandringar som 
rönt stort intresse. Vad händer om man vandrar på 
en skogsstig i mörker? Jo, uppmärksamheten blir to-
tal och man måste skärpa sina sinnen. Fokus på att 
sätta en fot framför den andra blir det viktiga och 
följden av detta är att aktiviteten i amygdala avtar, 
stressresponsen minskar och kroppen producerar 
mera av må-bra hormonet oxytocin.68

Det svenska och finländska folket älskar att vara 
ute i skog och mark. Svenskarna i sådan omfattning 
att den svenska religionshistorikern David Thurfjell 
skrivit en bok med namnet "Granskogsfolk – hur na-
turen blev svenskarnas religion".52

 
Att observera naturen kan vara del av andra aktiv-
iteter i naturen. Någon kan vara ute i naturen för 
att vara aktiv och svettas, men man kan också helt 
enkelt enbart observera naturen genom t.ex. stjärn-
skådning, använda olika sinnesövningar eller s.k. 
”mind walks”.  Det finns också forskning som tyder 
på en effektivare återhämtning för sjukhuspatient-
er som har möjlighet att observera natur genom 
sjukhusfönstret.40,47,48 Precis som observation av 
skogens fraktalmönster också har visat sig förbättra 
återhämtning från stress.64

Förundranseffekten är gratis, enkel och kravlös. 
Något som också är enkelt, kravlöst och ger en my-
cket mäktig känsla är stjärnskådning. Det enda som 
krävs är molnfritt väder och en plats där himlen är 
mörk, vilket inte alltid är så enkelt i dag. Alla förun-
nas inte möjligheten att ha tillgång till en så mörk 

Att observera naturen

"Det är viktigt att inte ha bråttom. 
Det är inte bra att man måste 
titta på klockan. Det är inte exakt 
minutplanering, det ska inte vara 
stressande”

Henrik Ådjers, SUP-Station  
Kristinestad 
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Redan Hippokrates, läkare i antikens Grekland, re-
kommenderade fysisk aktivitet för en god hälsa. Idag 
finns mängder av studier som visar den fysiska aktiv-
itetens betydelse för att förebygga sjukdomar, och 
en ständigt växande mängd forskningsevidens för 
hur omfattande hälsofrämjande fördelar ett aktivt liv 
har.66 

Det finns långtidsstudier som sett på sambandet 
mellan nivå av fysisk aktivitet och hälsoeffekter över 
en längre tid hos försökspersoner. Genom studier-
na har man kommit fram till att bland de skyddan-
de fördelarna en aktiv livsstil medför finns t.ex. 30% 
reducerad risk för hjärtsjukdom, 27% reducerad risk 
för diabetes och 21-25% reducerad risk för bröst- 
och tarmcancer. Därtill har det konstaterats att re-
gelbunden fysisk aktivitet sänker risken för stroke 
och högt blodtryck, samtidigt som det konstaterats 
att fysisk aktivitet är grunden för att behålla en häl-
sosam energibalans och en hälsosam kroppsvikt. Till 
hälsofördelar för äldre människor kan också räknas 
att de bibehåller styrka och funktionella förmågor 
som hjälper till att förhindra fall.66

Men en aktiv livsstil har inte enbart fördelar för den 
fysiologiska hälsan, det har också visat sig att psykisk 
hälsa och välmående påverkas i positiv riktning av 
fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet verkar kunna ha en 
terapeutisk effekt på depression och ångest.66,101 

Ny forskning51 visar att olika fysiska aktiviteter ger en 
mer hälsobringande effekt i form av återhämtning 
om de utförs ute i naturen än om samma typer av 
aktivitet utförs i bebyggd miljö eller inomhus. Att ha 
en aktiv livsstil har alltså många hälsofördelar och 
förebyggande effekter, om man dessutom utför ak-
tiviteter ute i naturen så tyder forskningsresultat på 
att man också återhämtar sig bättre. Det finns en del 
studier som tyder på att det är effektivare att i sam-
band med rekommendationen fysisk aktivitet på re-
cept tillägga naturvistelse, att den fysiska aktiviteten 
skall ske utomhus för bästa effekt102.

De flesta naturföretagarna genomför aktiviteter 
med sina kunder utomhus, vilket visar att de är på 
rätt spår för att hjälpa befolkningen till en bättre 
hälsa. Man kan vara aktiv på många sätt i naturen. 
Man kan vara aktiv och röra på sig för att motion-
era och få den fysiska aktivitet som är nödvändig för 
kroppen eller så kan man ta en stilla promenad runt 
kvarteret, en pilgrimsvandring eller en hajk i fjällen. 

Huvudsaken är att man går ut, gärna utan klocka och 
utan mål68. Att vandra i lugn takt är också att vara 
aktiv, vandring är att utforska det oförutsägbara och 
oberäkneliga och man är mittemellan; halvt privat, 
halvt där, halvt aktiv och halvt passiv.68 

Ewa Wahlberg som har företaget OF Nature berät-
tar hur personer med utmattning kan  ha en för hög 
förmåga när det gäller fysisk aktivitet. När de får en 
ordination på fysisk aktivitet av en sjukgymnast, så 
får de kanske en lägre ordination. Ewa berättar om 
sina naturvandringar: ”Fokus ligger också på att det 
blir en aktivitet, man går – inte för att få någon jätte-
puls, men man ska ändå gå så att det inte blir över-
drivet långsamt. Och så stannar vi upp ibland för att 
prata om medveten närvaro och för att göra saker i 
skogen – och även vandra under tystnad och använ-
da alla sinnen helt enkelt”.

Camilla och Jesper på NatVenture vandrar bl.a. med 
seniorgrupper. ”Vi vandrar inte långt och inte snab-
bt, men det är alltid jättemysigt”, berättar Camilla. 
Takten är kanske en annan, och man upptäcker fler 
saker i omgivningen – som man kanske missar när 
man är ute på en längre vandring och måste täcka 
ett visst avstånd varje dag.

Att vara aktiv i naturen
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Referensföretag: NatVenture
Camilla Sandström och Jesper Holmstedt har frilufts-
företaget NatVenture med bas i Jakobstad, Österbot-
ten. Camilla och Jesper arbetar med sitt företag på 
heltid. Camilla har arbetat tre år på heltid med före-
taget, och ett år på halvtid innan det. ”Om jag en gång 
har startat ett företag, så kan jag lika gärna prova och 
ge det en riktig chans” resonerade hon. Jesper har 
varit anställd på heltid i en annan bransch fram till 
hösten, då han också valde att satsa heltid på det ge-
mensamma företaget. Under vår- och höstsäsonger-
na har företaget utgjort en heltidssysselsättning, un-
der vintern och mitt i sommaren är det lugnare. Den 
här vintern jobbade de för första gången som anställ-
da på ett friluftsföretag i Norge under vintersäson-
gen, när det är lugnare med verksamheten hemma.

NatVenture har både företag och privatperson-
er som kunder. En viktig del av verksamheten är 
kursverksamhet. ”Vi ordnar dagsvandringar under 
vår och höst, och så har vi längre vandringar” berät-
tar Camilla. ”Och vi har nog många som vill delta. 
Helgvandringar är de som det är svårast att få delt-
agare till. För de som vill på dagsvandring och är lite 
bekväma av sig kan det kännas för spännande att 
sova i tält. Och de som vill på långvandring tycker 

att en helgvandring kan de göra själv”. Vandringar-
na har de ofta gjort i olika nationalparker. En plan 
är att erbjuda vandring längs Kungsleden i etapper, 
en etapp varje år. NatVenture har också paddling 
på programmet. ”Vi har både kajak- och kanotpad-
dling, men eftersom vi har egna kanoter så är ton-
vikten nog på kanotpaddling”, berättar Camilla, ”Vi 
hyr ut kanoter, vi har en hel del ordnade turer som 
människor kan anmäla sig till, vi har kursverksam-
het och ganska mycket grupper från företag som 
har rekreationsdag samt skolklasser, höst och vår”. 
Terrängcykling är en viktig gren för NatVenture, dels 
har de dragit nybörjarkurser och dels har de ordnat 
så kallade ”Måndagscyklingar”, där den som vill kan 
komma med. Kurserna har de ofta hållit i egen regi, 
men också för olika kommuners medborgarinstitut. 
Terrängcyklingen har varit mycket omtyckt och ryk-
tesvägen kommer det nya kunder hela tiden. Camilla 
berättar att de ofta hör av nya kunder, att kunder-
na i sin tur hört av bekanta att terrängcyklingsverk-
samheten är jättekul, ”Och det är alltid jättekul!”. 

Båda två har gått vildmarksguideutbildningen ViGu, 
vid Axxell. Fördelen med utbildningen vid Axxell är 
den att utbildningen är utformad så att man kan stud-
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era på deltid vid sidan av jobb. Camilla berättar hur 
det efter många år i arbetslivet inte kändes möjligt 
att studera på heltid i ett eller flera år, för henne pas-
sade det att studera vid sidan av arbetet under flera 
år: ”Det har fått mogna så mycket när man har fått 
sprida ut kurserna på många år, och man har hunnit 
göra sina egna turer däremellan”. ”För mig har det 
alltid varit en dröm att utbilda sig till vildmarksguide, 
och sedan är jag en sådan person att när jag börjar 
med något, så gör jag det helhjärtat”. En sak ledde 
till en annan, när Camilla och Jesper tyckte att ut-
budet av intressanta kurser kändes för litet så stud-
erade de för att bli vildmarksguider och själv kunna 
erbjuda kurser. För att lättare kunna erbjuda kurser 
grundade de NatVenture.  Tillsammans kompletterar 
de varandra och sporrar varandra vidare i företaget. 

Säkerhetsplanering och riskhantering ingick i vild-
marksguideutbildningen. Vi pratar en del om säker-
hetsplaner. ”Man ska ha en för varje enskild aktivi-
tet man gör. Ofta har man säkerhetsplaner grenvis, 
som man uppdaterar vid behov. Man visar att man 
tänkt igenom”, berättar Camilla. ”Om vi då far till 
Kolovesi nationalpark så måste jag kolla detaljer, 
som var närmsta sjukhus finns, när de har öppet, 
om de har öppet på helger, evakueringsplatser på 
olika platser längs rutten om något händer. För en 
sådan tur vill jag också veta ifall det finns allergi-
er eller sjukdomar hos kunderna som jag måste 
känna till. Men inte gör vi en plan skilt för varje 
måndagscykling, till exempel, där räcker den gren-
specifika säkerhetsplanen. Om vi sen börjar med en 
ny typ av aktivitet så måste vi tänka igenom vilka 
risker det finns, genom att göra en säkerhetsplan”. 

Finns det någon speciell kundupplevelse som blivit 
kvar i minnet? ”Många!” säger Camilla och skrattar. 
”Jag var för några år sedan till Koli nationalpark med 
en grupp. Hela vandringen i sin helhet var jättebra. 
Efter en tung första dag var mellandagen jättefin. 
Och så hittade vi ett kantarellställe. Jag har aldrig i 
mitt liv sett så många kantareller. Och stora! Hela 
gruppen dök ner. Vi samarbetade, plockade och 

plockade – och på kvällen hade vi kantarellfest. Det 
var en fin vandring. Och en fin grupp!”. En annan 
grupp som betyder mycket för Camilla är den pen-
sionärsgrupp hon regelbundet vandrar med. ”Jag 
har vandrat med dem i två år nu och gruppen har 
växt och växt, så nu har jag två grupper. Och jag ser 
fram emot att träffa dem varje gång. Vi vandrar inte 
långt och inte snabbt, men det är alltid jättemysigt”. I 
början vandrade Camilla en gång i veckan med grup-
pen, i fem veckor. Men gruppen ville ha mer, och nu 
träffas de en gång i veckan i sju veckor. Takten är en 
annan och man upptäcker fler saker i omgivningen, 
som man kanske missar när man är ute på en längre 
vandring och måste täcka ett visst avstånd varje dag.

Camilla funderar en stund på vilken naturomgivning 
hon själv tyr sig till för att koppla av: ”Det beror på 
vad man är på för humör. Om jag har mycket energi 
väljer jag att cykla, för att det är tungt och fysiskt och 
krävande. Om jag är lugn så paddlar jag kajak. Och 
går ut och gå med Vilja”.  

”Då man kommer ut, så kommer basbehoven fram: att 
vara mätt, att vara torr, att hålla värmen – då  
fokuserar man på det. För mig blir det att jag  snabbt 
går tillbaks till livsnödvändigheterna, och på det sättet 
mår jag bra”
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Referensföretag: Jenny Sylvén
Jenny är skriven i Hemavan och har tillbringat de 
senaste tio vintrarna där. På sommarhalvåret jobbar 
hon med att måla och lacka båtar i Stockholm. Under 
vinterhalvåret har hon via sitt företag och i egenskap 
av diplomerad massör satsat på att erbjuda massage. 
Så småningom har tanken på att satsa på stresshan-
tering kombinerat med uteverksamhet i fjällen växt 
fram. Våren 2021 kommer Jenny att driva sitt företag 
parallellt med att hon läser psykologikurser. ”Först 
var det mest omständigheterna med corona och all-
ting, och jag kände att jag behövde lite mer kunskap. 
Det funkar bra, bättre än jag trodde. Och jag får ju 
mersmak av att lära mig mer. Jag är ingen sitta-stil-
la-människa egentligen” skrattar Jenny, ”men jag äl-
skar att lära mig!” Förutom psykologi läser hon också 
en kurs i hjärnans biokemi och en kurs om de vilda 
djurens förutsättningar i en föränderlig värld. “Det 
kopplar ju till det jag ska göra. För det är i naturen 

jag verkar. Jag kommer ju också att påverka dom”
Den här vintern ska hon testa sitt koncept ”Mind-
walk”. ”För mig är det bästa sättet att marknadsföra 
att få kontakt med kunderna, när jag väl har fått det 
så är det så mycket lättare. Då kan jag spinna vidare 
på det”. Just nu, under pandemin, är uteverksamhet 
något som trots allt funkar. Dessutom kan kunder-
na boka in sin egen grupp, istället för att enskilda 
personer anmäler sig. För kunderna kan det kän-
nas tryggare att komma med sin egen grupp istäl-
let för ensam – och man drar med sig flera på verk-
samheten. Sen vill Jenny också gärna dra skidturer 
i form av dagsturer, ifall tiden räcker till. Det gäller 
att balansera verksamheten så att det inte blir för 
mycket, ”Mitt mål är att det ska gå ihop, men jag 
måste lägga ribban”. Målgruppen är i första hand 
turister som uppskattar Hemavans fantastiska natur 
– och för vilka den här verksamheten blir en bonus.
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”I fjällen och på havet MÅSTE du vara närvarande. Du 
måste hela tiden se vad som händer i vädret, du kan 
inte bara gå in. Du måste hela tiden vara med. Det 
hjälper en att vara närvarande, man bara är där”
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Vi pratar en del om dilemmat med att ta ut männis-
kor – utan att samtidig vilja överexploatera naturen. 
”Det finns ju platser – det är ju inte så att det inte 
finns plats. Jag vill ju visa alla fina platser. Sen slås 
jag ju också av det där att tänk om jättemånga är 
här ute. Om man ser jättemånga andra när man är 
ute på fjället, det är ju inte den känslan jag vill ge. 
Jag vill att kunderna ska komma till den här naturen, 
ödekänslan – och skillnaden är hårfin. Det är något 
man får tänka på i Hemavan. Det finns en rädsla att 
vildmarken exploateras, och det tror jag man ska 
vara medveten om, att på en massa andra fina plats-
er i världen har det blivit för mycket turister. Platser-
na blir ju förstörda, det är inte samma fina platser 
längre.” Som en del av projektet Bärkraft som stöder 
hållbar turism i Hemavan jobbade Jenny med en 
hållbarhetsplan för sitt företag förra vintern. ”Det är 
viktigt att ha gjort sådana saker innan man sparkar 
igång. Det är hållbart att ta tid på sig för att bygga upp 
sin verksamhet. Det tar tid att ha ordning, men det 
är så jag vill ha det. Jag vill att det ska vara på lagom 
nivå”. Som naturföretagare bör man kolla upp vilka 
regler som gäller – vad som behövs för vissa saker. 

Att just röra sig i naturen är det som gör Jenny själv 
lugn. ”Jag vill vara ute, det ska vara rörelse, det får gär-
na vara tungt och krävande – men det är det som gör 
mig lugn”. Det finns andra som fungerar på samma
sätt, och Jenny reflekterar över om inte den här grup-
pen lätt blir förbisedd i stresshanteringssamman-
hang. Det finns människor som blir stressade, som 
bara biter ihop, tills det är försent – men för vilka det 
kanske inte passar med en viss modell av stresshan-
tering och de söker sig kanske inte heller dit. Man 
kan till exempel tänka sig män i hantverkaryrken. 
”Det är också en målgrupp jag skulle vilja nå. De kan-
ske man får med på skidtur. Jag vill gärna att det ska 
vara en utmaning, det ska vara lite spännande, då 
kan jag kanske fånga upp den där personen. Sen kan 
jag baka in saker som ger en annan dimension – eller 
så blir det bara en skidtur. Jag vill nå dem som kan-
ske behöver det men inte är där alls”. Jenny reflek-
terar över att för endel kan jakt och fiske vara en vik-
tig återhämtande verksamhet: ”Man är närvarande 
och är ute. Fokus är bara på det, man sitter och kol-
lar. Det är också en slags meditation, kan man säga”. 
Det finns många former av att använda naturen till 
återhämtning. ”Det är det jag vill ta fram, det be-
höver inte bara vara det där som vi tänker oss!”

”Människor är olika, det kan bero helt på hjärnans 
biokemi. Om du tycker det är jobbigt att gå ut och 

springa, SÅ jobbigt tycker jag det är att sitta stilla! Vi 
kan inte föra över ett koncept och tänka att det ska 
passa alla. Rörelse på en lagom nivå, det behöver inte 
vara hård träning – men jag tror att det finns individ-
er som behöver det. Vissa behöver få sitta stilla och 
verkligen känna, andra behöver röra på sig. Förr var 
rörelse naturligt, nu är det något vi bestämmer att vi 
ska göra. Förut rörde vi oss för att vi var tvungna. Det 
ligger inte i vår natur, tror jag, att bestämma att nu 
ska jag röra mig mer än vad jag behöver. Det ligger 
inte biologiskt i vår natur. Det blir ett val vi måste 
göra. Det är ett helt tankesätt, och vi förstår, men jag 
tror ändå att det krockar med vår biologiska grund."

"Vi är en stenåldersprodukt, som inte är anpassade 
för det moderna samhället. Eller det är klart vi an-
passar oss, men jag tror att alla system kanske inte 
hänger med. Vi KAN ta in en massa intryck, men det 
kanske gör att vi blir trötta. Vi KAN sitta still, det kan 
vi, men vad händer på andra sidan? Samhället har 
så höga krav på vad vi ska hantera. Du ska hela tiden 
ha det drivet, du ska vara insatt i så mycket. Jag tror 
det blir svårt att hantera för någon som har svårt att 
sortera allting.  Jag tror inte att kroppen är gjord för 
att sitta åtta timmar varje dag. Den är gjord för att 
röra på sig, mer eller mindre. Det brinner jag för!" 

Bild: j.Sylvén
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Att interagera med naturen
När man försöker förstå människans plats och inter-
aktion med naturen kan man använda sig av Ottos-
son och Ottosons resonemang att vi människor har 
levt i naturen under mer än tiotusen generationer, 
vi har levt femhundra generationer nära naturen, 
bara några generationer har levt som stadsbor 
och en generation på internet. Människans natur-
tillhörighet har alltså varit mycket långvarig och 
förändras inte bara för att vi nyss har flyttat in till 
städerna. Den kroppsliga och psykiska grundkon-
struktionen finns kvar och ”inuti oss har vi inte vux-
it ifrån naturen; nej, i alla biologiska bemärkelser 
är vi natur.”40 På samma sätt separerar vi ofta djur 
från natur men djuren är också natur och djur leder 
ofta oss till naturupplevelser när vi interagerar med 
dem71.

Aktiviteter i samband med naturvistelse som in-
nebär att vi interagerar med naturen (inte enbart 
vistas i naturen) kan vara allt från att klippa och for-
ma en häck, planera en blomrabatt, plantera träd 
eller interaktion med djur102. Det finns en del forsk-
ningsöversikter kring naturens betydelse för hälsa, 
rekreation och psykisk hälsa samt forskningsöversik-
ter inriktade på betydelsen av djur i vården. Med ut-
gång i dessa forskningsöversikter kan man hävda att 
det inte råder något tvivel om att både naturen som 
helhet, trädgård och djur starkt bidrar till hälsa och 
livskvalitet hos gemene man71.

Trädgårdsterapi är en trädgårdsaktivitet där en pro-
fessionellt utbildad terapeut leder arbetet och man 
har oftast kliniskt definierade mål för de aktiva inom 

trädgårdsterapin. Sinnesträdgårdar brukar också 
ingå i begreppet trädgårdsterapi.102 

I Sverige finns till exempel Alnarps terapiträdgård 
och man har utvecklat den så kallade Alnarps-
metoden. Alnarpsmetoden innehåller bland annat 
trädgårdsarbete, naturvistelse, psykoterapi, hant-
verk, avslappning, mindfullnessövningar etc.103. Man 
använder parken för behandling av utmattningsde-
pression, undervisning och forskning104. De patient-
er som kommer till just Alnarps terapiträdgård lider 
främst av fysiska och psykiska symptom på stress 
och har ofta varit sjukskrivna en längre tid103.

Sinnesstimulering är en viktig del i terapiträdgården, 
man ska lätt kunna lukta och smaka på växter och 
det skall vara lätt att ta sig fram till dem. Sådana väx-
ter som värderas särskilt högt i en terapiträdgård är 
växter med ätbara frukter, håriga blad eller speciel-
la dofter105. Sinnesstimulering genom att känna jord 
med fingrarna, klappa ett djur eller känna på olika 
växter kan få patienterna att känna sin kropp igen103.

Kontakt med djur är ett basbehov. En av pionjärer-
na inom djurassisterad terapi, psykoterapeuten Lev-
inson, märkte att man kunde använda hundar i så-
dana svåra former av terapi där vanliga metoder inte 
fungerade tillfredsställande, t.ex. för barn med au-
tism. Levinson hävdade med grund i sin långa erfar-
enhet och en mängd studier att kontakt med djur är 
ett basbehov hos människan. Djur besitter en unik 
kompetens att påverka människor som befinner sig 
i svåra situationer och med svåra funktionshinder 
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”Hästar har visat sig 
kunna öppna upp för 
emotionell medvet-
enhet och reglering 
i och med att hästen 
upplevs som icke- 
dömande och den 
upplevs som mindre 
hotfull i sin respons 
än andra människor. 
Detta gör att man 
släpper ner garden, 
försvarsmekanismer-
na minskar och man 
kan bli mer emo-
tionellt medveten”106

som t.ex autism och Alzheimer, där traditionella 
metoder och vårdpersonal verkar ha begränsad eller 
ingen effekt.107 

Djurassisterade interventioner (Animal-assisted in-
tervention, AAI) är ett paraplynamn för målinriktade 
interventioner där man arbetar och interagerar med 
djur i ett terapeutiskt syfte. Det är alltså målinrikta-
de åtgärder där man medvetet använder djur i häl-
sa, utbildning och service för mänskliga terapeutiska 
vinster102. 

Man kan dela upp djurassisterade interventioner i 
begreppen djurassisterade aktiviteter och djuras-
sisterad terapi. Djurassisterad terapi (AAT) innebär 
målinriktad, planerad och strukturerad terapi som 
tillhandahålls av professionellt utbildad personal. 
Djurassisterade aktiviteter (AAA) innebär att djur 
används för aktivering i egenvård och på institution. 
Här krävs mindre planering och ambitionsnivån är 
lägre än inom AAT och handlar mer om frivilliga in-
satser och stöd i egenvården107. När man pratar om 
djurassisterade aktiviteter använder man djur som 
ett stöd i en aktivitet, till exempel för att motivera 
klienter i en gruppaktivitet eller för att höja den so-
ciala samvaron. Djur inverkar positivt på människor 
genom att de aktiverar till rörelse och därmed hjälp-
er till att förbättra fysisk kondition. Detta minskar 
också stress och stärker det mentala välbefinnan-
det108.

På Mickelbo gård är det fokus på samspel mellan 
djur och människor. ”Hos oss interagerar man my-

cket med djuren", säger Linda Rönnlund, "Det är vår 
filosofi. Vi har både hagar där man går in och klappar 
djuren, och så får man följa med och fodra djuren. 
Vi har klapphörnor som är bemannade hela tiden 
när vi har öppet, då sitter det folk där och hjälper 
besökarna att hantera djuren."
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Att forma naturen
Så länge människan har odlat så har vi sått, plant-
erat, tagit hand om våra grödor och skördat – och 
därigenom format naturen. Urbaniseringen gjorde 
att färre odlade sin egen mat och självhushållning 
blev mer sällsynt. Idag bor mer än hälften av jordens 
befolkning i städer.

Trädgården och trädgårdsodling förekommer i olika 
former i samhället. Internationellt sett har så kallade 
”community gardens” numera fått ett fotfäste i större 
städer. I och med att klimatförändringarna blivit allt 
mer uppenbara och hållbarhet har lyfts fram inter-
nationellt så har intresset ökat och större samhällen 
har börjat fokusera på möjligheten att odla ätbara 
grödor lokalt för att säkerställa tillgången till mat. 
På senare tid har stora städer som New York och 
San Fransisco ändrat sina kommunala regler för att 
tillåta s.k. urbant jordbruk. Ökningen av trädgårdar i 
städer har förändrat stadsbilden och forskare menar 
att trädgårdarna bidrar till att öka folkhälsan på olika 
sätt. Trädgårdarna uppmuntrar t.ex. till fysisk aktiv-
itet, social sammanhållning och förser odlarna med 
kosttillskott. Att odlingarna förser odlarna med mat 
eller kosttillskott anses särskilt viktigt i socio-ekono-
miskt utsatta delar av samhället109.  

På senare tid har "community gardens", eller tillsam-
mansodling, blivit vanligare även på landsbygden 
internationellt sett, varför det troligen även ökat i 
popularitet i våra nordiska länder. En undersökning 
från 2016111 lyfter fram de landsbygdsbaserade till-

sammansodlingarnas hälsoeffekter. Man fann fy-
siska, näringsmässiga, sociala och psykologiska häl-
soeffekter av att delta i tillsammansodling. 111 

Traditionen av tillsammansodling i de nordiska län-
derna är relativt ny. Troligen beror det på att be-
hovet här inte har varit så stort då städerna är rel-
ativt små och landsbygden, där var och en odlar 
på sin egen mark, är utbredd. Dock har konceptet 
börjat utvecklas och syftet är kanske mest att skapa 
social kontakt, interaktion över generations- och 
kulturgränser. Man kan baserat på forskning dra par-
alleller mellan de sociokulturella dimensionerna av 
hållbarhet och tillsammansodlingens effekter på od-
larna, det stärker samhörigheten mellan samhällsin-
nevånare, familjer, generationer och olika kulturer.

Formen och syftet med tillsammansodling varierar, 
det förekommer allt från skol- och terapiträdgår-
dar till olika former av kvartersträdgårdar eller 
demonstrationsträdgårdar. Ett syfte har de flesta 
dock gemensamt, att odla tillsammans och förbät-
tra livskvaliteten hos dem som är med och odlar. 
Andra fördelar är att tillsammansodling ökar den 
sociala interaktionen, skapar tillfälle för rekreation, 
motion, avslappning, terapi eller utbildning.110  När 
man odlar utsätts man för nyttiga mikrober och man 
rör sig fysiskt. För äldre personer kan en halv timme 
trädgårdsordling motsvara en hel dags motionsbe-
hov. Trädgårdsodling har också setts ha samband 
med minskad risk för demens.159

“Att trädgården fungerar så bra som rehabiliteringsmiljö har säkert flera förklar-
ingar. Solljuset, utomhusluften och ett visst mått av fysisk aktivitet gör exempelvis 
ofta att man sover bättre, och en god sömn är viktig för att kroppen ska kunna 
återhämta sig och återvinna hälsan. Många tycker dessutom att det är vilsamt, 
roligt och meningsfullt att följa med trådgårdsåret med dess många sysslor och 
vårda plantor från sådd till skörd. Det ligger nära till hands att likna sitt eget liv vid 
en sticklings eller ett träds: den lilla plantan behöver omsorg för att växa sig stark 
och fin - det gör en människa också. Ett äppelträd kan vara gammalt och se ganska 
eländigt ut, men ändå leva vidare och ge frukt. Den som gör den kopplingen kan 
uppleva att trädgården och arbetet där väcker tankar som hjälper dem att få per-
speltiv på sitt eget liv.”

Ottoson & Ottoson40
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I samband med en omställningskurs i Nykarleby i 
Österbotten fick Ida Holmström som har företaget 
Naturskafferiet frågan om hon kan hjälpa till att dra 
kursen i Tillsammans-odling. En s.k. tillsammans- 
odling byggs upp tillsammans: ”Vi sår tillsammans, 
vi vattnar tillsammans – vi har gemensamt ansvar 
för att det ska lyckas”, säger Ida. ”Och så skördar 
vi tillsammans. I fjol hade vi en gemensam skörde- 
fest. Ett avslut”. 

Odling är något som bygger samhället framåt och 
ger nya möjligheter och gemenskap för många. Till-
sammansodlingen ska fortsätta också den här som-
maren. Intresset har varit stort, men som Ida säger, 
”Är vi 30 så är det inget problem, för det betyder 
bara att vi odlar mer”. Odlingen blev ett socialt sam-
manhang för många, de som bodde nära började 
komma till bänkarna vid odlingslotten för kvällskaffe. 
I tillsammansodlingen var också nyfinländare med. 

Miljön vid odlingslotten i Nykarleby är rik på kul-
turhistoria. Odlingslotten ligger också exakt där sta-
den delade ut odlingslotter under hungeråren. Sam-
ma jord som gav mat till hungriga då, ger ett socialt 
sammanhang och lokal, egenproducerad mat nu. 
Odlingslandskap är kulturarv som påminner oss om 
att människan är beroende av naturen för att få mat.

Ewa Wahlberg i Ansmark utanför Umeå berättar om 
den så kallade Alnarpsmodellen i Sverige: ”Alnarp 
var ju de som startade upp forskningsgårdar för re-
habiliterande verksamhet. Via dem utvecklade man 
verksamheten, det fanns lite olika gårdar – med djur 
och utan djur. Det var ju projekt – och forskningsre-
sultaten befäste verksamheten. Forskningen har vi-
sat att de gårdar där man fick bäst resultat är där en 
grön rehabilitering appliceras med den vita världen, 
med medicinsk kompetens. Och det är det som är 
mitt mantra. I Alnarp jobbar man nu med att ta fram 
en kvalificering, man ska ha en kvalificering för att få 
ha en gård med grön rehabilitering.”

OF Nature kommer också att använda sig av trädgård 
i sin verksamhet: "Vi håller på att bygga upp en 
trädgård, inte jätteavancerad och stor, men vi ska ha 
en trädgård. Det finns bra med odlingsmöjligheter 
och vi har gott om plats. Sen har vi också en lada 
som jag nu under hälsomätningsprojektet via Nor-
dic Nature Health Hub använt för närvaroövningar 
och motiverande samtal. För det är också en väldigt 
naturnära miljö. Det har ju varit det som är tanken 
också, att kunna utnyttja miljön. Jag vill verkligen att 
det ska vara miljötänk, vi ska till exempel ordna en 
jättemysig förbränningstoalett – så att man ska tän-
ka utifrån de aspekterna!”

”I naturen är allting färdigt. Man får 
bara ta in och njuta. Men i trädgården 
får man vara med och bygga upp och 
se när det växer – eller inte växer och så 
får man fundera vad man borde göra 
annorlunda”
Ida Holmström, Naturskafferiet
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Att interagera med djur
Det sägs av många forskare att man ska gå ut en-
sam i naturen om man vill få ut det mesta möjliga 
av sin naturvistelse, men ensam i naturen är en 
självmotsägelse. Man kan inte vara ensam i naturen, 
man kan vara enda människan – ja, men det finns 
alltid andra där ute, av olika arter. Och det är just 
mötet med andra arter som ofta framkallar en his-
nande känsla eller lycklig häpnad över att sådana 
arter finns – det ger upphov till tankfullhet40. Det 
är förundran, den känsla som tidigare beskrevs som 
mycket hälsofrämjande. 

Forskning visar att husdjur, så väl sällskapsdjur 
som lantgårdsdjur, påverkar människan positivt. En 
svensk forskningsrapport ”Husdjur och folkhälsa. 
En forskningsöversikt om betydelsen av sällskapsd-
juren och lantbrukets djur för människors hälsa”112, 
analyserade ett hundratal vetenskapliga publika-
tioner och kunde konstatera att det finns forskning 
som ger belägg för påståendet att djur har vissa häl-
sofrämjande effekter för människan. 

Effekterna anses vara både direkta effekter och indi-
rekta effekter. Beröring av djur och den icke verbala 
relationen ger upphov till direkta effekter. Till indi-
rekta effekter räknar man den hälsofrämjande livss-
tilen som umgänge med djur medför. Djur kan ha en 

motiverande roll samt skapa en social identitet hos 
sin ägare som ger positiva indirekta effekter.112

Om vi först går in på själva beröringen av ett djur 
så är det ett ämne som heter oxytocin som frigörs 
när man klappar ett djur och känner den behagliga 
beröringen. Både djuret och människan som klap-
par det blir lugna av beröringen. Denna beröring 
stimulerar vårt välmående, vi blir mer positiva och 
öppna och det skapar rum för återhämtning i kro-
ppen. Människors stress minskar vid kontakt med 
djur, umgänget sänker puls och blodtryck. Det har 
även visat sig att cortisolhalterna i blodet och saliv-
en sjunker vid umgänge med djur.71

Att samspelet mellan djur och människa bygger 
på ordlös kommunikation gör relationen speciell. 
Djuren är ärliga i sina reaktioner i samspel med 
människan. Djuret erbjuder fysisk kontakt om man 
är ensam och en långvarig, stabil och intim relation 
kan byggas upp.71 Till de indirekta effekterna räknas 
rörelsevanor som förekommer i samband med djur- 
umgänget. Till exempel de dagliga hundpromenad-
erna eller fysisk aktivitet som arbete i stallet med-
för. Eller den fysiska aktivitet man utsätter kroppen 
för när man rider.71
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Umgänge med djur eller att vara djurägare har också 
visat sig öka de sociala kontakterna och den sociala 
identiteten utvecklas. Man går kanske med i förenin-
gar eller dylikt med anledning av sitt djurintresse 
eller så träffar man andra djurägare som man kom-
mer i samspråk med tack vare djuren.71

Att ta hand om ett djur ger ofta känslan av att man 
betyder något, man gör någonting som är menings-
fullt och betyder något för en annan individ. Det 
finns också forskning som tyder på att umgänge och 
relationen till ett djur, att ta hand om ett djur, kan 
öka den empatiska förmågan och minska aggressivt 
beteende, till exempel hos barn som upplevt våld i 
hemmet och som därför själva kan utveckla ett ag-
gressivt beteende. Det har bland annat gjorts försök 
med skolor där hundträning ingått i schemat och 
det har visat sig öka den sociala kompetensen bland 
eleverna och minska aggressivt beteende.71

Djurassisterad terapi. Djur är särskilt viktiga i tera-
pier för personer som blivit svikna av andra männ-
iskor, som förlorat tilliten till andra eller som aldrig 
kunnat bygga långvariga trygga relationer.  Eftersom 
djuret reagerar här och nu och själv tar initiativ till 
kontakt, uppfattas det inte som hotande på samma 
sätt som en människa kan uppfattas. Genom att dela 
intresset för djur med andra, kan förtroendefulla re-
lationer byggas runt djuren i terapin. Vare sig vi är 
friska eller sjuka mår vi bra av kontakten med och 
relationen till djur.71,106

Terapihunden kallas även tillsammans med vård-
hunden för en social tjänstehund. En social tjän-
stehund med förare arbetar för att öka deltagarens 
motivation, välbefinnande och hälsa. Hundteamet 
arbetar med fysisk, psykisk, social och kognitiv 
träning. Terapihunden arbetar inom vård, skola och 
omsorg. Vårdhunden arbetar inom äldreomsorg, 
demensvård och rehabilitering av människor med 
förvärvad hjärnskada.113,114

Ridterapi. I Sverige har ridning som rehabilitering 
för personer med funktionshinder funnits sedan 
slutet av 1950-talet. Ett annat namn på metoden är 
Ridterapi. Enligt Socialstyrelsen är målgruppen dels 
barn och vuxna med fysisk och/eller psykisk funk-
tionsnedsättning där syftet med ridterapin är att 
förbättra balans, koordination och muskulatur och 
dels ungdomar med beteendeproblem eller psykisk 
ohälsa. Hos den senare målgruppen används ridter-
api som en tilläggsterapi inom psykosocial behan-

dling eller psykoterapi vid psykisk ohälsa. Då är syf-
tet att öka välmående, ge bättre kroppskännedom, 
självförståelse och självförtroende.

I Finland och Sverige skiljer sig utbildningen till rid-
terapeut åt en aning. I Sverige finns ingen speciell 
utbildning till ridterapeut. Utövaren kan ha ett grun-
dyrke som sjukgymnast, psykolog, socionom, spe-
cialpedagog eller arbetsterapeut. I Finland finns det 
sedan 1988 en treårig utbildning för ridterapeuter. 
För att få studera till ridterapeut i Finland behöver 
man ha en grundutbildning inom hälso- eller so-
cialvården eller en pedagogisk utbildning och två års 
arbetserfarenhet inom rehabilitering.  

Socialpedagogisk hästverksamhet skiljer sig åt lite 
från ridterapi. Inom ridterapin fokuserar man på  
hästens rörelser och ryttarens upplevelse av dessa. 
Individen och individens upplevelser är i fokus. Inom 
socialpedagogisk hästverksamhet betonar man den 
sociala samvaron, stallgemenskapen och relationen 
till hästen.116,117

”Människors stress minskar vid 
kontakt med djur, umgänget 
sänker puls och blodtryck"71
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Att använda gårdsarbete som aktivitet inom psykiskt 
hälsoarbete har djupa historiska rötter både na-
tionellt och internationellt. Att vistas i en lugn miljö 
och samtidigt få utföra praktiska uppgifter i anslut-
ning till en lantgård anses ha en samlande och lug-
nande effekt på psyket.
 
Samhällsutvecklingen har lett till ett ökat intresse 
och en större efterfrågan på att utveckla jordbruks-
baserade tjänster inom social- och hälsovården, 
men enligt en svensk rapport ”Grön omsorg - Sven-
ska kommuners behov och attityder”118, kände de 
flesta svenska kommuner inte till att begreppet grön 
omsorg existerade. Dock ansåg kommunerna nog 
att sådana tjänster skulle vara ett mycket bra alter-
nativ till redan befintliga tjänster, speciellt för funk-
tionsnedsatta, missbrukare eller barn och ungdo-
mar. Hushållningssällskapet i Sverige har ett koncept 

Rehabiliterande verksamhet på lantgård
som går under namnet ”Grön Arena-gård” för att 
hjälpa till och utveckla gårdar som vill erbjuda tjän-
ster inom hälsoområdet, skola och social omsorg. 
Inom detta koncept utgår aktiviteterna från gårdens 
arbete med djur, natur och trädgård. Grön Are-
na-gårdarna måste uppfylla en del kriterier för att 
godkännas som Grön Arena-gård och Hushållnings- 
sällskapet utför kontrollbesök. Det finns över 80 
godkända Grön Arena-gårdar i Sverige i dagsläget.80 

Utöver Grön Arena-gårdar finns det också gårdar som 
erbjuder NUR (Naturunderstödd rehabilitering). 
Här är också tanken att man deltar i det dagliga ar-
betet på en lantgård. Man remitteras till Naturunder-
stödd rehabilitering från sin vårdcentral. Gården 
ska vara NUR-certifierad, det kan vara en gård med 
eller utan djur. Huvudkriteriet är att det finns någon 
form av arbete som den remitterade kan delta i.85,86

”Vi har ganska många praktikanter, 
som får komma hit ut och  jobba. Att 
ta hand om djuren, istället för att bli 
omhändertagna själva, är också en 
sådan sak som jag tror att är jättebra 
att bygga på”
Linda Rönnlund, Mickelbo gård
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Arbetsverksamhet som specialomsorg för personer med funktionsnedsättning

Enligt specialomsorgslagen i Finland bör det ordnas arbetsverksamhet som specialomsorg 
för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Arbetsverksamhet kan ordnas på ar-
bets- och dagcentraler eller som öppen arbetsverksamhet (s.k. utlokaliserat arbete), där 
personen arbetar på en vanlig arbetsplats tillsammans med den övriga arbetsgemenskap-
en. De som arbetar är klienter, inte arbetstagare och de är inte anställda. Det är inte fråga 
om lönearbete i ett anställningsförhållande, utan om ett omsorgsförhållande. Personer 
med intellektuell funktionsnedsättning som deltar i arbetsverksamhet ersätter i allmänhet 
själva sina måltider. Kommunen ersätter kostnader för arbetshandledning och behövliga 
transporter till arbetsplatsen. Avsikten med dagverksamhet är inte att tillverka produkter 
eller producera tjänster som kan säljas. Dagverksamheten ska ordnas så att en person med 
grav funktionsnedsättning kan delta i verksamheten fem dagar i veckan, eller mer sällan 
om personen kan delta i dagverksamheten på deltid eller om det finns något annat skäl 
till det.122

Brukare av gårdstjänster som lider av psykiska hälso- 
utmaningar har i forskningssammanhang berättat 
att de bl.a. fått nya erfarenheter, bättre självförmåga 
och att de känt tillfredsställelse av att vara i naturen 
och att vara med gårdens djur. De har blivit fysiskt 
trötta samtidigt som de psykiska symptomen som 
ångest och depression blivit mindre framträdande. 
Forskningspersonerna har också berättat att de känt 
en större kapacitet till uppmärksamhet, de har erfa-
rit mindre stressliknande känslor och upplevt stöd 
från bonden eller andra deltagare som positivt119. 
Begreppet självförmåga beskrivs mera ingående i 
Banduras teori på sidan 79.

Man kan också använda lantgården som en form av 
pedagogisk resurs. Då kopplas kunskapsmål i olika 
ämnen till de praktiska uppgifter eleverna genom-
för under arbetet på gården. Forskning tyder på att 
även här påverkas uppfattningen av självförmåga 
positivt och vuxenkontakten som utvecklades med 
bonden hade stor betydelse för elevernas sociala 
utveckling.120 

Även i användargrupper där brukarna är äldre eller 
personer med kognitiva problem kommer själv- 
förmåga upp som ett viktigt resultat av vistelse på 
lantgård. För denna grupp utgör lantgårdsmiljön 
en stimulerande omgivning där det ges möjlighet 
att delta i organiserade men icke-konstruerade ak-
tiviteter. Enligt det norska forskningsprojektet "De-
mensomsorg på gård"s forskningsresultat 121 är des-
sa förhållanden väldigt lämpliga för klienterna eller 
brukarna för att behålla sina återstående funktioner.

Mats och Annika har en hästgård i Karleby, som 
samtidigt är arbetsplats för klienter inom dagverk-
samheten för personer med funktionsnedsättning. 
Arbetsuppgifterna har naturligt delats in efter vad 
klienterna själva tycker om att göra. Arbetsuppgift-
erna varierar också lite med årstid. Eftersom alla 
hästar går ute under sommaren, är det inte så my-
cket jobb i själva stallet. Därför har man ett växthus, 
och lite andra extra arbetsstationer på sommaren. 
”Det är enkla, inte så konstiga saker vi gör här. Men 
jag tror att alla trivs med att vara här ändå”. ”Det är 
inte meningen att klienterna ska bli omskötta, utan 
att de har ett meningsfullt arbete. De förstår att det 
är viktigt att föra vatten åt hästarna, och så vidare”.  
Det här är inte påhittade, konstruerade uppgifter 
utan viktigt arbete som gör att individen känner sig 
behövd.

”De flesta som är här säger att det är så mycket 
lugnare här” säger Mats, ”Och det förstår man, att 
det är lugnare här än där det är 30-40 personer dagli-
gen, då kan det ju vara ganska oroligt”. Fast det finns 
pratsamma individer i gruppen, så behöver man inte 
arbeta precis intill, om man inte vill. Här vid stallet 
finns det mycket mera rum och man får arbetsro. 
Mats och Annika har principen att det ska vara roli-
gt. Det får inte vara för strängt. ”Det ska vara roligt 
att komma hit!” säger Mats. Att använda humor och 
skämta är ett sätt att handskas med de kunder som 
kanske är lite mer utmanande. De kanske i sin tur 
har hört allt för mycket negativ återkoppling på sitt 
beteende tidigare. ”Att man skrattar bort det lite, så 
går det enklare”, påpekar Mats. 
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Referensföretag: Kvikantin Hoivakoti
Genast när vi stiger ut ur bilen vid Mats och Annikas 
stall i Kvikant känner vi det, lugnet. Klienterna har 
åkt för dagen, det var den andra dagen som klien-
terna var tillbaks vid stallet efter vårens restriktion-
er och isolering. Mats och Annika väntar på oss för 
att visa oss runt på gården. Hästarna betar ute i 
sina hagar, stallet är tomt. Försommargrönskan är 
som vackrast just nu. Uppe på gaveln till manegen 
finns en ny holk, en tornfalksholk. Naturen är nära. 
”Man ser så många vilda djur, genast när man stiger 
ut genom ytterdörren”, säger Annika. ”Vi satte upp 
tornfalksholken när fåglarna började flyga runt här i 
vår”, säger Mats, ”Vi satte snabbt ihop en holk och 
lyfte upp den och efter två dagar började tornfalkar-
na kika in i holken. Nu ruvar nog honan”. Nu under 
våren har färre människor än vanligt rört sig vid stal-
let, och Mats och Annika berättar att det märks att 
de vilda djuren synts till mer än vanligt. På gården 
bor 13 hästar och tre katter. Sju av hästarna är egna, 
de övriga är skötselhästar.

”2005 flyttade vi hit och började med stallet”, berät-
tar Mats, ”Vi hade vanlig stallverksamhet, ridskola i 
ett par år och helskötselplatser. För några år sedan 
slog oss tanken att vi skulle börja med något annat. 
Vi funderade på om vi skulle sluta, eller bara ha kvar 

våra egna hästar. Så var det en bekant som hade 
hästar här tidigare som berättade om Green Care, 
för hon jobbade med administration på sjukvårds-
distriktet. Hon berättade att sjukvårdsdistriktet skul- 
le börja implementera Green Care, så vi kollade 
upp det”. Mats och Annika kollade upp en gård som 
hade liknande verksamhet och tittade också på Grön 
Arena-verksamheten i Sverige, och då föddes tank-
en att själva satsa på likadan verksamhet. ”Och då 
var det bra att jag ringde till sjukvårdsdistriktet och 
berättade att vi funderat på en sådan här verksam-
het, att är ni intresserade”, skrattar Mats, ”För kon-
taktpersonen på sjukvårdsdistriktet var genast att jo, 
helt klart! Jag visste inte då att de håller på med ett 
Green Care-projekt. Jag tänkte att är det så här lätt, 
så ska jag bli försäljare!” Efter det här började Mats 
och Annika ganska snabbt söka om tillstånd från Re-
gionförvaltningsverket, och fick också tillstånd. Sen 
tog det en stund innan de kom igång med själva 
verksamheten. 2018 började de arbeta med klienter.

Sjukvårdsdistriktet har en projektanställd som tidi-
gare arbetat på dagverksamhet för personer med 
funktionsnedsättning. Hon har värvat klienter och 
frågat vem som skulle vara intresserad av att jobba på 
stallet i Kvikant. Före pandemin hade stallet i Kvikant 
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mellan fem och sex klienter per dag, i nuläget tillåter 
inte alla boende-enheter ännu sina klienter att åka 
bort, och andra tillåter bara verksamhet utomhus. 
Det här betyder att det är färre klienter vid stallet 
just nu, men de som kommer är flera dagar. Arbets-
dagarna varar från kl. 9 på morgonen till kl. 13 på eft-
ermiddagen. På morgonen startar arbetsdagen med 
morgonkaffe, och lunch ingår i arbetstiden. ”Det blir 
inte så lång arbetstid, men det räcker gott och väl för 
de flesta”, säger Mats, ”Det finns de som är kortare 
dagar. På onsdagar jobbar vi till kl. 14”. Klienterna 
är veckovis vid stallet. Det finns sådana som jobbar 
fem dagar i veckan och sådana som jobbar en dag i 
veckan. ”De flesta börjar med en dag i veckan och 
så får de se om de vill utöka antalet dagar”, berättar 
Mats, ”95 % av de som börjat har fortsatt”.

Sjukvårdsdistriktet i sin egenskap av uppköpare av 
tjänsten kräver inte någon speciell utbildning av de 
som erbjuder Green Care-tjänster, men Regionför-
valtningsverket som ger verksamhetstillstånd har 
krav. När Mats och Annika ansökte om tillstånd kräv- 
des att det fanns en sjukskötare eller socionom 
som är ansvarig för verksamheten. ”Vi har en utom-
stående som är ansvarig”, säger Mats. ”Vi själva be-
höver inte någon speciell utbildning, för vi vårdar 
inte. Klienterna jobbar här, vi är arbetsledare”. 

Vad jobbar klienterna med då? De städar till exem-
pel boxar, för mat och vatten till hästarna. ”Vi vis-
ste ju inte hur verksamheten skulle utformas i bör-
jan. Då hade vi kanske tänkt att det skulle vara mer 
hästskötsel. Men alla är faktiskt inte så intresserade 
av det”, säger Mats. ”Den populäraste arbetsupp- 

giften är att göra ved. Det var först bara en tillfällig 
arbetsuppgift, men det var så många som tyckte om 
det, så nu har vi en vedstation! Där finns jobb för 
flera. Så får man väga upp hö åt hästarna i påsar. 
Där har vi en våg på väggen. Det är också populärt”. 
Arbetsuppgifterna har naturligt delats in efter vad 
klienterna själva tycker om att göra. Arbetsuppgift-
erna varierar också lite med årstid. 

Vad är det som Mats och Annika upplever som 
givande med arbetet? ”Det ser man tydligt, att de 
flesta får mycket bättre kondition och rör sig mycket 
bättre efter att ha varit här i några månader”, säger 
Mats. Vi diskuterar en stund om hur lätt det är att ha 
förutfattade meningar om hur mycket en viss individ 
klarar av, och hur en ny omgivning utan förutfattade 
meningar om en individs potential öppnar upp för 
utveckling. Mats berättar om en klient som nu klarar 
av att röra i sig i skogen, trots att det inledningsvis 
inte ansågs möjligt: ”Då man har gått omkring här 
i ett par månader, så inte är det ju något problem”.

Hälsoeffekterna är tydliga. ”För våra klienter är nog 
hälsoeffekterna att de får bättre kondition, och mår 
bättre, och sover bättre. Det har vi hört av så mån-
ga”, säger Mats. ”Nu ser man tydligt, när de har varit 
borta i två och en halv månad, att konditionen inte 
är vad den var tidigare”. Vi diskuterar en stund över 
hur förebyggande verksamhet sparar in på utgifter 
för hälsovård. ”Då klienterna har bättre kondition 
och är mer utomhus, är de inte så ofta till läkare”, 
påpekar Mats. 

“Man måste anpassa 
sig och verksamheten. 
Om man skulle ha en 
form eller modell för 
alla, skulle det säkert 
inte gå”
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Referensföretag: Mickelbo gård
I Mickelsträsk, ca 4 mil norr om Umeå, finns Mickel- 
bo gård. Gården drivs av Linda Rönnlund, hennes 
sambo, hennes föräldrar och en anställd. Också Lin-
das mormor och morfar hjälper till här och där, fast 
för tillfället med säkerhetsavstånd på grund av pan-
demin. Mickelsträsk är en ganska liten by, med un-
gefär 25 hushåll. ”Mickelsträsk ligger mitt i skogen”, 
säger Linda och skrattar, ”Själv tycker jag inte det 
är så långt bort, men en del som kommer hit säger 
att de har kört en evighet!” På gården fanns tidig-
are mjölkkor, men nuförtiden är Mickelbo gård en 
besökspark.

”Det hela började väl med att vi skaffade kameler för 
vår egen skull 2011, och så blev det så mycket runt 
omkring dem, så många blev intresserade. Vi spann 
vidare på hur vi skulle utveckla gården, och vi tänkte 
att vi öppnar upp den för visning. Sen blev det bara 
mer och mer. Vi öppnade upp 2012 med åtta arter, 
och i dagsläget är det väl 30 arter ungefär! För un-
gefär tre år sedan byggde vi vår inomhusavdelning 
för smådjur och öppnade upp lagården. Det händer 
lite mer och mer hela tiden – ett ständigt projekt!” 
skrattar Linda.

Det är mest barnfamiljer som besöker Mickelbo 
gård, främst från Sverige med det kommer också hit 
besökare från Finland, Norge, Danmark och Tysk- 
land. ”Det hittar hit fler och fler för varje år”, säger 
Linda, ”Det är kul!”. På gården finns kameler, alpack-
or, lamor, jakar, hästar, kor, grisar, minigrisar, får, get-
ter, höns, ankor, påfåglar, hjälmpärlhöns, kalkoner, 
kaniner, marsvin, illrar, möss och råttor, undulater, 
chinchillor, hamstrar och dvärghamstrar. ”Det är en 
salig blandning”, säger Linda, ”Så har vi ganska mån-
ga olika raser bland djuren också, t.ex. av getterna. 
Vi har en del hotade svenska lantraser också, bland 
annat lappgetter och Linderödssvin.”

På Mickelbo gård är det fokus på samspel mellan 
djur och människor. ”Hos oss interagerar man myck-
et med djuren. Det är vår filosofi. Vi har både hagar 
där man går in och klappar djuren, och så får man 
följa med och fodra djuren. Vi har klapphörnor som 
är bemannade hela tiden när vi har öppet, då sit-
ter det folk där och hjälper besökarna att hantera 
djuren. Barnen kan få hålla i möss och råttor och ka-
niner och marsvin”. Vi pratar en stund om att det 
är viktigt med handledning i att hantera djur för de 
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“Djuren har nog en enorm 
hälsoeffekt. Man kan ju se 
utbrända, sådana som mår 
riktigt dåligt, de kan komma 
till ro på ett helt annat sätt. 
Det finns nog väldigt mycket 
att göra där, att få folk att 
må bra genom att vara nära 
djur”

som är ovana: ”Det ser man mer och mer, de män-
niskor som inte alls är vana med djur, de behöver 
hjälp på vägen, handledning i hur man möter ett 
djur. Men det är ganska kul att se, ett stojigt barn 
som sätter sig ner och blir helt lugn och harmonisk 
när hen klappar en kanin, eller ett annat djur. Det 
ser man på vuxna också. Det händer väldigt mycket 
sådant”. 

Det är just rofylldheten som Linda tar upp som en 
tydlig reaktion när människor kommer i kontakt 
med djur: ”Och de som t.ex. har autism, eller svårt 
att utrycka sig – man kan se en väldig skillnad när 
de är med djuren. Det är svårt att beskriva det med 
ord, men man märker att det händer saker, och att 
folk mår bra kring djuren”. Vi pratar lite om huruvida 
människors kontakt med djur ändrat över tiden. Lin-
da berättar att det märks i hur människor hanterar 
djuren, vid Mickelbo gård ser man till att handleda i 
hur man handskas med djur och möter djur. ”Jag är 
ju inte jättegammal, så jag vet inte hur jag skall utta-
la mig”, skrattar Linda, ”Men nog är det skillnad. Förr 
hade ju de flesta kontakt med djur, men nu är det 

inte nödvändigtvis så. Det är en stor variation. Det 
är jätteviktigt tror jag, det ger förståelse och empati. 
Man måste få komma djuren nära, tycker jag, det är 
viktigt”.

Att hjälpa människor att komma över sina fobier är 
något som Linda brinner för. ”Det är många som 
kommer hit och är livrädda för höns, råttor eller ka-
niner... eller kaniner är väl inte så vanligt, men katter, 
det händer faktiskt. Att vara rädd för höns och råttor, 
det är väldigt vanligt. Just det här när man får män-
niskorna att faktiskt förstå att det inte är så farligt. 
De här som är rädd för hönor, det är ganska mäktigt 
när man får dem att hålla i en tupp! Vi har en tupp 
som heter Agnete, som alla brukar få hålla. När de 
som har varit rädda förstår att det gick att hålla i, det 
är ganska fascinerande. De flesta äldre är ju rädda 
för råttor, men det kom en tant på besök – hennes 
barn var rädda för råttor, men hon själv var helt fas-
cinerad av den där råttan. Hon satt och höll i den i 
evighet, och gav den namn. Hon var kanske 90 år 
gammal. Det var väldigt kul att se. Det är sådant som 
händer varje dag, alla möjliga reaktioner!” Senior-
er överhuvudtaget är en viktig målgrupp: ”Man ser 
verkligen lyckan i ögonen när de kommer på besök. 
Det är väldigt kul att se hur de lyser upp!”

”Djuren har nog en enorm hälsoeffekt. Man kan ju 
se utbrända, sådana som mår riktigt dåligt, de kan 
komma till ro på ett helt annat sätt. Det finns nog 
väldigt mycket att göra där, att få folk att må bra ge-
nom att vara nära djur. Vi har ganska många prakti-
kanter också, som får komma hit ut och jobba. Att ta 
hand om djuren, istället för att bli omhändertagna 
själva, är också en sån sak som jag tror att är jättebra 
att bygga på!”’
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Referensföretag: Naturskafferiet
Ida Holmström bor med sin familj och sina djur på
landsbygden i Jeppo, Österbotten. En solig feb-
ruaridag hälsar vi på för att intervjua henne.
På gården ser man spår av såväl odling som barn.
En katt ligger i halmen i växthuset, det som ska
blir varmbänkar senare på våren, och kisar lite på
oss innan den konstaterar att vi inte är värda en
reaktion. Inte bryr den sig heller om hönorna och
tupparna som går omkring på gården, utan blundar
och fortsätter sin tupplur. Inne i köket puttrar kaf-
fet, och det råder en varm stämning här ute bland
åkrarna – där skogen aldrig är långt borta. I fönstret
tittar små plantor upp i väntan på sommaren och i
en hylla finns ett urval med Naturskafferiets pro-
dukter: tvålar, torkade örter och kryddblandningar.

Naturskafferiet är ett ungt företag, knappt ett år
gammalt och kom till när Ida fick tid och möjlighet
att satsa på det hon redan funderat på och drömt
om i många år. Inom företaget håller hon kurs-
er och föreläsningar om att använda örter, om
trädgårdsodling – och skogskraft, med fokus på

naturens hälsofrämjande effekter. I samband med
en mathantverkskurs som hon deltog i gjorde hon
en sida på Facebook, och via den började det snart
trilla in förfrågningar om att själv dra kurser. ”Det
formade sig själv på något sätt”, säger Ida om att
starta och börja utforma sitt företag. Startbidraget
har gjort att hon kan ta sig tid för att bygga upp
verksamheten.

Vi pratar om att det är mycket på gång inom social- 
och hälsovården, det kommer att finnas ett behov 
av naturföretagare som kan ta sig an klienter. Ida har 
planerat att erbjuda sina tjänster till kommuner, för 
de kundgrupper som mår bra av naturupplevelser. 
Om det sen är odling eller att vara ute i skogen, det 
är en annan sak. Det är skogen som ligger Idas hjärta 
närmast, men i företagsverksamheten har trädgård 
och odling blivit minst lika viktiga. 

Ida arbetade tidigare med nyanlända barn och ung-
domar och använde naturen som ett arbetsredskap 
i sitt jobb, när det fanns möjlighet till det. Vi pra-

"Det man bryr sig om, det man 
älskar, så vill man ju väl. Ju fler 
som känner det, desto bättre 
mår naturen, och desto bättre 
mår vi"
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tar en del om hur man kan använda naturen inom
integration, och om det finns skillnader i hur man
arbetar, när man arbetar med nyfinländare. Som
arbetsredskap såg Ida tydligt hur naturen hade en
lugnande effekt. ”Det kunde vara sådana situa-
tioner om krävde väktare”, berättar hon, ”men vi
hoppade i bilen och körde till havet. Fungerade
inte havet så hoppade vi i bilen och for till nästa
ställe”. Vissa platser fungerade med vissa person-
er, det gällde bara att hitta ”rätt” ställe. Och för
alla fungerade inte natur, för någon kunde fotboll
eller en löprunda fungera. Men för den som haft
en upplevelse av att kunna lugna ner sig, så fanns
en större beredskap av att fråga efter samma sak
igen: ”Kan vi inte fara till havet igen?”, frågade
personen som märkt att hen mår bra där. Vi reflek-
terar en stund över det viktiga att kunna handleda
människor att fundera över vilka naturmiljöer de
kan använda till självreglering, avslappning och
välmående. Kulturskillnader gör att man måste
vara lyhörd.

Vad betyder naturen för Ida själv? Hon funderar en
stund innan hon eftertänksamt svarar att utöver
mat i form av bär, svampar och vilda växter betyder
skogen även trygghet och återhämtning. De dagar
man helst bara skulle dra något gammalt över sig
och ligga på soffan är när vi har störst effekt av att
gå ut i naturen. Idas eget element är träd, ingen
skillnad om de finns i närheten av hav eller i en
skog – ju äldre träd desto bättre. Stenar och klippor 
är också viktiga element, i kombination med träd 

så blir det ännu bättre. Naturen har alltid varit vik-
tigt för Ida, men vi pratar om att ju mer man vistas 
i naturen, desto starkare blir ens förhållande till na-
turen. ”Det man bryr sig om, det man älskar, så vill 
man ju väl” säger Ida, och ”ju fler som känner det, 
desto bättre mår naturen, och desto bättre mår vi.  
Det är lite det jag också har som tanke, att kanske 
de som inte vistas så mycket i naturen, men skulle 
börja göra det, skulle förstå – att det är något väldigt 
bra med det”.

“Gå lite långsammare och upplev 
mer i skogen”

67



Upplevelser som förändrar och utvecklar
Hur man använder naturen som lärare, upplevelse-
baserat lärande, socialpedagogik, positiv psykologi 
och naturkontakt är några av de saker som kommer 
att tas upp i detta kapitel. Inledningsvis tangeras 
turismnäringen med begreppen hållbar turism och 
transformativ turism, men vi börjar med en filo-
sofisk beskrivning av begreppet upplevelse och en 
kort historisk tillbakablick.
 
Forskaren Carina Sjöholm89 ställer sig frågan ”Vad är 
det då människor erfar när de får en naturupplev-
else?”. Kommer upplevelsen ”inifrån” eller kommer 
den ”utifrån”? Hon menar att det inte behöver vara 
något spektakulärt eller extraordinärt för att en 
känsla av upplevelse ska infinna sig. En upplevelse 
är något människor skapar, det är inget som finns 
”där ute” i väntan på att en upplevare skall komma 
förbi. För att en människa skall beskriva något som 
en upplevelse behövs ofta olika kombinationer av 
rätt vardagliga element eller faktorer. En upplevelse 
kan ses som en spänning mellan flyktig förnimmelse 
och den fysiska och materiella världen.89

Under 1800-talet började man betrakta det vilda i 
naturen som vackert. Naturen började uppfattas 

som attraktiv och naturupplevelserna fick status. Se-
dan dess ser man dels naturupplevelsen som något 
mycket stereotypt och dels som något som är var 
och ens egen upplevelse. Platser och föremål ges 
olika betydelse i olika kombinationer och denna be-
tydelse kan snabbt förändras genom en ny kombi-
nation. I dagens individuella samhälle vill vi uppleva 
naturen på vårt eget sätt men det är också viktigt för 
oss att ha gemensamma referensramar med andra 
för att kunna dela våra berättelser med dem.89

 
Enligt Björner och Goolaup123 definieras upplevelse 
på olika sätt av olika forskare, men en sak har de 
gemensamt, att det skall vara en händelse, eller ett 
möte som kräver involvering av människan som up-
plever. Upplevelser är subjektiva och minnesvärda. 
Om man går från att rent allmänt diskutera ordet up-
plevelse till begreppet turism så borde sambandet 
vara rätt så uppenbart, turister turistar oftast för att 
uppleva saker. Det finns benämningar som upplevel-
seturism, men även begrepp som hållbar turism och 
transformativ turism. Är fokus på vad som händer 
i naturen där turisten rör sig och på det ekologiska 
fotavtrycket, eller är fokus på vad som händer i tur-
istens värderingar och attityder? 

Bi
ld

: B
ea

 H
ol

m
be

rg

68



Transformativ turism – en möjlig väg mot en hållbar framtid med vägledning av skick-
liga naturentreprenörer? 

Transformativ turism beskrivs i forskningen som en form av turism som påverkar turisten 
på ett sådant sätt att attitydförändringar uppstår och till följd av denna attitydförändring 
även kanske en förändrad livsstil.

Transformativ turism strävar efter en förändrad attityd till naturen hos kunderna som 
också ses som viktiga budbärare för att förändra intresset för naturen hos andra. Håll-
bar turism beskrivs ofta som motsatsen till massturism och inkluderar också respekt för 
ursprungsbefolkningen och de områden som är viktiga för dem. Vissa forskare använder 
termen hållbar turism, andra använder transformativ turism men det verkar som om det 
grundläggande värdet av hållbarhet utgör en gemensam grund för båda termerna. 

Transformativ turism är mycket mer än attitydförändring, men i slutändan strävar man 
efter en hållbar framtid och hållbarhet är det viktigaste bakomliggande fokus för trans-
formativ turism. I litteratur om transformativ turism hittar man beskrivningar som tvärkul-
turell förståelse, globalt medborgarskap, positiv förändring i värderingar och attityder 
och förändringar i livsstil.128,129,130

Som naturföretagare kan du spela en viktig roll inom transformativ och hållbar turism. 
Tänk över din affärsplan och fundera över hur du kunde baka in transformativa och håll-
bara perspektiv i din verksamhet.

Enligt FN:s organ för turismfrågor, UNWTO124 är 
hållbar turism en ekonomisk, social och miljömäs-
sig påverkan som samtidigt gynnar lokalbefolkning, 
turister, turistnäring och miljö. Björner & Goolaups 
forskningsöversikt123 visar att det bland forskare finns 
en enighet om att begreppet hållbar upplevelse av- 
ser: (1) en positiv interaktion med den naturliga och 
kulturella miljön, (2) positiv omvandling som sker 
genom att lära sig något nytt som i slutändan kan 
leda till en förändring i beteende och attityd, (3) in-
volvering av olika intressentgrupper i att skapa upp- 
levelsen samt (4) upplevelsen av positiva känslor 
som glädje eller vördnad.123

I grunden finns det, enligt UNWTO124, en enighet om 
att hållbar turism ska erbjuda meningsfulla upplev-
elser för turister. Enligt Kottlers125och Smit & Melis-
sen126 är meningsfulla upplevelser sådana upplev-
elser som kan vara av transformativ karaktär och 
stimulera till ny och djupare förståelse. De menar att 
en meningsfull transformativ upplevelse bör leda till 
en varaktig positiv förändring i attityd och beteende.

Transformativt lärande och hållbar turism
Den grundläggande tanken inom transformativ tur-
ism är att man vill få någon (turisten) att ändra sitt 
beteende t.ex. mot en hållbarare livsstil genom det 
man upplever som turist. Tack vare Banduras arbete 
har psykologin enats i tanken att människan är en 
agent för sin egen utveckling. Människan har en 
förmåga till självreglering och att anpassa sig för att 
uppnå en önskad framtid127. Man kan alltså själv än-
dra sitt beteende. Detta innebär att den transforma-
tiva turismen har en verklig chans att påverka sam-
hällsutvecklingen i riktning mot en hållbar livsstil, 
om det görs på rätt sätt. 

Helt enkelt är det dock inte att skapa attitydföränd-
ringar. Man vet till exempel att det finns en del kän-
da coping-strategier när man kommer till frågor om 
klimathot och hållbar livsstil. Förnekelse eller andra 
typer av försvarsmekanismer träder ofta in när man 
tar del av ny hotfull information kring klimatet eller 
blir påmind om att vårt beteende inte är moraliskt 
korrekt. Men det finns forskning som tyder på att 
en del av oss inte uppfattar allt så svart-vitt, istället 
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tänker en sådan person att man måste försöka göra 
sitt bästa i en situation eller att man ska agera som 
förebild även om man inser att man kanske inte kan 
påverka så jättemycket själv. Detta ger en känsla av 
hopp inför framtiden.131 

Här får man förklaringen till varför en del väljer att 
inte förändra någonting även om de tar del av infor-
mation kring klimat, avskogning, minskad biodiversi-
tet etc. Förnekelse är en stark försvarsmekanism som 
man bör känna till om man vill jobba med transfor-
mativ turism. Kanske kan man kombinera tankarna 
kring transformativ turism, hållbar turism och håll-
bara upplevelser för att uppnå en positiv förändring.

För att jobba med transformativ turism behöver 
man ha lite grundläggande kunskap om transforma-
tivt lärande. Enligt Jack Mezirow kan man definiera 
transformativt lärande som den process genom 
vilken vi förändrar de referensramar vi tar för giv-
et (meningsperspektiv, sinnesvanor, tankesätt) och 
gör dem mera inkluderande, öppna, känslomässigt 
kapabla att förändras och reflekterande så att de kan 
generera övertygelser och åsikter som kommer att 
ge mer sanna eller motiverade handlingar.132

Illeris beskriver transformativt lärande som ”allt 
lärande som innebär en förändring av den lärandes 

identitet”. Han påpekar också att transformativt 
lärande är mycket ansträngande och krävande och 
sker enbart när den lärande befinner sig i en situa-
tion där det inte finns någon annan utväg som kan 
upplevas som hållbar.132

Transformativt lärande innebär alltså lärande som 
gör skillnad i individens beteende, i hens agerande i 
framtiden och i hens attityd och personlighet132. Hit 
kan man koppla Thurfjells52 analys av intervjuer med 
svenska skogsvandrare då han i sitt material skön-
jer en del tecken på det han kallar den ekologiska 
vändningen till följd av skogsvandrarnas existenti-
ella djuperfarenheter i skogen. Med den ekologis-
ka vändningen avser han bland annat människors 
ökade politiska engagemang för jordens resurser. 
Detta menar Thufjell, ger lite hopp för de som är be-
kymrade över vår fortsatta exploatering av planeten 
och dess arter. 

Den ekologiska vändningen innebär ett steg bort 
från den antropocentriska inriktning som präglat 
vår civilisation i ett millennium. Thurfjell hävdar att 
människors existentiella djuperfarenheter i skogen 
ligger långt i utkanten från den politiska och ekon-
omiska arenan där förändringarna måste ske för att 
något ska hända i samhället, men de är inte oväsen-
tliga. Dessa djuperfarenheter har möjlighet att fär-

”En sak som jag kanske skulle 
vilja utveckla är att ta in element 
där man skapar någon form av 
större förståelse för naturen. Det 
kan vara små saker, men som på 
något sätt skapar en större  
respekt för den miljö där man är”
Jonas Harald, Fäboda Experience
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ga och på sikt förändra den livsåskådningsmässiga 
grundhållning som politiken faller tillbaka på. Den 
romantiska naturerfarenheten med ursprung i an-
tropocentriskt 1800-tal verkar på individnivå kunna 
utgöra en startpunkt för förändring, en transforma-
tion, mot naturkärlek. En förändring i attityd och be-
teende.52

Johan Tonberg berättar om att det är underbart att 
se när de kunder som inte upplevt naturen som barn 
får göra det som vuxna - ofta blir det en stark up-
plevelse. Alltid är det inte lätt att tolka kundernas 
reaktioner. Johan berättar om en kund, som var 
livlig, pratsam och ljudlig, hen stack ut i gruppen som 
någon som inte var tyst. Under programmet, en ug-
glesafari en vårvinternatt med skare och fullmåne, 
när det var alldeles knäpptyst i skogen, förutom ug-
glorna som ropade, var kunden helt tyst och stilla. 
Johan tänkte för sig själv att något var fel, eftersom 
beteendet blev så radikalt annorlunda – det här har 
hen nog inte alls gillat. Efter programmet berättade 
kunden att det här var det mäktigaste hen har varit 
med om, så meditativt – en oerhört stark upplev-
else. Johan hade tolkat kundens beteende fel. Upp- 
levelsen tog hårt, men på ett positivt sätt.

Man ska också ha känsla för hur man sätter gränser 
för upplevelserna. Ett av Outside Kallans specialom-
råden är paddling i skärgården och ytterskärgården 
utanför Jakobstad och Larsmo. Johans profession-

alitet gör att han inte utsätter kunderna för fara, 
men det kan finnas situationer i olika väder när en 
ovan paddlare kan känna spänning. Det finns sa-
ker som kan skapa rädsla för många: man sitter fast 
och man är ganska nära vattnet. ”Du ska vara trygg 
i ganska många saker för att det ska kännas bekvämt 
att röra sig”. ”Man får inte pusha någon för mycket. 
Men inte för litet heller”, säger Johan. ”Ofta är det 
dagarna med så kallat dåligt väder de man kommer 
ihåg senare. Det kan kännas jobbigt just där och då, 
men känslan efter, när känslorna väller upp – det är 
en upplevelse som sätter ett stort leende på läppar-
na hos kunderna. Det ger mig mycket att se”. När 
det gäller mer riskfyllda aktiviteter, som paddling, 
får inte gruppen vara för stor. Gäller det en special-
grupp så måste man ha två ledare. En av ledarna tar 
hand om hela gruppen, den andra kan ta hand om 
enskilda kunder, som behöver extra stöd i någon sit-
uation, känner sig osäkra och har nära till panik.

Linda på Mickelbo gård brinner för att hjälpa männi-
skor att komma över sina fobier. "Det är många som 
kommer hit och är livrädda för höns eller råttor eller 
kaniner... Just det här när man får människorna att 
faktiskt förstå att det inte är så farligt. De här som är 
rädda för hönor, det är ganska mäktigt när man får 
dem att hålla i en tupp! När de som har varit rädda 
förstår att det gick att hålla i, det är ganska fascin-
erande. Det är sådant som händer varje dag, alla 
möjliga reaktioner". 

”För många 
resenärer idag är 
personlig utveck-
ling en minst lika 
viktig del som allt 
annat på semes-
tern. Man vill åka 
hem med känslan 
av att ha upplevt 
och lärt sig något 
under sin resa 
som också förän-
drar en på något 
plan – en djupare 
förståelse för 
andra kulturer, en 
ökad medveten-
het om naturen 
och en hållbar 
livsstil osv.” 133

Bild: Patrick Trädgårdh71



Naturen som lärare – upplevelsebaserat  lärande
När man pratar om upplevelsebaserat lärande är 
det den amerikanska psykologen David Kolbs modell 
från 1984 som oftast dyker upp. Kolb utgick bland 
annat från de pedagogiska teoretikerna Jean Piagets 
och John Deweys tankar och gjorde en modell som 
beskriver lärande som en cykel, baserat på upplev-
elser, reflektion, konceptualisering eller abstrak-
tion och aktivt experimenterande – som igen leder 
till upplevelser.132

Med ett praktiskt exempel kan man sätta in en in-
lärningssituation i Kolbs modell. Säg att du rör dig i 
en skog och hittar en speciell sorts svamp som du al-
drig sett förut. Det här är en direkt upplevelse. Efter- 
åt reflekterar du över att du hittade svampen i en 
speciell sorts omgivning. Du får en insikt i att just 
den här svampen kanske växer i just den här typen 
av omgivning, där du hittade den. Baserat på ditt an-
tagande går du kanske till liknande miljöer för att 
titta efter om du hittar samma svamp där. Det här 
leder igen till en ny direkt upplevelse och inlärnin-
gen fortsätter i en cykel. Inlärningssituationen kan 
också vara något som har att göra med att du lär dig 

om dig själv. Du kanske har varit utomhus och frusit 
rejält. Du reflekterar över att du samma morgon åt 
en ganska dålig frukost och funderar om din dåliga 
frukost gjorde att du frös. Nästa gång du går ut i sam-
ma väder äter du en rejäl frukost. Din nya upplevelse 
gör att du får något att igen reflektera över.

Förutom att se själva Kolbs cykel som en process, 
kan man använda den som en indelning av olika 
sorts kunskap. Man kan sätta in en axel mellan den 
konkreta upplevelsen och den abstrakta begrepps-
bildningen, en axel som visar olika sätt att begripa. 
På samma sätt kan man sätta in en axel mellan re-
flektion och aktivt experimenterande, en axel med 
olika sätt att ombilda kunskap. De fyra fält som upp- 
står kan ses som fyra olika sorter av kunskap. Man 
kan också se dem som fyra olika typer av lärande. En 
individ kanske lär sig mest genom den konkreta upp- 
levelsen, en annan genom abstrakt reflektion. Som 
modell över lärande har Kolbs modell kritiserats för 
att den inte infattar sociala aspekter av lärande, och 
för att den är för enkel för att beskriva lärande.132,155

Upplevelse

Reflektion

Konceptualisering
Abstrakt generalisering

Aktivt
experimenterande

Processa          information

Be
gr

ip
a 

   
  B

eg
rip

a

Divergent
kunskap

Assimilativ
kunskap

Ackomodativ
kunskap

Konvergent
kunskap

David Kolbs modell från 1984 är en klassisk modell om upplevelsebaserat lärande. Modellen beskriver lärande 
som en cyklisk process, baserat på upplevelser, reflektion, konceptualisering/abstraktion och aktivt experi-
menterande – som igen leder till upplevelser. Förutom att se Kolbs cykel som en process, kan man också 
använda den som en indelning av olika sorts kunskap genom att sätta in två axlar. De fyra fält som bildas kan 
ses som fyra olika sorter av kunskap som uppstår på olika sätt. Modellen modifierad från Illeris132.
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Peter Jarvis, som specialiserat sig på vuxenpeda-
gogik och livslångt lärande, gjorde en modell över 
lärande 1987. Han utgick från tanken att Kolbs mod-
ell visserligen var intressant och viktig, men alldeles 
för enkel för att beskriva lärande som är en komplex 
social process. Jarvis bad först ett stort antal delt-
agare att beskriva sin egen lärprocess och gjorde 
sin modell på basen av materialet. Jarvis’ modell 
liknar till viss del Kolbs modell, men visar att inlärn-
ingsprocessen kan ta olika vägar och är komplex. 
Inlärningsprocessen sker alltid i en social kontext, 
och slutresultatet är inte nödvändigtvis att indivi-
den har lärt sig något. Jarvis skiljer mellan tre typer 
av resultat; att inte lära sig (non-learning), att lära 
sig utan att reflektera (non-reflective learning) och 
reflekterande lärande (reflective learning).132,155 En 
individ kan alltså uppleva något, men gå vidare rel-
ativt oförändrad.

När vi upplever något kan vi avvisa upplevelsen, tän-
ka på upplevelsen, reagera på upplevelsen emotio-
nellt, eller göra något aktivt – eller en kombination 
av dessa. Man behöver inte ha en innebörd av upp- 
levelsen för att lära sig av den, men man kanske vill 
sätta en innebörd på en upplevelse när man reflek-
terar över den. Känslor, övertygelser, attityder och 
värderingar förändras och påverkar i sin tur upplev-
elsen. Som ett resultat av inlärning förändras vi som 
personer, och på så vis förändrar vi också den sociala 
situation som vi interagerar i. Upplevelsen, individen 
och den sociala situationen förändras. Den innebörd 
vi sätter på en upplevelse påverkas av att vi är soci-
ala individer, födda in i ett samhälle. Som individer 
upplever vi både sinnesintryck och innebörd samti-
digt. Sinnesintryck är fundamentala för inlärnings- 
processen.132

Oavsett vilken teori om upplevelsebaserat lärande 
man tittar på kan man konstatera att reflektion är 
viktigt för att en upplevelse ska resultera i inlärning. 
Som handledare av människor i naturbaserad verk-
samhet är det viktigt att se till att det finns tillräckligt 
med tid avsatt för reflektion och att du stöder dina 
kunder till att reflektera.

Genom att använda sig av storytelling eller berät-
telser kan man påverka sinnesintrycket hos sina 
kunder när man förmedlar fakta eller information 
om något. Berättelser har varit en del av vår historia 
sedan urminnes tider. Som sociala varelser har våra 
hjärnor utvecklats för att tolka våra upplevelser med 
hjälp av berättelser som en ram. Berättelser är i sig 

emotionella, sociala upplevelser. Att använda berät-
telser, eller storytelling, som ett pedagogiskt verktyg 
hjälper oss att leverera kunskapsinnehåll med ett 
sammanhang. Om man levererar kunskapsinnehåll 
som saknar sammanhang tenderar det kunskapsin-
nehållet att gå många förbi, istället för om man sät-
ter in det i sammanhang som kunskapsmottagaren 
kan relatera sina egna upplevelser till. 134

Genast när man hör något berättas i historieform 
blir man intresserad. Att som forskare enbart rabb- 
la fakta är verkningslöst vid en presentation. Det 
måste finnas något man kan hänga upp fakta på. Det 
handlar om att åhörarna ska känna igen sig, man ska 
bli berörd, det ska finnas känslor.135

På Esse å har Ulrika Fellman paddlat ofta med grup-
per genom åren. Det är viktigt att berätta historier 
om de platser där man är med kunder, att komma 
ihåg att be den äldre generationen berätta och att 
komma ihåg att berätta den vidare åt de yngre gen-
erationerna. Längs Esse å finns gamla hölador, pre-
cis vid vattnet – med öppningen mot vattnet och en 
äng bakom. ”På vintern hade man lättare att komma 
längs isen, då när man skulle hämta hö med häst 
och släde” berättar Ulrika. Utan den kunskapen kan 
det te sig märkligt att ladorna har en öppning mot 
vattnet. Längs Esse å finns också en gårdsgrupp som 
heter Lamabacka. Esse å är en å full av liv, här finns 
till och med flodpärlmussla, och de två bröderna 
som bodde i Lamabacka är ännu innehavare av det 
nationella rekordet i kräftfiske, berättar Ulrika. Fång-
sten såldes till fina restauranger i Helsingfors och 
Stockholm.
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I ett hållbart samhällsbyggande bör man beakta att 
naturkontakt och utevistelse för barn är viktigt för 
att lägga grunden till sunda vardagsvanor och ett 
förhållningssätt som är förenligt med en hållbar 
livsstil. Man tror att den tidiga naturkontakten kan 
lägga grunden för en positiv och självklar inställning 
till att röra på sig fysiskt i sin omgivning. Det växande 
barnet har ett naturligt intresse för att utforska den 
natur det omges av, den fysiska omgivningen avgör 
kvaliteten på den grundläggande naturkontakten.136

I och med urbaniseringen ökar bebyggelsen, grön- 
områden och även artrikedomen riskerar att min-
ska. Man konstaterar i rapporten ”Den nyttiga 
utevistelsen”136 att den biologiska mångfalden är 
mer intimt sammankopplad med social hållbarhet 
än man tidigare anat. Den biologiska mångfalden 
bidrar med en variation som kan ha betydelse för 
den känslomässiga relationen till naturen.

Ett grönområde med variation gör ofta en plats mera 
intressant för barn att leka i. Man har också konstat-
erat att barndomens positiva naturupplevelser ver-
kar kunna ha långsiktiga positiva hälsoeffekter dels 
genom att man troligen är mera benägen att anam-
ma en sund livsstil med mera frekventa utevistelser 
längre fram i livet och dels genom att det immuno- 
logiska systemet verkar påverkas positivt av utevis-
telse och naturkontakt.136

 
Människan utvecklar ofta band till och fäster sig vid 
vissa speciella platser i naturen137,138,139. Vad detta 
beror på vet man inte helt säkert men en del forska-
re menar att man under barndomen lätt utvecklar 
starka band till vissa platser139,140. Upplevelser under 
barndomen kan alltså påverka vilka platser i naturen 
man gärna drar sig tillbaka till. Ottosson & Ottos-
son40,43 menar också att grunden för intresset av vis-
telse i naturen läggs som barn, de människor som 
i vuxen ålder använder sig av naturens stärkande 
och läkande effekter har grundlagt relationen till 
naturen redan som barn. Undersökningar har visat 
att sådana speciella platser ofta förekommer i vild-
marken där människor känner en känsla av perfek-
tion, mening och koppling till något större än dem 
själva138. Eller som Ottoson & Ottoson skriver: ”Inget 
kan som havet, fjällen och gammelskogarna väcka 
en känsla av att befinna sig i en främmande värld 
långt från vardagens brus – och samtidigt ge en stark 
känsla av helhet och tillhörighet.”43

I sin bok ”Last child in the woods” lyfter Richard Louv 
fram både sociologisk-, psykologisk- och naturvet-
enskaplig forskning som tyder på att barn idag, de 
uppkopplade digitala barnen, leker allt mer sällan 
i naturen. De har mindre kunskap om naturen och 
känner allt mindre för den. Föräldrar uppmuntrar 
inte längre barnen att vistas i naturen, larmrapport-
er kommer in om stressade barn och ungdomar och 
de blir helt enkelt välfärdssjuka på grund av bristen 
på levande natur och naturkontakt.141

Förutom att barnen blir oftare sjuka, beteendestörnin-
gar och ångestsyndrom ökar, konditionen försäm-
ras och överviktiga barn blir vanligare, så resulter-
ar den minskade naturkontakten också i att barnen 
blir rädda för både djur och växter. Det här leder till 
att intresset att engagera sig i klimat- och miljöfrågor 
minskar. Barns bristande naturkontakt kan som en 
långtidseffekt ha negativ inverkan på vår planets häl-
sa.61,141,142,143 

Att fästa sig vid speciella platser och naturkontakt
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Enligt en brittisk undersökning144 är möjligheten att 
göra utflykter i naturen som barn en viktig förutsätt- 
ning för att människor ska söka upp naturen som 
vuxna. Positiva minnen från tidiga naturkontakter 
är viktigt samt att man har föräldrar som är positiva 
förebilder spelar en nyckelroll. Positiva naturminnen 
sammankopplades också med om naturen senare 
uppfattas som en plats för återhämtning. Det inne- 
bär att barns naturkontakt kan vara en förutsättning 
för att de som vuxna ska ha tillgång till naturens häl-
sofrämjande effekter.

Idag bor mer än hälften av jordens befolkning i 
städer, vilket också har inneburit en ”urbanisering” 
av barns naturkontakt, även här i Norden. Tekno- 
login har utvecklats så att barnen till stor del har 
sina sociala liv på nätet, man cyklar inte längre över 
till varandra och umgås utomhus, varken på landet 
eller i stan. Livet på landsbygden har förändrats de 
senaste 40 åren och dagens landsbygdsbarn har en 
mera ”urban” relation till naturen än tidigare gener-
ationer. Barnen medverkar inte på jordbruken mera 
och de skjutsas ofta till och från aktiviteter med bil 
eller buss, kanske till och med i större utsträckning 
än barnen i stan. Den fria rörligheten ute i na-
turen har minskat och därmed också den spontana 
naturkontakten.136

Jonas Harald på Fäboda Experience berättar att det 
finns många naturtyper han trivs i – men det finns 
en naturtyp han upplever att är hans, och det är de 
österbottniska landhöjningsskogarna. Det är de för-
sta skogarna som kommer med landhöjningen, det 
finns mycket gräs och öster, klibbal. Gärna får det ha 
varit betat av djur någon gång i tiden. Jonas tillbrin-
gade somrarna ute vid sommarstugan på Sandön i 
Socklot: ”Så jag växte upp i strandskogarna. Låglänt, 
fuktigt.... och blandad skog med al och björk. Några 
granar. Och väldigt örtrikt och... fullt med fästingar 
naturligtvis. Man var våt och smutsig upp till mid-
jan. Det är en skogstyp som ingen trivs i, alla tycker 
det är vått, jobbigt, smutsigt, eländigt. Men jag trivs 
i den, för jag har växt upp i den. Dit kan man inte ta 
folk” säger Jonas och skrattar, ”En vettig människa 
rör sig inte i sådana områden”. 

Det behöver inte vara ett stort naturområde, för att 
barn ska få en relation till naturen. Jenny Sylvén som 
har verksamhet i Hemavan växte upp i en förort till 
Stockholm. ”Många säger som att... du är en be-
tongunge och du har bara sett betong. Men nej – jag 
hade en skogsdunge. Det var lika mycket skog! Ett 
barn behöver inte ha så stor skog. Jag var ute där, vi 
var ofta ute och lekte. Jag var med i scouterna, det 
valde jag – jag ville ju ut!”

”Inget kan som havet, fjällen och gammelskogarna 
väcka en känsla av att befinna sig i en främmande 
värld långt från vardagens brus”43
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Socialpedagogik och positiv psykologi
Socialpedagogik innebär ett arbete med personer 
som riskerar att hamna i utanförskap eller redan 
befinner sig i utanförskap. Inom socialpedagogiken 
läggs fokus på lärande och den enskilda individens 
möjligheter att utvecklas. Det finns olika skäl till att 
människor hamnar i utanförskap. Ofta förorsakas 
utanförskapet av en problematisk livssituation.145

Socialpedagogik har sina rötter i socialt arbete och 
pedagogik. Socialpedagogik är att arbeta peda-
gogiskt inom det sociala området. Det finns några 
grundläggande utgångspunkter i socialpedagogik. 
Människan behöver sociala relationer för att kunna 
leva ett kvalitativt bra liv. Alla har en inneboende 
resurs att förändra sin livssituation, men man kan 
behöva stöd från en utbildad socialpedagog. Social-
pedagogiken har som mål att stödja personer som 
av olika anledning har hamnat i utanförskap eller en 
utsatt situation med målet att få personerna delak-
tiga i samhället igen. Genom pedagogik och lärande 
bidrar socialpedagogiken till att utveckla förståelse 

och kunskap hos den utsatta individen så att denne 
kan bli delaktig i samhällets gemenskap igen. So-
cialpedagogiken har som mål att motverka negativa 
strömningar i samhället som t.ex. kriminalitet, miss-
bruk och främlingsfientlighet.146

Socialpedagogiskt arbete kan vara antingen före-
byggande till sin natur eller bestå av direkta insatser 
där problem redan uppstått. Målet med socialpeda-
gogiken, att få människor delaktiga i samhället igen, 
kan kopplas till den amerikanska psykologen Albert 
Banduras teorier i positiv psykologi om självförmå-
ga. 

Självförmåga eller själveffektivitet innebär hur 
man själv upplever sin egen förmåga att hantera en 
viss situation. Man kan enligt Bandura öva upp sin 
självförmåga på olika sätt, t.ex. genom social mod-
ellinlärning; man tar modell av någon som liknar en 
själv och ser hur dennes agerande genom ansträng-
ning hjälper hen att uppnå sina mål, då övertygas 
man själv att tro att man också kan uppnå sina egna 
mål. Social övertygelse är ett annat sätt att utveck-
la självförmåga, om man ofta får höra att man har 
vad som krävs för att lyckas är man mer benägen att 
uppnå framgång. Då växer också den självtillit fram 
som många i socialt utsatta situationer saknar och 
man utvecklar en känsla av att man själv kan.147,148

Alla kan utveckla sin själveffektivitet eller självförmå-
ga. Det är inte ett drag som några har, och andra 
inte. Alla kan träna upp och stärka sin själveffektivi-
tet, oavsett tidigare eller nuvarande miljö.149

De som utövar positiv psykologi arbetar för att 
främja positiva attityder i människors subjektiva 
upplevelser, individuella egenskaper och livshän-
delser. Man försöker komma bort från ett tankesätt 
där allt upplevs som hopplöst och istället utveckla 
en känsla av optimism mot livet156. Forskaren Åse 
Fagerlund säger att positiv psykologi riktar in sig på 
det goda i människan, att stärka resurser och väl-
befinnande. Det är inte ett ytligt positivt tänkande 
där man kan sopa svårigheter under mattan. Inom 
positiv psykologi fokuserar man på att jobba med 
styrkor, goda sidor, engagemang, meningsfullhet, 
positiva känslor och relationer. Helt enkelt hur man 
kan ta hjälp av sina styrkor när livet känns svårt eller 
utmanande.150
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Banduras teori om social inlärning och upplevd självförmåga

Den amerikanska psykologen Albert Bandura menar att handlings- och tankemönster for-
mas i samspel med omvärlden. All inlärning sker i sociala och kulturella sammanhang. Man 
lägger märke till andras sätt att agera i olika situationer. Om man ser att andras agerande 
utfaller framgångsrikt blir andras beteende modell för vårt eget sätt att bete oss. Sedan 
påverkar vårt sätt att bete oss och våra reaktioner igen andras beteenden och reaktioner 
som sedan utlöser nya reaktioner hos oss och vi får en så kallad ömsesidig påverkan.151

Självförmåga innebär hur man upplever sin egen förmåga att hantera en viss situation eller 
händelse. Det här begreppet (på engelska self-efficacy) myntades av Bandura. På 1980-ta-
let lanserade han en teori om självtillitens betydelse. Teorin grundar sig på frågor kring 
vad självtilliten gör för skillnad när man bedömer sin förmåga i en situation där man är 
tveksam till vad man vågar göra. Genom Banduras arbete har optimism, eller förmågan att 
upprätthålla optimism och tron på sin egen förmåga, lyfts fram som en nyckel till framgång 
i situationer med tuffa odds.147,151

Tack vare Banduras arbete har psykologin enats i tanken att människan är en agent för sin 
egen utveckling. Människan har en förmåga till självreglering och att anpassa sig för att 
uppnå en önskad framtid127. Detta innebär att den transformativa turismen har en verklig 
chans att påverka samhällsutvecklingen i riktning mot en hållbar livsstil, om det görs på rätt 
sätt.
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“Det är naturen som sätter gränser för det vi 
gör under året, för det vi kan och vill göra”  

Granö Beckasin ligger mitt i naturen på en gammal 
rullstensås vid Umeälven och är omgiven av skog 
och myrar. Vägen dit leder över en vacker hängbro 
med brolock i trä. Uppe på bron har man en fantas-
tisk utsikt över älven, ”Och himlen är väldig stor” 
beskriver Anne Würthele. ”Det är fascinerande, 
man står där och varje dag, varje årstid, finns det 
någon slags show som naturen bjuder på. Olika ljus, 
solnedgångar, soluppgångar. Mörkret, stjärnhimlen, 
norrsken. Moln som rör sig. Blåst eller lugnt vatten 
som speglar himlen. Strömmen, isen som ljuder 
och fåglar som seglar omkring. När jag står på bron, 
kan jag släppa allt jag har i tankarna. Det är väldigt 
fint. När det är -25 grader lyser himmeln i intensiva 
akvarellfärger. Eller när det är väderombyte går so-
len upp på en himmel som lyser som lava. Jag står 
gärna på bron och känner naturen omkring mig”.

Genom tiderna har Granö alltid varit en mötesplats 
för människor. Arkeologer gräver efter en gammal 
samisk marknadsplats från 1500-talet och även Carl 
von Linné lämnade spår i byn 1732. Tillsammans 
med grannbyn Tegsnäset har Granö en befolkning 
på ungefär 350 personer. De envisa eldsjälarna i byn 
har har byggt upp en verksamhet inom ekoturism. 
Byns nutida gäster letar sig till den lilla byn i Väs-
terbotten från hela jordklotet. ”Man möter män-
niskor från olika länder och bakgrund, konstnärer 
och tänkare – och man möter kanske sig själv, på 
ett annat sätt. Plötsligt är man inte i Berlin, plötsligt 
står man här och lyssnar på det som andra kallar för 
tystnad”, säger Anne. ”Man möter naturen. Det är 
hela filosofin bakom oss vid Granö Beckasin, det är 
naturen som sätter gränser för det vi gör under året, 
för det som vi kan och vill göra.”
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Bild: Bea Holm
berg

Det är årstiderna som bestämmer programmet på 
Granö Beckasin. Högsäsong är sommar och vinter, 
då kommer både svenska och internationella gäster 
som vill uppleva naturen. ”De är försorterade så att 
säga, de kommer kanske från ett stressigt jobb i stor-
staden och vill ladda sina batterier hos oss. Och det är 
just det vi erbjuder”. Det är också så Granö Beckasin 
beskriver det på sin hemsida: ”Hos oss hör du tyst-
naden – dygnet runt, året om. Vi på Granö Beckasin 
vill öppna dina sinnen. Vi vill att du ska tänka som en 
fågel, känna dig fri, se det stora i det lilla. Vi vill att du 
ska må bra hos oss.” Vår och höst är kunderna oftast 
företag, som kommer ut till Granö på konferenser 
och möten. Det finns två möteslokaler, varav den 
ena är ett glashus med utsikt över älven. Konferens-
verksamheten växer varje år och skapar möjlighet 
att erbjuda arbetsplatser med året-runt-anställning. 

Vid Granö Beckasin har man ett stort utbud av aktivi-
teter. På programmet finns allt från älgsafari till mid-
nattspaddling. ”Varje år utvecklar vi programmet 
vidare”, berättar Anne, ”vi har många nya idéer, som 
ska testas.” Själv har hon en bakgrund som skogs- 
ekolog och jobbar mycket med skogsvandringar. ”Sk-
ogens trädgård” handlar om växter, träd och tickor 
som man kan använda för medicin, mat och annat 
syfte. Hon lyfter gärna fram hur naturen kan vara 
till hjälp för oss människor. Det finns många växter 
och svampar som kan ge oss det vi idag behöver in-
dustriprodukter och plast till. Är kunderna intresse-
rade? Jo, det är de. ”De kanske redan har testat ett 
och annat recept och vill veta mer. Det är roligt att 
ta del i varandras kunskap. Jag får ofta nya recept av 
gäster som jag sedan testar ut själv hemma.” Anne 
gör också tysta övningar, som baserar sig på att lyss-
na och känna, och hon berättar om naturens hälsof-
rämjande effekter. Under skogsvandringen ”Talking 
Trees” beskriver hon trädens hemliga liv. Anne tycker 
att det är fascinerande hur mycket av ett träds histo-
ria man kan läsa av direkt från trädens växtform – en 
stam kan berätta om dramatiska händelser i trädets 
liv. ”Vi tittar på träd, talar om träd, och om hur träd 
kommunicerar med varandra genom underjordiska 
svampnätverk”. Att uppleva med alla sinnen känns 
mycket givande för Anne: ”Nu under hösten doftar 
löven så underbart. Jag brukar stå där och sniffa på 
sälgblad – det ser kanske lite märkligt ut för andra 
men de luktar bara så underbart!”.

I framtiden skulle Anne gärna arbeta med ännu fler 
turer med ekologi-inriktning. ”Såklart är det också 
roligt med de mer action-fokuserade aktiviteterna, 

men mitt hjärta slår för ekologi. Jag önskar mig att vi 
människor fixar vår relation till naturen. Vi skyddar 
ju helst det som upplevs som värdefullt. Nuförtid-
en bor de flesta människor på jordklotet i storstäder 
och många har tappat sin personliga koppling till 
naturen. Samtidigt är det ändå de som konsumerar, 
röstar och påverkar politikernas beslut mest, för att 
de är majoriteten i befolkningen. Å andra sidan är det 
också precis i storstäderna som jag själv har upplevt 
det som allra enklast att konsumera och röra mig på 
ett hållbart sätt. Så det ligger en stor potential för 
förändring när vi kopplar ihop den klassiska natur-
guidningen med spännande forskning om framtida 
lösningar och marknadsför det hela till gäster som 
kommer från olika länder och har olika yrken.”  

Hållbarhet är viktigt vid Granö Beckasin. Byggnad-
erna är byggda av naturliga material och med lokal 
arbetskraft. Restaurangen är KRAV-märkt och all 
mat lagas från grunden av lokalproducerade råvaror. 
Man har också ett nätverk av producenter som man 
köper in närodlat och – producerat av. 
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Referensföretag: OF Nature
Byn Ansmark ligger ca 9,5 km söder om Umeå, cen-
tralt för att vara en by på landsbygden. Ansmark lig-
ger nära Umeå, men ändå på landet. Här bor Ewa 
Wahlberg – och det är här hon driver sitt företag OF 
Nature. Gården är rätt stor, en gammal jordbruks- 
fastighet som styckades av när Ewa och hennes 
familj köpte den. Det finns lite mark, så att man 
kan ha betesmark för hästar. ”Den ligger så bra till, 
från gården tar man sig in i skogen. Det finns många 
sandhällar, och så har vi egentligen bara 8 kilometer 
till havet fågelvägen. Man kan cykla till havet längs 
sandvägar”. Nackdelen är att det är blåsigt när man 
bor nära havet, ”då brukar vi tänkta att det blåser 
ännu mer, om man bor ännu närmare havet” skrat-
tar Ewa. 

Ewa har en lång karriär inom vården bakom sig. 
Först arbetade hon inom psykiatrin, sedan gick hon 
över till stressrehabiliteringen och jobbade där som 
rehabiliteringskoordinator i 16 år. ”Vi rehabiliterade 
patienter med utmattningssyndrom. Vid stressre-
hab är det utmattningen som är i fokus, jag jobbade 
mycket med att få fram arbetsträningsplatser. Därför 

började jag för länge sedan intressera mig för det 
här med naturens inverkan”. På stressrehab samar-
betade man med Forslunda, som hade en form av 
grön rehab som åtminstone då riktade sig till Umeå 
kommuns anställda. ”Jag upplevde att alla personer 
med psykisk ohälsa eller stress skulle må bra av att 
kunna vistas i en sådan miljö som ett arbetsförbere-
dande steg, och även som arbetsrehabilitering. Man 
skulle kunna hitta mycket i en sådan miljö, arbets-
förmåga, aktivitetsförmåga...”

Under våren 2020 tog Ewa steget att jobba på heltid 
med sitt företag OF Nature: ”Jag har varit tjänstledig 
och förlängt och förlängt - men sen kände jag att jag 
måste ta klivet. Det kändes svårt att vara på två oli-
ka platser och inte riktigt bestämma sig, så jag valde 
att ta steget helt. Och det har känts bra. Lite sådär 
läskigt också, men jag har haft den mentala förbere-
delsen såpass lång tid och jag känner att skulle det 
vara så att det här inte alls fungerar och jag vill ar-
beta – då har jag ett heltidsarbete. I samma veva 
så tog jag också några timmars arbete vid Umeå 
kommun där jag går in som stöd för personer med 
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“Jag upplevde att alla personer med psykisk ohälsa eller 
stress skulle må bra av att kunna vistas i en sådan miljö”

psykisk ohälsa. Det var väl därför jag kände att jag 
kunde ta steget. Jag visste att jag överlever i alla fall! 
Jag tror jag började med att sätta mig ner och skriva 
affärsidé och affärsplan för jag vet inte hur många år 
sedan. Jag började lite smått då, men det har legat 
på is ganska mycket eftersom det var svårt att kom-
binera med mitt arbete. Nu när jag tog steget hade 
jag ju gjort alla sådan saker klart.”

På gården i Ansmark finns det höns och ankor, hund 
och katt. ”Jag har haft två hästar. Hästar har jag och 
min dotter alltid haft. Det har varit för egen åter-
hämtning. Just nu upplevde jag att hästarna tog 
sådan tid att jag valde att lämna bort dem för en 
tid – för att jag vill jobba med de här frågorna. Sen 
får jag se. Egentligen var det min första tanke, att 
man kan använda hästarna i det här och använda 
sig av hästunderstödda insatser. Men sedan började 
jag tänka lite längre och så kände jag att jag inte vill 
börja så – utan hästarna, dom får finnas med och 
så, men jag vill ju mera jobba med rehabilitering och 
använda naturen och gården. Vi håller på att bygga 
upp en trädgård, inte jätteavancerad och stor, men 
vi ska ha en trädgård. Det finns bra med odlingsmöj- 
ligheter och vi har gott om plats."

”Tanken är att kunna ta emot personer med psykisk 
ohälsa, kanske utgående från hemmasittarprob-
lematiken som nu är utbredd, och personer med 
stressrelaterad ohälsa, några timmar i taget. Det är 
ju min tanke att ha de här aktiviteterna på gården, 
att odla, bara vistas med djuren eller vad man vill 
göra - men också lite säsongsbetonad verksamhet. I 
ladan brukar jag ha café på somrarna, och lite loppis 
och lite konstutställningar och så där. Det ska finnas 
olika alternativ. Det är verkligen tydligt att det finns 
ett sådant uppdrag. Vi behöver verkligen få se vilken 
aktivitetsnivå en person är på för att komma vidare 
med en utredning. Då måste man planera för den 
personen, det finns ju olika saker på gården man kan 
göra – och så kan man titta på det. Det är ju egen-
tligen det som är min största kompetens. Men jag 
vill också hålla naturvandringar. Naturvandringarna 
talar jag om som lugna vandringar, jag använder inte 

termen skogsbad. Det är inte det som är fokus när 
vi går. Fokus ligger också på att det blir en aktivitet, 
man går – inte för att få upp någon jättepuls, men 
man ska ändå gå så att det inte blir överdrivet lång-
samt. Och så stannar vi upp ibland för att prata om 
medveten närvaro och för att göra saker i skogen – 
och även vandra under tystnad och använda alla sin-
nen helt enkelt."

Vi pratar en stund om FaR, eller ”Fysiskt aktivitet på 
recept”, och ”Natur på recept”. Ewa berättar om hur 
FaR i Västerbotten använts så att läkare har skrivit 
ut FaR och patienterna träffat en sjukgymnast som 
skrivit ut en ordination och som gjort en uppföljning 
om hur det gått för patienten, har patienten kunnat 
följa ordinationen och måste man revidera ordina-
tionen? Natur på recept finns inte ännu som något 
som skrivs ut och ordineras, men det skulle troligtvis 
fungera på samma sätt.  Patienten får en ordination, 
men väljer själv att gå ut i skogen och använda na-
turen. ”Om man har en utmattning, psykisk ohälsa, 
så kan det vara ganska svårt att ta tag i det här och 
faktiskt göra det själv – att gå ut i skogen. Är det inte 
ett naturligt inslag i livet annars, så är det ju inte 
säkert att man gör det. OM man gör det och har en 
utmattning, då är det kanske inte så troligt att man 
går helt lugnt utan då behöver man stöd i det här, 
till exempel genom en guidad vandring. Och det är 
det jag tänker att när vi pratar om Natur på recept 
– det är inte så enkelt. När det gäller personer med 
utmattning kan de ju ha en för hög förmåga när det 
gäller fysisk aktivitet. När de får en ordination på fy-
sisk aktivitet av en sjukgymnast, så får de kanske en 
lägre ordination. Men det är ju ändå ingen som fysis-
kt följer med patienten om hen kan uppfölja det här.  

Diskussionen om naturens återhämtande effekt har 
blivit mer och mer synlig de senaste åren. ”Nu pratar 
man om det här, det lyfts upp, det finns i media, det 
kommer olika reportage och forskningsrapporter 
rätt ofta. Det har blivit så synligt. Och varför måste 
man ha den kulturen att samtal ska ske inne på ett 
rum på sjukhuset. Det kan lika gärna vara naturen 
som man använder till det. Jag tror ju på det här!”
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Olika målgrupper – olika former av verksamhet?
Många naturföretagare har valt att specialisera sig på 
en viss målgrupp. Bland referensföretagarna jobbar 
t.ex. Fäboda Experience i Jakobstad med personalut-
veckling inom företag och organisationer – "Green 
HR".  Ulrika Fellman som har företaget Kompassen 
jobbar gärna med seniorer, och Karina DiLucia som 
driver Villa Insikt i Innansjön, Västerbotten, har kvin-
nohälsa varmt om hjärtat.

”Som företagare är det i början svårt att säga nej till 
något, men det gör också att verksamheten lätt blir 
bred”, säger Ulrika, ”Det är kanske en styrka man 
måste ha som företagare, man måste ha en massa 
ben att stå på, men det kan bli lite splittrat på något 
sätt”. Fast kundkretsen minskar, så kan det vara bra 
att nischa sig. Ulrika skulle gärna rikta in sin verksam-
het på dels seniorer, dels vuxna med ett starkt fokus 
på välmående, där hon också skulle kunna arbeta 
med positiv psykologi. Längre turer, med övernat-
tning utomhus, och speciellt för personer som inte 
gjort det tidigare är en annan sak Ulrika gärna skulle 
jobba mer med, ”Jag gillar verkligen då man får vara 
ute en längre tid. Jag tycker det ofta kan bli väldigt ly-
ckat – fast det kanske inte alltid är det bästa vädret”.

”Man har speciellt mycket ansvar och behöver extra 
mycket tålamod när man arbetar med barn. Sen är 
de otroligt ärliga. Om det inte var en god soppa, så 
säger de det också. Men om de tycker att något var 
roligt, så får man ju också veta det. Man får kvitto 
direkt på om något är bra eller dåligt!” säger Camil-
la på NatVenture om att jobba med barn. Camilla 
och Jesper på NatVenture jobbar också gärna med 
seniorer. En grupp som betyder mycket för Camilla 
är den pensionärsgrupp hon regelbundet vandrar 
med. ”Jag har vandrat med dem i två år nu och grup-
pen har växt och växt, så nu har jag två grupper. 
Och jag ser fram emot att träffa dem varje gång. Vi 
vandrar inte långt och inte snabbt, men det är all-
tid jättemysigt”. I början vandrade Camilla en gång 
i veckan med gruppen, i fem veckor. Men gruppen 
ville ha mer, och nu träffas de en gång i veckan i sju 
veckor. Vi pratar om att takten är en annan och att 
man upptäcker fler saker i omgivningen – som man 
kanske missar när man är ute på en längre vandring 
och måste täcka ett visst avstånd varje dag.

Att vistas i naturen ger positiva hälsoeffekter för alla 
åldersgrupper. Det har visat sig att seniorer som har 
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möjlighet att bege sig ut i gröna områden i sitt bo- 
stadsområde håller sig friska dels genom fysisk ak-
tivitet och dels genom samvaro med andra i omgiv-
ningen under utevistelsen. Den mentala hälsan hos 
äldre har visat sig gynnas av vistelse tillsammans 
med andra i naturen. Naturen bringar sina hälso- 
främjande effekter men fungerar även som en länk 
till social hållbarhet. Fysisk aktivitet minskar risken 
för att insjukna i hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes 
och vissa typer av cancer. Samtidigt så hjälper regel- 
bunden fysisk aktivitet äldre att bibehålla sin styrka 
och rörelse samtidigt som rörligheten hjälper till att 
förebygga fall.66

Fast målgrupperna är olika kan det ändå finnas mån-
ga saker som är gemensamt för verksamheten. Som 
handledare av människor i naturbaserad verksam-
het kan man tänka att metoderna och verktygen kan 
vara samma, även om målsättningarna för uppdrag-
en är olika beroende på målgrupp. Många naturföre-
tagare pratar t.ex. om vikten av att sätta sig ner vid 
en eld, oavsett vilken målgrupp och verksamhet de 
har. En grupp med seniorer, en ledningsgrupp från 
ett företag eller en barngrupp – alla uppskattar eld.

Anne Würthele på Granö Beckasin berättar om in-
spirerande samtal med kunder, och möten med 
människor. ”Det jag tycker om är älgsafari, för då 
är vi ute i flera timmar. Jag har mer tid för kunder-
na, tid att berätta – men också tid att lyssna, och 
vara och uppleva tillsammans. Jag brukar tajma min 
tur så att vi kommer ner till sjön vid solnedgången 
och så sitter vi där kring en eld. Då öppnar det upp 
hjärtat på folk, och de börjar ofta prata om vad som 
egentligen är viktigt i livet. Och på något sätt är det 
många sådana samtal som varit inspirerande.”

Anne berättar också om två japanska tjejer som 
bokat en kanottur med utelunch. Efter en blåsig 
kanottur var det dags för utematlagningen. ”Vi käm-
pade igenom strömmen, kom till ön och lagade en 
traditionell Västerbottenrätt med stekt ren, kanta- 
reller och lingon. Att tjejerna fick göra upp elden 
själv upplevde de som en stor sak – för de var inte 
vana! Jag har aldrig sett någon blir så förtjust i en 
eld” skrattar Anne.

Jonas och Patrik på Fäboda Experience pratar också 
om vikten av att sitta ner vid en eld. De berättar om 
en specifik grupp, med individer från många olika 
länder och världsdelar. ”Ändå ska de ju samarbeta 
på verkstadsgolvet och göra projektprodukter – det 
kräver lite jobb”. Kundens önskemål var också att 
jobba med gruppens sammanhållning. ”De tyckte 
att allt var så fascinerande. Att sitta vid brasan var 
fascinerande och att se ut över havet var fasciner-
ande. Man märkte att de var i ett nytt sammanhang, 
med ett nytt gäng, i ett nytt land, i ett nytt företag”.

På Tjarn i Västerbotten är eld viktigt. Vedeldning 
behövs för att få upp värmen i alla byggnader, det 
finns 13 vedkaminer. ”Alltid brinner det en eld ute på 
gården, från det att gästerna kommer tills det att de 
åker hem”. ”Jag brukar säga till kunderna att den här 
miljön som de kommer ner till gör att hierarkierna 
försvinner, man hamnar på samma nivå på något sätt. 
Det är mycket lättare att få igång samtal, speciellt om 
de sitter runt elden eller i vårt mötesrum med soffor 
och gungstolar – det behöver inte vara trista, fyrkan-
tiga bord de sitter runt, utan det kan vara en annan 
typ av miljö. Det lättar helt klart upp för samtal, det 
blir bra samtal – och det är det som jag vill jobba 
med. Jag vill se till att kunderna får bra samtal”.

”Har ni någonsin suttit 
runt en lägereld till-
sammans med andra. 
Bara ni, samtalet och 
mötet? Ibland, brukar 
jag tänka, hur skulle 
arbetslivet se ut om 
fler möttes på rik-
tigt?”152
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Om lägereld
Lägereldens dansande lågor har fascinerat människan sedan urminnes tider. Av alla arter på 
jorden är det bara Homo Sapiens som lyckats lära sig att kontrollera eld. Förmågan att behär-
ska eld hjälpte människan och civilisationen att utvecklas, tack vare den nya möjligheten att 
tillreda mat och att manipulera omgivningen med hjälp av eld. Själva lägerelden bidrog också 
till att utveckla människan, man socialiserade och interagerade på ett sätt kring lägerelden 
som inte skett tidigare.99

Christopher Lynn100 har gjort några undersökningar kring hur lägereld påverkar människan. 
Hans experiment har visat att det inte räcker med att se elden, det är en kombination av den 
audiovisuella effekten kring lägerelden som påverkar vår kropp. Lynns forskningsresultat indi-
kerar att lägerelden kan ha en blodtryckssänkande effekt på oss människor. 

Anna Almberg, en av Sveriges främsta föreläsare inom intern kommunikation och kommu-
nikativt ledarskap framhåller också lägereldens effekt på människan, men på ett annat sätt: 
”Har ni någonsin suttit runt en lägereld tillsammans med andra. Bara ni, samtalet och mötet? 
Ibland, brukar jag tänka, hur skulle arbetslivet se ut om fler möttes på riktigt?”152

Almberg menar att dialog skapar delaktighet. För att verksamheten på en arbetsplats ska 
fungera är det viktigt att alla känner sig delaktiga och är engagerade. Antingen det är vardagli-
ga problem som uppstår och behöver lösas eller organisationsförändringar som påverkar hela 
gruppen arbetstagare behöver man ha en dialog och att möta varandra är en förutsättning 
för detta.152

Det här förstärker känslan av att konceptet som en del naturföretag jobbar med, att använda 
lägerelden för att utveckla samarbete, kommunikation och sammanhållning, det är att mötas 
på riktigt och föra en dialog.
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Redan i början av 1900-talet påpekade den tyska so-
ciologen Georg Simmel också vikten av måltidernas 
roll i socialiseringsprocessen. Att äta är en elegant 
form av social interaktion. Man samlas för att äta en 
måltid. Att t.ex. äta med kollegor på en arbetsplats 
har visat sig fylla en funktion i socialiseringsproces-
sen, det är viktigt att tillhöra en ”ätande gemen-
skap”.153

Många forskare menar att en måltid i huvudsak är 
en social tillställning och till exempel Sjögren-de 
Beauchaine154 beskriver en måltid som en ordnad 
social handling vilket inkluderar ritualiserad delning 
av mat. Här kommer vi osökt in på Jonas Haralds 
tankar kring kaffestunden: ”Maten, måltiden, bras-
an och det du äter, det du samlas kring och där du 
pratar – det är något som ligger i människans ge-
netiska arv tror jag. Så kaffestunden och den lilla 
måltiden ska absolut inte underskattas när det gäller 
kommunikation”.

Många naturföretagare jobbar mot en lokal eller 
regional målgrupp. Att ha turister och interna-
tionella kunder som målgrupp ställer i sin tur speci-
fika krav på verksamheten. ”Man måste kunna 

paketera upplevelser för att sälja dem", säger Anne 
på Granö Beckasin, ”Man måste ha mat, boende 
och transfer och sälja paketen till kunder. Speciellt 
när det gäller internationella gäster”. Man måste 
också anpassa verksamheten om man har utländs-
ka besökare, kunskapsnivå och intresse kan skilja sig 
lite grann. En svensk gäst ställer andra frågor än en 
från Schweiz. ”Jag anpassar turerna efter gästernas 
kunskap och förmåga. Jag försöker ta reda på vad de 
vill höra om – det är ju deras tid!”

”Den mentala hälsan hos äldre har visat sig gynnas 
av vistelse tillsammans med andra i naturen. Naturen 
bringar sina hälsofrämjande effekter, men fungerar 
även som en länk till social hållbarhet”66

Oppezzo & Schwartz157 har genom olika 
gruppexperiment konstaterat att gående 
utomhus påverkar vår kreativitet. Många 
nytänkande idéer har visat sig komma 
fram under så kallade Gå-möten (“Walk 
and Talk”-möten). Forskarna menar att 
det är effekten av gående i kombination 
med effekten av utomhusstimulering 
som gör att Gå-möten kan utmynna i 
högkvalitativa samtal. Gåendet öppnar 
upp det fria idéflödet. 
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Referensföretag: Fäboda Experience
Bakom namnet Fäboda Experience finns en trio: 
Jonas Harald, Patrik Brännbacka och Ida Kronholm. 
Fäboda Experience som företag har utvecklats lite 
efter hand. Trion bakom företaget startade med en 
tanke på området Fäboda från början, med en vision 
att paketera området bättre och använda sig av de 
otaliga positiva associationer som finns kopplat till 
Fäboda som område och fenomen. ”Vi heter Fäbo-
da Experience, men vi är inte bundna till en speciell 
plats”, berättar Patrik, ”Fäboda Experience väljer 
platser som passar kunden transportmässigt, istäl-
let för att flytta kunden. Vi vill jobba så nära kunden 
som möjligt. Och hålla fotavtrycket så litet som mö-
jligt. Vi har ett naturnära arrangemang som kärna i 
vår verksamhet – men vi kan göra vår grej egentligen 
var som helst där kunden finns”.

Målgruppen för Fäboda Experience är först och 
främst företag och organisationer. Fäboda Experi-
ence erbjuder helhetslösningar, paket, inom HR. 
”När en kund tagit kontakt och kommit fram till ett 
visst koncept och en viss omfattning – så har vi ett 
behov”, berättar Patrik ”Vi tar in underleverantörer 
– det har varit vårt grundkoncept, vi ser inte att vi 
själva ska kunna allt. Vi är mer som en koordina-
tionsgrupp och ser till att budskapet vi sålt in följs, 

att samarbetsparterna känner till förväntningarna 
på dagen och hurudan grupp vi arbetar med. Slut-
kunden får en faktura”. ”Vi tänker inte att vi arbetar 
med naturturism, utan det är människan, individen, 
gruppen vi arbetar med – personalutveckling”. Gär-
na arbetar man med kunden i en längre process: ”Vi 
vill komma bort från rekreationsdagsstämpeln, man 
når inte en förändring om man har en dag med en 
grupp människor. Man gör vissa saker vid det första 
tillfället, sen om man tar en uppföljning några veckor 
senare, så kan det ha hänt en hel del i kommunika-
tionen mellan människor”. ”Vi vill verka så naturnära 
som möjligt, i så teknikfri omgivning som möjligt” 
säger Patrik, ”så vi pratar om Green HR. Det är HR, 
personalutveckling – men grönt”.

Företaget är i dagens läge en sidoverksamhet för 
trion bakom Fäboda Experience. Verksamheten har 
fått växa fram vartefter. ”Vi har med mycket efter-
tanke tagit oss an uppdrag och funderat över huru-
dana uppdrag är det, vad vill man komma åt?”berät-
tar Patrik, ”Vi har konstaterat under resan, att vi inte 
har velat skynda på det här”. ”Vi har haft namnstar-
ka företag som vi jobbat med hittills och ryktet har 
spridit sig rätt så bra, så vi behöver inte marknadsföra 
så mycket extra för att växa”. Fäboda Experience ar-
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betar också gärna processinriktat med företag: ”Vad 
är bättre än det, att få ta ett bra gäng flera gånger ut 
i naturen och utvecklas tillsammans!”. Jonas, Patrik 
och Ida har alla tre flexibla jobb, som gör att de till-
sammans kan arbeta med företaget vid sidan om. 
”Om det utvecklas, så hamnar vi i något skede ta 
ställning till om någon av oss ska börja jobba inom 
företaget som huvudsyssla”, påpekar Jonas. ”Vi har 
inte velat stressa igenom processen”, säger Patrik, 
”vi vill att produkten sitter, det vill säga konceptet 
som vi har utvecklat under starten, så man vet vilk-
en produkt man vill ha innan man växer sig stor. Vi 
vill leverera det bästa av det bästa – det som är bäst 
för företaget och gruppen och individen”. För att ta 
hand om hela paletten av tjänster har trion bakom 
företaget varit tvungna att lära sig själva först, för att 
veta vad de kan kräva av samarbetsparter och un-
derleverantörer. ”Vi ville veta vilken nivå vi ska ligga 
på – och vad som är viktigt för kunden”.

Fäboda Experience använder bara lokala produ-
center. ”Det är jätteviktigt, dels för att sprida känne-
dom om de produkter som finns, och den vägen få 
promota det lokala, men också att det ska vara den 
bästa kvaliteten – inte massproducerat” säger Patrik. 
”Mat är en viktig bit för folks kommunikation också” 
tillägger Jonas, ”Maten, måltiden, brasan och det du 
äter, det du samlas kring och där du pratar – det är 
något som ligger i människans genetiska arv tror jag. 
Så kaffestunden och den lilla måltiden ska absolut 
inte underskattas när det gäller kommunikation”.  
Kaffet serveras i träkåsor och fikat består av kanel-
bullar och skedkakor från ett lokalt bageri. Ibland 

ordnar Fäboda Experience ett Pop up-café. Olika 
ostar, kex och marmelad gjorda som hantverk av 
småföretag är sådant de brukar bjuda på. 

Vi pratar en hel del om hur naturen som omgivning 
lättar på hierarkier och gör att individer lättare frigör 
sig från sina invanda roller. ”Det är lättare att öppna 
sig i en naturomgivning. Det är exceptionellt stor 
skillnad mellan ett traditionellt kontorslandskap och 
naturen” påpekar Patrik, ”Stämningen kan man ju 
känna av, i början när gruppen kommer och sen när 
vi slutar. Det är helt annorlunda. Det är helt unikt 
det här samspelet, och hur hierarkier minskar i bety- 
delse. Man har mött varandra, man är i en helt an-
nan sinnesstämning”. ”Många av övningarna går in 
på självkännedom – hur är man verkligen, hur når 
man potentialen man har inom sig, och vad är man 
verkligen bra på. Det kan bli känslomässigt stort, man 
är väldigt nära och har lättare att öppna sig” tillägger 
han, ”Var når man den största förändringen, om inte 
i en naturomgivning istället för att vara inne i före-
tagsutrymmen och försöka få något sådant till stånd”. 

“Vi vill verka så 
naturnära som  
möjligt, i en så 
teknikfri omgivning 
som möjligt. Så vi 
pratar om Green  
HR”
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Referensföretag: Kompassen
Ulrika Fellmans intresse för naturens hälsoeffekter 
väcktes för ungefär tio år sedan, när hon gick en 
vildmarksguideutbildning vid dåvarande Kronoby 
folkhögskola, numera Kvarnen. Före det hade hon 
ingen friluftsbakgrund alls. ”När jag gick i Kronoby så 
insåg jag att det här mår jag otroligt bra av. Jag hade 
aldrig mått så bra, fram till dess i mitt liv – då jag fick 
vara ute i naturen på tur, vara fysiskt aktiv, vara med 
andra människor som hade samma intresse och få 
liksom utmanas och utvecklas som person. Det var 
väldigt mycket - det var inte enbart den här naturkon-
takten, eller att få vara i naturen. Då insåg jag att det 
här mår jag bra av, det här vill jag göra mer av och 
det här vill jag ge till andra också”. Efter vildmarks-
guideutbildningen kände Ulrika att hon ville stude-
ra ännu något, för att ha mer att stå på och läste 
en kandidatutbildning inom mentalt välmående i 
Skövde. Efter den hittade hon SLU:s masterprogram 
i miljöpsykologi och visste genast att den utbild-
ningen, den var precis det hon var intresserad av. 

Vad berättar hon för sina kunder om naturens hälso- 
effekter? Ibland illustrerar hon människans utveck-
ling med hjälp av ett rep, en tidslinje. Repet är den 
tid när den moderna människan existerat – Ulrika 
visar hur länge människan levt i naturen. ”Här har 

vi hittat vår trygghet, vår sociala samvaro, vi har levt 
av det vi hittat, överlevt. Givetvis också stött på faror 
och dött”. På repet kan man föreställa sig de millime-
trar som man själv levt, de centimetrar som vi bott 
i urbana omgivningar. ”Tänk att jag som människa 
egentligen har en jättestark koppling till naturen och 
idag handlar allt egentligen om hur jag växer upp 
eller hur jag väljer att leva i en stad – utan någon 
kontakt med naturen alls”. 

Ofta börjar Ulrika med en föreläsning, och berättar 
om hur naturen påverkar oss. Sen har hon tagit sina 
kunder ut i skogen och gjort mat och upplevt naturen 
själva, t.ex. med hjälp av närvaroövningar och häng-
mattehäng. ”Lyckovandringar” är dagsvandringar 
där Ulrika varvar naturupplevelse och kunskap om 
hur naturen påverkar vårt mående, såväl fysiskt som 
mentalt, med positiv psykologi: ”Vi har till exempel 
haft fokus på samtalsövningar eller andra övningar 
hämtade från positiv psykologi”. ”Men jag brukar 
också alltid lyfta fram att naturen ju inte är den enda 
ensamma lösningen på ett illamående eller på att må 
bättre. Jo, jag tror att vi människor absolut behöver 
naturen, men att den sociala kontexten är minst lika 
viktig – om inte ännu viktigare. Jag upplever ju att 
det är åtminstone då som jag mår bäst, när jag är 
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ute i naturen med andra och i en grupp, och får re-
latera till andra människor och få dela upplevelser 
och får hjälpas åt och man får kämpa tillsammans 
och att man får visa sina sämre och bättre sidor”.

”Naturen är fantastisk, ja, helt underbar som miljö att 
må bra i – men det är inte bara det man mår bra av.  
När man själv upplever naturen som väldigt helande 
och välgörande, så är det lätt att tolka alla artiklar, alla 
studieresultat man läser som att... Yes, att vara i na-
turen är det bästa man kan göra!”. ”Mår du dåligt, så 
gå ut i naturen, absolut, men jag skulle aldrig liksom 
ge det som enda råd, på något sätt – för vi och vårt 
välmående är så mycket mer komplicerade än så”

Ulrika och en av hennes vänner har tillsammans 
regelbundet varit ute på dagsäventyr med en sen-
iorgrupp i tre år. Dagsäventyren har varit cirka fem 
stycken per år, dessutom har de haft ett par vand-
ringar med övernattning. ”Äventyrsklubben”, som 
verksamheten kallas, har hållits i samarbete med 
Folkhälsan i Vasa och riktar sig till seniorer över 65 
år. I första hand var tanken med verksamheten att ge 
tillbaks något åt de som under arbetslivet ställt upp 
för andra, och ordnat aktiviteter, men gruppen är 
öppen för alla. ”Det har varit, eller är, jätteroligt att 
jobba med dem”, säger Ulrika. ”Vi har paddlat kanot, 
varit på tur med träskidor, varit på tur med snöskor, 
varit på helt vanlig vandring, vi har haft lite urbana 
äventyr och nu till hösten ska vi ha ett stadsäventyr. 
Vi har provat på lite allt möjligt”. Vandringarna med 
övernattning har varit efterfrågade. ”Vi har pratat 
om att fara till Höga kusten, för multiäventyr, för att 
klättra och paddla och vandra”. Och om Ulrika ut-
vecklar sin företagsverksamhet, så skulle det gärna 
få vara med seniorer som målgrupp. ”Jag tror att det 
skulle finnas intresse och behov, av att någon ordnar  
– och så är det bara att komma med”.  

Längre turer, med övernattning utomhus, och spe-
ciellt för personer som inte gjort det tidigare är en 
annan sak Ulrika gärna skulle jobba mer med, ”Jag 
gillar verkligen då man får vara ute en längre tid. Jag 
tycker det ofta kan bli väldigt lyckat – fast det kanske 
inte alltid är det bästa vädret”.

Vi frågar hurudan kontakt Ulrika själv har till naturen. 
”Jag kan inte tänka mig ett liv utan naturkontakt”, 
säger hon eftertänksamt, ”Och för mig är naturkon-
takt att vara ute i skog och mark”. ”Och det ger mer, 
ju längre bort och avskilt det är, på något sätt”. En 
promenad, det är det Ulrika gör hemma, till vard-
ags, ”och det är ju minst lika viktigt för mitt dagliga 
mående”.  

“Jag kan inte tänka mig ett liv utan naturkontakt.  
Och för mig är naturkontakt att vara ute i skog och mark”

“Jo, jag tror vi människor absolut
 behöver naturen, men att den sociala  
kontexten är minst lika viktig”
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Referensföretag: Villa Insikt
Karina DiLucia är född och uppväxt i Norrbotten, 
uppe i Malmberget. Hon har sina rötter i Västerbot-
ten, i Innansjön, på sin pappas sida och i Abisko på 
sin mammas sida. Hon utbildade sig till sjuksköter-
ska och barnmorska, för att senare fylla på med en 
specialistutbildning i psykiatri. Efter att ha fyttat 
runt  i Sverige landade hon i Umeå för ca 30 år se-
dan. Hon vidareutbildade sig också till sjukgymnast. 
Karina har jobbat som förlösande barnmorska, med 
mördravård, på akutmottagning och inom Försvars-
makten. Hon började jobba på studenthälsovården 
vid Umeå Universitet i slutet av 90-talet, först som 
sjuksköterska och så småningom som chef, både 
medicinskt ledningsansvarig och som verksamhets- 
chef. ”Jag har ju väldigt bred bakgrund, men jag 
brukar säga att jag alltid har jobbat med människor 
på ett eller annat sätt. En del säger att oj, vad du har 
utbildat dig, men alla mina jobb har ju handlat om 
människan, kroppen och själen!”. Karina, som har en 
holistisk människosyn, ser en trend som går mot ett 
ökat intresse att komplettera sin fysiska träning med 
återhämtande aktiviteter, som yoga och mindfull-

ness. Ett holistiskt träningssätt innebär att man inte 
enbart fokuserar på att träna sina muskler – utan 
även att man optimerar sin kost, sömn, mentala häl-
sa och sitt sociala liv.

På studenthälsovården jobbade Karina i 14 år. ”Jag 
fortbildade mig inom stresshantering. Vi hade myc- 
ket sådana kurser, och individuella samtal. Många 
studenter mår dåligt och är stressade. Vi fick ett 
ljusrum, och det var fint – för då kom studenterna 
till oss av andra anledningar och man kunde nå dem 
innan de började må allt för dåligt. För så är det ju 
tyvärr, att stressen är jättestor i hela samhället och 
inte minst bland studenter”

Efter åren vid Umeå Universitet kände Karina att hon 
ville starta ett eget företag: “Jag kände att jag har 
så mycket jag vill dela med mig av, och nå ut till fler 
människor. Så då sa jag upp mig och startade eget. 
Det var 2014. Många trodde ju inte jag var riktigt 
klok och undrade om jag ska säga upp en fast tjänst. 
Och jag svarade att ja, nu gör jag det här, jag följer 
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mitt hjärta!". Både under tiden vid studenthälso- 
vården och efter att hon grundade sitt företag har 
Karina fortsatt att gå kurser och utbildningar, inom 
t.ex. mindfullness, gestaltpyskologi, medicinsk 
yoga, hormonyoga och gravidyoga. Kvinnohälsa står 
henne varmt om hjärtat: ”Jag känner att jag vill job-
ba mer med kvinnor, för det första är det dom som 
drabbas mer med dubbelarbete, krav och presta-
tioner”. Kursen i hormonyoga är en fortsättning på 
medicinsk yoga, berättar Karina. Hormoner spelar 
en stor roll för vår hälsa. Stresshormonerna påver-
kar andra endokrina system i kroppen. ”Jag träffar 
många kvinnor som har problem, men man pratar 
ändå inte liksom om det. Många tänker att de  be-
höver antidepressiva mediciner för att må bättre.
Naturligtvis är det bra att det finns och det behövs, 
men det behövs också att vi jobbar med vad vi kan 
göra själv för vår hälsa, även som samhället ser ut 
som det gör. Vi kan påverka vår hälsa i positiv rikt-
ning. Precis som vi behöver träna fysiskt så behöver 
vi träna mentalt och inte minst ge oss tid för reflek-
tion och återhämtning.

Villa Insikt finns i Innansjön, en långsträckt by som 
finns vid Göksjön som i sin tur är sammankopplad 
med Stora Bygdeträsket, Västerbottens största sjö. 
”Det skogliga rummet i norr, öppet landskap och 
sjön i söder”, säger Karina, ”Det är så vackert, det 
är öppet från Villa Insikt och ner mot sjön”. Huset 
som går under namnet Villa Insikt är ett 40-tals hus. 
Huset köpte Karina 2015: ”Jag kände att huset talade 
till mig. Jag såg sådana möjligheter! När jag fick mö-
jlighet att köpa det, så gjorde jag det”. Det är mest 
Karina själv som har renoverat. ”Jag har inte total-
renoverat, för jag vill ju ha kvar den här gamla char-
men, lite avskavt i fönsterposterna här och där. Allt 
är inte perfekt i livet, och inte heller i Villa Insikt. Jag 
har behållit de gamla tapeterna. Jag har slipat lite 
golv, och så har jag dragit in bergvärme”. 

”I Innansjön är det en fantastisk natur, och när jag 
köpte Villa Insikt, det var väl då jag bestämde mig 
att jag också skulle börja med att visa på naturens 
hälsoeffekter. Det är ju såklart bra med vanlig fysisk 
träning också, att man rör på sig. Men man får inte 
glömma bort att det inte alltid är man behöver stå i 
en trampmaskin och träna. Naturen och friluftsliv är 
ett intresse jag alltid haft, att på ett eller annat sätt 

vara ute, och då tyckte jag att det passade väldigt 
bra när jag köpte Villa Insikt. Då hade jag Digital de-
tox i åtanke, men också att använda naturen – att gå, 
vandra, stanna upp, använda sina sinnen”. I Villa In-
sikt erbjuder Karina skogsbad, yoga-retreater, Digital 
detox, mindfulness, stresshantering och samtal. “Vi 
är ju väldigt mycket ute när vi är i Villa Insikt. Vi äter 
ute om det är möjligt, har reflekterande vandringar, 
förundranspromenader och samtal. Vi samtalar om 
det grupperna vill prata om. Jag har också individu-
ella möten och samtal med människor som bokar 
tid. Jag har bara små grupper, i Villa Insikt finns sex 
bäddar. Det jag vill är att främja hälsa och visa på 
naturens hälsofrämjande effekter och inspirera till 
att vara ute i naturen. För även om vi bor här i Väs-
terbotten och tänker att här är väl alla ute. Men så 
är det ju inte!”

“Många tycker att de inte har tid för reflektion och 
återhämtning och det är just de människorna som 
behöver ge sig tid till återhämtning. I stället för att 
gå i den fällan skulle jag önska att de fick bara gå ut 
i naturen och inte göra nånting. Eller läsa en bok, 
lyssna på musik. Att hitta det där som gör att man får 
det där lugnet. Jag vill sprida det, för jag vet vilken 
fantastiskt läkande förmåga naturen har, men även 
betydelsen av små samtal, att dela tankar, reflektera, 
skriva. Naturen är gratis, den finns nästan överallt på 
ett eller annat sätt. Och här i Västerbotten finns det 
fantastisk natur, man behöver inte gå långt för att 
komma ut till naturen”.

Bild: Villa Insikt
Bild: Villa Insikt

”Att leva i nuet betyder ju inte att man 
aldrig ska planera, utan det handlar 
om att vara i just det man gör.  
Träna på det! Annars är vi överallt 
och ingenstans”
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Adela Pajunen och Marko Leppänen har i sin bok ”Terveysmetsä” 159 gjort en lista på 31 kännetecken på en 
återhämtande naturmiljö - hälsoskogar. De baserar sin lista på forskningsresultat och arbetar själva med att 
vägleda hälsoskogsgrupper. En summering över Pajunens och Leppänens lista finns här: 

Kännetecken för hälsofrämjande miljöer
– en sammanställning

1. Tillgänglighet och tröskel för tillgänglighet
Pajunen och Leppänen menar att en känsla av att 
göra sig fri från vardagen hör i hop med en åter-
hämtande naturupplevelse. Det kan vara att man 
måste göra en ansträngning för att ta sig till en 
naturplats – men det kan också vara en symbolisk 
förflyttning. För att i vardagen regelbundet få åter-
hämtande naturuppleveleser är det dock viktigt att 
det finns naturområden tillräckligt nära.

2. Framkomlighet och stigar
En hälsoskog har stigar i olika svårighetsgrad för 
både de som har lättare och svårare att röra sig. Sti-
gar gör att naturen runtomkring inte slits – och sti-
gar är i sig ett kulturarv. Stigar har ett symbolvärde, 
och de upprätthåller nyfikenheten om de slingar sig 
fram.

3. Avsaknad av bebyggelse
En återhämtande omgivning är i första hand en na-
turomgivning.

4. Ytformationer
Tydliga höjdskillnader gör att ett område känns in-
tressant och mångsidigt – och det erbjuder många 
möjligheter.

5. Bergsformationer
Öppna klippor är den enda synliga delen av landska-
pet som är uråldrig. De är en symbol för stabilitet 
och de väcker förtroende. Öppna klippor inbjuder 
till att sätta sig ner.

6. Spår av istiden
De spår som istiden lämnat i landskapet, som slipade 
klipphällar och moränåsar ger en djupare förståelse 
för de långa tidsperspektiven i naturen och styrkan 
i naturkrafterna. Traditionellt placerades sanatorier 
på åsar.
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7. Möjligheter att vara i kontakt med jord och mylla
Att jobba i trädgård eller annars konkret vara i 
kontakt med jord och mylla ökar det psykologiska 
välmåendet man får från en plats. Dessutom expo- 
neras man för nyttiga mikrober.

8. Vattenelement
Också små vattenelement i en omgivning förstärker 
platsens hälsofrämjande potential. Hav, sjö, å eller 
ett vattenfall ökar märkbart en plats återhämtande 
potential, likaså drickbart källvatten. Ju närmare 
man är vattnet, desto större effekt.

9. Skog, skogstäckning
Skog är en återhämtande naturomgivning. Närhet 
till skog ökar också den återhämtande funktionen 
hos andra platser, som stränder och ängar. Skog upp- 
fattas som en plats som skänker skydd, säkerhet, 
tröst och ro.

10. Öppna platser
Ett öppet landskap ger motvikt till en sluten eller 
halvsluten skog. På öppna växtplatser förenas ofta 
känslan av utrymme med en hög biodiversitet.

11. Utsikt
Ett områdes återhämtande effekt ökar om det finns 
möjlighet att se långt. Ju längre man ser, och ju 
större del av det som är himmel, desto större effekt. 

12. Varierande naturtyper
Ett områdes återhämtande effekt ökar om det om-
fattar många olika typer av natur. Om ett område 
har varierande natur, upprätthålls också nyfikenhet-
en lättare.

13. Möjlighet att samla naturprodukter
Ett områdes återhämtande effekt ökar om det är 
möjligt att samla växter, bär, frukt och svamp.

14. Hög biodiversitet
Platser med hög biodiversitet är återhämtande och 
tilltalande. Speciellt är hög diversitet av växter och 
trädarter lätt att lägga märke till. Man har sett en 
sammankoppling mellan hög biodiversitet och min-
skad mängd allergier och astma.

15. Estetiskt tilltalande landskap
Allt som skänker estetisk glädje ökar återhämtnings- 
effekten av omgivningen. Yttre skönhet stöder en 
person till att hitta skönhet i sig själv.

16. Tillräcklig storlek
Området måste vara tillräckligt stort för att det ska 
ha en effektivt återhämtande effekt. Dock är det vik-
tigare att området upplevs som enhetligt och pas-
sande för de som rör sig där, än själva arealen.

95



22. Ren luft och dofter
En ren luft är en grundläggande del av en åter-
hämtande naturupplevelse. Speciellt gynnsam upp- 
lever man luften i skog, vid vatten, uppe i fjällen och 
efter regn. Doftminnet är starkt, en speciell doft kan 
aktivera ett positivt minne från barndomen.

23. Tystnad och naturens ljud
Ju mindre ljud från mänsklig aktivitet, desto mer 
återhämtande effekt. Det finns få tysta områden 
kvar – därför är värdet av de som finns kvar större.

24. En naturligt mörk natt
Ju mindre ljusföroreningar, desto mer återhämtande.

25. Berättelser som hör till en plats
En plats är mer återhämtande om det finns berät-
telser, myter och legender om den. Berättelser och 
platser har ett symbiotiskt förhållande som förstärk-
er dem båda. En berättelse om en specifik plats gör 
att man lättare fokuserar på att observera och känna 
in platsen. Berättelsen i sin tur blir mer berörande 
när den förankras på platsen där man befinner sig. 
Berättelser, myter och legender är en del av vårt im-
materiella kulturarv.

17. Möjlighet till kontakt med djur
Den återhämtande effekten är större, om man ser 
vilda djur i området eller kan ha kontakt med tam-
djur.

18. Speciella träd
Gamla, stora eller på andra sätt speciella, individuel-
la träd förkroppsligar livets kontinuitet och mångfald 
och ökar ett områdes återhämtande effekt.

19. Naturtillstånd
En skog i naturtillstånd är mångsidig, stabil och 
motståndskraftig mot störningar. Naturtillstånd är 
tillåtande: ålderdom och död är en del av livets krets- 
lopp. 

20. Spår av mänsklig verksamhet
Spår av mänsklig verksamhet, t.ex. byggnader eller 
fornlämningar som hör till vår jord- och skogsbruks- 
historia, kan öka ett områdes återhämtande effekt. 
Kulturarv innebär kontinuitet och en känsla av att 
höra samman.

21. Terräng fri från skräp och slitage 
En återhämtande miljö är fri från skräp och är inte 
synbart sliten. Ett orört intryck ger en känsla av 
tidlöshet. Det väcker också en känsla av att vilja ta 
hand om och skydda en plats.
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26. En storslagen och upphöjd upplevelse
En sublim upplevelse av naturens och naturkraft-
ernas storhet hjälper människan att acceptera liv-
ets bräcklighet och tillfällighet. En sublim känsla är 
något stort, upphöjt och ogreppbart.

27. En lagom mängd andra människor
En återhämtande naturupplevelse upplevs antingen  
ensam eller tillsammans med andra. Gruppen har 
en lagom storlek när deltagarna kan mötas som in-
divider. Det är inte bra med en för stor grupp.

28. Låg risknivå
En återhämtande plats är säker. Det finns ingen hög 
risk för att råka ut för övergrepp, olyckor eller irriter- 
ande störningsmoment.

29. Möjlighet att göra upp eld
En plats återhämtande effekt höjs märkbart av möj- 
ligheten att göra upp eld. Den ursprungliga betydels-
en av det latinska ordet ”focus” var förutom ”hjärta” 
också ”eldstad”. Att titta på eldens dansande lågor 
fångar spontant vår uppmärksamhet.

30. Byggda strukturer och tjänster
Vindskydd, tak, spångar och andra byggda struk-
turer ger budskapet att besökaren är välkommen 
och platsen är värd att besöka. Också tjänster, som 
inkvartering och caféer, stöder den här känslan.

31. Atmosfären på en plats
Ibland kan en plats på ett oförklarligt sätt kännas be-
tydelsefull. På vissa platser är det en speciell atmos-
fär – ibland kan man analysera varför, men ibland 
kan man kanske inte förklara varför en naturplats 
tilltalar en. Din egen favoritplats ger en kontakt med 
naturen.

Dessutom är väder en viktig faktor. Att följa väder-
fenomen och anpassa sig till dem är en central del av 
naturkontakten för oss som lever på nordliga bredd- 
grader. Få saker är så intressanta som väder och 
vädret är ett givet samtalsämne. Väder händer här 
och nu, du måste vara närvarande för att följa med 
vad som händer. 
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Hur tar du i beaktande:

Modell för planering av program

Namn på program:
Målsättning:

Text för marknadsföring:

Tidsåtgång och 
målgrupp:
Gruppstorlek (max-min):

Pris:

Kommentarer till pris:

Terräng/miljö:
Säkerhetsplan/
riskanalys/räddnings- 
plan:
Tillräcklig information 
om gruppen:
Gruppen har fått till-
räcklig information på 
förhand:
Första hjälp-utrustning:

Tillstånd av markägare 
och övriga tillstånd:

Ekologisk hållbarhet:

Social hållbarhet:

Ekonomisk hållbarhet:

Kulturell hållbarhet:

Aktiviteter inom ramarna 
för programmet som främjar 
kundernas lärande/ 
utveckling:
Utvärdering/reflektion för 
deltagarna:

Kvalitetskontroll  
(utvärdering):

Egen utvärdering/ 
självreflektion:
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Exempelprogram

Namn på program: Skogsvandring

Målsättning: En lugn vandring med olika aktiviteter som passar gruppen och vädret, en positiv upplevelse också för 
mer ovana deltagare. Deltagarna ska efter programmet känna sig lugna och avslappnade, ha haft en 
positiv upplevelse i naturen och lärt sig något nytt om naturen.

Text för marknadsföring: En lugn och avslappnande promenad i skogen. Vi stannar till längs vägen för olika, enkla aktiviteter och 
tar till sist en fikapaus vid öppen eld. Klä dig enligt vädret och ta bekväma skor som passar skogsstigar. 
Ta med egen mugg, undvik engångskärl. I priset ingår ledning av programmet och fika. Meddela om ev. 
födoämnesallergier på förhand, så har vi fika som passar alla!

Tidsåtgång och 
målgrupp:

2,5 h / Vuxna deltagare: arbetsgemenskaper, hobbygrupper, grupper från organisationer och föreningar

Gruppstorlek (max-min): 5-15 personer

Pris: 350 € / 3500 SEK per grupp samt 5€/50SEK per person för kaffe/te och bulle + moms/skatt

Kommentarer till pris: I priset ingår kostnader för sammanlagt 2 h timmar för- och efterarbete, kontorsutgifter, kostnad för 
kaffe/te och bulle till deltagarna, transportkostnader för företagaren till/från startplatsen, slitage på 
företagarens utrustning, ved.

Terräng/miljö: Lättvandrad stig i skog

Säkerhetsplan/
riskanalys/räddnings- 
plan:

Allmän säkerhetsplan för företagets verksamhet i kraft, skild riskanalys behövs ej (ingen högriskaktivi-
tet).

Tillräcklig information 
om gruppen:

Muntlig, frivillig, information från deltagarna om ev. faktorer som de vill att ledaren känner till på 
förhand. Mer information behövs inte, eftersom programmet inte har stora risker. OBS! GDPR

Gruppen har fått till-
räcklig information på 
förhand:

Information om startplats, om programmet och utrustning gavs i samband med att programmet beställ-
des/i samband med anmälning

Första hjälp-utrustning: Första hjälp-väska med

Tillstånd av markägare 
och övriga tillstånd:

Ja / Tillstånd att göra upp eld på privat eldplats fått av markägare. Ingen brandvarning i kraft.

Ekologisk hållbarhet: Till fikat används miljömärkta och/eller lokalproducerade produkter. Enbart flergångs- 
kärl används. Eventuellt avfall källsorteras. Under programmet håller vi oss på stigar och upp- 
trampade områden. Gruppen uppmanas att samåka till startplatsen.

Social hållbarhet: Goda kontakter med markägaren upprätthålls. Samarbete med det lokala bageriet förstärks. 
Rättvisemärkt kaffe/te används.

Ekonomisk hållbarhet: Lokal producent av bulle (lokalbageri) används. Ersättning för användning av privat eldplats och 
användning av ved till markägaren. Rättvisemärkt kaffe/te används.

Kulturell hållbarhet: Under programmet berättas historier och sägner med lokal anknytning alltid vid tillfälle.  
Kulturhistoriska spår i terrängen pekas ut för deltagarna och/eller används i aktiviteter.

Aktiviteter inom ramarna 
för programmet som främjar 
kundernas lärande/ 
utveckling:

Närvaroövningar, observationsövningar (natur) där olika sinnen aktiveras, övningar som tränar 
kreativitet, övningar som tar fasta på områdets kulturhistoria (fornlämningar) och naturarv (spe-
ciella biotoper, typiska arter, geologi).

Utvärdering/reflektion för 
deltagarna:

Kort reflektionsövning och möjlighet till muntlig utvärdering i slutet av programmet.

Kvalitetskontroll  
(utvärdering):

Utskick av länk till elektronisk utvärderingsblankett för deltagarna ett par dagar efter programmet.

Egen utvärdering/ 
självreflektion:

Egen dagbok med självutvärdering och reflektion om vad som lyckats/vad som inte lyckats och 
varför, idéer och tankar inför kommande uppdrag.

Hur tar du i beaktande:
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Naturföretagarnas bästa råd

Ta hjälp och samarbeta
• Ta hjälp av andra. Kolla med andra som du känner och diskutera igenom idéerna. Ta hjälp av dem 

som är kunniga på området, med de saker du inte kan. Man behöver kanske få koll på ekonomi-
frågorna eller annat. Lyssna av ganska mycket vad andra tror att skulle funka eller inte. Sen ska 
man lita på sitt eget kunnande, och är man driven så brukar det lösa sig, det mesta i alla fall.

• Få kontakt med en marknadsförare. Hitta en mentor. Gå ihop med någon som har liknande 
verksamhet. Det är inte konkurrens, det finns plats för alla. Mångfald berikar. Alla företag har 
något unikt, om inte annat så människan som driver dem. Var inte rädd att hitta kompanjoner, 
samarbeta med andra som jobbar med liknande. Man kan stöda och peppa varandra, och det är 
roligare att arbeta tillsammans.

• Nätverk och att upprätthålla goda kontakter är viktigt för marknadsföringen av verksamheten.
• Samarbeta om utrustning, det gör det ekonomiskt hållbart. Man kan hyra av en annan före-

tagare.
• Som företagare är det jättesvårt att vara proffs på allt, på något sätt ska man hitta det man kan – 

och ta hjälp i det man inte kan. Det tar mycket energi från det du egentligen vill syssla med och 
är bra på, om du kämpar med något du inte kan.

Finansiering och ekonomi
• Har man möjlighet att få tag på finansiering på något sätt, via annan verksamhet som man driver, 

är det givetvis ett plus. 
• Den ekonomiska hållbarheten är viktig, när företaget är en heltidssyssla. Man måste jobba 

långsiktigt och det man håller på med måste vara ekonomiskt lönsamt, så att man inte säljer till 
underpris, i synnerhet om man har sitt företag på heltid. Det är annat om det är en bisyssla, men 
om man ska leva på det så måste det ju gå ihop.

• Kom ihåg att din prissättning påverkar också andra i branschen.
• Våga göra investeringar, men belasta inte privatekonomin – hitta en balans.

Kombinera med annat
• Kan man kombinera företaget med ett vanligt arbete eller annat företagande på något sätt, så att 

man växlar in det i verksamheten successivt, så är det ju naturligtvis bäst. Ofta tar det ett antal år 
innan man får snurr på en verksamhet, så det hjälper till om man kan leva på något annat under 
tiden.

• Börja på vid sidan om det jobb du redan har, men tänk på att det kan vara tungt att jobba heltid 
och ha ett företag vid sidan om. Det går ett tag att jobba med företaget lördag och söndag, men i 
längden kan det vara svårt att få det att fungera.

• Det är optimalt om en i hushållet är kvar i lönearbete, medan den andra jobbar upp företaget 
under en tid. Alla har inte den möjligheten, men det tryggar ekonomin och minskar stressen. Att 
ha företaget som bisyssla gör att du kan få stadig inkomst från lönearbete, vilket ger trygghet och 
kontinuitet. 

Målgrupp och uppdrag
• Hur ska jag nå ut till målgruppen, vilken är målgruppen och vad vill målgruppen ha? Det jag vill 

ge åt en viss målgrupp kanske den målgruppen inte är intresserad av – eller har behov av, eller 
råd med.
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• Ta dig an uppdrag med eftertanke – fundera över hurudana uppdrag är det, vad vill man komma 
åt?

• Det kan fungera att nischa sig om man är jättebra på det man gör och har fungerande marknads-
föring – men det kan också finnas fördelar med att ha en bred verksamhet och målgrupp. Man 
kan å ena sidan specialisera sig på en sak och bli bäst på det, och bli ganska effektiv – eller ha 
flera ben att stå på. Det kan vara så att några turer drar in mer inkomster, så har man råd med de 
andra turerna, som inte är lika lönsamma.

• Man måste tänka igenom saken. Man har en massa fantastiska idéer, men man måste få det att 
stå på egna ben, det ska vara ekonomiskt hållbart. Och det är det som är den stora utmaningen 
när det gäller guidning.

• Speciellt när det gäller internationella kunder är det viktig med paketering. Man måste kunna 
paketera upplevelser för att sälja dem – och man måste ha mat, boende och transfer.

Våga prova på
• Man måste våga prova på och inte vara rädd att misslyckas, och inte ha för höga krav på sig själv 

i början. När du gör något för första gången, om det så är en vandring, så kan du inte vänta dig 
att allt ska vara perfekt och precis som du tänkt. Man lär ju sig något av varje uppdrag man har – 
sådant man kan ta med sig vidare. Det är bättre att prova och komma igång.

• Kolla regler och göra upp dokument som behövs. 
• Som naturföretagare bör man kolla upp vilka regler som gäller – vad som behövs för vissa saker.  

Kolla checklistan på sidan 102.
• Se till att ha goda relationer till markägare, om du rör dig på annans mark med dina kunder. Frå-

ga hellre en gång för mycket än en gång för litet, för att markägarna ska veta vad som händer på 
deras marker och förebygga framtida samarbetsproblem. När man är företagare och har kunder i 
naturen så behöver du alltid markägarens tillstånd. Lämna så lite spår som möjligt av din verk-
samhet.

Låt det ta den tid det tar
• Det är hållbart att ta tid på sig för att bygga upp sin verksamhet.  Stressa inte genom processen, 

se till att produkten och konceptet sitter innan man växer sig stor.
• Företag tar tid för att komma igång. Det tar en stund för ett rykte att börja byggas upp och spri-

das. Det tar en stund, det händer inte under ett år – så låt det ta tid!
• Bygg på med verksamhet och hitta nya ben att stå på!

Ta hand om din egen hållbarhet
• Kom ihåg din egen återhämtning, att reservera tid för dig själv och att också ha ledigt/semester.
• Håll koll på hur många timmar du sätter ner per grupp/kund, så att arbetsmängden är rimlig.
• Som naturföretagare är du ditt viktigaste arbetsredskap, ta hand om dig.
• I början av företagandet tar det mycket tid och energi att bygga upp, att skapa rutiner, att skapa 

koncept och program – det du erbjuder – före man kommer till det att det rullar på och det blir 
lättare och inte kräver så mycket mental förberedelse.

• Det är onödigt att stressa. Om du inte kan påverka saken själv, så stressa inte!
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Lagar, regler och förordningar som gäller dig som är naturföretagare är lite olika i Finland och 
Sverige, och de ändrar också med tiden och beror på exakt hurudan form av verksamhet du 
bedriver. Därför har vi inte gjort en lista på de regler som gäller just nu, utan en checklista 
på de saker du bör kolla upp – det finns kanske saker du bör ta hänsyn till i din verksamhet, 
andra regler gäller inte just dig.

Livsmedel och hygien
Regler och tillstånd om att servera mat till betalande kunder
Regler och tillstånd om att tillreda mat till betalande kunder
Egenkontroll/kontroll av myndighet som övervakar livsmedelshygien
(Observera att andra, lättare, regler kan gälla om kunderna gör maten själva – tillsammans 
med dig)

Djurhållning
Anmälan om djurhållning
Kontroll av myndigheter som övervakar djurhållning

Tillstånd att röra sig i naturen och i allmänna raststugor med betalande kunder
Tillstånd av markägare
Tillstånd av myndighet (t.ex. Länsstyrelsen i Sverige)

Aktivitetsspecifika tillstånd
Certifierad utbildning/kurs, krav på utrustning, krav på dokumentation (t.ex. säkerhetsplan 
och underhållsdagbok av utrustning) som gäller specifika aktiviteter, t.ex. högriskaktiviteter 
eller aktiviteter där du använder en viss term, som ridterapi

Regler för allmänna utrymmen
Regler för WC, badrum och sociala utrymmen om du t.ex. tar emot kunder på din gård

Säkerhet
Regler för uppgörande av säkerhetsplan, evakueringsplan, krisplan, krav för utbildning 
(t.ex. första hjälp-utbildningar), krav på skyddsutrustning, försäkringar o.s.v.
Dagbok över incidenter och olyckor

Information om kunder och GDPR
Regler för kundregister, övrig information om kunder, t.ex. hälsoinformation, regler om 
tystnadsplikt

Information till kunder
Regler för obligatorisk förhandsinformation till kunder, tillstånd av vårdnadshavare gällande 
minderåriga barn (för t.ex. högriskaktiviteter)

Checklista för naturföretagare
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Nordic Nature Health Hub
Nordic Nature Health Hub är namnet på ett Interreg-projekt som pågick 2018-2022. Prioriteringen 
var att bevara, skydda, främja och utveckla natur- och kulturarvet, specifikt att öka ett hållbart ut-
nyttjande av natur- och kulturarv i projektområdet, som var Mellersta Österbotten, Västerbotten 
och Österbotten. Målgruppen för projektet var naturföretag i området och i projektet deltog tio 
företagare vardera från Sverige och Finland. 

Nordic Nature Health Hub, eller “Hubben”, är inte bara namn på projektet, utan också på den vir-
tuella verktygslåda för naturföretagare som blev kvar efter projektet. Hubben är en webbportal 
som upprätthålls av SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet), där samlas lättåtkomlig och lättförståelig 
validerad kunskap om natur och hälsa, aktuella nordiska kurser och utbildningar och de nya verktyg 
som producerats inom projektet. Hubben sammanför kunskap och kompetens inom natur och häl-
sa. Titta in på ”Hubben” om du vill veta mer!

Under projekttiden gjordes Hälsokartan, en digital karta över projektområdets naturområden 
med en interaktiv webb-baserad applikation. Med den kan besökare subjektivt uppskatta sitt eget 
välmående samtidigt som man befinner sig på en plats i naturen. Under projekttiden färdigställdes 
också den här handboken för naturföretagare, med tonvikt på hållbart företagande, etik och an-
vändning av natur- och kulturarv. En forskningsdel av projektet utvecklade sätt att mäta hälsoeffe-
kter av naturvistelse på naturföretagarnas kunder. Sist men inte minst ordnades en ny samnordisk 
kurs i naturbaserad verksamhet och hälsa våren 2021 – allt del av ett gränsöverskridande projekt 
där vi lärt och lär oss av varandra. 

Projektet koordinerades av LUKE (Naturresursinstitutet) i Finland. Arbetet utfördes tillsammans 
med Yrkeshögskolan Centria, Vasa universitet/Levóninstitutet, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), 
Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten, Region Västerbotten, Umeå Universitet, Kris-
tinestads Näringslivscentral Ab och Länsstyrelsen Västerbotten. Arbetet finansierades med medel 
från EU Interreg Botnia-Atlantica, tillsammans med Region Västerbotten och Österbottens förbund.

Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten  
Kristinestads Näringslivscentral AB    
Länsstyrelsen Västerbotten    
Naturresursinstitutet (LUKE)    
Region Västerbotten     
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)    
Umeå Universitet      
Vasa Universitet / Levóninstitutet    
Yrkeshögskolan Centria     
       

Det är vi som har jobbat med Nordic Nature Health Hub:
Anna Molander
Angelique Irjala och Amanda Lund
Johnny Berglund och Julia Pettersson
Pia Smeds och Jenny Simkin
Lisbeth Slunga Järvholm
Elisabet Bohlin och Ann Dolling
Anton Halvarsson och Elisabeth Sonntag-Öström
Martta Ylilauri
Lena Enlund, Maria Hofman-Bergholm, Sara Kåll-Fröjdö 
och Marjut Levoska
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TACK till alla naturföretagare som vi har haft förmånen att in-
tervjua under arbetet med den här guiden.  En del av er har vi 
träffat vid en eld någonstans i skogen, med en mugg kokkaffe 
i handen, andra har vi pratat med via videosamtal. Tack för 
att ni har förmedlat era tankar och berättelser om livet som 
naturföretagare, om hållbart företagande och om naturens 
hälsoeffekter.
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Den här guiden hjälper dig som är naturföretagare eller kanske fun-
derar på att bli naturföretagare att göra din verksamhet hållbar, såväl 
ekologiskt som ekonomiskt, socialt och kulturellt. 

Guiden innehåller bland annat information och fakta kring naturens 
hälsoeffekter, hållbarhet och transformativt lärande. Faktarutor och 
forskning varvas med goda exempel från naturföretagare i Mellersta 
Österbotten, Västerbotten och Österbotten. 

Guiden är en del av Botnia-Atlantica Interreg-projektet Nordic Nature 
Health Hub.


