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Naturligtvis om
Natur & hälsa
I Norden lider stora delar av befolkningen av både fysisk och psykisk ohälsa
på grund av sina levnadsvanor och det är samhällets ansvar att försöka göra
något åt det som orsakar detta.
På senare tid, vartefter det forskas mer på området natur och hälsa blir
forskare allt mer överens om att natur och folkhälsa hör ihop. Att ta till vara
naturens hälsoeffekter både sparar pengar och är en viktig strategi för att
förhindra hälsans ojämlika fördelning hos befolkningen. Att använda naturen
som ett sätt att förebygga ohälsa kan förbättra folkhälsan.

Du hänger väl med?

Källor:
Hälsofrämjandet, Svenskt friluftsliv, Svt, Skogssverige, Naturvårdsverket, Folkhälsomyndigheten

- Socialstyrelsen visar i en undersökning att svenskar har bättre hälsa än

- FN:s 17 globala hållbarhetsmål ska hjälpa oss se vilka förändringar vi måste göra för
hållbar utveckling på tre områden; socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Friluftsliv och
hälsa är viktiga delar i det arbetet.

Hälsoutmaningar
Att ta till vara naturens hälsoeffekter både sparar pengar och är en viktig strategi
för att förhindra hälsans ojämlika fördelning hos befolkningen. Att använda naturen
som ett sätt att förebygga ohälsa kan förbättra folkhälsan.

Några fakta:
- Varje år dör 35 miljoner människor i världen av livsstilssjukdomar, till exempel hjärt- och
kärlsjukdomar, diabetes, cancer, fetma eller psykisk ohälsa.
- Kronisk stress är skadligt för oss och kan leda till hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes,
depression, demens och cancer.
- Den mentala ohälsan är ett stort problem världen över. Självmord är en vanligare
dödsorsak än trafikolyckor i Europa och ökar bland unga personers.
- Övervikt och fetma har fördubblats på 30 år i Sverige och resten av EU. 1,3 miljarder
människor i världen är överviktiga.
- Forskning visar att vi är inaktiva 60 - 70 % av vår vakna tid. Redan nu kan forskarna se att
tonåringars stillasittande kommer få konsekvenser för deras hälsa i framtiden.

- En stor del av Sveriges befolkning har invandrarbakgrund och många saknar relation till
svensk natur. Därför riskerar en stor grupp människor att hamna utanför arbetet för en
hållbar utveckling.
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invandrare.

Avkoppling och återhämtning
Naturen minskar stress. Det går att mäta att stressämnen (stresshormonet
kortisol) minskar, hjärtat slår långsammare, blodtrycket sjunker - och det
kan räcka att vi får se på en bild av natur.
Forskare tror att vi blir avkopplade i naturen eftersom vår uppmärksamhet
sker spontant när vi upplever vackra naturliga miljöer (vi upplever alltså
utan att vi behöver anstränga oss). Den riktade uppmärksamheten (som
kräver mental energi och stör vårt undermedvetna) kan vila.
Naturen ger lugn och känsla av lycka, den är vår ursprungsmiljö och
vi kan uppleva en känsla av frid. Naturen gör oss på bättre humör och
minskar aggression.
Vi får bättre kognitiv förmåga (dvs. hur vi uppfattar saker) och bättre
minne.
Naturen har en lugnande effekt på oss och återhämtningen är effektiv.
Även korta ”natur-möten” på 4 - 5 minuter hjälper. När vi hör ljudet av
vatten, fåglar som kvittrar eller suset i löven så ger det oss ny energi.
Naturen ger bättre sömn. Barn som är ute mycket om dagarna sover
längre om natten än barn som är mer inomhus. Ju mer solljus vi får
desto lägre blir melatoninhalten i blodet under dagen. När mörkret
faller strömmar melatonin ut i kroppen. Melatonin är kroppens eget
sömnmedel som också finns som läkemedel.
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Positiva effekter

Fysisk och psykisk hälsa

NATUR & HÄLSA

Positiva effekter

Forskning visar att naturupplevelser kan fungera lika bra som
antidepressiva läkemedel.
Äldre personer som lever liv med inslag av friluftsliv har ofta en bra

Naturen minskar smärta. Bara genom att se på bilder av natur kan

hälsa och kan klara sig själva i ytterligare 8 - 10 år.

patienter må bättre, oroa sig mindre, uppleva mindre smärta och blir

När personer över 75 år börjar aktivera sig fysiskt minskar

snabbare friska.

hälskostnaderna med en tredjedel och deras koncentrationsförmåga
förbättras efter en timmes vila utomhus.

Naturen stärker immunförsvaret. Vi blir mindre sjuka när vi är ute
eftersom luftburna smittämnen får svårare att spridas. Solens UVB- ljus
producerar D-vitamin i huden som gör immunförsvaret starkare.
Träd avger ett ämne som har positiv verkan på vårt immunsystem och
tre dagar i skogen varje månad räcker för att få de positiva effekterna.
Balans, koordination och rörlighet tränas bra i naturen. Äldre får bättre
livskvalitet, de återhämtar sig snabbare, både efter ansträngning och
efter sjukdom om de vistas i gröna områden.
Att vara i naturen minskar grubbel, oro och ångest som kan leda till
depression. Forskning visar att promenader i skogen minskar negativa
tankar.
Naturen ökar motivationen till fysisk aktivitet.

Sammanhang
Naturen ger en känsla av sammanhang. De sociala fördelarna med
friluftslivet är viktiga och ger människor en känsla av sammanhang som
hänger ihop med den upplevda känslan av god hälsa, särskilt mental hälsa
och livskvalitet.
Naturen har bäst effekt på utsatta grupper i samhället. Barn från fattigare
familjer är i mer beroende av närmiljön och det verkar som om naturens
effekter ger större effekt på hälsan när utgångsläget är sämre, både bland
vuxna och barn.
Naturen är balsam för själen. I naturen finns något spirituellt, den anknyter
till vårt inre och skapar sammanhang i tillvaron, samtidigt som man får ett
intryck av att vara del av något större. Naturen kan ge själslig styrka och
friluftsliv kan ge perspektiv på livet i såväl vardag som i svårare stunder av
sorg eller kris.
Bland sveriges befolkning med invandrarbakgrund har många med
begränsad relation till den svenska naturen. Det innebär att en stor grupp
människor riskerar att hamna utanför samhället och miljöarbetet, arbetet för
en hållbar utveckling.
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Positiva effekter

Forskare är överens om att vi bör ta till vara naturens hälsoeffekter som en
viktig strategi för att spara pengar och förhindra hälsans ojämlika fördelning hos
befolkningen.

Parker och stadsnära natur
Forskning visar att de som har nära till grönområden/parker lever längre
och håller sig friskare. Detta samband är ännu tydligare när det gäller
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Naturen i framtiden

Ett område som har grönområden/parker utvecklar näringsliv och turism
(fler företag och besökare).
Grönområden/parker gör det lättare för ekosystemtjänsterna att fungera
och främjar, biologisk mångfald (fler växter och djur kan leva i städerna).
Det har visat sig att ett område som har grönområden/parker minskar
kriminaliteten.
Att vara i och hitta på aktiviteter i grönområden/parker är gratis och är till

socioekonomiskt svaga grupper och barn.

för alla.

Det bör finnas bra stigar och leder med god belysning i grönområden/

Genom att låta barn och unga vistas i grönområden/parker ökar

parker.

miljöengagemanget.

Bra grönområden/parker ska ha vackra utsikter gärna med många stora träd

Grönområden/parkerkar inbjuder till fysisk aktivitet, även aktiviteter som

och vatten i någon form.
Bra grönområden/parker ska kunna ge lugn och ro och den som besöker
parken ska kunna känna sig trygg.
Närheten till naturen påverkar trivseln positivt i ett bostadsområde. Urbana
grönområden/parker är en förutsättning för ett tätortsnära vardagsfriluftsliv.

inte är planerade.

Forskning visar att det är viktigt att ”fånga upp” barn innan 12 års ålder. Efter 12 års
ålder är det svårare att få barn intresserade av aktiviteter i naturen och miljöfrågor,
morgondagens vuxna och beslutsfattare formas idag och skolan är viktiga.

Fördelar med natur i skolan
Förbättrar inlärningsförmågan. Inlärning genom fler sinnen ger en mer
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Naturen i framtiden

Antisocialt beteende minskar såsom våld, mobbing, skadegörelse och
nedskräpning samt att man kan se en nedgång i sjukfrånvaron.
Bidrar till en mer genusneutral lekplats. Un dersökningar visar att
pojkar och flickor leker mer lika lekar i skogen så som att hoppa på
stenar, bygger kojor och klättrar i träd.
Ger färre sjukdagar i skolan. Redan 1998 visste vi att 5 - 25 timmars
lärande utomhus ger 7 sjukdagar/år medan mindre än 5 timmars

långsiktig kunskapsinhämtning.

utomhus ger 37 dagars sjukfrånvaro.

Förbättrar minnet och koncentrationen.

Förbättrar elevernas prestationsförmåga Detta har visats sig i

Minskar konflikter bland barn och relationen mellan lärare elev förbättras.
Barnen blir mer sociala, lärandemiljön förbättras och viljan att samarbeta
ökar.
Glädjen att gå i skolan förstärks.
Ljudnivåerna blir lägre.
Hjälper barn med diagnosen ADHD.
Förbättrar motoriken. Barn som vistas i naturen visar sig vara friskare och mer
motoriskt utvecklade än de som vistas i en mer naturfattig miljö, vilket i sig
också ger stakare muskler.

kunskapstester i språk och matematik.
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