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Sammanfattning 

Arbetet tar avstamp i det fenomen som kallas extinction of experience som 
beskriver hur människor under de senaste årtiondena har förlorat anknytningen till 
naturen, med stora konsekvenser för den psykiska och fysiska hälsan. Arbetet 
syftar till att utforska möjligheterna för digitala designer att genom förstärkt 
verklighet (eng. augmented reality) öka intresset för naturupplevelsen hos 
individer 25-40 år gamla. 

För att skapa förståelse kring detta område presenterar arbetet genom 
litteraturstudier vad en naturupplevelse innebär, både för individen och i en social 
kontext. Viljan att uppleva naturen är i arbetet ett guidande koncept. Genom 8 
narrativa intervjuer samlas insikter om vilka synintryck som deltagarna tar in och 
hur dessa väcker tankar, känslor och minnen. Resultatet från intervjuerna bidrar 
med insikter om hur designutrymmet ser ut och även till de designriktlinjer som 
presenteras för design på området. Riktlinjerna pekar på att digital design för 
förstärkta naturupplevelser bör: hantera distraktioner, erbjuda kontroll och ta 
hänsyn till målgruppens nivå av Connection To Nature (CTN). 

Parallellt med det akademiska arbetet har också ett designprojekt utförts 
informerat av dessa riktlinjer. Projektet består av ett AR-koncept, som genom att 
göra element i den naturliga miljön mer framträdande, avser att guida användarens 
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blick. Intentionen är att användaren skall kunna tillägna sig fler naturorienterande 
synintryck och syftar till att ge individen en förstärkt naturupplevelse. Detta utan 
att addera stimuli genom exempelvis: spelifiering.  

Ämnesord 

förstärkt verklighet, naturupplevelse, design, distraktion, individanpassning 
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Abstract 

This thesis is based on the phenomenon known as the extinction of experience, 
which describes how humans have lost their connection to nature in recent 
decades, with major consequences for mental and physical health. The thesis aims 
to explore the possibilities for digital designers to increase interest in the nature 
experience of individuals 25-40 years old through augmented reality (AR).  

To create an understanding of this area, the thesis presents through literature 
studies what a nature experience means, both for individuals and in a social 
context. The positive orientation towards nature experiences are seen as a guiding 
concept. Through 8 narrative interviews, insights are gathered about what visual 
impressions they take in and how these evoke thoughts, feelings and memories. 
Results from the interviews contribute with insights into what the design space 
looks like and also to the design guidelines that are presented for design in the 
area. The guidelines point out that digital design for enhanced nature experiences 
should: handle distractions, offer control and take into account the target group's 
level of Connection To Nature (CTN). 

In parallel with the thesis, a design project has also been carried out informed by 
these guidelines. The project consists of an AR concept which, by making 
elements in the natural environment more prominent with the intention of guiding 
the user's gaze towards more nature-oriented visual impressions, aims to give the 
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individual an enhanced nature experience. This without adding stimuli through, 
for example: gamification. 
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1. Introduktion 
Antalet människor som har daglig kontakt med naturen har minskat under en 

längre tid och fortsätter att minska, särskilt bland unga. Konsekvenserna av denna 
minskning är förändringar av människors känslor, attityder och beteenden 
gentemot naturen (Soga & Gaston 2016). Detta leder i förlängningen till ett lägre 
engagemang i exempelvis politiska beslut som rör miljöfrågor (Nord, Luloff & 
Bridger 1998). Forskning har visat att avsaknaden av naturupplevelser påverkar 
den fysiska och psykiska hälsan negativt (Kardan et al. 2015; Toyoda, Yokota, 
Barnes & Kaneko 2020; van den Berg, van Winsum-Westra, de Vries & van 
Dillen 2010), både kortsiktigt och långsiktigt (Soga & Gaston 2016). Fenomenet 
som innebär att avsaknaden av naturupplevelser och dess negativa konsekvenser 
reproducerar sig själv kallas för ”the extinction of experience” och myntades av 
Robert Pyle för över 25 år sedan (Pyle 1993). 

Vad som för en människa uppfattas som en naturupplevelse är 
erfarenhetsbaserat (Buettel & Brook 2016). Forskning visar att människor som 
vistats i naturen som unga i större utsträckning har en starkare anknytning till 
naturen än de som inte gjort det (Kahn, Weiss & Harrington 2018). De som har 
vistats i naturen som unga visar också i större utsträckning på positiva känslor 
inför naturen och är i högre grad beredda att skänka pengar till 
välgörenhetsorganisationer som inriktar sig på bevarande av naturliga miljöer 
(Dallimer et al. 2014). Det har visat sig att människor som erfar naturupplevelser i 
högre utsträckning lever mer sociala liv (Sugiyama, Leslie, Giles-Corti & Owen 
2008). De lever också längre liv och har i lägre utsträckning hjärt- och 
kärlsjukdomar (Maas et al. 2009) och diabetes (Lachowycz & Jones 2011). 

För att vända trenden med den minskande kontakten med naturen, föreslås en 
förklaringsmodell som utgår ifrån ett orsak- och verkan-samband. Bakgrunden till 
utrotningen av naturupplevelsen menas bero på två huvudsakliga orsaker: (1) 
minskade möjligheter att uppleva naturen och (2) minskad vilja att uppleva 
naturen (Soga & Gaston 2016). Studier har visat att möjligheter exempelvis kan 
skapas genom att sänka de psykologiska barriärerna, människa och natur emellan 
(Thiermann & Sheate 2020), förstärka viljan att befatta sig med naturen genom 
emotionell anknytning till växtriket (Tam, Lee & Chao 2013) och öka 
interaktionen med växter (Toyoda et al. 2020). 
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Inom fältet informatik har flera ansatser gjorts för att skapa ökat engagemang 
för naturen. Ansatserna anspelar alla på delar av vad som enligt forskningen krävs 
för att lyckas med detta. Framsteg görs med att skapa möjligheter och utveckla 
vilja att uppleva naturen, ansatserna görs dock från perspektivet att öka spenderad 
tid i naturliga miljöer, inte med ansatsen att understödja den individuella 
naturupplevelsen. De görs även oftast med teknik som distraherar individen 
(Edwards & Larson 2020). På samma sätt som vandringskängor och kompass är 
exempel på teknik som numera anses vara normal att använda i naturen, skulle 
även digital teknik kunna designas med intentionen att integreras på liknande sätt. 
Vandringskängorna och kompassen har som exempel på teknik nått en ‘perceptiv 
transparens’, en nivå av sammansmältning med omgivningen och normalisering i 
kulturen genom det fortsatta bruket av tekniken över tid. Denna normalisering 
gäller även digital teknik och den har pågått i över 20 år (Bruce & Hogan 1998). 
Att se naturen som en plats där teknologin borde vara på paus är felaktigt. Det 
finns svårigheter för människan att ta paus från teknik då användning av den är 
djupt rotad i människans sätt att vara (Wattchow 2001). Med utgångspunkt i detta 
avser examensarbetet att designa ett koncept som kan förhöja upplevelsen av den 
naturliga miljön, något som redan är, utan att addera fler stimuli. 

Önskan att nå en sammanslutning mellan natur, människa och teknik blir tydlig i 
den kritik som riktats mot existerande design på området. Det faktum att den 
design som i dagsläget finns att tillgå i hög grad är såpass distraherande att den 
anses farlig och utöver detta inte verkar tjäna sitt syfte som intresseväckande, 
lämnar luckor i vad som skulle kunna finnas på området. De huvudsakliga 
mottagarna av denna kritik är mobilspelen som via förstärkt verklighet 
(Augmented Reality eller AR) adderar lager av text och grafik i den naturliga 
miljön (Edwards & Larson 2020). 

Centralt för forskningen inom förstärkta naturupplevelser är spelifiering (eng. 
gamification), vanligtvis genom modifiering av befintliga AR-spel på Niantics 
MAR-plattform, exempelvis Pokémon Go (Dorward, Mittermeier, Sandbrook & 
Spooner 2017) och Ingress (Buettel & Brook 2016). Även satsningar på att bygga 
spel från grunden har gjorts i form av projektet Bürgerwald AR Lehrpfad 
(Araction 2018) och My AR Julle (Kumpulainen, Byman, Renlund & Wong 
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2020). Användningen av handhållna skärmar för AR-upplevelser har dock fått 
kritik för att skapa potentiellt farliga distraktioner från omvärlden (Khomami 
2016). 

Exemplen nämnda: “Modifiering av Pokémon go” (Dorward et al. 2017), 
Egress! (Buettel & Brook 2016), Bürgerwald AR Lehrpfad (Araction 2018) och 
My AR Julle (Kumpulainen et al. 2020) är alla fokuserade på användning inom 
pedagogik och i slutna sällskap (jämförbara med exempelvis Mulleskolan eller 
Scouterna) med specifika läromål. AR har i nämnda exempel hittills använts för 
att stötta befintliga system och locka yngre målgrupper till dessa. Examensarbetet 
ska utforska naturupplevelsen ur ett användarperspektiv och designa ett AR-
koncept med målet att stärka naturupplevelsen hos individer i åldrarna 25 till 40 
år. 

1.1 Syfte och frågeställning 
Syftet med examensarbetet är att undersöka hur ett AR-koncept med mål att 

stärka intresset för naturupplevelsen hos individer i åldrarna 25 till 40 år skulle 
kunna designas. Arbetet ämnar genom litteraturstudier och intervjuer utforska 
vilka element av den naturliga miljön som skulle kunna framhävas för att nå en 
starkare naturupplevelse. Resultatet av arbetet sker i ett möte mellan teoretiska 
svar på frågan om vad som ingår i naturupplevelsen och de insikter som genereras 
av deltagare via intervjuer. Att AR kan vara en uppseendeväckande kraft och på så 
sätt locka fler människor till vistelse i naturliga miljöer är etablerat. Arbetet ämnar 
utforska om gränserna för vad AR kan göra för människor i naturen kan flyttas 
framåt och utöver att vara en lockande teknisk nyhet även kunna understödja 
individens upplevelse och på sikt även erfarenhet av naturen, det vill säga skapa 
en förstärkt naturupplevelse.  

Frågeställningen som vägleder detta examensarbete är: På vilket sätt kan AR-
teknologi användas för att förstärka och öka intresset för naturupplevelser hos 
individer i åldrarna 25 till 40 år? 

För att svara på frågeställningen ägnar arbetet sin första del till att sammanställa 
aktuell forskning om vad en naturupplevelse är och på vilka sätt den kan bli mer 
intressant och värdefull för individen. För att säkerställa att designarbetet är 
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informerat av så genuina insikter om målgruppens naturupplevelser som möjligt 
är litteraturstudien kompletterad av intervjuer via den etnografiska metoden riktat 
historieberättande (eng. directed storytelling) där deltagare ombeds att dela sina 
upplevelser av en vistelse i naturen. För att undersöka området AR görs 
litteraturstudier, skisser och intervjuer för att informera och underbygga designen 
av ett AR-koncept. 

1.2 Avgränsningar 
Arbetet fokuserar på den individuella upplevelsen av den naturliga miljön (d.v.s. 

naturupplevelsen). Arbetet avser inte utforska hur pålagda interaktiva lager av 
exempelvis spelifiering då de kan ha en distraherande effekt på naturupplevelsen 
(Dorward et al. 2017). Arbetet utforskar inte en förstärkning av naturupplevelsen 
där alla sinnesintryck förstärks utan fokuserar endast på att förstärka synintryck. 
Med det sagt tas det i arbetet hänsyn till att i minsta mån störa en mångsinnlig 
upplevelse, exempelvis i val av teknik. Arbetet utgår ifrån calm technology’s 
ramverk (Case 2015) och syftar till att understödja den minst distraherande 
designen för förstärkt naturupplevelse i AR och undvika sensorisk överbelastning 
(Zylstra 2014). Vid design för synintryck blir teknik tillgänglig som snabbt kan nå 
perceptiv transparens, linser med AR-funktionalitet som i ett par glasögon kan 
placeras nära ögat blir den teknik som i arbetet bedöms ha störst potential att 
verka icke-distraherande (Rovira, Ava Fatah gen, Blume & Julier 2020). För att 
bidra till en helhetsupplevelse av naturen utan att nå sensorisk överbelastning är 
arbetet därför avgränsat till att hantera sinnesintryck vid vistelse i naturliga 
miljöer. För att erbjuda mer forskning på området fokuserar arbetet på att 
understödja design av naturupplevelser för människor i åldrarna 25 till 40 år som 
har vuxit upp med digital teknik (exempelvis: tv-spel och datorspel). Forskning på 
området inom denna ålderskategori saknas i dagsläget (Edwards & Larson 2020). 
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1.3 Begreppsdefinitioner 
I detta examensarbetet finns ett antal återkommande begrepp och i följande ges 

en definition av hur dessa har använts. 

• Förstärkt verklighet (eng. augmented reality) beskriver en teknologi som 

integrerar datorgenererad virtuell information in i den fysiska verkligheten 

(Lee et al. 2018). Begreppet mobil förstärkt verklighet (eng. Mobile 

Augmented Reality, MAR) avser AR med det adderade lagret av bärbara 

egenskaper (Richerzhagen, Stingl, Hans, Gross & Steinmetz 2014). 

• Calm technology är ett begrepp som myntades 1991 av Mark Weiser som 

konkretiserade innehållet i konceptet ubiquitous computing. I praktiken är 

calm technology ett ramverk för att understödja designarbete där syftet är att 

digital teknik skall verka utan att synas (Weiser 1991). 

• Connection To Nature (CTN) är ett begrepp som beskriver känslan av att 

vara ”ett” med naturen, en känsla som kan mätas (Cartwright & Mitten 

2018). I arbetet är också CTN ett direkt resultat av kombinationen vilja och 

möjligheter (Soga & Gaston 2016). 

• Interaktion används i detta arbete från ett upplevelseperspektiv. Begreppet 

beskriver den pågående ström av förväntningar, känslor och minnen som 

bildar ett samspel mellan någon och någon/något. I kontexten av detta 

arbetet menas interaktion mellan människa och natur (Hornbæk & 

Oulasvirta 2017). I arbetet används ordet interaktion fritt från betydelsen av 

att fysiskt röra vid eller handgripligen påverka naturen. Det görs också en 

särskiljning från begrepp som dator-människa-interaktion (Human 

Computer Interaction, HCI) där interaktionen mellan människa och teknik 

avses (Benyon 2013). 
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• Meaningful Nature Experience (MNE) beskriver de starka känslor som 

uppstår i mötet mellan människa och natur. Dessa uppstår nästan 

uteslutande vid vistelse i naturliga miljöer (Zylstra 2014). 

• Naturen (Natur, I Naturen & I naturliga miljöer) är ett begrepp som har 

flera betydelser, som inneboende natur, extern natur och universell natur 

(Macnaghten 1993). I detta arbete används begreppet som en översatt form 

av Zylstras ’In Nature’ för att beskriva de biofysiska system som kan 

innefatta växter, vilda djur, landskap och himlakroppar (Zylstra 2014). Detta 

arbetets användning av begreppet natur hamnar närmast betydelsen extern 

natur (Macnaghten 1993). 

• Perceptiv transparens (eng. transparency of perception) står för den nivå av 

upplevd sammansmältning med omgivningen och normalisering i kulturen 

som en teknisk lösning kan uppnå genom det fortsatta bruket av tekniken 

över tid (Bruce & Hogan 1998). 
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1.4 Disposition 
Här presenteras examensarbetets uppbyggnad och dess avsnitt sammanfattas för 

att ge en kortfattad överblick. Sammanfattningar finnes även utplacerade genom 
arbetet. Avsnittet litteraturgenomgång presenterar relevant forskning och tidigare 
design på området förstärkta naturupplevelser. Dels går det igenom vad 
naturupplevelsen är, både i en social kontext och för individen och vad en 
naturupplevelse skulle kunna vara i AR. Avsnittet metod presenterar de metoder 
som använts i arbetet. Det går igenom metoderna narrativa intervjuer, riktat 
historieberättande och släktskapsdiagram och hur dessa används för att svara på 
frågeställningen. Här finnes också de frågor som ställts under intervjun och de 
etiska överväganden som gjorts i studien. Avsnittet resultat och analys presenterar 
resultatet av studien. Avsnittet presenterar resultat från åtta narrativa intervjuer 
och de insikter de gav. Det presenterar också prototyper av designen, insikterna de 
gav och slutligen presenteras även designkonceptet. Avsnittet diskussion 
sammanfattar, motiverar och diskuterar arbetet, både ur forsknings- och ur 
designsynpunkt. Möjliga problem och kvarstående frågor rörande forskningen och 
designen diskuteras och slutligen presenteras förslag på vidare forskning. 
Avsnittet slutsatser presenterar de slutsatser som framkommit under arbetet. 
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2. Litteraturgenomgång 
I detta avsnitt presenteras flera perspektiv på vad naturupplevelsen kan innebära 

för individen. Avsnittet syftar till att närma sig en helhetsbild av vad 
naturupplevelsen är och vad det innebär att designa inom detta komplexa område. 

2.1 Naturupplevelsen återberättad 
Under 1800-talet började naturen få en allt högre status. Den blev föremål för att 

betraktas som något vackert och även som en utmaning att besegra, exempelvis 
vid bergsbestigning (Midholm 2014). Vid denna tid började också synen på 
naturvistelser som en upplevelse att bildas, både som individuell och som 
gemensam (Sjöholm 2014). Vad som beskrivs som en naturupplevelse kan 
förknippas med status och är därför känsligt för tidsandan. Att bo vid havet eller 
att plocka bär eller svamp var under 1800-talet förknippat med låg status, något 
som idag för många har förändrats (Jönsson 2014; Löfgren 2014) Under andra 
halvan av 1900-talet ökade medvetenheten för industrialismens miljöpåverkan och 
människan började ses som ett hot mot naturen, tankar om att naturen skulle må 
bättre om människan inte lade sig i växte fram. Detta är den historik som dagens 
strävan mot att leva i harmoni med naturen grundar sig i (Nordström & Saltzman 
2014) 

“Naturen för mig” är namnet på ett forskningsprojekt som genomfördes i 
Sverige 2009-2014 och som gick ut på att skapa en samlad bild av vad svenskar 
ansåg att naturen var för dem, det största projektet i sitt slag i Sverige. Inom 
projektet mottogs svar från 300 personer, forskare skrev därefter artiklar baserade 
på de svar och berättelser som mottogs (Nordström & Saltzman 2014). Det var 
enkelt att se generella mönster bland de svar som kom in, men det var desto 
svårare att förstå individens upplevelser (Sjöholm 2014). Viktigt att poängtera är 
att Sjöholms text utgår från berättelser om upplevelser och inte upplevelser i sig. 
Därför filtreras de beskrivna naturupplevelserna genom individernas egna idéer 
om vad en naturupplevelse är och vad som är intressant att berätta vidare. 
Naturupplevelser är flyktiga och mångsinnliga förnimmelser skapade i mötet 
mellan individ och den fysiska världen. De sker när människan ger något av sig 
själv och samtidigt gör sig mottaglig för gensvar. Naturupplevelserna är ofta 
triggade av det av tidsandan inlärda (Sjöholm 2014). 
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Sjöholm (2014) pekar även på tre motsatsförhållanden i förståelsen av 
naturupplevelsen. Dessa motsatsförhållanden exemplifierar på vilka olika sätt 
människan är påverkad av sin kultur i förhållandet till naturupplevelsen. Dels vill 
människan ha en individuell upplevelse som är unik och dels vill de att 
naturupplevelserna skall passa in i gemensamma referensramar för att kunna dela 
berättelsen om upplevelserna med andra. Detta menar hon är kopplat till den 
individualistiska tidsandan vi lever i. När en naturupplevelse skall återberättas 
görs en bedömning om den är värdefull nog att återberätta. Idén om att vissa 
naturupplevelser är mer intressanta att berätta än andra påverkar i vilken 
utsträckning dessa natur-upplevelser söks upp och upplevs. Det går att förstå av 
hennes text att detta motsatsförhållande formar vilka naturupplevelser människor 
upplever och vilka som berättas vidare och detta ger i sig en självförstärkande 
effekt på natur-upplevelserna som är tillgängliga för människor idag. Det som inte 
passerar som värdefullt nog att återberätta fotograferas inte lika ofta och läggs mer 
sällan på minnet. Denna inverkan som kulturen har på hur naturupplevelser bör 
vara för att uppfattas som värdefulla påverkar också hur människan värderar 
naturen. Då det är vanligare med foton av solnedgångar och fjällandskap kan detta 
uppfattas som att detta är mer värdefulla naturupplevelser, men en naturupplevelse 
kan för individen lika gärna vara ett rådjur som rör sig genom trädgården eller 
doften av nyklippt gräs i villaförorten. De naturupplevelser som väl fastnar i 
minnet bidrar till att bygga den bild och de erfarenheter som människan har av 
naturen (Sjöholm 2014) Upplevelserna kan både ses som platsbundna och som 
gränslösa. Upplevelsen är platsbunden i den mån att en viss naturupplevelse kan 
triggas av en viss plats och samtidigt gränslös i att den kan bäras inom en och 
delas med andra (Idvall 2014). Forskningen som utfördes i projektet “naturen för 
mig” pekar på att vad naturupplevelsen kan vara är starkt kopplad till tidsandan 
och kulturen som människan befinner sig i. Vad som läggs märke till, vad som 
läggs på minnet och vad som väljer att återberättas och föras vidare är baserat på 
tidigare erfarenheter och på normer. Vad som händer i människan under en 
naturupplevelse täcks dock inte in av forskningen i “naturen för mig”.  
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2.2 Naturupplevelsen som inre resa 
Alla naturupplevelser skrivs inte ned eller fotograferas, men alla 

naturupplevelser har potentialen att för en individ bli meningsfulla. Zylstra (2014) 
tar sig i sin forskning nära vad som sker när en människa erfar en naturupplevelse 
och presenterar teoretiska ramverk för vad som i en naturupplevelse för individen 
blir meningsfulla erfarenheter. Han erbjuder ett holistiskt och filosofiskt 
perspektiv på vad naturupplevelser kan vara och varför de kan vara meningsfulla. 
Naturen har en sällsynt kraftfull förmåga att bidra till meningsfulla upplevelser för 
människan. Enligt honom började människan se naturen som något att uppleva 
långt tidigare än 1800-talet som föreslås av Sjöholm (2014). Zylstra menar att alla 
förklaringar till livets stora frågor från början har triggats av natur-upplevelser, till 
dessa räknar han världsreligion, shamanism och andra inhemska religiösa eller 
kulturella grupperingar. Naturupplevelsen som fenomen bjuder enligt honom in 
till att för ett ögonblick stiga ur den egna kroppen, lämna sina tankar och låta sig 
hänföras av sin omgivning. Detta fenomen beskriver han som transcendens och 
paralleller dras till spiritualitet och mysticism (Zylstra 2014). Naturliga miljöer 
inbjuder till ett skifte i perceptionen, från den egocentrerade perceptionen till en 
mer passiv, mottaglig och objektcentrerad perception (Maslow 1968).  

Zylstra (2014) drar en skiljelinje mellan naturupplevelsen som något upplevt i 
stunden och naturupplevelsen som bärare av mer signifikanta värden. Mötet med 
naturen är mötet med naturens annanhet, det kan vara en växt, ett djur eller en 
himlakropp men huvudsaken är att det är något som är helt annorlunda, i mötet 
med detta andra kan starka emotionella band skapas. Tid och utrymme för 
självreflektion efter en naturupplevelse kan i sig stärka naturupplevelsen och bana 
väg för fler upplevelser i naturen. Han pekar på denna definition av vad som gör 
en naturupplevelse meningsfull: unika upplevelser i eller med naturen som är 
särskilt djupgående, betydelsefulla, emotionella och svåra att fullständigt beskriva 
(Morse 2011; Swan 2010). Vad som anses vara unikt har enligt Zylstra (2014) en 
annan betydelse än enligt Sjöholm (2014), han använder begreppet unik mer brett 
och avser vad som är signifikant för en individ, inte unikt i en social kontext.  

Zylstra (2014) ser samtidigt svårigheterna och riskerna med att definiera vad en 
meningsfull upplevelse kan vara för människor, då en sådan definition kan ställa 
sig i vägen för upplevelsen. Naturupplevelsen blir värdefull för att den är svår att 
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tyda. Mystiken och renheten som naturupplevelsen erbjuder ger människor en 
unik chans att förstå något om sig själva. Vidare kan naturens egenskaper och 
atmosfär, och sociokulturella konstruktioner och symboler frambringa kunskap, 
övertygelser och personlighetsdrag hos besökaren (Zylstra 2014). Vad som gör 
naturupplevelsen meningsfull för människan är det som sker i människan efter att 
naturupplevelsen redan startat. Det som kan skapa dessa meningsfulla upplevelser 
är svårgreppbart då det verkar ske på individnivå, det går dock att se mönster i vad 
som frambringar dem.  

Zylstra (2014) framhåller sex exempel på spirituella fördelar av vistelse i 
naturliga miljöer för att ge en generell bild av vad som kan göra en 
naturupplevelse meningsfull för individen. Dessa är kopplade till hur individen 
värderar naturupplevelsen och går att se som exempel på effekter som individen 

Naturupplevelsen startar mellan punkt A och punkt B (Bearbetad efter Zylstra 

2014, med Möjligheter och Vilja från Soga & Gaston 2016).

Figur 1: Konceptuellt ramverk för förståelsen av meningsfulla 

naturupplevelser.
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förnimmer när en naturupplevelse förhöjs till en meningsfull sådan. Dessa sex 
exempel är (Johnson 2002): 

● Det varaktiga som innebär att möta det uråldriga och dess tidlösa cykler. 

● Det sublima som innebär att känna sig ödmjuk inför naturens vilda landskap. 

● Det vackra som innebär att uppleva naturens estetiska kvaliteter. 

● Det presterade som innebär att i naturen ägna sig åt intensiv fysisk och psykisk 

ansträngning. 

● Det fridfulla som innebär att få möjlighet till ett lugn och en mental 

avslappning. 

● Det osjälviska som innebär att för en stund bli frånkopplad sitt ego.  

Vad som inte går att säga är hur mycket själva naturen som helhet påverkar 
upplevelsen hos individen. Med detta menar han att upplevelsen inte har så 
mycket med själva den naturliga miljön att göra utan snarare vilka känslor och 
erfarenheter naturen har förmåga att väcka (Zylstra 2014). De erfarenheter och 
känslor som är kopplade till hur en naturupplevelse upplevs bidrar som visat i 
figur 1 till att skapa den vilja som hos individen är grundläggande för att uppsöka 
de naturliga miljöerna igen, de bidrar också till att bilda det filter som naturen 
upplevs genom hos individen. 

Vad naturupplevelsen är och vad den mer exakt gör med människan under 
upplevelsen är mindre beforskat av den traditionella vetenskapen. Det betyder inte 
att det saknas begrepp och försök till dialog från forskarvärlden. Här börjar 
vetenskapen dock bli lös i kanterna och lätt att förvilla med vidskeplighet. Denna 
balansgång verkar vara en aspekt inom fältet som intresserar sig för vad en 
naturupplevelse är. Vad som faktiskt utgör naturupplevelsen har idag ingen 
vedertagen vetenskaplig förklaring. Effekterna kan mätas och mer eller mindre 
gynnsamma förhållanden kan presenteras men det som sker i stunden i mötet 



  ( ) 20 69

mellan människa och natur är kvar att utforska för den traditionella vetenskapen 
(Zylstra 2014). 

Naturupplevelsen går dock att kartlägga där olika delar interagerar med varann 
och fenomen avlöser varandra på ett någorlunda systematiskt vis. I kartläggningen 
ingår en del begrepp som redan presenterats i arbetet och en del presenteras här 
för första gången. 

För att försöka konkretisera och systematisera den process som pågår i mötet 
mellan människa och natur har Zylstra lånat en modell från (Smith 2007) och 
byggt vidare på den genom att lägga in begreppen experiencing self och 
remembering self från (Kahneman 2010). Modellen som visas i figur 1 är ännu en 
vidareutveckling av modellen där de grundläggande lagren möjligheter och vilja 
är tillagda (Soga & Gaston 2016). Modellen visar den meningsfulla 
naturupplevelsen (MNE) genom att ovanpå lager 1 (början av naturupplevelsen) 
lägga lagren 2 (tänkt och utförd reaktion från individ) och 3 (bedömning av 
reaktion och mening). Tillsammans visar dessa tre lager en stegvis process mot en 
meningsfull naturupplevelse (Zylstra 2014). 

Den yttre, fysiska verkligheten (matterscape), den intersubjektiva 
sociokulturella verkligheten (powerscape) och den inre mentala verkligheten 
(mindscape) samverkar som gnista till naturupplevelsen. De tre gröna lagren 
motsvarar nivåer av förhöjd naturupplevelse. Bokstäverna A och B i figur 1 
motsvarar start- och slutpunkt för naturupplevelsen, naturupplevelsen kan nås 
någonstans mellan punkt A och punkt B, ju högre upp i de tre lagren av 
naturupplevelsen som upplevelsen avslutas, desto mer meningsfull kan den 
bedömas (Zylstra 2014). Begreppen experiencing self och remembering self 
(Figur 1) knyter an till teorin om att upplevelser förändras när de går från att 
upplevas i stunden till att återupplevas som minnen. En upplevelse som 
återupplevs är starkt påverkad av hur upplevelsen avslutades. Det går med hjälp 
av denna teori förstå vikten av hur en naturupplevelse avslutas. De reflektioner 
som görs efter en naturupplevelse bidrar till att en naturupplevelse blir 
ihågkommen som meningsfull (Kahneman 2010). De reflektioner som görs blir 
den återkoppling, som vid nästa naturupplevelse antingen kan understödja de 
positiva erfarenheterna som ökar viljan eller resulterar i minskat intresse för 
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naturliga miljöer. Den återkoppling som är inritad i figur 1 är därför dragen hela 
vägen till begreppet vilja (Soga & Gaston 2016). 

2.3 Förstärkt verklighet 
Förstärkt verklighet (AR) har varit en dröm för många under en lång tid, idén 

om att kunna uppleva en verklighet över ett obehindrat synfält med till synes 
holografiska element har varit stoff för fantasin i flera sci-fi-berättelser under den 
andra halvan av 1900-talet. Från Holochess-spelet i Star Wars A New Hope 
(Lucas 1977) till de all-inspelande kontaktlinserna i Black Mirror-avsnittet The 
Entire History of You från 2011 (Booker & Jones 2011). Tekniken började komma 
ikapp drömmen i början av 2000-talet och patent för förverkligandet av denna 
dröm togs av världens teknikjättar, Google, Microsoft och Samsung för att nämna 
några. Kortfattat är AR en teknologi som integrerar datorgenererad virtuell 
information in i den fysiska verkligheten (Lee et al. 2018). Denna teknik ger 
människor möjlighet att exempelvis se ut som en katt i ett videosamtal eller utföra 
ett komplicerat kirurgiskt ingrepp. Den mest beforskade och implementerade 
tekniken för AR är via kamera och skärm i en smarttelefon eller surfplatta. AR går 
i dagsläget att nå via ett fåtal plattformar och främst via handhållna skärmar såväl 
som glasögon. En trådlös upplevelse går i nuläget endast att få via handhållna 
enheter med skärm. 

Att designa för att öka intresset för naturupplevelser via AR blir allt vanligare. 
Mobilspelet Pokémon Go har genom sitt stora genomslag 2016 fått många som 
annars hade suttit inne att gå ut och röra på sig. Spelet använder sig av AR eller 
mobil förstärkt verklighet (MAR) för att placera ut 3D-animationer av spelfigurer 
i den fysiska världen. En undersökning gjordes 2017 av vad naturvårdsrörelsen 
har att lära av Pokémon Go i sitt mål att öka intresset för naturen med egna AR-
satsningar. Spelets styrkor är enligt dem dess lättillgängliga design och dess 
sammanhängande berättelse. Att nå samma nivå av engagemang för naturens djur- 
och växtliv som för spelfigurer i en begränsad berättelse kräver ett större mått av 
förkunskap hos användaren (Dorward et al. 2017). Designförslaget som framgår 
av artikeln är en modifierad variant av Pokémon Go där spelets AR-platform och 
spelmekanik används och innehållet byts ut för att främja naturvård och lärande. 
Med liknande mål i sikte togs Egress!, ett koncept för en applikation fram baserad 
på Pokémon Go-föregångaren Ingress. Skaparna av Egress! föreslår att använda 
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AR-spel för att skapa intresse för naturen som en sekundär effekt och även i syfte 
att samla in geodata för växter för att stödja forskning (Buettel & Brook 2016). 

I staden Eggenfelden i södra Tyskland påbörjades 2018 ett projekt för att skapa 
en AR-upplevelse i det populära rekreationsområdet Eggenfelden Citizen Forest. I 
upplevelsen AR Utbildningsspår (tys: AR Lehrpfad) ingår att bli guidad i området 
av räven Aramis. Under guidningen uppmanas besökarna till interaktion med 
naturen genom att samla på information representerat av ekollon och låsa upp 3D-
animationer, videoklipp och text som visar och berättar om naturen. Detta görs 
med en liknande teknik som Pokémon Go använder sig av. En smartphone med en 
AR-applikation använder den inbyggda kameran för att samtidigt visa kamerans 
bildström och AR-applikationens 3D-animationer, video och text runt omkring i 
omgivningen på den inbyggda skärmen (Araction 2018). Bürgerwald’s AR 
Utbildningsspår exemplifierar i sin implementation vad som beskrivs är möjliga 
lärdomar som miljörörelsen kan ta från mobilspel som Pokémon Go (Dorward et 
al. 2017). 

Ett mer nutida exempel är My AR Julle som är ett finskt projekt som ämnade 
stötta barns förmåga att själva skapa berättelser ute i naturen, detta för att i tidig 
ålder erbjuda barn att uppleva och skapa egna minnen av naturliga miljöer. Även 
detta projekt utgjordes av att placera en påhittad karaktär i naturliga miljöer via 
AR-teknik på en surfplatta. Detta projekt var dock oberoende av plats och hade ett 
större fokus på att understödja individens förmåga att fantisera och ta plats i att 
skapa en egen bild av den naturliga miljön (Kumpulainen et al. 2020). 

Ett tema i dessa befintliga AR-projekt och produkter är att de utgår ifrån 
användningen av en handhållen skärm. I många år har detta varit den teknik som 
varit tillgänglig för produktdesigners och forskare. Ett faktum som verkar vara på 
väg att lösas upp. Vilken typ av teknik som i framtiden kommer att dominera 
marknaden för AR återstår att se, att det är en typ av teknik som ger goda 
förutsättningar för utveckling av AR-gränssnitt går redan idag säga är relativt klar. 
Hur väl tekniken kan fungera i ett verkligt scenario är mycket upp till de designer 
som leder utvecklingen av mjukvaran för dessa plattformar. Teknikutvecklingen 
har banat väg för att tillgängliggöra AR för människor med smarta telefoner, det 
är samtidigt tekniken i sig som enligt forskningen står i vägen för att nå 
naturupplevelsen. För att lyckas förstärka naturupplevelsen för människan bör en 
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designer gå försiktigt fram, risken är annars att designen stör naturupplevelsen 
mer än den förstärker naturupplevelsen för individen (Edwards & Larson 2020; 
Nelson & Stolterman 2012). 

2.4 Design av förstärkt verklighet för 
naturupplevelser 

De flesta människor bär på en idealbild av naturen och hur människan bör 
förhålla sig till den, så även forskare. Forskare tenderar att inte reflektera 
tillräckligt över den inverkan som den egna idealbilden har på deras forskning. 
Detta blir problematiskt då idealbilden inte tar hänsyn till människors olika 
erfarenheter av naturen och därav även skiftande preferenser för hur en ideal 
interaktion med naturen bör se ut. De som gör ansatser att designa för ökat 
intresse för naturupplevelser hos yngre målgrupper borde inte sträva efter att 
återskapa en idealbild av hur människor bör intressera sig för naturen. Idealet 
tenderar att vara felvisande då det är baserat på subjektiva upplevelser erfarna från 
forskarnas egna liv (Buettel & Brook 2016). Att istället ta hänsyn målgruppens 
teknik och medievanor och att göra naturupplevelsen till ett relevant alternativ till 
digitala medier borde vara deras mål (Edwards & Larson 2020). 

När teknik och natur står inför att mötas för att i symbios skapa synergieffekter 
är en delikat balans mellan de båda av yttersta vikt. I fallen med kompassen och 
vandringskängorna som nått en perceptiv transparens har tekniken gått från att 
vara närvarande till att bli osynlig, den effekt dessa har på naturupplevelsen är 
ofta förbisedd då de har nått en sådan normalisering att reflektionen kring deras 
påverkan på naturupplevelsen ej längre går att skönja. Det dessa gör är att utan att 
dra användarens uppmärksamhet till sig förstärka användarens naturupplevelse, 
platser som tidigare varit otillgängliga blir tack vare teknik som kängor och 
kompass tillgängliga för människan. Kängorna genom att skydda fötterna mot 
kyla, väta och slitage och kompassen genom att hjälpa navigera svårtillgängliga 
naturområden och erbjuda tryggheten för användaren att kunna ta sig framåt mot 
sitt mål. Just för att denna teknik inte kräver uppmärksamhet i utbyte mot effekt 
tar denna teknik heller inte uppmärksamheten från själva naturupplevelsen, de 
fungerar som ett stöd och en möjliggörande faktor för större naturupplevelser 
(Bruce & Hogan 1998). 
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Exemplen som Bruce och Hogan (1998) tar upp visar på brukskvaliteter som 
enligt Nelson och Stolterman (2012) och Edwards och Larson (2020) är 
önskvärda hos en digital design för förstärkta naturupplevelser, brukskvaliteter 
som de nämnda exemplen på ansatser inom AR inte innehar. De brukskvaliteter 
som designen strävar efter att inneha bör matcha målgruppen som är tänkt att 
använda designen och den kontext där designen är tänkt att användas. Först då kan 
den börja att förstärka en individs naturupplevelse. 

Begreppet vilja är återkommande i examensarbetet och varför vilja är en så 
viktig del av naturupplevelsen exemplifieras återigen i figur 2 (Edwards & Larson 
2020). Här ställs två generella inställningar till teknik och natur mot varandra. I 
modellen presenteras kunskap om hur en designer kan gå tillväga för att 
målgruppsanpassa designen i syfte att öka intresset för naturen. Anpassning till 
berörd målgrupps CTN har saknats i tidigare ansatser att förstärka 
naturupplevelsen (Edwards & Larson 2020). 

Högst upp i figuren (A) presenteras ett spektrum av den forskning som de lett i 
bevisning att ett större intresse för digitala medier (eng. digital media orientation) 
reducerar intresset för naturen (eng. nature orientation/CTN) och vice versa. Låg 

Figur 2: The three continuums considered in the composition of 

recommendations for fostering Connection to Nature (CTN) in digital-

media-oriented youth (Edwards & Larson 2020).
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nivå av CTN till vänster och hög CTN till höger. I mitten av modellen (B) finnes 
en skala som visar på en till skalan i del A motsvarande hierarki där vilka ansatser 
som kan tänkas svara till respektive målgrupps nivå av CTN. Här visar de att olika 
målgrupper kräver olika typer av ansatser vid de olika nivåerna av CTN. Detta 
kan ses som ett guidande ramverk vid design av naturupplevelser. Dessa nivåer 
och deras motsvarande ansatser är (figur 3): 

Längst ner i modellen (C) presenteras spännvidden mellan biophilia och 
videophilia (technophilia) (Buettel & Brook 2016) och de kausala samband som 
påverkar var på denna skala en individ kan bedömas befinna sig. Exempel på 
kulturella skiften som för allt fler unga från biophilia mot videophilia är: (1) 
föräldrars ökade riskminimerande beteende, (2) urbanisering, (3) normaliseringen 
av digitala medier i samhället, (4) överdriven planering av föräldrarna i barnens 
uppväxt och (5) en redan låg CTN hos barnets föräldrar. Alla dessa fenomen är 
just nu pågående och bidrar gemensamt till att naturupplevelsen hotas av utrotning 
(Edwards & Larson 2020). 

När en designer möter med målgrupp med låg CTN är det önskvärt att designern 
tar hänsyn till detta och täcker in ansatserna för låg CTN i B i figur 2 då det är 
grundläggande för de andra stegen. Vad många designer gjort annorlunda är att 
börja på medelhög nivå av CTN i B i figur 2, genom att erbjuda information om 
naturen, innan ett intresse och en bekvämlighet är uppnådd. Förstärkningen blir då 
av fel typ då den inte tar hänsyn till målgruppens nivå av CTN och blir därför svår 
för målgruppen att ta till sig. Därav misslyckas ansatsen att förstärka 
naturupplevelsen (Edwards & Larson 2020). 

Figur 3: Nivåer av CTN

Låg nivå av CTN: Trygghet och nyfikenhet i naturen.

Medelhög nivå av CTN:  Anknytning till och kunskap om naturen.

Hög nivå av CTN: 
Omsorg för och en känsla av 
samhörighet med naturen.
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Uppnås målgruppsanpassningen kan nästa steg tas, att bedöma hur designen av 
den tekniska lösningen bör se ut (Edwards & Larson 2020). Inom informatiken 
beskrivs ramverket calm technology som understödjande av den samman-
smältning mellan människa och teknik som kan vara vägen framåt för att nå en 
förstärkning av naturupplevelsen i AR (Case 2015; Wiberg 2018). 

2.5 Sammanfattning  
I Naturen för mig, kommer det fram att de naturupplevelser människan väljer att 

berätta om inte alltid är de naturupplevelser som människor faktiskt upplever. Vad 
som är meningsfullt för människan att återge, är till stor del styrt av normer. I 
datainsamlingen som gjordes av människors berättelser om naturupplevelser var 
det därför svårt att komma åt den individuella upplevelsen, de slutsatser som 
nåddes rörde snarare den generella bilden av naturupplevelser (Sjöholm 2014).  

I naturen finns det många synintryck som kan fånga besökarens 
uppmärksamhet. Beroende på besökarens erfarenhet av naturliga miljöer, om de 
så tidigare är upplevda genom vistelse i naturliga miljöer eller erfarna via 
berättelser om den, tar besökaren in olika synintryck. Naturen har unika 
egenskaper att trigga olika kognitiva processer i människan och detta gör henne 
mottaglig för upplevelser och känslor kopplade till en större mening. Känslor av 
djup samhörighet och en känsla av att händelseförlopp och upplevelser i naturen 
är sammankopplade är idag inte grundade i vetenskapliga bevis. Forskningen på 
området verkar föreslå att naturupplevelsen är individuell, erfarenhetsbaserad och 
oavhängig särskilda geografiska förutsättningar. Vad som blir startskottet för en 
naturupplevelse verkar vara vida skilt och det är de interna mentala processerna 
som blir avgörande för hur en naturupplevelse uppfattas av individen (Zylstra 
2014). Anpassning till målgruppens nivå av CTN är vägen fram för att lyckas 
designa lösningar för en målgrupp som växt upp med digital teknik. Genom att 
använda en modell som deras där målgruppens nivå av CTN tas i beaktande vid 
designen av potentiella lösningar kan designer nå längre i arbetet att på sikt lösa 
problemet med de låga och sjunkande nivåerna av CTN (Edwards & Larson 
2020). Exemplen: “Modifiering av Pokémon go” (Dorward et al. 2017), Egress! 
(Buettel & Brook 2016), Bürgerwald AR Lehrpfad (Araction 2018) och My AR 
Julle (Kumpulainen et al. 2020) bidrar medvetet och omedvetet till att fler 
människor får naturupplevelser och når dit genom att använda sig av externa 
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berättelser, avatarer och utmaningar som hävstång för att skapa intresse för den 
naturliga miljön. Exemplen använder sig av AR genom smarta telefoner och 
surfplattor som ger användaren ett litet fönster att kika in i för att se den förstärkta 
verkligheten genom. Att med AR-teknik göra naturupplevelsen mer intressant 
utan att införa nya distraherande element är snart möjlig och för att framgångsrikt 
kunna designa för denna kontext är ramverket calm technology användbart. 

3. Metod 

3.1 Val av metod 
Studien i detta arbete fokuserar på vilka delar av vegetationen i svenska 

naturreservat som människor i målgruppen ser och lägger märke till. Studien 
bidrar till att skapa kunskap om vilka element av den naturliga miljön som kan 
förstärkas och lyftas fram visuellt i en design för att öka intresset för 
naturupplevelsen hos målgruppen. 

För att se till att designarbetet är informerat av genuina insikter om målgruppens 
naturupplevelse görs i arbetet en empirisk undersökning. Den empiriska 
undersökningens syfte är att samla in och analysera kvalitativa data på vilka 
synintryck som bidrar till naturupplevelsen hos målgruppen, människor i åldrarna 
25-40 år som växt upp med digital teknik. Denna datainsamling avser att 
informera designen av ett AR-koncept för att öka intresset för naturupplevelser 
hos målgruppen. Metodanvändningen för detta arbete grundar sig i den empiriska 
insamlingsmetodiken: narrativa intervjuer (eng. narrative interviews). Inom 
denna metodik används i arbetet metoden riktat historieberättande (eng. directed 
storytelling) och en metod för klustring: släktskapsdiagram (eng. affinity 
diagramming). Dessa metoder täcker insamling, analys och visualisering av data 
(Lindsay & Schwind 2016; Martin & Hanington 2012).

Designen som genomförs i arbetet positioneras som ett visionärt designprojekt 
med syfte att på ett vetenskapligt sätt utforska ett koncept i en specifik kontext för 
att med en experimentell ansats skapa kunskap på området (Frayling 1993; 
Simonsen et al. 2014; Tharp & Tharp 2018). I resultat visas även ett användartest 
av prototypen i kontexten. 
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3.1.1 Narrativa intervjuer 

Narrativa intervjuer är en metodologi som länge använts i studier av 
upplevelser, till en början i vårdforskning, nu även inom informatiken (Clandinin 
& Connelly 2000; Lindsay & Schwind 2016). Enligt grundarna av metodologin, 
Connely och Clandinin (2000), är det genom reflektion över och rekonstruktion 
av upplevelsen som kunskap om upplevelsen blir till. Metodologin framhåller 
samarbetet mellan forskare och deltagare på plats i den kontext som utforskas där 
forskaren under tid sätter sig in i deltagarnas vardag. Forskaren intresserar sig 
både för den individuella upplevelsen och upplevelsen i förhållande till den 
sociala kontexten. Inom Narrativa intervjuer ses upplevelsen som existerande i en 
tredimensionell värld. De tre dimensionerna är plats, tid och relation (inom sig 
själv eller till någon/något annat). Upplevelsen kan i förhållande till dessa tre 
dimensioner positioneras och göras tydlig. I utförandet av Narrativa intervjuer 
används dessa dimensioner som pelare genom hela arbetet inom metodologin.  

Narrativa intervjuer hålls individuellt eller i små grupper med syftet att få en 
holistisk bild av det fenomen som utforskas, intervjuerna är semi-strukturerade i 
sin natur och intervjuerna i studien är följaktligen utförda på ett semi-strukturerat 
sätt. Undersökningen börjar med en öppen förfrågan till deltagarna att dela med 
sig av sin upplevelse av forskningsområdet. Forskaren lyssnar under sessionen 
aktivt på deltagaren och ställer följdfrågor och upprepar deltagarens berättelse 
tillbaka till deltagaren för att få bekräftelse på att forskaren har förstått 
upplevelsen korrekt. Under undersökningens gång är det vanligt att forskaren 
fyller i deltagarens berättelse med andra deltagares berättelser för att bekräfta och 
sporra deltagarna till ytterligare reflektion. Dokumentationen av intervjuerna blir 
av yttersta vikt vid användningen av denna metodologi, en vanlig 
dokumentationsteknik är ljudinspelning. Baserat på det inspelade materialet görs 
vanligtvis en transkribering och ett urval analyser av innehållet. Denna typ av 
insamlingsmetod tydliggör hur antaganden, värderingar och trosuppfattningar 
formar människors världsbild (Lindsay & Schwind 2016). 

I analysen av det insamlade materialet framhålls det inom narrativa intervjuer 
tre steg av analys: personlig, praktisk och social. De tre stegen beskriver med 
vilken omfattning som innehållet analyseras. På den första nivån (personlig) med 
den snävaste omfattningen görs inom kontexten för undersökningen analyser av 
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deltagarens personliga upplevelser, tankar, känslor, spänningar, observationer och 
insikter. I steg två (praktisk) utökas omfattningen och forskaren analyserar de 
personliga upplevelserna i kontexten av den befintliga forskningen på området för 
att i nästa steg av analysen förstå kontexten som upplevelserna utspelar sig i och 
göra bredare och mer djupgående analyser. Steg tre (social) i analysen ökar 
omfattningen ytterligare och innefattar analyser av vad dessa personliga 
upplevelser säger om den kontext där de upplevs. Frågor som ställs under detta 
analyssteg är exempelvis: Vad lär detta oss, för vem är det viktigt och varför? 

I presentationen av resultaten görs deltagarnas röster hörda. Ett stort ansvar 
ligger då på forskaren att återge denna röst så autentiskt som möjligt. Ett tecken 
på när narrativa intervjuer fungerar väl är när deltagarna själva bidrar med egna 
frågor och fördjupar sina resonemang på egen hand (Lindsay & Schwind 2016). 
Inom denna metodologi används i arbetet metoderna riktat historieberättande och 
släktskapsdiagram. 

3.1.2 Riktat historieberättande och släktskapsdiagram 

Riktat historieberättande är en metod som stammar ur metodologin narrativa 
intervjuer. Det är en resurssnål och effektiv utforskande metod och är användbar i 
de tidiga stadierna av designprocessen. Metoden konkretiserar de mål som ställs 
upp inom metodologin narrativa intervjuer, målen är att samla in rika berättelser 
om upplevelser och låta deltagarnas sätt att berätta möta forskarens förmåga att 
uttolka innehållet för att kärnan i berättelsen skall bli tydlig. Metoden paras ofta 
med en metod för klustring, exempelvis släktskapsdiagram där centrala kluster 
framträder. Dessa kluster namnges och blir till ett guidande ramverk för 
designprocessen där deltagarnas röst blir synliggjord (Martin & Hanington 2012). 

3.2 Deltagare, urval och kontext 
Studien består av åtta dokumenterade naturvistelser där individer blev ombedda 

att delge sina synintryck när de upplever en naturlig miljö (se. Tabell 1). Det är 
deras individuella upplevelse och vad de ser, tänker och känner där och då som är 
intressant för studien. Deltagarnas tidigare erfarenhet av naturen behandlas ej i 
detalj i studien. Inbjudan till undersökningen gjordes löpande under tiden för 
studien då den styrdes av när en mättnad i materialet nåddes. Studien ägde rum 
under våren i naturreservat kring Göteborg. Detta val gjordes för att dessa var 
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platser som deltagarna själva tidigare besökt och kände sig bekväma i. Studien 
utfördes i genomsnitt under ca 70 minuter vid olika tider på dygnet med ett spann 
från tidigaste studiestart vid 10:00 till senaste avslut 20:30. Studien utfördes vid 
olika ljus- och väderförhållanden för att minska bias i resultaten som informerar 
designen, materialet täcker in synintryck vid förmiddagsljus, fullt dagsljus och 
skymning. Det täcker också in resultat vid uppehåll, regn och dimma. Studien har 
försökt uppnå en jämlik könsfördelning. 

3.3 Material 
Under de narrativa intervjuerna användes frågor för att stötta deltagarna i deras 

berättelse och hjälpa dem att fördjupa sina resonemang och reflektioner. Frågorna 
togs fram på egen hand inom ramarna för narrativa intervjuer. Exempel på frågor 
som ställdes under denna del av studien är:  

● Vad lägger du märke till just nu? Beskriv det. 

● Varför tror du att du lägger märke till det? 

● Hur kommer det sig att du beskriver det på just det sättet? 

Tabell 1: Deltagare

Deltagare Kön Ålder Yrke Uppvuxen i Intervjuns längd (min)

1 Kvinna 27 Parkförvaltare Småstad 61

2 Kvinna 32 Konstnär Småstad 72

3 Man 31 Vaktmästare Småstad 65

4 Man 27 Student Småstad 82

5 Kvinna 28 Lärare Småstad 66

6 Man 36 Ingenjör Storstad 71

7 Man 32 Student Storstad 94

8 Kvinna 34 Koordinator Storstad 56
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● Hur kommer det sig att du vet vad detta är för något? 

Frågorna anpassades efter behov med målet att få deltagarna att dela en så rik 
berättelse som möjligt, i en del fall behövdes mer stöttning än i andra. 
Intervjuerna avslutades med två följdfrågor om de synintryck som upplevts under 
naturvistelsen: 

● Vilka synintryck minns du att du från naturvistelsen? 

● Är du bekant med dessa sedan innan? 

3.4 Procedur 
Innan varje insamling förbereddes deltagarna med information om sessionens 

ungefärliga längd och en öppen förfrågan om att under naturvistelsen dela sina 
upplevda synintryck, ögonrörelser och fokus-skiften och de personliga 
upplevelser, tankar, känslor, spänningar, observationer och insikter som uppstår i 
förhållande till dessa. Under naturvistelsen gavs kompletterande stöttning i att få 
deltagarna att fortsätta delge synintryck och utveckla sina resonemang. 
Intervjuerna avslutades med två följdfrågor. Under dessa intervjuer gavs stöttning 
i att få deltagarna att delge minnen av synintrycken från naturvistelsen. 
Intervjuerna spelades in med en handhållen ljudinspelare. 

3.5 Etiska överväganden 
För att skydda individer som exempelvis intervjuas i en undersökning bör 

forskare förhålla sig till fyra huvudkrav på individskydd. Dessa huvudkrav kallas 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
För att uppfylla informationskravet bör forskaren vara tydlig i vad studien går ut 
på och vad som förväntas av deltagaren. Det skall informeras om att deltagandet 
är frivilligt och på deltagarens initiativ kan avbrytas under studiens gång. För att 
uppfylla samtyckeskravet skall samtycke finnas från deltagaren, i vissa fall även 
från förälder eller vårdnadshavare om deltagaren är under 15 år. Det skall också 
vara tydligt att deltagaren när som helst kan avbryta sitt deltagande utan att av 
forskaren utsättas för påtryckningar eller andra negativa följder. För att uppfylla 
konfidentialitetskravet skall deltagaren behandlas med största möjliga 
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konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras oåtkomliga för obehöriga. 
För att uppfylla nyttjandekravet skall de insamlade personuppgifterna inte 
användas för några andra syften än vetenskapliga. De får inte delas med företag 
och de får inte användas för att ta beslut som direkt påverkar enskilda deltagare 
(Vetenskapsrådet 2002). 

Examensarbetet har uppfyllt dessa krav genom att vara tydlig i informationen 
kring studien och deltagandet i den, utöver detta har alla deltagare telefonnummer 
till forskaren för kontakt om frågor om studien eller deltagandet skulle uppstå 
efter avslutad intervju. Samtliga deltagare är över 15 år gamla och gav 
personligen sitt samtycke inför intervjuerna och ingen har dragit tillbaka sitt 
samtycke sedan dess. I examensarbetet anonymiseras deltagarnas personuppgifter 
och identifierbara attribut, exempelvis genom att utelämna uppväxtort, boendeort, 
namn, namn på familjemedlemmar och hundar.  

Viss information ges till läsaren av examensarbetet, den motiveras med grund i 
etiska överväganden och i studiens intresse. Information om ålder ges för att 
styrka tillhörigheten till den målgrupp som undersöks, information om yrkesfält 
och information om deltagarnas uppväxtort är en småstad eller storstad ges för att 
ge läsaren en indikation på den bredd av erfarenheter som deltagarna tar med sig 
in i studien och som grund för en del av de erfarenhetsbaserade reflektioner som 
av deltagarna görs i intervjuerna. 
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4. Resultat och analys 
Detta avsnitt fokuserar på insikter från intervjuer, prototyper och slutligen 

presenteras designkonceptet. Först presenteras resultat och analys av narrativa 
intervjuer. Resultatet från intervjuerna presenteras i centrala teman tillsammans 
med insikter från deltagare och forskare. Ur de centrala teman som presenteras 
bildas designriktlinjer för design av förstärkt verklighet för individanpassade 
naturupplevelser. Slutligen presenteras i detta avsnitt resultatet av designarbetet. 

4.1 Design av förstärkt verklighet för 
individanpassade naturupplevelser 

Intervjuerna gav insikter om vad målgruppen lade märke till i den naturliga 
miljön och därigenom också vad som kan vara intressant att få att framträda 
genom förstärkning av dessa naturliga element i en AR-upplevelse. Genom analys 
av resultatet från intervjuerna framträdde en kategorisering som stämmer väl 
överens med teorin om hur en naturupplevelse är uppbyggd (Zylstra 2014). 
Insikterna från intervjuerna kategoriseras därav enligt de tre lager som bildar den 
meningsfulla naturupplevelsen (MNE) i Figur 1. Denna kategorisering är gjord då 
den tydligt återspeglar när en naturupplevelse går från att vara (1) ett synintryck 
till att (2) trigga tankar och handlingar och slutligen (3) landa i självreflektion 
över de upplevda intrycken, tankarna eller handlingarna. Något som resultatet 
tydligt reflekterar. De tre centrala teman som resultatet kategoriseras enligt är 
följande: 

● Början på naturupplevelsen 

● Tänkt och utförd reaktion från individ 

● Bedömning av reaktion och mening 
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4.2 Narrativa intervjuer 
I detta avsnitt presenteras resultat från intervjuerna utifrån centrala teman 

tillsammans med deltagarnas och forskarens insikter. 

4.2.1 Början på naturupplevelsen 

I detta avsnitt presenteras resultat som fångar in deltagarnas sinnesintryck och 
individuella upplevelse. Det presenterar framför allt hur deltagarnas blick rör sig 
och vad de lägger märke till i den naturliga miljön, det vill säga, vilka synintryck 
de beskriver under intervjuerna. 

Totalt samlades 167 synintryck in, av dessa kategoriseras 124 som element som 
hör hemma i den naturliga miljön (se. Tabell 2). Två huvudsakliga teman 
framträdde i analys av deltagarnas synintryck, växter och geologi som utgör 124 
av synintrycken. Utöver dessa 124 är resterande 43 synintryck av sådant som 
kategoriseras som element som inte tillhör den naturliga miljön, exempelvis 
anlagda vägar, byggnader och skräp. 

Tabell 2: Synintryck
Växter Övrig natur
Träd 18 Sten 11
Ek 12 Stig 11
Mossa 11 Väg 8
Löv 7 Vatten 6
Skog 5 Berg 4
Buske 4 Utsikt 3
Gran 4 Mark 2
Gren 4
Tall 3 Mänskligt skapat
Barr 3 43
Rötter 3
Björk 2
Blåbärsris 2 Total: 167
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Nedan följer en presentation av de synintryck som kategoriserats som element 
som hör hemma i den naturliga miljön. Dessa synintryck påverkades av tre 
huvudsakliga teman, väderförhållanden, det mänskligt skapade och av andra 
sinnesintryck.  

Under intervjuerna med deltagare 2 och 3 blev det tydligt hur det regniga 
väderförhållandet påverkade vilka synintryck som beskrevs, blicken riktades även 
i större utsträckning mot marken för att inte halka eller bli blöt om fötterna 
jämfört med andra deltagare. På frågan: ”Var har du haft blicken hittills?” svarar 
deltagare 2: ”På stigen, på vakt efter vattenpölar.” (Deltagare 2). En annan 
deltagare säger: ”Hade det inte varit dimmigt hade jag nog tittat mer mot 
horisonten och utforskat landskapet. Dimman blir ett hinder, jag tar in mindre än 
jag gjort vid klart väder.” (Deltagare 3). Synintryck som gick opåverkade av 
väderförhållandena var de naturliga element som hade starka färger med hög 
kontrastverkan mot sin bakgrund, exempelvis: grön mossa och orangea eklöv mot 
brun omgivning. Dessa var de mest frekvent beskrivna specifika synintrycken. Ett 
tydligt exempel beskrevs av deltagare 2: ”Regnet förstärker färgerna. Man ser 
nyanser i det bruna och mossan kommer fram och kontrasterar mer när den är 
blöt.” (Deltagare 2). Ett annat är: ”Det är behagligt med färgerna som leder in i 
skogen, de torra löven bildar en naturlig stig in.” (Deltagare 6), som uttrycker hur 
ögat kan vila i en omgivning som är lätt att följa med blicken. Slutsatsen av detta 
blir att blicken guidas av elementens färgmättnad och den kontrast de då skapar 
till omgivningen. 

Synintrycken påverkades i varierande grad hos alla deltagare av hur mycket i 
miljön som var skapat av människan. Deltagare 5 verkade inte ge de mänskligt 
skapade elementen någon vidare uppmärksamhet där hon endast kort kommentar 
om att trafikljud hörs och att Älvsborgsbron syns från utsiktens topp. Hon pekar 
även ut kranarna längs kajen på horisonten men byter snabbt över till att istället 
beskriva träd, kullar, hav och de naturliga elementen i stort. Deltagare 8 sökte sig 
däremot aktivt bort från allt skapat av människan.  

"Än så länge så känner jag att jag fortfarande vill bort från det bebyggda, att 
jag liksom, jag upplever inte att min promenad har riktigt startat eftersom att 
här är plast-varningspinnar och trasiga staket, så jag går lite och väntar på 
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att vi ska komma till det härliga. Det är en transportsträcka för mig det 
här.” (Deltagare 8). 

Under intervjun med deltagare 8 pausas promenaden vid ett vägskäl där en stig 
leder upp mot en bergskam och en leder in i skogen, stigarna går deltagare 8 
veterligen parallellt och eftersom vägvalet i detta fallet endast var en smaksak 
ställdes frågan: Varför det blev skogen och inte bergskammen? 

”Går hellre inne i skogen än uppe på bergskammen. Vill inte se utsikten över 
staden. Vill bort från det bebyggda och in i det vilda. Att se bebyggelse väcker 
massor med tankar, i skogen är det enklare att bara vara. Att se bebyggelse får 
en att känna sig obetydlig och deppig, storstad, det industriella, att alla inte 
kan få den fina naturupplevelsen, tycker synd om människorna som sitter inne, 
de vill jag inte bli påmind om, så jag väljer bort utsikten. Jag önskar alla 
denna trygghet och frihet som naturen erbjuder.” (Deltagare 8). 

Detta visar på en bredd bland deltagarnas upplevelse av det mänskligt skapade 
och dess påverkan på deras naturupplevelse.  

Hos deltagare 4 och 6 exemplifierades fenomenet mångsinnlighet. I intervjun 
med deltagare 4 visade sig detta då hon genom att titta mot Älvsborgsbron började 
höra trafikljudet. I hennes var fokus snabbt tillbaka på de naturliga elementen. 
Deltagare 6 beskrev både hur han guidades av ljud då han gick mot ett vattenfall 
han inte kunde se och när han guidades av hur känslan av hur marken blev 
mjukare när undervegetationen botten från blåbärsris till björnmossa. Dessa tre  är 
tydliga exempel på när ett sinne guidar ett annat och på hur alla sinnen är viktiga 
när naturliga miljöer upplevs 

4.2.2 Tänkt och utförd reaktion från individ 

I detta avsnitt presenteras resultat som beskriver deltagarnas tankar och 
handlingar kopplade till de synintryck de beskriver i intervjuerna. Det fokuserar 
på tidigare erfarenheter, både av naturliga miljöer, digital teknik och andra 
tankemässiga kopplingar som görs i samband med beskrivning av synintryck. Det 
innefattar de tillfällen då deltagare utför handlingar till direkt följd av 
synintrycken. Deltagarna var i de flesta fall medvetna om att deras synintryck 
påverkades av väderförhållanden, det mänskligt skapade och utav andra 
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sinnesintryck. Vad som inte var tydligt var om de också var medvetna om hur 
deras erfarenheter påverkade vad de lade märke till i den naturliga miljön. 

”Jag har inte varit så intresserad av just skog tidigare, kanske de senaste 5-10 
åren. Jag kommer från Irak, i Irak var det inte någon skog och inte heller där 
jag växte upp i betongen i Sverige. Föräldrarna hade fördomar om skogen, det 
är där alla djur bor.” (Deltagare 6). 

Det skrattas, och konstateras att de inte har fel. Han fortsätter: ”Tidigare har jag 
inte brytt mig om vad blommor heter, nu tänker jag att det vore kul att veta.”. Han 
lägger sedan märke till hur granarna vajar i vinden.  

”Det är kul att se sånt jag inte sett innan, jag har aldrig varit i den här skogen 
förut, jag har bott på båda sidor av den men aldrig varit i den.” (Deltagare 7). 
Han utvecklar. ”Jag är stads-fokuserad, mina vänner är också det. Svårt att få 
med vännerna ut här. Kanske mer innan än nu i Corona-pandemin, nu gör folk 
vad som helst.”. Deltagare 7 blickar upp mot en klippa högt ovanför oss i den 
bergiga terrängen. ”Människorna på berget har nog fjällräven-kläder och 
tändstål, de är friluftsmänniskor. Det krävs nog att man har den typen av 
utrustning för att ta sig upp där.”.  

Hos deltagare 6 och 7 blir det tydligt att de inte guidas av sin erfarenhet vid 
naturvistelsen under intervjun, de verkar guidas av nyfikenhet och lust att utforska 
miljön. De hävdar båda ha fått upp ögonen för naturen i vuxen ålder och upplever 
båda ett växande intresse för den. Nya upplevelser, ny kunskap och starkare 
känslor beskrivs av dem i större utsträckning än hos andra deltagare. 

Hos deltagare 4 och 5 blir däremot erfarenhetens effekt på upplevelsen 
framträdande. För dessa blir upplevelsen en upprepning och det verkar krävas mer 
av dem för att nå naturupplevelsen, exempelvis närmar sig deltagare 5 detaljer i 
den naturliga miljön och upplever dessa på nära håll, drar i, vrider och vänder på 
blad och grenar och går även runt element för att se dessa från fler vinklar. När 
deltagare 5 passerar en tall närmar hon sig den direkt. ”Här var det många döda 
grenar! de måste vi titta närmare på. 5 av 8 grenar på en tall är döda.” Hon tar 
tag i en tallgren. ”De här brinner så bra! Men här är det naturreservat. Men när 
jag får elda så letar jag efter döda grenar på tall. I tallgrenar finns det tjära som 
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brinner jättebra.” (Deltagare 5). Hon knackar och känner på de torra tallgrenarna 
och drömmer sig bort till doften av tjäran och tanken på att tända en eld med dessa 
grenar som bränsle. 

I intervjun med deltagare 4 är också skogens praktiska användningsområden och 
hur viktigt det är att respektera de naturliga miljöerna ett samtalsämne. Han 
reflekterar över vad de olika träslagen kan användas till, beroende på dess hårdhet 
och kvalitet. Han kommer in på allemansrätten och vad människor tar sig för 
friheter i naturen, att de fäller levande träd och slänger skräp.  

”Ju populärare område desto försiktigare får man vara, man delar ju på 
naturen. Tar man ved från alla döda träd så ökar risken för att nästkommande 
fäller levande träd till sina brasor.” (Deltagare 4). 

Förkunskapen guidar deltagare 4 och han berättar i högre utsträckning än andra 
deltagare om det han redan vet. Miljön där intervjun genomförs är för honom 
sedan tidigare välkänd och några nya upptäckter blir det inte under intervjun. Han 
pekar ut skogens växtarter och deras processer, funktioner och vad han 
personligen anser om dem. Dessa intryck blir i denna deltagares fall en 
upprepning och delgivning av hans tidigare upplevelser och förkunskap. Det är 
först efter intervjun som han beskriver att han slappnar av och känner in naturen. 
Efter en stunds paus efter intervjun säger han:  

”Just nu har vi klassiskt marsväder, naturen och jag själv väntar på våren. Jag 
riktigt känner en kraftsamling nu när vi står här, snart skall allting knoppas 
och bli grönt i en stor explosion.” (Deltagare 4).  

Hur deltagarna förhåller sig till teknikanvändning i naturen skiljer sig åt. För en 
del (deltagare 7 och 5) är den en naturlig del av upplevelsen, genom att bli ett 
kreativt verktyg kan den för dessa förlänga och fördjupa naturupplevelsen. För 
andra (deltagare 8) blir den ett distraherande moment. Exempelvis GPS-tjänster 
och kartor kräver hos henne full uppmärksamhet och tar fokus från omgivningen 
och stör således naturupplevelsen. Hon ser tekniken som ett effektivitetsverktyg 
och i hennes fall finns inte en strävan efter effektivitet under naturvistelser. I 
intervjun med deltagare 5 framkom det att även den mest naturintresserade kan 
vilja ringa ett samtal eller ta reda på en GPS-position under en naturvistelse, detta 
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är idag möjligt på de flesta platser i Sverige och är för deltagare 5 en självklarhet. 
Jämfört med deltagare 8 är denna ställning främmande. Insikten blir att en typ av 
teknik som är fullt normaliserad för någon är ett stort störningsmoment för någon 
annan. 

I intervjun med deltagare 7 stannades det till vid ett vattenfall som fyllde en 
porlande bäck. “Kolla här!” Säger han och pekar mot en avsats där vattnet tar fart 
och bubblar upp. Han tar upp kameran fotograferar bäcken ovanifrån. Han säger 
att hans foton ser ut som målningar. Att det är svårt att på bilden urskilja vad det 
föreställer. Han fortsätter att fotografera på platsen i cirka 30 minuter.  

I intervjun med deltagare 8 passerades ännu ett vägskäl med skyltar åt tre håll, 
då riktningen var helt upp till deltagaren att besluta om blev den implicita frågan, 
vart är vi på väg? Istället för att mynna ut i en riktning blev det istället ett samtal 
om hur olika typer av navigationsteknik kan ha hämmande effekter på 
naturupplevelsen.    

”Jag vill inte besvära mig med att tänka på exakt var jag är och exakt vart jag 
ska. Det mest avslappnande är att gå en bekant väg, då behöver jag inte tänka 
alls. Om jag är på ett nytt ställe som här, då kan jag inte anstränga mig med 
GPS och kartor om jag vill nå den avslappningen. Jag går på, och hittar mina 
egna riktmärken.” (Deltagare 8). 

Följdfrågan blev: Beskriv vad som GPS och skyltar fråntar dig? ”Exempelvis 
skulle jag ha bättre kontakt med min hund - det är mysigt att hunden har det bra.” 
Hade det störts av en gps? 

”Ja, jag hade missat detaljer i min omgivning om jag håller på med en GPS. 
Om en cykel kommer måste jag ha koll, då måste jag locka på hunden. Vill 
inte tappa tempo. Nu känner jag att jag är långt hemifrån, men vill inte vända 
om. Nu spanar jag intensivt efter en väg åt vänster då jag tänker att en sån 
väg borde ta mig hem igen.” (Deltagare 8). 

Hon påminner sig om att det är jättehärligt att vara ute i naturen, ”Det gör 
ingenting om det blir tre timmar istället för en.” (Deltagare 8). 
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Barndomsminnen kommer på tal när deltagare 3 och 5 jämför hur miljön ser ut 
under intervjuerna med deras egen uppväxtmiljö. Kopplingar görs också till 
fiktiva berättelser (deltagare 6), geografiska mönster (deltagare 2) och kulturella 
normer (deltagare 7 och 8). Detta avslutar avsnittet om de tänkta och utförda 
reaktionerna från deltagarna. 

4.2.3 Bedömning av reaktion och mening 

I detta avsnitt fokuseras det på när tankar och handlingar i anslutning till 
synintryck övergår i reflektion. Avsnittet presenterar deltagarnas reflektioner kring 
synintrycken i den naturliga miljön. Det presenteras en kategorisering av vilka 
spirituella fördelar som bedöms ha upplevts av deltagarna under intervjuerna 
(Johnson 2002) (se. Tabell 3). Det ges också här exempel på de synintryck som av 
deltagarna bedöms som nya, exotiska eller särskilt meningsfulla. Resultaten 
föreslår ett samband mellan vad deltagarna beskriver som meningsfullt och vad 
som Johnson (2002) beskriver som spirituella fördelar. 

Under intervjuerna delger deltagarna upplevelser som i litteraturen beskrivs som 
spirituella fördelar. Nedan följer ett urval av beskrivningar där deltagare bedöms 
ha uppfyllt kriterierna för respektive fördel. 

I intervjuerna med deltagare 1 och 3 framkommer beskrivningar som bedöms 
beskriva det varaktiga. ”Det bästa med naturen är att den inte är 
skyndsam.” (Deltagare 1). ”När man kommer ut i naturen så kan man släppa all 
kontroll, det känns befriande. Skogen fungerar även om jag inte deltar, den klarar 

Tabell: 3 Spirituella fördelar

Spirituell fördel Deltagare

Det varaktiga 1, 2 och 3

Det sublima 3 och 7

Det vackra 7

Det presterade 4 och 6

Det fridfulla 2, 3, 6 och 7

Det osjälviska 2 och 3



  ( ) 41 69

sig själv och jag kan slappna av.” (Deltagare 3). I båda fallen åsyftas den fördel 
som uppstår i mötet med det uråldriga och dess tidlösa cykler. 

Deltagare 3 beskriver den ödmjukhet han känner inför naturen, något som 
kategoriseras som en upplevelse av det sublima. 

”Man känner sig liten, futtig och obetydlig i skogen som växt sig stor under 
lång tid, detta är något vi kan uppleva som vi låter saker vara, skogen är en 
påminnelse om att det kan bli bra utan att vi försöker kontrollera 
saker." (Deltagare 3). 

Deltagare 2 beskriver hur skogen får henne att känna det fridfulla. ”Jag kände 
direkt när vi gick upp för backen att jag kände mig närvarande på ett helt annat 
sätt, direkt när man kom in i skogen”. Hon fortsätter. “Efter bara ett par minuter i 
skogen infinner sig lugnet och de egna tankarna verkar mindre viktiga för en 
stund.“. Hon beskriver också det osjälviska. 

”I naturen tar man del av något större, man glömmer bort sig själv som 
människa på jorden, man är lite mer här och nu, inte så mycket i sitt huvud, 
man dras automatiskt in i miljön och så tänker man mer på sin egen existens.” 
(Deltagare 2). 

Deltagare 6 beskriver hur han kämpar sig fram genom den kuperade terrängen. 
”Jag gillar att planera min väg framåt, jag har egenskapen att om jag valt en väg 
så fullföljer jag den vägen, då vill jag inte backa säger han.” (Deltagare 6). Vi 
kommer senare under intervjun fram till ett svårframkomligt buskage men han vill 
fortsätta och hänvisar till tidigare utsago om att inte vilja vända om. Denna 
beskrivning bedöms tillhöra fördelen det presterade.  

Det exotiska var ett återkommande tema under intervjuerna. Flera deltagare 
beskrev naturliga element som nya för dem eller på annat sätt exotiska. ”Jag tittar 
på de orangea löven, det känns exotiskt att de sitter kvar nu i mars.” (Deltagare 
2). Hon förklarar varför hennes blick dras till dem. 

”De är mjuka för ögat, de är böljande, de är uppdelade i smådelar. Detaljer 
kommer först till en, om det finns något prickigt så dras man till det först, det 
samma med löven här, att de är upprepningar av samma form som bildar ett 



  ( ) 42 69

mönster, som fraktaler. Jag har hört att det är det som gör en lugn i naturen, 
att se saker i fraktaler är vilsamt för hjärnan. En horisont med massa 
grantoppar på bildar också fraktala mönster.” (Deltagare 2). 

Deltagare 3 beskriver under intervjun flera typer av växter, delar av och hela 
landskap som av honom beskrevs som exotiska. Hans öga drogs till element av 
den naturliga miljön som av honom beskrevs som nya för honom. 

”Nu fick jag syn på något väldigt udda, det ser ut att vara en kanske 15, 20 
meter hög tall som är helt bar längs med hela stammen och en toppad krona 
som ser ut lite som en, en halv sfär på toppen där, den ser lite ut som en 
svamp. Jag blir fascinerad för jag har sett många tallar i mina dagar men 
aldrig nån sån där. Den svajar väldigt mycket också, jag är rädd att den faller 
i nästa storm.” (Deltagare 3). 

Deltagare 6 upplevde att han under intervjun upptäckt sidor av sig själv som han 
inte var medveten om sedan tidigare, ett större intresse för naturen anser han själv 
ha väckts av naturvistelsen i studien. Han frågar sig själv vad det är som för 
honom framåt, det är lusten att utforska vidare kommer han fram till. Deltagare 7 
beskrev någonting liknande då en stor del av intervjun ägnades åt att för honom 
uppleva sitt livs första svenska vattenfall. Han bedöms förknippa dessa synintryck 
med det sublima, det vackra och det fridfulla. 

”Jag har upptäckt ett vattenfall i närheten av där jag växt upp, det är väldigt 
vackert och något jag inte tror så många känner till, en hemlighet. Känns som 
en bra plats för reflektion, jag känner ett lugn här.” (Deltagare 7). 

”Ett lugn säger du, kan du utveckla?” 

"Det är ju något med naturen, den får en att varva ner. Det är något med att se 
en naturlig process, någonting som rör sig framåt oavsett. Den här bäcken 
kommer att ta sig ner hur du än flyttar på stenarna, vattnet behöver ta sig ner 
på något sätt. Det lugnar mig. Det påminner om… det finns någon parallell 
till livet där tänker jag. Att allt kommer att lösa sig, det kommer att ta sig 
framåt. Bäcken är som livet, det löser sig.” (Deltagare 7). 
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Han får frågan om han är bekant med de synintryck han beskrivit dittills under 
vistelsen: ”Skog, stenar och så vidare har jag upplevt när jag varit i naturen, jag 
har dock aldrig sett ett vattenfall i Sverige förut.”. Han fortsätter: “Jag visste inte 
att jag skulle komma till någon djup mening av att stå och titta på ett vattenfall” 
och skrockar. ”Jag vill vara kvar här.” (Deltagare 7). 

Med detta sagt är det inte säkert att denna analys skulle delas av deltagarna 
själva, flera kan ha upplevt fler av dessa kvaliteter men i stunden saknat förmågan 
att tydligt beskriva dem. Detta är att betraktas som en fingervisning om hur väl 
forskningen på området överensstämmer med verkligheten (Johnson, 2002). 

4.3 Designriktlinjer för individanpassade 
naturupplevelser 

Här presenteras de huvudsakliga insikterna från de narrativa intervjuerna i tre 
förslag på riktlinjer för design av individanpassade naturupplevelser. Dessa 
riktlinjer fungerar som ett stöd under designprocessen. Även en representation av 
vid vilket steg under naturupplevelsen som design bedöms ha större chans att göra 
skillnad. Detta presenteras genom föreslå en möjlig positionering av 
designutrymmet i den teoretiska förståelsen av naturupplevelser. 

Deltagarna beskriver genomgående det mänskligt skapade innan de beskriver 
den naturliga miljön, först när inget mänskligt skapat har presenterats i synfältet 
under en stund börjar deltagarna tala om synintryck från naturen. Vid en vistelse i 
en naturlig miljö stöter den som vill få synintryck på två fenomen, distraktioner 
och saliens. Med distraktioner menas element som drar oönskad uppmärksamhet 
till sig. Med saliens menas förmåga eller oförmåga att urskilja förgrund mot 
bakgrund (Gaspelin & Luck 2018).  För att tillgodogöra sig naturupplevelser via 
synintryck krävs det att båda dessa fenomen samverkar. Dels krävs det att 
uppmärksamheten kan riktas mot de naturliga elementen och dels krävs det att 
dessa kan framträda i sin omgivning. Den individuella variationen mellan 
deltagarnas synintryck under intervjuerna indikerar att olika nivåer av 
förstärkning skulle passa olika typer av människor, vid olika omständigheter. 
Flera deltagare beskrev i intervjuerna sitt fokus nedåt, mot fötterna. Detta var det 
mest återkommande skifte av fokus som gjordes under intervjuerna. Att inte störa 
synfältet nära fötterna är en guidande insikt från intervjuerna, att ha ostört synfält 
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ned mot fötterna är viktigt för att kunna bedöma underlaget. Många blickar ner för 
att inte snava, detta skall inte försvåras av designen. I övrigt är det ögonens 
riktning och fokus som styr vad som är tillgängligt för förstärkning. Objekt långt 
ut i periferin eller bakom användaren blir därför inte tillgängligt för förstärkning i 
konceptet. Då deltagarna beskrev en stor variation av vad som distraherade dem 
under intervjuerna krävs ett mått av individanpassning för att tillgodose en nivå av 
distraktion och saliens som blir användbar för förstärkningen av individens 
naturupplevelse. 

Designen vill erbjuda ett ställbart motstånd mot distraktionerna och oförmågan 
att upptäcka element som framträdande, dessa är ett kvantitets-reglage som ställer 
mängd synintryck som framträder och ett kontrast-reglage som ställer hur starkt 
dessa element framträder mot sin omgivning. Vid regn, dimma, vid årets gråare 
perioder och för de som behöver men inte har tillgång till naturliga miljöer utan 
mänsklig påverkan kan en högre nivå av förstärkning av synintrycken vara 
önskvärd. I detta fallet skulle en förstärkning av de naturliga elementen kunna 
guida användarens synintryck till det som användaren är där för att se, naturen i 
sig. Här förstärks de naturliga elementen och får de både att framträda mot sin 
bakgrund och att fånga användarens uppmärksamhet. Vid intensiv grönska, på 
platser utan distraktioner kan synintrycken på liknande sätt bli svårare att ta till sig 
då mängden intryck kan bli överväldigande. Utan förkunskap om den naturliga 
miljöns växtlighet kan grönskan te sig svårnavigerad. I detta fall kan en 
förstärkning av delar av de naturliga elementen verka guidande för att leda 
användarens fokus till några utvalda element och på så sätt locka användaren till 
att utforska grönskan några synintryck i taget. Designen uppmuntrar till 
utforskande och ger användaren kontrollen över antalet synintryck som förstärks 
och till vilken nivå de förstärks. 

I arbetet med att designa för att förstärka och öka intresset för naturupplevelser 
hon en specifik målgrupp är bedömning av CTN ett komplement till en 
målgruppsanalys. Bedömningen fungerar som ett stöd i beslutsfattandet under 
designprocessen. Deltagarnas generella nivå av CTN bedöms ligga på en nivå 
mellan låg och medel. Detta används som en guidande faktor i designarbetet 
enligt Figur 2 (Edwards & Larson 2020), design för en målgrupp med denna nivå 
av CTN bör designa för nyfikenhet och trygghet i naturliga miljöer. För några av 
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deltagarna kan en design som ämnar skapa anknytning och kunskap om naturen i 
vissa fall vara önskvärd. Eftersom deltagarnas nivå generellt ligger närmre den 
låga nivån än medelnivån av CTN är det den låga nivån och ledorden nyfikenhet 
och trygghet som blir guidande för designen. 

4.3.1 Designutrymme i naturupplevelsen 

I Figur 4 (baserad på Figur 1) är en indikation tillagd som visar var i processen 
design kan verka som en möjliggörande kraft för förstärkning och ökat intresse 
för naturupplevelser. Förstärkningen kan hjälpa individen att fokusera på de 
naturliga elementen och på så sätt väcka tankar och inspirera till handling. 

  

Naturupplevelsen startar mellan punkt A och punkt B (Bearbetad efter Zylstra 

2014, med Möjligheter och Vilja från Soga & Gaston 2016 och med tillagd 

grafik för representation av designutrymme).

Figur 4: Konceptuellt ramverk för förståelsen av meningsfulla 

naturupplevelser.
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4.4 Resultat från skisser och 
designundersökning 

För att nå fram till lösningen med en AR-upplevelse utfördes skisser och 
designundersökning. Nedan följer sammanfattade lärdomar under designarbetet. 
Dessa presenteras tillsammans med skisser och dokumentation av design-
undersökning skapade under arbetets gång. Avsnittet presenterar tre stadier av 
utforskande designarbete, skisser på papper, designundersökning i kontexten och 
skisser på en tänkt artefakt som farkost för upplevelsen. Därefter presenteras den 
prototyp som är resultatet av skisserna och designundersökningen. Skisserna och 
insikterna presenteras i kronologisk ordning. 

Gränser för synfältet och perceptionen i kontexten har utforskats, hänsyn till 
människans naturliga beteenden i den naturliga miljön har tagits i beaktning och 
strävan efter att utforska design som inte stör naturupplevelsen har hela tiden varit 
närvarande. 
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4.4.1 Skisser på papper 

Tidigt i designprocessen gjordes ett brett 
utforskande arbete där koncept genererades i 
hög fart för att få ett större antal tänkbara 
startpunkter för designen. Designen var i detta 
tidiga skede fokuserad kring en fysisk produkt 
för att mäta, analysera, detektera och översätta 
naturens dolda kommunikationer. Skisserna 
tog sin inspiration från populärvetenskap och 
science fiction där svampar och träds sätt att 
kommunicera förklarades och visualiserades 
(Goldsman 2017; Paterson, Smith & Wilson 
2020) och skönlitteratur: (Powers 2018; 
Wohlleben, Flannery, Simard & Billinghurst 
2016). 
De koncept som togs fram genom detta 
skissande blev framför allt inspiration för 
forskningen. De koncept som dök upp i 
utforskningen blev till sökord att använda vid 
litteratursökning. Inget av de koncept som togs 
fram i detta skedet togs vidare i senare 
koncept , de fungerade däremot som 
begränsningar och ramverk för senare koncept. 
Genom att dessa skisser ämnar svara på 
forskningsfrågan blir svaret närmre genom att 
tydliggöra vilka svar som inte är de rätta. Idén 
till det koncept som togs vidare kom ur en 
fråga som uppstod under detta skissande, Var 
går gränsen mellan att främja och att störa 
naturupplevelsen? 

Skisser och pappers-prototyp 

av förstärkta naturupplevelser



  ( ) 48 69

4.4.2 Designundersökning i kontexten 

I nästa steg söktes svar på denna fråga. 
Designundersökningen utfördes i kontexten med 
fysiska material för att simulera förstärkning av 
den naturliga miljön. Skisserna bestod i att 
markera runt naturliga element med blå tejp och 
sedan röra sig runt och betrakta dessa markerade 
element från olika vinklar. Det gav en grund-
läggande kunskap om hur stark markeringen bör 
vara för att göra de naturliga elementen mer 
framträdande. De gav också insikt om på vilka 
sätt som de naturliga elementen tar plats i 
synfältet i kontexten, hur de kan skymmas av 
andra element och hur mycket av exempelvis en 
storvuxen gran som får plats i synfältet. Under 
experimenten utforskades även vinklar för 
synfältet och dessa insikter gav kunskap om var i 
synfältet som en förstärkning kan upplevas som 
tydlig och inte. Insikterna detta skissande gav 
följde med hela vägen fram till den testade 
prototypen. Här börjar tankar växa fram om hur 
denna förstärkning bör paketeras, vilken teknik 
som finns tillgänglig för att driva denna typ av 
förstärkning i denna kontext. Även om fokus för 
arbetet inte är att designa en produkt krävdes vid 
denna punkt i arbetet en farkost för upplevelsen, 
den behövde de tekniska och sociala begräns-
ningarna som en artefakt kan ge. 

Granplanta med blå 

markering

Granstam med blå 

markering
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4.4.3 Skisser av artefakten 

Den farkost som valdes var ett par glasögon. 
Skisser togs fram på hur ett par glasögon som 
farkost för upplevelsen skulle kunna se ut och 
fungera. Influerade av andra smarta glasögon har 
de funktioner som kameror för detektering av 
visuella element i synfältet, bluetooth-anslutning 
till en smartphone för processorkraft nog att 
hantera tolkning och förstärkning av de naturliga 
elementen, ögonrörelse-sensorer för kontroll av 
upplevelsen genom ett gränssnitt styrt av ögats 
rörelser och ett visst mått av trendkänslighet för 
att inte placera sig allt för långt ifrån samhällets 
normer vad gäller bärbar teknik. 

Skisserna av artefakten gav insikt i frågor om 
användbarhet och sociala normer. Dessa insikter 
bärs med i det fortsatta designarbetet, artefakten i 
sig är att se mer som en parentes i sammanhanget. 
Upplevelsen som designas är på intet sätt tänkt att 
endast begränsas till användning i glasögon. 
Andra artefakter som skissats på och sedan valts 
bort är kikare och kontaktlinser.  

Nästa steg i designarbetet blir att göra en 
prototyp av ett par glasögon som kan ge 
upplevelsen av att förstärka de naturliga 
elementen i kontexten av en naturlig miljö i 
realtid. 

Placering av infrastruktur 

för datakommunikation

Avstängda glasögon

Placering av kameror
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4.4.4 AR-prototyp 

Resultatet av skisserna och designundersökningen var en upplevelse där ett 
användare utifrån en fysisk plats kunde se sig omkring i 360°. Prototypen 
simulerar en AR-upplevelse genom att visa ett ekvirektangulärt fotografi av 
platsen användaren befinner sig på i ett VR-headset.  

Material för att framställa prototypen: 

● Smartphone för att ta det ekvirektangulära fotografiet: Google Pixel 4 

● Programvara för bildredigering av fotot: Affinity Photo 

● Enklare VR-headset för montering av smartphone: Linocell Pro VR Glasses 

(Se: VR-vy i Bilaga 2). 

Användare under test av AR-upplevelse med VR-headset

Användarens vy i VR synkad med video-dokumentation under test
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Vid testerna av prototypen förstärktes 5 stycken naturliga element med 10% 
ökning av färgmättnad. Testerna visade att de förstärkta elementen upptäcktes 
snabbt och väckte också vilja att utforska vidare, dels för att leta efter fler 
förstärka element, dels för att de förstärkta elementen väckte intresse för andra 
liknande element i närheten av det förstärkta elementet. 

Ekvirektangulärt fotografi av naturlig miljö utan förstärkning

Samma ekvirektangulära fotografi av naturlig miljö med 10% förstärkning av 5 

utvalda naturliga element
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Siffrorna 1-7 indikerar den ordning som elementen i den naturliga miljön 

upptäcktes av användaren. Röda markeringar indikerar de element som 

förstärktes under testet, samtliga skapade en reaktion hos användaren. Gula 

markeringar indikerar element som användaren reagerade på utan att de hade 

förstärkts.

Röda markeringar indikerar de element i den naturliga miljön som förstärkts
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Resultatet av testet var att de förstärkta elementen guidar användarens blick. 
Alla förstärka objekt lades märke till och gav användarna en ökad vilja att vidare 
utforska omgivningen. Användare 1 ställde sig frågan under testet: "Kan det vara 
något mer som är förstärkt?” (Användare 1) och letade vidare i VR-miljön. 
Användare 1 beskrev att "Ljudet gör mycket” (Användare 1) för upplevelsen och 
hade velat ha ljudet från naturen om han skulle använda glasögonen hemma. 
Användare 1 säger att "Jag upplever att flera årstider är fångade 
här” (Användare 1) och syftar till att de förstärkta färgkontrasterna ger den 
illusionen. 

4.4.5 Design av konceptuellt gränssnitt 

Då designarbetet är experimentellt och utforskande i sin karaktär presenteras 
också delar av designen som inte testats. Dessa delar av designen är baserade på 
insikter vunna både under intervjuer och under skissande och design-
undersökning. Dessa illustrationer visar hur gränssnittet är tänkt att se ut, placeras 
och hur interaktionen med det är tänkt att fungera. I modell 4 visas var i synfältet 
som gränssnittet presenteras. Här presenteras ett konceptuellt interaktionsflöde för 
att visa hur konceptet är tänkt att kunna användas: 

1. Öppna glasögonen – glasögonen startar och parar sig via bluetooth med en 

smartphone 

2. Ta på glasögonen – gränssnittet visas i 3 sekunder och tonar sedan bort 

3. Blicka mot vänstra hörnet på glasögonbågen  – du väljer kontrastinställning i 

reglaget, när du blickar bort är den senaste inställningen vald. 

4. Blicka mot högra hörnet på glasögonbågen – du väljer kvantitetsinställning i 

reglaget, när du blickar bort blir den senaste inställningen vald. 

5. Upplev den naturliga miljön med dina inställningar. 

6. Dras båda reglagen ned till noll kan glasögonen användas utan förstärkning. 

7. Vik ihop glasögonen för att stänga av dem. 
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Det gula indikerar det område där glasögonens båge och skalmar kan synas. 

Den gröna cirkeln till vänster indikerar fokuspunkten för delen av gränssnittet 

som styr kontrast. Den blå cirkeln indikerar fokuspunkten för den delen av 

gränssnittet som styr kvantitet.

Figur 4: Modell av mänskligt synfält vid användning av glasögonen
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Gränssnittet visas här i utkanterna av ett synfält på 135°. Gränssnittet finns 
tillgängligt att beskåda i video (Bilaga 1) och det ekvirektangulära fotografiet med 
de 5 förstärkta elementen i VR-miljö (Bilaga 2).  

Illustration av gränssnittet vid uppstart där det visas i 3 sekunder för att sedan 

tona ut. Det gröna reglaget till vänster styr kontrast. Det blå reglaget till höger 

styr kvantitet.

Illustration av gränssnittet vid styrning av kvantitetsreglaget. Reglaget blir då 

mer framträdande medan det styrs för att sedan tona ut.
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5. Diskussion  
I detta kapitel sammanfattas, motiveras och ifrågasätts arbetet, både ur 

forsknings- och ur designsynpunkt. Syftet med arbetet var att undersöka området 
förstärkt verklighet kopplat till naturupplevelser. Detta gjordes genom att 
undersöka vad naturupplevelser kan vara, dels igenom litteraturstudier, dels 
genom intervjuer. Det gjordes också genom att undersöka teknikområdet förstärkt 
verklighet, dels genom litteraturstudier och dels genom designundersökning och 
skisser. 

Frågan som guidat arbetet var: På vilket sätt kan AR-teknologi användas för att 
förstärka och öka intresset för naturupplevelser hos individer i åldrarna 25 till 40 
år? 

5.1 Design för naturupplevelser 
Att designa för naturupplevelser är komplext. Naturupplevelser är erfarenhets-

baserade, normstyrda, mångfacetterade och svåra att förklara. De kan vara 
individuella och gemensamma, extraordinära och vardagliga, platsbundna och 
gränslösa. De kan också vara mer eller mindre meningsfulla, det som styr hur 
meningsfull en naturupplevelse är sker inom människan och har egentligen inte 
med yttre omständigheter att göra. De yttre omständigheterna är grundläggande 
men inte i sig basen för upplevelsen, den styrs av inre omständigheter. En 
naturupplevelse är en inre resa som hos olika människor kan triggas av en mängd 
olika sinnesintryck. Naturupplevelsen är ett fenomen som uppstår när en 
människa förnimmer en naturlig miljö med alla tillgängliga sinnen, den når sin 
meningsfullhet när den reflekteras över och triggar minnen och tidigare 
erfarenheter. Dessa reflektioner kring naturupplevelser bidrar till att bilda den bild 
av naturen som människan bär med sig in i nästa möte med naturen, är 
erfarenheterna goda ökar viljan att åter besöka den naturliga miljön. 

De ansatser som inom informatiken har gjorts för att främja naturupplevelser är 
i dagsläget fokuserade på spel och på pedagogik. Här ställs lager av slutna system 
med prestationsmål och läromål upp emellan människan och naturen, fokus 
hamnar på dessa mål och inte på att uppleva naturen i sig. Här blir tekniken ett 
hinder för naturupplevelsen. Ansatser att omformulera naturupplevelsen grundade 
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i vad naturen själv har att erbjuda i form av sinnesintryck och ta hänsyn till 
individens inre värld råder det brist på. Ansatserna som är gjorda är också gjorda 
med andra mål i sikte än att ge individen en ny typ av naturupplevelse, de är 
satsningar för att locka yngre målgrupper till redan etablerade organisationer och 
naturupplevelsen är snarare en bieffekt än en guidande intention. Kritik riktas mot 
det fokus av att återge en generell bild av naturen som forskningen hittills har haft 
i utvecklingen av förstärkt verklighet för främjandet av naturupplevelser (Edwards 
& Larson 2020). Pokémon-go-kopior skapas av ekonomiska skäl och inte 
grundade i vad som skulle vara betydelsefullt för målgruppen (Edwards & Larson 
2020; Sandbrook, Adams & Monteferri 2014). 

AR erbjuder unika möjligheter att designa upplevelser enligt calm technology-
ramverket. När designern inte behöver förhålla sig till en handhållen enhet för att 
kunna designa för display-teknik blir designutrymmet mer intressant och 
möjligheterna att komma närmre upplevelsen blir större. Utan att distrahera 
användaren med att behöva skifta fokus kan ett AR-koncept bjuda på digital 
förstärkning av synintrycken. Designen utgår ifrån detta ramverk för att den är 
tänkt att störa sinnena så lite som möjligt. Känsel, smak, lukt, hörsel påverkas inte 
i designen och synen kan användaren själv påverka honom att kontrollera nivån av 
förstärkning. Att genom AR hjälpa användaren att uppfatta och registrera fler 
synintryck under en naturvistelse ska bidra till fler och med meningsfulla 
naturupplevelser. Att genom designen sänka trösklarna för att uppfatta naturliga 
element i den naturliga miljön blir dessa framträdande och möjliga att reflektera 
över. Designen gör att hinder som står vägen för naturupplevelsen kan minskas, 
distraktioner blir  i konceptet mindre framträdande genom förstärkning av de 
naturliga elementen. Detta kan göra att naturupplevelser kan uppstå även i mer 
distraherande miljöer eller för människor som just då är mer distraherade, vilket 
skulle kunna ge en möjliggörande effekt. Fler specifika upplevelser kan på detta 
sättet nås, dessa kan i sin tur bli startpunkter för reflektion och sedan omvandlade 
till minnen och erfarenhet. Den erfarenheten blir en motiverande faktor och en 
grundläggande del av viljan att utforska naturliga miljöer vidare. 

Designen är individanpassad utifrån ett generellt tema som är distraktioner och 
saliens. Designen ämnar låta individer påverka hur naturliga miljöer upplevs för 
dem. Den som använder designen ges kontrollen över hur framträdande de 
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naturliga elementen blir, däri ligger individanpassningen. Designen erbjuder en 
balans mellan forskningens syn på hur naturupplevelser blir till i människan och 
de delar av upplevelsen som är viktiga att kunna påverka ges det genom designen 
kontroll över.  

En annan väg att gå med designen hade kunnat vara att förstärka ljusfrekvenser 
som infrarött och ultraviolett för att ge individen ett bredare frekvensområde att 
samla synintryck inom. Detta arbete argumenterar emot att på detta sätt addera 
stimuli, det har istället fokuserat på att med naturen som material skapa tydligare 
kommunikation mellan människa och natur. Även här lutar sig designen mot de 
principer som erbjuds inom ramverket för calm technology. En annan fråga som 
följt arbetet och guidat designen är ifall designen i sig i motsats till vad Edwards 
och Larson (2020) menar är oönskat skapar jag en ny idealbild av vad 
naturupplevelsen bör vara (Edwards & Larson 2020). Om det är så att designen 
präglas av dess skapare finns skäl att anta att så är fallet. Om detta är ett problem 
är att införa fler idealbilder samtidigt en del av lösningen, ett större antal 
idealbilder minskar inverkan på de få som redan existerar. Fler sätt att tolka och 
finna mening i den naturliga miljön kan således inte ses som ett problem. 

5.2 Potentiella konsekvenser för individ och 
samhället 

Under arbetet har den potentiella problematiken, att de som prövat den 
förstärkta verkligheten inte längre blir intresserade av den helt analoga 
verkligheten skapat frågor. Hur denna problematik kan undvikas har guidat 
designen. En balans mellan knappt skönjbar förstärkning och en potentiellt 
vanebildande manipulation av omgivningen söktes i designundersökningen. 
Exempel på detta var, på vilket sätt gränserna för förstärkningen skall dras. Under 
användartesten var förstärkningen satt till en 10% förstärkning av färgmättnad, 
detta motsvarar i designen 50% av total förstärkning. En åtgärd för att designen 
inte skall förändra upplevelsen till en punkt då den blir kontraproduktiv för 
designens mer långsiktiga intentioner. Designen ämnar i förlängningen att ge 
användaren erfarenheter den kan ta med sig in i situationer där förstärkning inte är 
ett alternativ. Intentionen för designarbetet har genomgående varit guidad av att 
skapa upplevelser som utgår ifrån det som redan är och förstärker upp detta för att 
ge befintliga potentiella naturupplevelser en större chans att nå fram till individen. 
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I designen förstärks inte bara synintrycken utan även synintryckens förmåga att ge 
människor meningsfulla upplevelser och i förlängningen även goda erfarenheter 
av naturliga miljöer. För att undersöka individens upplevelse av naturen utfördes 
narrativa intervjuer för att nå kvalitativa insikter för att guida designarbetet.  

5.3 Metodologiska överväganden 
Metodvalet guidades av intentionen att kunna utgå ifrån individer i målgruppens 

personliga upplevelse av den naturliga miljön. Syftet var att få kvalitativa 
berättelser om deras synintryck i realtid. Materialet som samlades in analyserades 
för att lyfta fram vilka synintryck som deltagarna tog till sig under intervjun. 
Resultatet från intervjuerna informerade designen genom att ge insikter kring hur 
designen skulle kunna målgruppsanpassas (nivå av CTN). Detta genom att 
analysera vad de olika deltagarna berättade om och vad de lade märke till i den 
naturliga miljön. En generell lärdom av intervjuerna är att naturupplevelsen, även 
inom ett smalt ålderspann är högst individuella. Vid försök till generalisering av 
vad en naturupplevelse hos målgruppen är blir abstraktionsnivån mycket hög och 
några signifikanta slutsatser om vad de generella upplevelserna är uteblir. En fråga 
som kvarstår är om dessa abstraktionsnivåer skulle gå att sänkas till nivåer där 
dessa slutsatser skulle kunna dras om antalet intervjuer var högre. Det som dock 
blir bekräftat av intervjuerna är att det är de naturliga elementens färger och 
former och deras kontrastverkan som guidar människans synintryck i den 
naturliga miljön, att de också når signifikans när de triggar erfarenhet eller minnen 
blir bekräftat. En högre grad av vilka synintryck som minns efter naturvistelsen är 
de synintryck som triggat erfarenheter och minnen. 

Faktorer rörande vad som händer när tekniken får rollen som förstärkare av 
naturupplevelsen dyker upp under arbetet. I Pokémon Go’s fall har detta att göra 
med att användaren är fokuserad på det som händer på skärmen och ser därför inte 
sin omvärld. Applikationer som föreslår att användaren skall ta sig till en 
geografisk plats ställer sina användare inför liknande problem, dessa områden kan 
potentiellt vara farliga. Designen som den är tänkt ger inte förslag på vilka 
områden som bör utforskas, den leder heller inte användaren väl på plats. Det som 
kan vara ledande är användarens egen nyfikenhet på elementen i den naturliga 
miljön. Designen kan ha en utjämnande faktor i användning tillsammans med 
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flera i grupp. Människor med olika nivåer av CTN skulle kunna uppleva den 
naturliga miljön med mer utjämnade förutsättningar med hjälp av designen. 

6. Slutsatser  
Under arbetet bekräftas det att naturupplevelsen är erfarenhetsbaserad, att 

naturupplevelser når meningsfullhet när spirituella fördelar upplevs, att 
upplevelsen skiljer sig åt från stunden då den upplevs till när den återberättas ur 
minnet och att designen bör hantera distraktioner och individanpassas utifrån 
målgruppens nivå av CTN. Resultatet visar att naturupplevelsen är en viktig del 
av människors kultur och syn på världen runt sig, att den är under ständig 
förändring och att den snart kan stå inför ett stort skifte om AR når en 
”transparency of perception”. Även om en normalisering av tekniken må vara 
förestående är inte syftet med designen är att erbjuda en permanent förstärkning 
av synintrycken vid vistelser i naturen som på sikt blir det nya normala. Det 
designen syftar till är att ge människor möjlighet att träna den egna blicken och 
utveckla sin känslighet för synintryck i relation till naturupplevelsen. Om den 
digitala tekniken, som för många ses som slutet för naturupplevelsen, kan komma 
att för många yngre bli räddningen från en ’extinction of experience’, det återstår 
att se. 

Arbetet har börjat undersöka området förstärkt verklighets möjligheter att 
omformulera naturupplevelser, det är en första inblick i vilka möjligheter denna 
kombination av teknik och natur kan innebära för människan. Vidare forskning på 
området skulle kunna innebära att utföra designundersökning tillsammans med 
andra grupper, exempelvis grupper med mer specifika egenskaper och i andra 
kontexter. Användartester av mer avancerade prototyper skulle också kunna 
innebära att mer intressant kunskap skapas på området. 
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Bilagor 

1. Bilaga 1 – Video som visar AR-koncept med 
gränssnitt i uppstart, synkat med video från 
användartest. 

AR-koncept med start-up UI och synkad video från användartest. 
Tillgänglig: https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/697231363/
a2ce8555ab5ab1f12c895e5cf3ed4911/Film_av_prototyp_UI_AR.mp4 

Bilaga 1: Video 1

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/697231363/a2ce8555ab5ab1f12c895e5cf3ed4911/Film_av_prototyp_UI_AR.mp4
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/697231363/a2ce8555ab5ab1f12c895e5cf3ed4911/Film_av_prototyp_UI_AR.mp4
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/697231363/a2ce8555ab5ab1f12c895e5cf3ed4911/Film_av_prototyp_UI_AR.mp4
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2. Bilaga 2 – Ekvirektangulärt fotografi med 5 
förstärkta element (interaktiv) 

Länk till google photos som hyser 360-vyn. Tillgänglig: https://
photos.app.goo.gl/KjWv3pt8KMPsca1VA 

360 Fotografi av naturlig miljö med 10% förstärkning av 5 utvalda 
naturliga element (interaktiv)

Vy av ekvirektangulärt fotografi upplevt i VR-miljö. Vyn är tillgänglig i länken 

ovan.

https://photos.app.goo.gl/KjWv3pt8KMPsca1VA
https://photos.app.goo.gl/KjWv3pt8KMPsca1VA
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