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Åtskillnad eller samhörighet 
– jag och naturen

Håkan Berglund-Lake

Under min gymnasietid hade jag som sommarjobb att röja skog. Det blev en daglig tävlan med 
mig själv riktad mot björksly och taniga granar. Det var ett stycke natur som skulle slås ned 
och besegras med syfte att öka ackordstillägget. Efter ett par timmars arbete brukade jag ta en 
matpaus. Lätt lutad mot ett träd och med blicken mot skogsbeklädda åsar i fjärran minns jag 
hur jag, särskilt under soliga dagar, kunde liksom insupa hela omgivningen, ljuset, dofterna, 
värmen, och utlämna mig till den natur som jag befann mig mitt i. Detta illustrerar ett tudelat 
och motsägelsefullt förhållande till naturen som jag tror alla människor har, att i vissa stunder 
uppleva sig vara ett med den, i andra stunder uppleva sig vara separerad från den, med möjlighet 
att bemästra, omvandla eller förstöra den. Artikeln reflekterar kring denna kluvenhet och 
motsägelse i vår relation till naturen.

Lämnad i fred på något sätt
Alla har en uppfattning om vad natur är, även 
om vi sällan uttrycker det i ord, varken för oss 
själva eller i samtal med andra. Naturen finns 
som en självklarhet för oss, något underförstått, 
som aldrig behöver verbaliseras och förklaras. 
Ändå är det just det som folklivsarkiven i Sve-
rige vill att människor ska göra genom att svara 
på en frågelista om vilken betydelse naturen har 
i deras dagliga liv. Det är dessa frågelistsvar som 

resonemanget i det följande utgår ifrån. Även om 
frågelistsvaren bygger på individuella upplevel-
ser gjorda på olika håll i Sverige och som sådana 
är unika, så är fokus i artikeln på svarens allmän-
giltighet. Svaren pekar på något allmänmänsk-
ligt i vår relation till naturen, som gör det lätt 
för de flesta av oss att känna igen oss i vad som 
berättas. I fortsättningen kommer jag att referera 
till frågelistsvaren som uttryck för just univer-
sella mänskliga erfarenheter snarare än partiku-
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lära eller säregna, något som gäller oss alla oav-
sett under vilka villkor och var vi lever våra liv.

Vad är då natur för de som svarat på fråge-
listan? Som jag redan pekat på är det troligen 
första gången som man verbaliserar vad natur 
är, det vill säga formulerar det i ord. Beskriv-
ningarna som ges är därför oftast vaga och inte 
precisa, konkreta och inte abstrakta. Flera av 
meddelarna menar att natur är ”frånvaron av 
bebyggelse”, inte ”asfalt och betong” utan dess 
motsats. I ett av svaren sägs att natur är ”det som 

är någorlunda orört och lämnats ifred på något 
sätt”, i ett annat att det är ”allt som inte är ska-
pat av människan och som kan leva, växa och 
utvecklas oberoende av henne”. Många undvi-
ker att ens försöka definiera begreppet, utan 
räknar upp vad de anser att naturen består av: 
”hav / sjö, bäckar, skog, ängar, klippor, stigar, 
träd, fält av grödor, blommor, dofter, alléer, 
fåglar, harar, ekorrar, rävar, avfallna löv och 
blomblad, bär, regn, snö, storm, kor, hästar 
och får”. I beskrivningarna är naturen all-
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tid något substantiellt eller gripbart, någon-
ting som existerar i sig, som finns där, oavsett 
mänsklig närvaro. Även om de flesta vid direkt 
fråga anser att också människan tillhör natu-
ren, att människan är en del av den, så pekar 
svaren på det som många av oss ser det: vi är 
inte djur, träd, stenar, sjöar, berg. I ett sådant 

perspektiv har naturen en annanhet över sig, 
skild från oss.

Hur skulle det vara om vi saknade denna 
förmåga att separera oss från naturen och det 
som många förknippar den med: växter och 
djur, jord och sten? Hur skulle vi annars kunna 
fälla träd, röja sly, hämta ved, plocka bär, jaga, 

Enligt frågelistsvaren ska naturen vara vacker, behaglig och fridfull. Därför undviks områden med sly, bråte, 

undervegetation och sumpskog, både att gå ut i och betrakta. Foto (även motstående sida): Håkan Berglund-Lake.
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fiska, fågelskåda, bestiga berg, upptäcka växt- 
och djurarter, ja överhuvudtaget förflytta oss ut 
i den, promenera, åka skidor eller motionera? 
Förutsättningen för sådana aktiviteter är att 
våra kroppar upplevs vara här och naturen där, 
någonting vi relaterar till genom att hålla den 
på avstånd, både fysiskt och i tanken. Naturen 
kan härigenom bli föremål för handling, ett ting 
att betrakta och göra något med. Vi ställer oss 
över den och agerar emot den. Beroende på vårt 
syfte använder vi den, utnyttjar den, undersöker 
den, övervinner den, lägger den under oss, bese-
grar den, tävlar mot den, omvandlar den, gör 
anspråk på den. Naturen blir en motpart eller 
motståndare som ska övervinnas eller under-
kuvas. Men innebär denna separation gente-
mot naturen, att vi alltid upplever den och dess 
beståndsdelar som något substantiellt och orör-
ligt tillhörande en domän skild från oss?

Alla har erfarenhet av att detta inte är det enda 
sättet vi relaterar oss till naturen. Den visar sig på 
ett helt annat sätt för oss under till exempel kaffe-
rasten, vid bärplockningen eller under promena-
den runt sjön. Det är stunder när vi insuper natu-
ren i tystnad, stillatigande, samtidigt som vi tän-
ker på något annat. Existensfilosofer har gjort oss 
uppmärksamma på att vårt möte med naturen, 
hur den än definieras, som det mesta i vår till-
varo, sker direkt och omedelbart utan att vi först 
måste reflektera över det. Detta gör oss alltid, men 
omedvetet, öppna för påverkan av vår omgivning.

Beröringar och influenser

Våra omedelbara och spontana möten med natu-
ren sker alltid genom vår kropp och våra sinnen 

när det händer. ”Hela min kropp är med och 
känner och mina ögon är med och ser”, skriver 
en kvinna i sitt svar. Detta inbegriper naturligt-
vis också ljud, dofter, färger och temperaturer, 
som målande uttrycks i frågelistsvaren: ”vindens 
sus i träden, en bäcks porlande eller en humlas 
surr”, ljudet av fågelsång, doften av vissnande 
löv och fuktig jord, förnimmelsen av mossa och 
rötter under fötterna, känslan av varmt eller 
kallt på kinderna. Det är sinnesintryck som vi 
alla vet aldrig exakt kan förutses på förhand, 
utan uppstår utan förvarning, direkt och över-
raskande, och upplevs i stunden på den plats där 
vi för tillfället råkar befinna oss. Och vidare, dör 
i det ögonblick vi lämnar platsen.

Sådana nära och kroppsliga och sinnliga upp-
levelser binder oss till naturen, om än i stunden, 
som sedan aktivt påverkar oss; vi upplever att 
den ”rör” vid oss och ”talar” till oss. Många har 
liksom jag någon gång upplevt att träd och hela 
skogspartier liksom dyker upp eller väcks till liv 
framför oss, omfamnar, välkomnar eller skyd-
dar oss, är vackra, förtjusande och behagliga. 
Eller att de gömmer sig, känns dystra, hotfulla 
eller motbjudande. Träden visar sig på ett sätt 
som om de hade något eget att bidra med. Det är 
någonting som upplevs stråla från objektet och 
ligga ”i luften”, och som i sin tur påverkar vår 
sinnesstämning och vårt allmäntillstånd; skogen 
upplevs kunna hela oss, ge oss kraft, lycka och 
hopp, men också framkalla oro, missmod, obe-
hag och osäkerhet. Skogen, eller naturen, visar 
sig på ett sätt som om den var en person, som är 
upprymd eller nedstämd, har en bra eller dålig 
dag, är glad eller ledsen, vänlig eller illasinnad.
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Hur kommer det sig, att vi tillskriver naturen 
mänskliga egenskaper, både hotande och väl-
villiga, som också så uppenbart gör något med 
oss? Jag tror att detta förmänskligande, och då 
inte enbart av naturen, utan av allt som upplevs 
tillhöra en materiell värld, det vill säga en värld 
utan tänkande och handlande subjekt, är en exis-
tentiell nödvändighet för oss, för att vi alls ska 
kunna nå beröring med och hantera en värld som 
så uppenbart inte är mänsklig. Är det inte så att 
det vore outhärdligt för oss att leva i en värld 
där materiella fenomen som finns i vår närhet 
och som vi är beroende av, skulle sakna intima 
band till oss. Många kulturforskare har visat, att 
föremål som vi ofta använder och värderar högt, 
som bilar, datorer, verktyg, samlarobjekt och så 
vidare, beter vi oss emot som om de vore levande 
personer: vi pratar med dem, klandrar dem och 
sörjer dem om vi skulle förlora dem. Inte för att vi 
tror tingen har känslor och egen vilja, utan där-
för att tingen så starkt påverkar oss i våra dagliga 
liv, både fysiskt och känslomässigt; de gör något 
med oss. Detta är en konsekvens av de känslo-
mässiga investeringar vi gjort i dem genom en 
nära och återkommande användning, eller sna-
rare umgänge, vilket gradvis gör dem levande för 
oss och intimt bundna till oss, till och med upp-
levda som en förlängning av oss själva. Så är det 
också med vår relation till naturen.

En del av oss själva

Fysiska miljöer som omger oss, som vi känner oss 
förtrogna med och bekväma att vistas i, är ofta 
ett resultat av ett återkommande donande med 
saker och ting på stället. Ju oftare vi befinner 

oss på en plats, ju intensivare vår verksamhet är 
där, desto starkare blir våra känslomässiga band 
till den. Detta uttrycks metaforiskt i ett frågelist-
svar från Västerbotten: ”Bokstavligen är det så 
att närbelägen skog får samma självklara bety-
delse som luften. Den finns där hela tiden som 
bakgrund, som trygghet, som en del av livet.”

Av frågelistsvaren att döma är besöken i natur-
områden ofta inga engångsföreteelser, utan något 
som byggts upp under lång tid, och alltid i sam-
band med en aktivitet. Det är områden där man 
promenerar, rastar hunden, plockar svamp, fis-
kar, ror, åker skidor, åker skoter. Som jag fram-
hållit tidigare är naturupplevelsen oftast en följd 
av detta, alltså något som sker samtidigt som 
man gör något annat. Upplevelsen är konkret, 
men sker i allmänhet på avstånd. Många av med-
delarna uppger att de lär känna naturområden 
genom landmärken som ofta passeras eller syns 
på håll: en björkhage strax efter ån, ”en backe ner 
mot sjön”, ”aspudden i sydväst”, ”blå bergen” i 
fjärran, som det formuleras på spridda ställen i 
frågelistsvaren. Stor betydelse verkar enstaka och 
utmärkande träd i landskapet ha. I flera berättel-
ser nämns träd som man återkommande brukar 
passera eller på annat sätt komma i beröring med. 
Det är ”ett blickfång som jag inte tröttnar på”, 
berättar en man i norra Skåne. En kvinna i Stock-
holms innerstad skildrar kärleksfullt ett träd på 
innergården till det flerbostadshus där hon bor. 
Hon ser trädet varje gång hon tittar ut. ”Det är 
ett makalöst träd. Med två tjocka stammar och 
en stor krona vackert i alla årstider, och fullt av 
liv. Jag skulle verkligen sörja om det försvann. Jag 
vet knappt om jag skulle bo kvar här!”
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Det är sådana starka band till träd som fick 
stockholmarna att slåss mot försöken att fälla 
almarna i Kungsträdgården på 1970-talet och 
eken utanför tv-huset på Oxenstiernsgatan 
2011. Samtidigt som kampen om ”tv-eken” 
pågick väckte också andra träd, på en annan 
plats i Stockholm, starka känslor av ilska och 
sorg. Boende på Kungsholmen hade upptäckt 
att sex sällsynta fontänpilar utefter Norr Mälar-

strand hade förgiftats till döds av okänd gär-
ningsman. Man kallar det ”trädmord”, och en 
av rösterna som hörs säger att det ”kändes som 
att man är och karvar i Stockholms hjärta”. För-
lusten av träden upplevdes som övergrepp på vad 
människor betraktade som något eget, något 
som tillhörde dem, men givetvis inte i bokstav-
lig mening, utan ”mina träd” i samma betydelse 
som min gata, mitt kvarter, min stad.

Att ha ett förhållande till naturen behöver inte betyda att kroppsligen konfronteras med den. Många undviker att 

frivilligt gå ut i terrängen annat än på väl upptrampade stigar, iordningställda gångvägar och elljusspår.  

Foto: Håkan Berglund-Lake.
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Det är därför inte heller förvånande att 
människor blir upprörda, förvirrade och ned-
stämda, och sörjer träd och skogspartier i sin 
närmiljö som förstörts av stormar, kalhuggning 
eller av ny bebyggelse. Vi tar sådana förluster 
personligen, som om något av oss själva hade 
tagits ifrån oss. Eller som en meddelare skriver: 
”Skulle skogen plötsligt försvinna skulle man stå 
där bokstavligen och bildlikt vinddriven.” Trä-
den är här, liksom ägodelar vi värdesätter högt 
och personer vi älskar, en oupplöslig del av oss 
själva; det som drabbar dem, drabbar oss.

Behaglig och fridfull

När de flesta som besvarat frågelistan beskri-
ver upplevelser av naturen, som de menar har 
personlig betydelse för dem i sin vardag, hand-
lar det, som tidigare nämnts, oftast om näralig-
gande områden. Det är områden som man ofta 
återvänder till, känner sig hemma i, är förtro-
gen med; det är ”’min’ egen skog där jag känner 
mig helt trygg”, skriver till exempel en kvinna 
bosatt i Göteborg. I beskrivningarna har dessa 
områden en slags ordning och harmoni över 
sig, och upplevs vara förskonade från förfulad 
påverkan av människan: inga kalhyggen, trak-
torvägar, skräp och bråte. Inte heller är de vilda 
eller vresiga: inga blockstenspartier och vind-
fällen, ingen sumpskog, lövsly eller undervege-
tation. Helst också utan getingar, mygg, brom-
sar, fästingar och huggormar. Hit hör inte hel-
ler stormar, ösregn och snöyra. Det man vill 
undvika och hålla på avstånd är en annan 
sorts natur, som ses som ogästvänlig, motbju-
dande, förskräcklig, obehaglig, farlig. Naturen 

ska istället vara vacker, behaglig och fridfull, 
helst i solsken, för att man ska bejaka den och 
lockas ut i den. För detta behövs inga långa och 
strapatsliknande utflykter. Egentligen är det få 
människor som frivilligt går ut i obanad ter-
räng, annat än på väl upptrampande stigar. En 
kvinna som brukar strosa i ett stadsnära skogs-
område i anslutning till det bostadsområde där 
hon bor bekräftar detta: ”Jag upphör inte att 
förvånas över hur lite folk man möter i de sko-
gar jag brukar gå i.” Som framkommer i många 
av svaren: att ha ett förhållande till naturen 
behöver inte betyda att gå ut i den, fysiskt kon-
fronteras med den. ”Jag gillar skogen men mest 
på avstånd”, slår en av meddelarna fast, och då 
vanligen från iordningställda gångvägar eller 
elljusspår.

Många tätortsbor känner säkert igen sig i 
denna beskrivning. Men gäller detta också för 
människor som bor på landsbygden, där många 
inte enbart bor nära naturen, utan också bok-
stavligen i den och är omsluten av den? Svaret är, 
paradoxalt nog, att också landsbygdsbor sällan 
gör utflykter i skogen, i betydelsen obanad ter-
räng, annat än vid bestämda tidpunkter under 
året och då av pragmatiska skäl: plocka bär, 
hämta ved, jaga och fiska. Det finns en seglivad 
social konvention på landsbygden, som pekar 
ut vad ett dagligt görande kan bestå utav för att 
accepteras, och hit hör inte att gå i skogen utan 
ärende. ”Bybon vill alltid ha ett ärende, eljest 
känner han sig fåfång”, heter det till exempel 
från Västerbotten. Och från Västsverige skri-
ver en meddelare att landsbygdsbornas ”inställ-
ning till naturen är mer att den finns där”, inget 
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som man går ut i för att ha ”kul”. För att få 
naturupplevelser behöver man inte heller som 
boende på landsbygden förflytta sig; man har 
ju naturen ”inpå knuten”, det vill säga naturen 
visar sig från bostaden, eller på väg dit och däri-
från. Det kan vara ängarna ned mot sjön, skogs-
brynet vid ladan, och bergåsarna i fjärran, lik-
som alla vilda djur som då och då visar sig på 
gården. Förenklat skulle man kunna säga att 
det som framförallt skiljer landsbygdsbor och 
tätortsbor i deras relation till naturen är just 
avståndet från bostaden, att de förra redan mer 
eller mindre finns i naturen, medan de senare 
måste förflytta sig ut i den, om än företrädes-
vis på upptrampade stigar och iordningställda 
vägar. Annars verkar motivet att komma i berö-
ring med naturen att vara detsamma både i tät-
orten och på landet: att få känna lugnet och 
avskildheten i den, och förtrogenhet och har-
moni med den. Det handlar om det mänskliga 
behovet av att finnas i ett sammanhang där vi 
utan tvång från annat och andra kan vara oss 
själva och uppleva att höra hemma, bekväma 
och obesvärade.

Samhörighet

Självklart är naturen i sig inte vacker eller under-
bar, behaglig eller fridfull. Vi ser det vi är lärda 
att se, förberedda att se, vill eller önskar att se. 
Vi har lärt oss betrakta, uppskatta och känna 
inför naturen på ett liknande sätt genom föräld-
rar och vänner, som finns och har funnits i vår 
närhet, men också genom naturfilmer, turistre-
klam, vykort och skolböcker. Vi skolas till vissa 
preferenser.

Men trots att en inlärd förförståelse alltid 
finns där under ytan är det ändå i stunden upp-
levelsen görs, oförutsett och överraskande. Det 
är en omedelbar sinnlig upplevelse, som sker ore-
flekterat, något vi känner innan vi tänker, innan 
vi kognitivt bearbetar den, verbaliserar den och 
beskriver den. En sådan respons på naturen, 
trots att den är unik och personlig när den hän-
der, är troligen allmänmänsklig eller existentiell, 
snarare än inlärd och förvärvad. Jag tror att det 
finns en stark existentiell drivkraft att söka när-
het till naturen och i stunden få uppleva ett väl-
befinnande i avskildhet och lugn. ”Naturen är 
stillhet och rofylldhet tillsammans med vad jag 
ser och hör”, skriver en meddelare. Detta som 
motvikt till den både röriga och rörliga värld 
som vi annars har att hantera i vår vardag. Det 
finns undersökningar som visar att människor 
oavsett var de bor i världen, på norra eller södra 
halvklotet, i staden eller på landet, blir lugna av 
grönska och vatten, att kunna iaktta det som 
växer, höra suset i träden, porlande vatten och 
andra naturljud. Det är ”någonting reaktivt som 
stärker kropp och själ”, som det heter i ett av 
svaren.

Det verkar alltså som om människor eftersträ-
var att finna en atmosfär i relationen till naturen, 
som främjar ögonblick av att ”bara vara”, ”att 
sjunka in”, ”att villigt låta sig uppslukas”, för att 
använda uttryck ur frågelistsvaren. Det är ögon-
blick av en förhöjd känslighet och mottaglighet, 
”att ta emot med alla sinnen”, som en av medde-
larna säger. Som jag tidigare berört, relaterar vi 
oss till naturen genom att projicera eller ge något 
av oss själva till den, tillskriva den mänskliga 
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egenskaper, som sedan i sin tur levandegörs för 
oss, och svarar tillbaka, i ömsesidighet. Detta 
för oss samman, jag och naturen, och upphäver 

motståndet i en fullständig samklang och sam-
hörighet. Vad som finns emellan oss är allt.

Referenser

Det empiriska materialet till artikeln består huvudsakligen av de svar på frågelistan ”Naturen för 
mig”, som har samlats in av Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala (Institutet för språk och folk-
minnen) och Nordiska museets arkiv i Stockholm, där också frågelistsvaren finns arkiverade. Ur 
samlingarna vid Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala har också svar på frågelistan ”Mitt liv i 
skogen” (M 251) använts.

Viktiga uppslag till och tankegångar i artikeln är främst hämtade från författare som med inspi-
ration från existensfilosofi reflekterar kring relationen subjekt och objekt, människa och natur. För 
att göra ett urval av denna omfattande litteratur som samtidigt kan inspirera till vidare läsning, kan 
nämnas flera artiklar av antropologen Michael Jackson i boken Excursions (2007), liksom arkeo-
logen Christopher Tilleys artikel “Why Things Matter: Some Theses on Material Forms, Mind and 
Body” i Glyfer och arkeologiska rum – en vänbok till Jarl Nordbladh (red. Anders Gustavsson och 
Håkan Karlsson, 1999), och artiklar av flera forskare i antologin Conversations with Landscape 
(red. Karl Benediktsson och Katrín Anna Lund, 2010). Resonemangen kring upplevelsen av naturen 
som inlärd, och betydelsen av naturupplevelser och grönska för människors välbefinnande, bygger 
bland annat på etnologen Orvar Löfgrens artikel ”Vad rymmer en upplevelse?” i Thule. Kungliga 

Skytteanska samfundets årsbok (1997) och psykiatern Nils Uddenbergs ”Varför i all världen har vi 
krukväxter?” i Vad ska vi med naturen till? (red. Fredrik Sjöberg, 2001).

Exemplen som visar protesterna i samband med förstörelse av träd i Stockholm – tv-eken på 
Oxenstiernsgatan och pilarna längs Norr Mälarstrand – är hämtade ur dagstidningar, bland annat 
Expressen 2011-07-20 och Aftonbladet 2011-10-24.
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