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Abstract 
Naturvägledning som begrepp etablerades redan i början av 1900-talet i Sverige, och har sedan dess 
spelat en viktig roll i utformandet av naturturism och friluftsliv. Idag är Naturvårdsverket, Sveriges 
Lantbruksuniversitet och Centrum för naturvägledning aktiva aktörer inom området. Tillsammans med 
naturum strävar de efter att locka ut besökare i naturen, och samtidigt öka förståelsen för samspelet 
mellan natur- och kulturlandskapet. I takt med att samhället digitaliserats allt mer, har även ett behov av 
digitala hjälpmedel inom naturvägledning uppdagats. I framtiden förväntas bland annat mobil 
naturvägledning spela en viktig roll i detta arbete. I denna studie undersöks hur naturums 
informationsmaterial återspeglas i det sociala mediet Instagram. Genom innehållsanalys, bildanalys och 
statistisk analys har kopplingar mellan naturums informationsmaterial och Instagram studerats. 
Resultatet visar att det finns tydliga kopplingar mellan vad naturum förmedlar och vad som medvetet 
framställs i Instagram, men även att samspelet mellan natur- och kulturlandskapet är genomgående 
underrepresenterat i de undersökta materialen. 
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Inledning 

Vi människor lever i landskapet, men landskapet lever också i oss. Det 

följer med sommargästerna hem till stan på hösten, i minnen och 

drömmar om kommande somrar. Det lever i lantbrukarens huvud, i 

erfarenheter och utsikter om framtida sådd. Och det lever i 

naturvårdarens och kulturmiljövårdarens strävan att bevara och vårda 

värden av olika slag. Människor formar landskapet i tanke såväl som i 

handling, och integrerar samtidigt landskapet i sina egna liv, i sin 

identitet.  

(Saltzman & Svensson 1997 se Saltzman 2001, s. 171) 

 

Människan lockas ut i naturen för att få chansen att uppleva något särskilt. Kanske är 

det lugnet och stillheten som skänker oss ro, eller kanske är det landskapets 

föränderlighet och brutala ärlighet som pockar på vår uppmärksamhet. Under år 2015 

hade naturum Vattenriket i Kristianstad 117 001 besökare, så vad det än må vara som 

eftersöks i landskapet spelar naturum en viktig roll i förmedlandet av relevant 

information. Naturums naturvägledning strävar efter att nå ut till en allt bredare 

målgrupp, och sprida kunskap och förståelse för natur- och kulturlandskapet i samspel. 

Utöver naturum arbetar Naturvårdsverket, Centrum för naturvägledning och Sveriges 

Lantbruksuniversitet tillsammans för att ständigt förbättra naturvägledningen i Sverige. 

En viktig del i detta arbete är att förmedla en syn på landskapet som en resurs och 

tillgång för ett hållbart samhälle, snarare än en avgränsad miljö full av restriktioner. För 

att inte naturturismen ska tappa färg i den kontrastrika digitala världen, måste 

naturvägledningen hålla jämnt tempo med den teknologiska utvecklingen. Därför tror 

många naturvägledare att digital naturvägledning med hjälp av mobiltelefoni och GPS 

kan nå ut till en bredare målgrupp. Det är med anledning av denna utveckling vi valt att 

titta närmre på vilket uttryck naturvägledningen får i ett digitalt forum. 
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Syfte 
Syftet med denna studie är att få insikter i hur naturums naturvägledning återspeglas i 

Instagram, och i förlängningen skulle kunna vara ett stöd för naturvägledning i sociala 

medier. 

 

Frågeställning 
• Hur är texten i naturum Vattenrikets digitala utflyktsguide och platsförlagda 

informationsmaterial fördelat mellan natur- och kulturrelaterade frågor? 

• Hur är innehållet i Instagraminlägg från Vattenrikets besöksplatser fördelat 

mellan natur och kultur? 

• Hur är det kvantitativa förhållandet av natur, kultur och samspel i naturum 

Vattenrikets digitala utflyktsguide och platsförlagda naturvägledning i 

relation till Instagraminlägg från Vattenrikets besöksplatser? 
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Bakgrund 
I takt med att städerna blivit allt mer tätbefolkade, har samtidigt ett ökat behov av 

rekreation och fritidsaktiviteter uppmärksammats. Platser med höga naturvärden och 

kulturell historisk anknytning blir allt mer intressanta. Denna positiva trend medför 

dock ett växande behov av att öka människors kunskap om hur vi med hänsyn bör 

behandla de fysiska miljöerna omkring oss för att minimera slitaget på omgivningarna 

(Zettersten, Bondo-Andersen, Ruberg, Moen, Suul, Väisänen, Gislasson & Thoroddsson 

1990). 

Under 2007 bildades centrum för naturvägledning (CNV) genom ett samarbete mellan 

Sveriges lantbruksunversitet och Naturvårdsverket. CNV arbetar med bland annat 

forskning inom natur- och kulturrelaterade frågor, och framförallt samspelet mellan de 

båda ämnena (Naturvårdsverket 2010). CNV har spelat en avgörande roll i framtagandet 

av naturums nationella riktlinjer, som bland annat behandlar hur naturum ska jobba med 

naturvägledningsfrågor.  

Naturums huvudsakliga syfte är att locka ut människor i natur- och kulturlandskapet, 

vilket uppnås genom temautställningar, guidade turer och obemannade 

informationsstationer med mera. Essensen i naturums arbete är med andra ord att ”ge 

besökaren kunskap om naturen och dess värden. Besöket ska också vara en 

inspirationskälla för att bege sig ut och upptäcka mer.” (Naturvårdsverket 2015).  

En del i arbetet mot en ökad medvetenhet hos allmänheten är utveckling av metoder för 

naturvägledning, och idag är olika typer av digitala hjälpmedel aktuella. Exempel på 

detta är GPS-tjänster och självguidande natur- och kulturstigar med vägledning i 

mobiltelefonen med mera (Arnell, Caselunghe, Hultman, Jansson, Johansson, Sandberg 

& Sonnvik 2009). På naturum i Kristianstad uppmärksammades, genom att studera 

inlägg om Vattenriket i sociala medier, ett växande bruk av Instagram. Som en del i 

arbetet för att nå ut till en bredare målgrupp visas därför idag en livefeed av 

Instagraminlägg med anknytning till Vattenriket i Kristianstad (Naturvårdsverket 2016). 

 

Centrum för naturvägledning (CNV) 
Begreppet naturvägledning används som begrepp sedan sekelskiftet 1900, med orden 

“väcka och underhålla kärleken till vår svenska natur” (Naturskyddsföreningen 1910 se 
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SLU 2016). Arnell et al. (2009) påpekar att naturvägledningen upplevde ett uppsving 

efter 1950-talet då natur- och miljövård uppmärksammades i större skala. Detta i sin tur 

ledde till en organisation av den statliga natur- och miljövården, som senare resulterade 

i de första naturumen under 1970-talet. Arnell et al. (2009) sammanfattar CNVs mål och 

syften med naturvägledning med följande punkter: 

 
• Främja intresse för naturen 

• Förmedla kunskap och förståelse 

• Ge positiva upplevelser 

• Skapa miljöengagemang 

• Främja folkhälsa, rekreation och friluftsliv 

• Tillgängliggöra naturen 

• Förena natur- och kulturperspektiv 

• Främja lokal ekonomi 

 

I arbetet för att nå dessa mål ingår bland annat guidning, utställningar och självguidande 

natur- och kulturstigar. I framtiden tror de intervjuade naturvägledarna att modern 

teknik, t ex vägledning i mobilen med GPS, kan komma att spela en viktig roll för att 

uppnå målen. 

I samma studie av Arnell et al. (2009) där 106 naturvägledare deltagit framgår det att ett 

vanligt förekommande problem med naturvägledning är bristen på pengar, tid och 

personal. Vanligt är att naturvägledarna upplever det som att stora krav ställs på dem. 

Dessa krav och påtryckningar anses varit lättare att hantera om personalstyrkan utökats. 

Även en önskan om nya idéer och tankar om hur verksamheten skulle kunna utvecklas 

uttrycks i studien. Inte minst finns det önskemål om en utvecklad teknik inom 

naturvägledning. Denna teknik skulle kunna bestå av GPS-tjänster och kartmaterial för 

både datorn och mobiltelefonen.  

I Tyresta nationalpark pågår ett försök att sprida kunskap via mobiltelefoni. I 

nationalparken har det platsförlagda informationsmaterialet för åtta olika lokaler 

kompletterats med ett telefonnummer där besökaren kan “ringa naturen”, och på så vis 

få platsspecifik information om natur- och kulturrelaterade frågor (Tyresta nationalpark 

och naturreservat 2016). Rätt information och marknadsföring är också ett område som 

ofta upplevs som problematiskt, vilket är ett hinder naturvägledarna arbetar med att 
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kringgå. Särskilt svårt är det att locka ut ovana naturbesökare i naturen. Enligt 

naturvägledarna kan ett sätt att komma till bukt med ovanstående problem vara att 

uppmuntra entreprenörer inom naturturism. Exempel på idéer för att locka ut fler i 

naturen är att sova i fäbod eller att spåra rovdjur. För att tydligare koppla samman natur- 

och kulturlandskapet uttrycks en önskan om ett närmare samarbete med lokalt 

förankrade organisationer (Arnell et al. 2009). 

Naturvägledningen i grannländerna Danmark och Norge är i många avseenden mycket 

lik den i Sverige, trots att Norge inte etablerat termen naturvägledning i samma 

utsträckning (Caselunghe 2012). Gemensamt för dessa länder är att naturvägledning 

spelar en viktig och stor roll i arbetet med frilufts- och turismpolitiken. Trots viss 

meningsskiljaktighet hos privata aktörer om hurvida naturmiljön tar skada av en ökad 

turism, består ändå insikten om att naturturismen verkar för att ge bättre upplevelser i 

naturen och samtidigt öka medvetandet om den miljö besökarna rör sig i (Zettersten et 

al. 1990). Anledningen till att Norge inte ännu har etablerat naturvägledning i samma 

utsträckning som övriga Norden bottnar i en mycket lång tradition av olika typer av 

naturskolor så som lägerskolor med mera. Det står exempelvis i den norska läroplanen 

att olika former av utomhusundervisning måste erbjudas under skolgången (Arnell et al. 

2009). Gemensamt för Sveriges, Danmarks och Norges naturvägledare är dock att stor 

vikt läggs vid att locka ut människor i naturen för att göra natur- och kulturmiljöerna 

intressanta genom rekreation. En annan tydlig gemensam nämnare är att syftet med 

naturvägledning bland annat är att få människor att förstå sin egen roll i naturen. Med 

det menas hur vi som människor har påverkat, påverkar och kommer att påverka vår 

omgivande miljö (Caselunghe 2012). Inte minst ska naturvägledningen verka för att 

människor ska förstå värdet i olika typer av långsiktiga natur- och kulturskydd, det vill 

säga natur- och kulturreservat, nationalparker, biotopskydd med mera (Zettersten et al. 

1990).  

Hur naturvägledning bedrivs idag är i stort hämtat från USA. I USA översätts 

naturvägledning till tolkning, eller interpretation, vilket spänner över ett vidare fält än i 

norden. I USA ligger större fokus på kommunikationsprocessen mellan intellekt och 

känsla. Det finns en strävan att få människor att bättre förstå sig själva och den 

omgivning de befinner sig i (Caselunghe 2012).  
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Naturum 
1973 slogs dörrarna upp för Sveriges första naturum. Det är Naturvårdsverket som äger 

varumärket naturum, och för att få använda sig av detta varumärke krävs att de 

nationella riktlinjerna för naturum följs. Naturum beskrivs gärna som en port till 

naturen, och varje naturum har en viss typ av naturområde i fokus. Då naturum riktar sig 

till allmänheten, alltså en mycket bred målgrupp, fungerar det som en mötesplats för 

människor i alla åldrar som har natur och kultur som gemensamt intresse. 

Naturvägledningen som bedrivs syftar till att öka detaljkunskaperna om natur- och 

kulturlandskapet, men också ge en övergripande förståelse för människans påverkar 

landskapet. Naturvägledningen sker bland annat genom utom- och 

inomhusutställningar, guidade turer och bemannade informationsstationer. Utöver att 

locka ut människor i naturen läggs stor vikt vid miljöpolitiska frågor med biologisk 

mångfald, ekosystemtjänster och klimatförändring i fokus (Naturvårdsverket 2015).  

 

Naturum Vattenriket 
Varje år svämmar stora delar av Vattenriket över när Helge ås vattenstånd stiger. 

Resultatet av detta är stora arealer strandängsmark med goda förutsättningar för en 

artrik flora och fauna. Vattenriket består av totalt 22 besöksplatser innehållande både 

natur- och kulturvärden. En lång kontinuitet av bete har bland annat gett goda 

förutsättningar för en rad olika sällsynta arter varav ett tjugotal är rödlistade 

(Vattenriket Kristianstad 2016).  

Vattenriket i Kristianstad klassas som ett Biosfärområde, vilket är ett komplement till 

olika typer av natur- och kulturskyddsområden som nationalparker och reservat. 

Kriterier som måste uppfyllas är att området ska hysa höga natur- och kulturvärden. 

Trots att ett område klassats som biosfärområde är det inte juridisk skyddat på samma 

vis som nationalparker och reservat (Naturvårdsverket 2016). Naturum Vattenriket i 

Kristianstad invigdes i november 2010 och ligger i centrala Kristianstad, i direkt 

anslutning till våtmarkerna och Helge å. Sedan 1989 har Kristianstad kommun jobbat 

för att bevara de natur- och kulturhistoriska värdena i Vattenriket, och även för att på ett 

hållbart sätt kunna utnyttja dessa resurser i samarbete med lokala aktörer.  

År 2005 utsågs Vattenriket till ett biosfärområde av UNESCO, och anses idag vara ett 

modellområde för hållbar utveckling (Vattenriket Kristianstad 2016).  UNESCOs man 
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and the biosphere program (MAB) har hållbar utveckling som huvudsakligt mål. För att 

kunna uppnå detta mål kombineras ett samhällsvetenskapligt förhållningssätt med ett 

naturvetenskapligt förhållningssätt till vår omgivning. För att etablera en bättre och mer 

stabil utveckling, där en välmående natur- och kulturmiljö gynnas, måste även 

mänskliga relationer till dessa miljöer tas med i beaktande. Genom att utbilda 

människor och öka förståelsen för denna typ av frågor, kommer vi kunna se en hållbar 

utveckling där människor kan utnyttja naturliga resurser utan att naturen tar skada 

(UESCO 2016).  
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 Översiktskarta över Vattenriket Kristianstad 

 

Figur 1. Kartan visar en översiktlig bild över Vattenrikets besöksplatser i Kristianstad med 
omnejd. (Terrängkarta, raster © Lantmäteriet, diarienr. 2012/892) 
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Instagram 
Instagram är ett av de största sociala medierna idag med över 400 miljoner användare 

världen över. Instagram kan beskrivas som en virtuell mötesplats där människor 

interagerar med varandra genom att publicera bilder med möjlighet att lämna 

kommentarer. Instagram använder sig av ett system för nyckelord, så kallade hashtags, 

för att förknippa motivet med exempelvis en plats, känsla eller uttryck. Situationer där 

detta system används kan vara allt från en vandring i naturen, till en konsert eller till och 

med i marknadsföringssyfte. I Sverige beräknas det att 40 % av internetanvändarna 

använder Instagram, och 23 % använder Instagram dagligen (Findahl & Davidsson 

2015).  

I en studie av Weilenmann, Hillman och Jungselius (2013) som handlar om 

fotografering som socialt medie i Göteborgs naturhistoriska museum, beskrivs 

Instagrams funktion som en förlängning av museet. Genom att Instagramanvändaren 

löpande fotograferar och kommenterar får inläggen ofta en annan vinkel än den museet 

ursprungligen avsett. Genom detta alternativa perspektiv når innehållet ut till 

Instagramanvändarens följare, därmed ökar chanserna att informationen når ut till en 

bredare målgrupp. En bidragande faktor till detta intresse är just att inläggen sker “live”, 

vilket innebär att när en besökare på museet gör ett inlägg så följs detta i samma stund 

av de digitala användarna. Med andra ord genererar en fysisk besökare indirekt ett antal 

“digitala besökare”. Weilenmann, Hillman och Jungselius (2013) påpekar att genom 

denna företeelse anses ibland Instagram agera som en slags inkörsport till ett mer 

omfattande socialt medium.  

Genom att användarna kommenterar, delar inlägg och interagerar med varandra mellan 

olika digitala plattformar, når det ursprungliga inlägget ut till fler och fler användare. 

Exempelvis finns det möjlighet att länka inlägg från Instagram till Facebook. Denna 

trend har gett upphov till en vidareutveckling av olika tekniker för att tillgodose den 

digitala användaren. Ett exempel på hur utveckling av teknik kan ta form är 

guidematerial för museet i digital form, där användaren kan anpassa sitt besök efter eget 

huvud.  
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Instagram och Vattenriket  
På naturum i Kristianstad finns en monter där en livefeed sänds av motiv som genom 

Instagram taggats vattenriket. I naturum Vattenrikets verksamhetsberättelse 

(Naturvårdsverket 2016) uppmärksammas att Instagramtrenden växer sig allt starkare, 

och sedan 2015 har därför ett mål utformats som går ut på att nå upp till ett visst antal 

inlägg på Instagram med vattenriket som hashtag. Genom att sända denna livefeed 

förväntas ett ökat intresse och engagemang, samtidigt som det visar hur naturum 

engagerar sig i de sociala medierna för att på ett pedagogiskt vis utveckla sin 

marknadsföring. 

 

Material och metod 

Översikt 
För att avgränsa studien till en mer hanterbar materialmängd undersöktes naturum 

Vattenrikets digitala utflyktsguide (Olofsson, Magntorn & Pearce 2012), samt 

Instagraminlägg med koppling, genom hashtags, till de lokaler som presenteras i 

utflyktsguiden. Totalt sex lokaler valdes ut för vidare studie. Valet av lokalerna 

motiverades genom antalet inlägg på Instagram. Med andra ord fokuseras studien på de 

lokaler som målgruppen, det vill säga Instagramanvändarna, uppmärksammar mest. För 

att få ett representativt material för Vattenrikets besöksplatser sattes kravet att lokalens 

hashtag skulle ha minst 100 inlägg på Instagram. Motiveringen till inläggsantalet 

grundar sig i att få ett tillräckligt material då ca hälften av inläggen på Instagram är 

privata, och således inte tillgängliga för oss. Det vill säga att för vissa lokaler fanns det 

inte mer än ett tiotal bilder på Instagram, ibland ännu färre, vilket hade genererat 

otillräckliga data och därmed ett otillförlitligt resultat. De lokaler som valdes ut är 

Balsberget, Ekenabben, Forsakar, Gropahålet, Lillöområdet och Näsby 

fält/Araslövssjön.  

För att svara på frågeställning 1, det vill säga hur texten i naturum Vattenrikets digitala 

utflyktsguide och platsförlagda informationsmaterial är fördelat mellan natur- och 

kulturrelaterade frågor, har en innehållsanalys använts, även kallad kvantitativ 

textanalys.  
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För att svara på frågeställning 2, det vill säga hur innehållet i Instagraminlägg från 

Vattenrikets besöksplatser är fördelat mellan natur och kultur, har en bildanalys använts. 

Bildanalysen har gjorts i två steg. Först ur ett expertperspektiv, och sedan ur ett 

fotografperspektiv. 

För att slutligen kunna svara på frågeställning 3, det vill säga hur det kvantitativa 

förhållandet av natur, kultur och samspel är i naturum Vattenrikets digitala 

utflyktsguide och platsförlagda naturvägledning i relation till Instagraminlägg från 

Vattenrikets besöksplatser, har en statistisk analys gjorts.  

Vid sammanställning av samtlig data har värdena avrundats, och därmed kan de totala 

procentuella värdena under- eller överstiga 100 %. 

 

Innehållsanalys 
En innehållsanalys är ett lämpligt verktyg då syftet är att kvantifiera, det vill säga att 

räkna förekomsten, eller att mäta företeelser i text. Anledningen till att textmaterialet 

kvantifierats är kunna producera jämförbara resultat för att kunna svara på 

frågeställningarna. Det som räknas i texten beror på forskningssyftet och kan vara ord, 

uttryck, metaforer, argument med mera. Metoden används lämpligen i fall då 

innebördsaspekten ligger i fokus. Metoden kan även användas för att digitalt bearbeta 

större mängder text för att finna mönster. I denna studie är det fråga om mindre mängd 

text, och därför lämpar sig ett manuellt tillvägagångssätt då fokus ligger på 

tolkningsarbetet av innebörd och tema i texten. Enligt Bergström och Boréus (2005) 

ligger innehållsanalysens styrka i att enkelt kunna skapa en övergripande blick över det 

analyserade materialet, och att kunna erbjuda ett underlag för jämförelse.  

Urval 

Under urvalsprocessen studerades material som naturum Vattenriket i Kristianstad har 

att erbjuda. Det vill säga broschyrer, kartor, utställningar och diverse guider med mera. 

Valet av den digitala utflyktsguiden motiveras genom att materialet är bättre anpassat 

för den digitala plattform målgruppen antas vara bekväm i användandet av. Utöver den 

digitala utflyktsguiden valdes platsbelagda skyltar som föremål för vidare analys, med 

motiveringen att platsbelagd information är mer lättillgänglig för besökare som befinner 

sig på besöksplatsen. På flera av lokalerna stod flertalet informationsskyltar, och av 
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dessa valdes de skyltar som erbjuder information om lokalen i helhet, och inte de skyltar 

som talar om specifika platser inom området. Endast skyltar för de sex utvalda lokalerna 

har analyserats. 

Analysmetod 

Under analysen digitaliserades först allt skriftligt material från naturum Vattenrikets 

utflyktsguide, samt platsförlagda skyltar för de sex utvalda besöksplatserna (Olofsson, 

Magntorn & Pearce 2012). Detta gjordes genom att mata in samtliga texter i ett Word-

dokument för att lättare kunna bearbeta materialet under arbetets gång. För att 

systematiskt analysera texterna har ett analysinstrument konstruerats, där tre olika 

rubriker, eller koder, utgör de teman som eftersöks i undersökningsmaterialet. De 

kodningsenheter som ligger i fokus är natur, kultur samt samspel. När materialet 

analyserats har textens kontext fått avgöra kodningen. Det vill säga att ett stycke som 

kodats som kultur kan innehålla ord som är naturorienterande, men innebörden i stycket 

har trots detta varit starkt kulturinriktat. Efter att materialet kodats enligt 

analysverktyget har antal ord för varje tema räknats. Detta ger ett mått i procent, som 

ger jämförbar data i ett senare skede. 

Temat natur innefattar flora, fauna och landformer, alternativt uttryckt ”de avsnitt i 

naturen, där människan endast marginellt har påverkat landskapet” (Hjorth 2002). Ett 

textexempel där temat natur applicerats är: 

 

De blockrika ravinsluttningarna domineras av bok, men utmed bäcken 

växer även al, ask och alm. Framspringande källor har gett upphov till 

en speciell fuktig miljö som gynnar många växer och djur. 

Sluttningarna domineras av gulplister, ormbunkar och mossor, som 

exempelvis skuggstjärnmossa. 

                 (Olofsson, Magntorn & Pearce 2012, s. 30) 

 

Med kultur menas grovt sett allt mänskligt påverkat, det vill säga ett landskap som är 

”format och förändrat av människors närvaro och verksamhet” (Saltzman 2001). Ett 

textexempel där temat kultur applicerats är:  
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En mindre truppstyrka under Gustav II Adolfs krigståg i Skåne 1612 

misslyckades att inta Lillö och det går ännu att se märken efter kraftig 

gevärseld i ruinens puts. Efter att Skåne till slut blivit svenskt 1658 gav 

Karl X order om att borgen skulle förstöras. Svenskarna ville inte 

riskera att danskvänliga styrkor skulle förskansa sig på Lillö och 

därifrån hota den nya fästningsstaden Kristianstad. 

 (Olofsson, Magntorn & Pearce 2012, s. 46) 

 

I denna studie betraktas och behandlas samspel som de processer och sammanhang som 

förenar natur och kultur, snarare än separerar de två begreppen. Kort och gott arbetar 

samspelet, eller tvärvetenskapen, för att ”riva murar och underlätta samverkan över 

ämnesgränser” (Sandström, Friberg, Hyenstrand, Larsson & Wadskog 2005). Ett 

textexempel där temat samspel applicerats är: 

 

Ursprungligen täcktes de kustnära delarna främst av ekskog. Bristen på 

träd och brukbar mark ledde till att även de magraste markerna 

succesivt öppnades upp. Under 1700-talet var kustområdet söder om 

Åhus nästan helt trädlöst vilket ledde till en omfattande sandflykt. 

Stora arealer jordbruksmark förstördes och kläddes in av sand. I början 

av 1800-talet påbörjades en omfattande tallplantering för att försöka 

binda sanden och numera är en stor del av kusten i nordöstra Skåne 

åter bevuxen med skog, fast idag främst av tall. 

 (Olofsson, Magntorn & Pearce 2012, s. 32) 

 

Bildanalys 
Som bildanalysmodell har en semiotisk analys använts (Wærn, Pettersson & Svensson 

2004). Semiotik är läran om hur vi tolkar tecken och symboler. Fokus inom denna 

semiotiska analysmodell ligger i det som Wærn, Pettersson och Svensson (2004) kallar 

denotation och konnotation, det vill säga det konkreta motivet som finns i bilden, 

respektive det som de olika deltecknen tillsammans förmedlar. För att komplettera den 

konnotativa analysen har Nordströms (1992) tankar om bildens inre kontext och 
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kopplingar mellan olika deltecken inkluderats. I denna studie eftersöks kopplingar 

mellan natur och kultur i motivet. 

Analysen har gjorts ur två olika perspektiv, nämligen ur ett tvärvetenskapligt 

expertperspektiv, samt ur fotografens perspektiv, som dock kompliceras av att 

fotografens bakgrund är okänd. 

Urval 

Efter en första urvalsprocess, där Balsberget, Ekenabben, Forsakar, Gropahålet, 

Lillöområdet och Näsby fält/Araslövssjön valts ut, var det nödvändigt att särbehandla 

Forsakar av den anledningen att antalet bilder för denna lokal var mycket högre än för 

övriga lokaler sammanlagt. Detta gjordes genom att räkna ut ett medelvärde för antal 

tillgängliga bilder per lokal för de övriga fem lokalerna, och sedan dela det totala antalet 

tillgängliga bilder från Forsakar med medelvärdet från de övriga fem lokalerna. Denna 

uträkning gav siffran 7 vilket innebär att var 7:e bild har analyserats. Motiveringen till 

denna uträkning är att då samtliga bilder från de övriga fem lokalerna analyserats, 

sträcker sig tidsdjupet från datumet för första inlägget, till det senaste. Genom att 

analysera var 7:e bild från Forsakar täcks tidsdjupet in även för denna lokal. Under 

nästa steg i urvalsprocessen ställdes ett antal kriterier upp för vad som inte ansågs vara 

analysvärdiga bilder.  

 

Bilder som inte ansågs vara analysvärdiga: 

• Bilder med otydligt motiv 
• Bilder som inte går att knyta samman till ämnet eller området 
• Bilder på fika eller människor utan tydlig kontext 
• Bilder där sikten är skymd av människor eller husdjur 
• Bilder med påtaglig oskärpa 
• Kollage  

 

Utöver detta har mänsklig närvaro i motivet valts att inte analyseras. Därmed utgör inte 

heller rekreation ett analysvärdigt element i motiven. Med andra ord analyseras själva 

landskapet och inte hur människor aktivt interagerar med landskapet. 

Analysmetod 

Efter utförd förstudie och urvalsprocess sattes riktlinjer upp för klassificeringen av 

materialet genom framtagandet av ett analysinstrument likt det för innehållsanalysen. 
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Analysinstrumentet innehåller därmed samma teman, nämligen natur, kultur och 

samspel.  

Temat natur innefattar flora, fauna och landformer, alternativt uttryckt ”de avsnitt i 

naturen, där människan endast marginellt har påverkat landskapet” (Hjorth 2002). 

Riktlinjer för temat natur visas i figur 2: 

 

Figur 2. Detta fotografi innehåller riktlinjerna för temat natur med motiveringen att samtliga, eller 
majoriteten av elementen i motivet är av biologisk karaktär. Inga tydliga kulturella element så 
som hävd eller mänsklig störning går att utläsa, och därmed är även ett tvärvetenskapligt 
förhållningssätt svårt att försvara. (Foto: Magnus Sörensen) 

 

Med kultur menas allt mänskligt påverkat, det vill säga ett landskap som är ”format och 

förändrat av människors närvaro och verksamhet” (Saltzman 2001). Några exempel på 

kulturella element är planteringar med jämnåriga träd, byggda murar, stigar, byggnader, 

odlingsmark, gravhögar med mera. Riktlinjer för temat kultur visas i figur 3:  
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Figur 3. Detta fotografi innehåller riktlinjerna för temat kultur med motiveringen att samtliga, eller 
majoriteten av elementen i fotografiet har en tydlig kulturell prägel. Det vill säga att husen och 
staketen är tillverkade av människor och marken är tydligt hävdad. (Foto: Magnus Sörensen) 

 

I denna studie betraktas och behandlas samspel som de processer och sammanhang som 

förenar natur och kultur, snarare än separerar de två begreppen. Kort och gott arbetar 

samspelet, eller tvärvetenskapen, för att ”riva murar och underlätta samverkan över 

ämnesgränser” (Sandström, Friberg, Hyenstrand, Larsson & Wadskog 2005). Ett 

tvärvetenskapligt exempel på samspel är hur olika naturliga förutsättningar har styrt den 

mänskliga aktiviteten i området, och sedan hur människan på olika sätt hävdat och 

nyttjat de naturliga resurserna. Riktlinjer för temat samspel visas i figur 4:  
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Figur 4. Detta fotografi innehåller riktlinjerna för temat samspel med motiveringen att samtliga, 
eller majoriteten av elementen i fotografiet är av biologisk karaktär, men starkt präglade av 
mänsklig närvaro. Det vill säga att det finns hamlade träd, byggda stenmurar och upptrampade 
stigar. (Foto: Magnus Sörensen) 

Expertperspektiv 

Under expertanalysen har enbart fotografierna analyserats, och inte de förklarande 

texterna i kommentarsfälten. I fotografierna har samtliga deltecken studerats för att ge 

svar på vad fotografen medvetet, eller omedvetet, lyckats fånga i fotografiet (se figur 5). 

Under expertanalysen tas ingen hänsyn till vad som intentionellt ligger i fokus i 

fotografiet. Med andra ord kombineras Wærn, Pettersson och Svenssons (2004) syn på 

semiotikens konnotation, med Nordströms (1992) tankar om inre kontext och deltecken, 

för att kunna utröna ett samband mellan motivets olika element. Expertperspektivet 

grundar sig i en treårig utbildning inom landskapsvetenskap. 

Fotografperspektiv 

I nästa steg har motiven analyserats ur fotografens perspektiv genom att studera det som 

ligger i fokus i motivet, det vill säga en analys av fotografiets denotation (Wærn, 

Pettersson & Svensson 2004). För att i största mån bibehålla objektivitet under denna 

del av analysen har även fotografens egna kommentarer och hashtags analyserats. Detta 

för att lättare kunna ringa in avsikten med motivet och ytterligare undvika antaganden 
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(se figur 5). Då en del av de analyserade motiven var av komplex karaktär har en del 

kodats med mer än ett tema. Motiveringen till detta är att då fotografens bakgrund är 

okänd, kan inte heller ett antagande göras att hen hyser förståelse för ett 

tvärvetenskapligt förhållningssätt. Därmed kan ett motiv innehålla tydliga deltecken av 

både naturlig och kulturell karaktär (se figur 5), men utan en förklaring till samspelet 

däremellan i kommentarsfältet, går det inte heller att koda motivet som samspel.  

 

 

Figur 5. Exempel på Instagraminlägg. (Foto: Magnus Sörensen) 

 

Nedan följer exempel på analyser av figur 5 ur expert- respektive fotografperspektiv: 

Exempel - expertperspektiv 

I detta motiv är samspelet omisskännligt. I centrum av bilden syns en äldre byggnad 

som strategiskt placerats på plats för att möjliggöra förvaring av grödor och/eller 

verktyg. Omkringliggande mark har brukats på ett eller annat vis, vilket det lilla 

odlingsröset till vänster i bild skvallrar om. Med andra ord har människan genom 

tiderna hävdat markerna runt den lilla byggnaden, därför att naturen har bistått med de 

förutsättningar som krävs för agrar verksamhet. 

Exempel - fotografperspektiv 

Den gamla byggnaden ligger tydlig fokuserad i centrum av fotografiet. Förutom 

byggnaden är fotografiet dominerat av biologiska element, det vill säga växtlighet. I 

taggarna och i kommentarsfältet skriver hen att byggnaden ligger i Linnés Råshult. 

Detta anses i denna studie vara av kulturell karaktär. Fotografen använder sig även av 
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ord som natur, skog och prunkande grönska, vilket självfallet bör betraktas som natur. 

Men eftersom inga beskrivningar av samspelet mellan de naturliga och kulturella 

elementen skrivits ut, kan inte heller inlägget kodas som samspel. Däremot hade 

motivet kodats med både natur och kultur.  

 

Efter att materialet kodats enligt analysverktyget har en sammanställning av resultatet 

gjorts. Likt i fallet med textanalysen omvandlades resultatet i procent för att ge svar på 

den procentuella fördelningen mellan natur, kultur och samspel.  

 

Statistisk analys 

Urval 

Materialet som utgör underlaget för den statistiska analysen är resultatet från text- 

(utflyktsguide och platsförlagda skyltar) och bildanalysen från de sex besöksplatserna 

Balsberget, Ekenabben, Forsakar, Gropahålet, Lillöområdet och Näsby 

fält/Araslövssjön.  

Analysmetod 

Ett T-test med tvåsidig fördelning och två samspel med lika varians användes för att 

undersöka om det var någon signifikant skillnad mellan materialen, det vill säga text 

och bilder. För att detta test ska visa på att det skulle vara skillnad mellan materialen 

behövs ett värde på <=0,05. Ett värde på <=0,05 betyder att det med 95 % säkerhet är 

en signifikant skillnad mellan materialen för de olika klasserna. Alla resultat över 0,05 

visar på att det inte är någon statistisk skillnad mellan materialen. Resultaten från 

analyserna redovisas i tabeller och diagram. Underlaget är av subjektiv karaktär och 

således kan säkerheten i resultatet variera. 

 

 

 

 

 



	

24 

 

Resultat 

Innehållsanalys 
Följande tabeller presenterar resultatet för textanalysen i de olika materialen där de tre 

olika klasserna blivit applicerade. I tabellerna syns förhållandet mellan de olika 

klasserna med en tydlig dominans av natur. Endast enstaka lokaler domineras av kultur 

eller samspel. 

 

Tabell 1. Tabellen visar antal räknade ord för respektive tema och område i hela naturums 
utflyktsguide 

Område Natur Kultur Samspel Totalt 
Aosehus 0 119 11 130 
Balsberget 262 18 10 290 
Degeberga Backar 157 10 58 225 
Ekenabben 328 27 50 405 
Fjällmossen 221 0 0 221 
Forsakar 278 0 0 278 
Gropahålet 110 30 182 322 
Hercules 220 96 22 338 
Håslövs Ängar 397 0 91 488 
Karpalundsdammarna 100 0 24 124 
Kanalhuset 193 12 0 205 
Lillöområdet 50 193 0 243 
Lägsta Punkten 89 111 0 200 
Mosslunda 204 60 64 328 
Näsby Fält / Araslövssjön 346 39 0 385 
Pulken 311 52 0 363 
Storkcenter 182 0 0 182 
Sånnarna 191 98 23 312 
Vramsån 297 47 0 344 
Åsums Ängar 221 0 70 291 
Äspet / Korran 229 9 0 238 
Totalt 4386 921 605 5912 
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Tabell 2. Tabellen visar antal räknade ord för respektive tema och område i naturums 
utflyktsguide för urvalsområdena 

Område Natur Kultur Samspel Totalt 
Balsberget 262 18 10 290 
Ekenabben 328 27 50 405 
Forsakar 278 0 0 278 
Gropahålet 110 30 182 322 
Lillöområdet 50 193 0 243 
Näsby Fält / 
Araslövssjön 

346 39 0 385 

Totalt 1374 307 242 1923 
 

 

 

Tabell 3. Tabellen visar antal räknade ord för respektive tema och område i det översiktliga 
informationsskyltarna i urvalsområdena 

Område Natur Kultur Samspel Totalt 
Balsberget 288 45 64 397 
Ekenabben 157 70 34 261 
Forsakar 315 56 0 371 
Gropahålet 164 0 121 285 
Lillöområdet 53 80 26 159 
Näsby Fält / 
Araslövssjön 

360 75 22 457 

Totalt 1337 326 267 1930 
 

 

 

Tabell 4. Tabellen visar den procentuella fördelningen av natur, kultur och samspel i samtliga 
textmaterial 

Material Natur Kultur Samspel 
Utflyktsguiden (Tabell 1) 74% 16% 10% 
Urval ur guiden (Tabell 2) 69% 17% 14% 
Informationsskyltarna (Tabell 3) 71% 16% 13% 
Totalt för urvalet (Tabell 2 & 3) 70% 16% 13% 
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Figur 6 visar den procentuella fördelningen av klasserna enligt den utförda textanalysen. 

Här visualiseras natur som tydligt dominerande och representerar hela 74 % av 

textmaterialet som analyserades. Det finns nästan tre gånger mer natur än kultur och 

samspel representerat i texten. 

 

 

Figur 6. Diagrammet visar en översiktlig procentuell fördelning av teman från textanalysen. 
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Bildanalys 
Nedan presenteras resultatet från de två bildanalyserna som utförts. I expertperspektivet 

syns ett mönster där natur och samspel framställs lika mycket, men kultur tycks vara 

ovanligare. För fotografperspektivet syns genomgående höga siffror i natur, men här är 

temat samspel knappt närvarande.  

 

 

Tabell 5.  Tabellen visar antal bilder för varje tema och område ur expertperspektiv 

Område Bortvalda Natur Kultur Samspel Antal Analyserade 
Bilder 

Lillö 18 12 8 30 50 
Gropahålet 27 13 5 22 40 
Forsakar 16 46 5 8 59 
Näsbyfält + 
Araslövssjön 

9 35 1 21 57 

Balsberget 17 38 1 51 90 
Ekenabben 7 18 1 30 49 
Totalt 94 162 21 162 345 
 

 

Tabell 6. Tabellen visar antal bilder för varje tema och område ur fotografperspektiv 

Område Bortvalda Natur Kultur Samspel Antal Analyserade 
Bilder 

Lillö 18 39 10 1 50 
Gropahålet 27 35,5 3,5 1 40 
Forsakar 16 58,5 0,5 0 59 
Näsbyfält + 
Araslövssjön 

9 54,5 2,5 0 57 

Balsberget 17 88 2 0 90 
Ekenabben 7 45,5 3,5 0 49 
Totalt 94 321 22 2 345 
 

 

Nedan visualiseras resultatet från respektive bildanalys med den procentuella 

fördelningen av teman. Expertperspektivet visar en avsaknad av kulturella aspekter i 

fotografierna, men en större mängd av klassen samspel. I fotografperspektivet kan man 

tydligt sen den stora mängden natur som är representerat i materialen. 
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Figur 7. Figuren visar en översiktlig procentuell fördelning av teman från bildanalysen ur 
expertens perspektiv. 

 

 

Figur 8. Figuren visar en översiktlig procentuell fördelning av teman från bildanalysen ur 
fotografens perspektiv. 
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Nedan presenteras den individuella procentuella fördelningen av teman för Balsberget, 

Ekenabben, Forsakar, Gropahålet, Lillöområdet och Näsby fält/Araslövssjön. I 

tabellerna syns en genomgående trend där natur är dominerande. Den största avvikelsen 

representeras av samspel ur expertperspektivet. 
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Statistisk analys 
I följande tabeller visas resultat av T-test mellan de olika materialen där tre av dessa T-

test visar på att det är en signifikant skillnad (ett värde på <0,05). I testet där 

textanalysen ställs i förhållande mot expertperspektivet gav klassen samspel värdet t = 

0,0107 och visar på en signifikant skillnad. Där expertperspektivet ställdes mot 

fotografperspektivet visade klasserna natur, med värdet t = 0,0015, och samspel, med 

värdet t = 0,0017, signifikant skillnad. 

 

 

Textanalys + 
Fotografperspektiv 

T-test 

Natur 0,058370028 
Kultur 0,262312645 
Samspel 0,143942291 

 
Textanalys + 
Expertperspektiv 

T-test 

Natur 0,155546757 
Kultur 0,252503552 
Samspel 0,010703269 

 
Expert- + 
Fotografperspektiv 

T-test 

Natur 0,001543434 
Kultur 0,950168918 
Samspel 0,001702888 
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Diskussion 

Frågeställning 1 
Efter genomförd innehållsanalys framgår en tydlig trend där naturinnehållet klart 

dominerar i samtliga material. Fördelningen mellan natur, kultur och samspel i 

materialen visar sig vara relativt konstant mellan de olika lokalerna, där den största 

procentuella skillnaden är i temat natur, mellan den totala utflyktsguiden och urvalet ur 

utflyktsguiden. De tydliga trenderna och den jämna fördelningen mellan de analyserade 

materialen visar alltså att urvalslokalerna utgör ett representativt material för vidare 

studie, där textmaterialet ställs i jämförelse mot annan data. 

Metoden som använts för textbearbetningen har till denna studie visat sig fungera väl, 

och genererat jämförbara resultat, framförallt då hänsyn för kontexten i materialet tas i 

beaktande. Detta har varit viktigt för att framhäva ett tvärvetenskapligt förhållningssätt i 

textmaterialet, det som benämns som samspel i denna studie. Med detta sagt hade denna 

typ av metod varit mycket tidskrävande i ett fall då större textmängd ska behandlas. I 

liknande fall där större textmängd ska analyseras skulle därför en liknande analys, fast 

där viktade ord kvantifieras, kunna vara lämplig. Det vill säga att vissa ord värderas 

som natur eller kultur, för att sedan räkna förekomst. En sådan texthantering kan utföras 

digitalt, och kan därför bearbeta större mängd text på kort tid. Denna metod medför 

dock komplikationer för en studie av denna storlek, där komplexa tvärvetenskapliga 

företeelser ofta inte kan utrönas ur enstaka ord, utan förtydligas av kontext.  

Resultatet av studien visar en genomgående ojämn fördelning i innehållet mellan natur- 

och kulturrelaterade frågor, där majoriteten av innehållet klassificerats som natur. Detta 

resultat kan ha flera olika orsaker. En av dessa orsaker skulle kunna vara bristen av 

kulturellt betonade platser i Vattenriket, där lämningar ovan jord tycks vara färre i antal 

än platser med stora naturvärden, men en mer rättfärdigad orsak bottnar i 

Naturvårdsverkets riktlinjer för naturum (2015), som främst riktar sig till olika typer av 

naturupplevelser. Dessa riktlinjer går dock inte helt i linje med CNVs mål och syfte med 

naturvägledningen i Sverige, där ett mer tvärvetenskapligt förhållningssätt förespråkas. 

CNV beskriver syftet med naturvägledning med följande ord: 
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Med naturvägledning menas att med olika metoder förmedla känsla för 

och kunskaper om naturen. Naturvägledning syftar till att öka 

förståelsen för de grundläggande ekologiska och kulturella sambanden 

och för människans roll i naturen.  

(Naturvårdsverket 2010, s. 11) 

 

I samma rapport från Naturvårdsverket (2010) belyser man dock denna skillnad mellan 

Naturvårdsverket, SLU och CNV. Arbete för förbättring inom detta område pågår idag, 

för att i framtiden gemensamt kunna sträva efter samma mål. Med detta i åtanke är det 

inte orimligt att förvänta sig en viss effektivisering och omprioritering i naturums 

naturvägledning i framtiden.  

En kortfattad sammanfattning av resultatet för första frågeställningen är att naturum 

Vattenriket i Kristianstad tycks följa Naturvårdsverkets riktlinjer för naturum där 

naturrelaterade frågor ska stå i fokus. Men detta stämmer inte överens med CNVs mål 

där ett tvärvetenskapligt förhållningssätt förespråkas. 
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Frågeställning 2 
Det sammanfattade resultatet från bildanalysen ur ett expertperspektiv visar en jämn 

fördelning mellan klasserna natur och samspel, och överlag låga värden för kultur. Av 

de totalt sex analyserade lokalerna domineras 4 lokaler av samspel, med en procenthalt 

som överstiger 50 %. I återstående två lokaler domineras fördelningen av natur. Detta 

resultat beror på ett tvärvetenskapligt förhållningssätt som möjliggör tolkning av olika 

deltecken. Denna infallsvinkel ger ett mått på vad som omedvetet fångats i fotografiet, 

snarare än vad som avses förmedlas. En av styrkorna i denna metod är att kunna 

jämföra och diskutera vad som finns i fotografiet, och vad fotografen själv väljer att 

framhäva.  

Det sammanfattade resultatet från bildanalysen ur ett fotografperspektiv visar en tydlig 

trend där natur är klart dominerande för samtliga lokaler. Klassen samspel är nästintill 

obefintlig, och det är endast i en av lokalerna där temat kultur överstiger 10 %. 

Fördelningen mellan klasserna bottnar i metodens inriktning där fotografens avsiktliga 

motiv studeras, varpå avsikten förstärks genom tillhörande kommentarer och nyckelord. 

Med andra ord studeras det som fotografen uppenbart har kännedom om.  

Genom att studera motiven som ligger i fokus framgår en tydlig trend av motiv med 

biologisk karaktär, där processer och sammanhang inte framställs varken i fotografi 

eller tillhörande text. En viss problematik döljer sig dock med det faktum att 

fotografernas bakgrund är okänd. Det vill säga att i många av fallen skulle fotografen 

eventuellt kunna vara väl medveten om samspelet mellan natur- och kulturlandskapet, 

men trots denna kännedom ändå välja en snäv inriktning i fotografiet.  

För att få mer tillförlitliga resultat skulle ett tillvägagångssätt likt Weilenmann, Hillman 

och Jungselius (2013) studier om instagramanvändning på museum vara lämplig, då 

varje besökare intervjuades. Då en sådan studie är mycket tidskrävande lämpar den sig 

bättre för en mer djupgående analys av kvalitativ karaktär än en studie där större 

mängder material ska kvantifieras. Dock hade en djupare insikt i fotografens bakgrund 

och avsikt med fotografiet genererat ett mer tillförlitligt resultat. 
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Frågeställning 3 
Resultaten från de utförda T-testen visar att det inte är någon signifikant skillnad mellan 

reslutatet från innehållsanalysen och bildanalysen ur fotografperspektiv. Det vill säga att 

fördelningen mellan natur, kultur och samspel förefaller vara lika mellan materialen. 

När texten testades mot fotografierna ur ett expertperspektiv visar det sig dock vara en 

signifikant skillnad (p < 0,05) i klassen samspel, där samspel utgör en betydligt större 

andel i fotografierna ur expertperspektiv än i texten. Slutligen testades bildanalysens 

resultat från fotografperspektivet mot expertperspektivet. Detta test visade på 

signifikant skillnad mellan både natur och samspel.  

En uppenbar styrka med T-test som statistisk analys är att testet genererar väldigt 

hållbara och tillförlitliga resultat. I fallet med denna studie kan det dock vara svårt att ta 

resultatet för sanning, eftersom informationen som matas in testet lämpligen hade 

behövts kompletteras. Som redan påpekats är det orimligt att med säkerhet påstå att den 

procentuella fördelningen mellan natur, kultur och samspel är riktig i fallet med 

bildanalysen ur fotografperspektivet, eftersom det råder osäkerhet om fotografens 

bakgrund och avsikt med fotografiet. Men ponera att informationen som matats in i T-

testen är av tillförlitlig karaktär, då uppdagas ett visst mönster. Detta mönster visar en 

tydlig avsaknad av klassen samspel i textmaterialet och fotografperspektivet, vilket 

betyder att förmedlingen av ett tvärvetenskapligt förhållningssätt skulle kunna betraktas 

som något bristfällig. Detta innebär inte nödvändigtvis att fotograferna har dålig 

förståelse för det tvärvetenskapliga, utan snarare att informationen inte framgår i den 

skriftliga naturvägledningen. 

Det riktigt intressanta resultatet är det faktum att det inte är någon signifikant skillnad 

mellan text och fotografierna ur fotografperspektiv. Orsakerna till detta kan så klart vara 

många, men uttryckt med andra ord säger resultatet från T-testet att naturums 

naturvägledning lämnat väldigt tydliga spår i Instagram. 
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Slutord 
Efter att ha studerat hur naturum utformat sitt naturvägledningsmaterial, och hur denna 

information avspeglas i det sociala mediet Instagram, kan resultatet sammanfattas med 

att naturum tycks ha en påtaglig inverkan på vad Vattenrikets besökare uppmärksammar 

i landskapet. Kopplingen mellan vad som uttrycks i texten återspeglas tydligt i vad 

besökarna avser förmedla genom sina fotografier. Studien har även uppmärksammat ett 

område som naturum skulle kunna utveckla i framtiden. Genom att jämföra vad 

naturum förmedlar, samt vad besökaren ser i landskapet, med vad en expert kan utröna i 

besökarnas fotografier, framgår en viss avsaknad av hur naturlandskapet samspelar med 

kulturlandskapet.  

Förutsatt att resultaten från denna studie stämmer skulle ett utvecklat tvärvetenskapligt 

förhållningssätt i naturums naturvägledning ha stor potential att väcka och sprida ett 

större intresse för hur människa och natur samexisterar. Enligt Naturvårdsverket (2010) 

jobbar idag Naturvårdsverket, SLU och CNV med att minska dessa kunskapsluckor i 

naturvägledningen, och i framtiden kommer detta troligtvis påverka även naturums 

informationsmaterial. Men som det ser ut idag tycks både informationen från naturum 

och intresset från Vattenrikets besökare domineras av naturlandskapet.  

En mer djupgående studie av den mänskliga uppfattningen av landskapet hade 

säkerligen kunnat utgöra intressant underlag för fortsatta studier om naturvägledning. 

Inte minst i arbetet att ta fram nya digitala hjälpmedel för naturvägledning, vilket Arnell 

et al. (2009) lyfter fram som en viktig del för naturvägledningens framtid.  

En fråga som väcks är om besökaren hade blivit mer intresserad av kulturella inslag i 

landskapet om kulturupplevelsen hade motsvarat naturupplevelsen. Det vill säga att en 

blomma doftar, känns och ser ut på ett annat sätt i verkligheten än i en bok. Kulturella 

inslag i landskapet kan många gånger sakna detta fysiska element, och därför vara svåra 

att uppleva i samma utsträckning. Dock bör hänsyn tas till det faktum att endast ett 

naturum varit föremål för denna studie. Naturum Vattenriket i Kristianstad valdes ut 

främst pga. lättillgänglighet, och därmed kan det inte betraktas som representativt för 

hela naturums verksamhet. Med andra ord skulle en mer omfattande studie av alla 

naturum, eller i alla fall ett urval, kunnat resultera i helt andra resultat. Kanske bör 

naturums verksamhet betraktas som en enhet, där olika naturum innehållsmässigt 

kompletterar varandra.   
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