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Abstract 

Exposure to natural elements and environments have positive effects on perceived 

restoration of directed attention according to Attention Restoration Theory (Kaplan & Kaplan, 

1989). However, prior studies have mainly focused on visual information and to a small extent 

examined if this effect remains when an environment contains sensory information from 

different environments. An experiment with repeated measures was conducted to investigate if, 

and in that case how, auditory and visual information in different combinations affected 

perceived restoration of directed attention. Using a short version of Perceived Restorativeness 

Scale, the participants (N = 30) evaluated four different environments after performing a 

cognitive task. The different environments consisted of combinations of auditory and visual 

sensory information from natural and urban environments. The result showed a significant 

interaction between auditory and visual information. It was concluded that perceived restoration 

based on information from an isolated sense can change when information from another 

environment is introduced to a second sense. Thus, other senses than vision must also be taken 

into account when environments meant for restoration are designed.  

Keywords: Attention Restoration Theory, Perceived Restorativeness Scale, combined 

sensory information, perceived restoration, attention 
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Sammanfattning 

Exponering för naturliga element och miljöer har utifrån Attention Restoration Theory 

(Kaplan & Kaplan, 1989) visat sig ha positiva effekter på upplevd återhämtning av förmågan till 

riktad uppmärksamhet. Tidigare forskning har däremot i liten utsträckning undersökt om och i så 

fall hur denna effekt påverkas när en miljö innehåller information från olika typer av miljöer. Ett 

experiment med upprepade mätningar genomfördes för att undersöka om och i så fall hur olika 

kombinationer av hörsel- och synintryck påverkade upplevd mental återhämtning. Efter en kort 

kognitiv uppgift skattade deltagarna (N = 30) fyra olika miljöer utifrån en kortversion av 

Perceived Restorativeness Scale. De fyra miljöerna bestod av olika kombinationer av auditiv och 

visuell information från naturliga och urbana miljöer. Resultatet visade en signifikant 

interaktionseffekt mellan auditiv och visuell information. Utifrån resultatet drogs slutsatsen att 

upplevd återhämtning av ett isolerat sinnesintryck förändras när information från en annan miljö 

presenteras för ett annat sinne. Vid planering av miljöer som ska gynna upplevd återhämtning av 

den riktade uppmärksamheten behöver således fler sinnen än synen beaktas.  

Nyckelord: Attention Restoration Theory, Perceived Restorativeness Scale, kombinerade 

sinnesintryck, upplevd återhämtning, uppmärksamhet  
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Att se en sak och höra en annan 
Inom miljöpsykologi är interaktionen mellan människan och den fysiska miljön i fokus. 

En aspekt som ofta har studerats är vilken påverkan olika miljöer har på människan. Vistelse i 

naturliga miljöer har visat sig ha gynnsamma effekter på måendet. Attention Restoration Theory 

(ART; Kaplan & Kaplan, 1989; Kaplan, 1995) och Stress Recovery Theory (SRT; Ulrich et al., 

1991) är de två mest tongivande teorierna som utifrån olika perspektiv framhåller naturliga 

miljöers positiva effekter och orsakerna bakom effekterna. ART har en kognitiv utgångspunkt 

medan SRT är affektivt orienterad. Teorierna är till viss del sammankopplade men presenterar 

ändå två skilda fördelar med att utsättas för naturliga miljöer (Kaplan, 1995). Sammantaget har 

forskning på området visat att exponering för naturliga miljöer kan leda till sänkt stressnivå, 

förbättrad uppmärksamhet och upplevelse av positiva affekter (Berto, 2014).  

I takt med att den moderna människan spenderar en större del av sin vardag i urbana 

miljöer (Angel, Parent, Civco & Blei, 2012) uteblir exponering för naturliga miljöer och som 

konsekvens av det också möjligheten att ta del av dessa miljöers goda effekter på mänskligt 

mående. Parallellt med detta har studier visat att urbana element såsom trafikbuller kan leda till 

stress, vilket är associerat med högre prevalens av depression och generellt sämre hälsa, och att 

omgivande oljud i urbana miljöer är kopplat till sämre uppmärksamhet hos barn (Moudon, 

2009). Ett sätt att öka den urbana människans kontakt med naturen, och därmed också 

möjligheten att tillgodogöra sig de positiva effekterna av denna miljö, är att införa naturliga 

element i urbana miljöer. I dag används biofilisk design inom arkitektur för att främja 

människans fysiska och psykiska välmående. Det är en typ av arkitektur som genom 

utformningen av byggnader och platser kopplar samman människan med naturen. Biofilisk 

design kan exempelvis innebära ökat insläpp av naturligt ljus, konstruerade växtväggar eller 

utsikt över grönområden (Kellert, 2008). Den forskning som ligger till grund för den biofiliska 

designen har emellertid i stor utsträckning fokuserat på visuella eller samstämmiga sinnesintryck 

(Beatley, 2011; Conniff & Craig, 2016). Med andra ord har försökspersonerna i dessa studier 

exempelvis sett samma naturliga element som de har hört ljudet av. Eftersom införandet av 

naturliga inslag i urbana miljöer innebär att naturliga och urbana sinnesintryck blandas är det av 

stor vikt att undersöka hur kombinerad information från olika miljöer påverkar individers 

upplevelse. Om det inte studeras kan urbana miljöer med naturliga inslag utformas på ett sätt 

som vid användning inte visar sig ha tänkt effekt. Av den anledningen syftar den här uppsatsen 
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till att undersöka hur olika kombinationer av auditiv och visuell information påverkar ens 

upplevelse av olika miljöer. Vi kommer att koppla upplevelsen till hur den kognitiva förmågan 

upplevs bli påverkad och därmed utgå ifrån ART som teoretisk grund.  

Attention Restoration Theory  

ART bygger på arbete av Kaplan och Kaplan (1989) och Kaplan (1995). Enligt teorin 

återhämtar en mentalt utmattad människa sin förmåga till riktad uppmärksamhet mer effektivt i 

naturliga miljöer jämfört med urbana miljöer. Med mental utmattning avses det tillstånd som 

upplevs när ens kapacitet att fokusera på en viss uppgift är överanvänd. En mentalt uttröttad 

individ känner sig intellektuellt utarbetad. Tillståndet karaktäriseras av att det blir svårt att 

fokusera sin uppmärksamhet på ett specifikt stimulus under längre tid. När en individ har 

återhämtat sig mentalt kan hen åter framgångsrikt engagera sig i aktiviteter som kräver riktad 

uppmärksamhet (Kaplan & Kaplan, 1989).  

Förmågan att fokusera skiljer sig enligt ART åt beroende på objektets eller aktivitetens 

karaktär och det förklarar Kaplan och Kaplan (1989) utifrån James (1892) teori om att det finns 

två typer av uppmärksamhet: frivillig och ofrivillig uppmärksamhet. Den frivilliga 

uppmärksamheten engageras när en individ behöver anstränga sig för att fokusera på något. Det 

är en aktiv och mentalt krävande process. Främst innebär frivillig uppmärksamhet att en individ 

anstränger sig för att förstärka och skilja ett relevant stimulus från andra, irrelevanta stimuli 

(James, 1892) och att det sker en inhibering av impulser att fokusera på andra, mer spännande 

saker (James, 1890). De uppgifter som kräver den här typen av uppmärksamhet kan inte en redan 

mentalt uttröttad individ engagera sig i enligt ART (Kaplan & Kaplan 1989). Däremot kan en 

mentalt utarbetad person fokusera på stimuli som hen finner intresseväckande. Om något i ens 

omgivning är tillräckligt spännande styrs ens uppmärksamhet dit per automatik. Den ofrivilliga 

uppmärksamheten kräver alltså ingen ansträngning och kan därför beskrivas som en passiv 

process. Därmed blir den heller inte mentalt krävande (Kaplan, 1995). När den ofrivilliga 

uppmärksamheten aktiveras kan den riktade uppmärksamheten vila och därmed återställas 

(Kaplan & Berman, 2010).  

Inom ART kallas den frivilliga uppmärksamheten för riktad uppmärksamhet och den 

ofrivilliga för fascination (Kaplan, 1995). Begreppen frivillig uppmärksamhet och riktad 

uppmärksamhet respektive ofrivillig uppmärksamhet och fascination används synonymt i det här 

arbetet. Kaplan och Berman (2010) menar att det har varit adaptivt att den frivilliga 
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uppmärksamheten är en ändlig resurs eftersom det innebär att en inte kan fokusera på samma del 

av miljön under en längre tid och därmed missa annan viktig information. Forskarna menar att 

problemet är att vi numera lever i en värld där det som fångar vår uppmärksamhet inte 

nödvändigtvis är viktigt och där det som faktiskt är viktigt inte nödvändigtvis är intressant. En 

modern urban miljö kräver mycket av den riktade uppmärksamhet samtidigt som den erbjuder 

många intressanta men oviktiga distraktioner i form av t.ex. mobiler, sociala media, tv och 

reklam. Att blockera dessa element i en överstimulerande urban miljö tröttar ut den riktade 

uppmärksamheten eftersom det kräver en medveten ansträngning (Kaplan & Berman, 2010). 

Utifrån ART är det fyra aspekter i en miljö som bidrar till återhämtning av den riktade 

uppmärksamheten. Till att börja med behöver platsen innebära en upplevelse av att en kommer i 

väg från sin vardag. Miljön leder till en känsla av distans till livets eventuella plikter och krav. 

Tillståndet benämns som “Being Away” och kräver inte fysisk förflyttning utan kan också vara 

en inre upplevelse av att komma bort. Platsen måste också upplevas ha räckvidd och vara 

sammanhållen, vilket inom ART kallas “Extent”. Vidare behöver platsen väcka ens fascination. 

Det sker genom att det finns intresseväckande stimuli i omgivningen. Slutligen måste miljön 

även vara kompatibel med de aktiviteter en önskar utföra. “Compatibility” upplevs alltså när ens 

syfte med vistelsen överensstämmer med miljöns förutsättningar (Kaplan, 1995). Dessa aspekter 

kan påträffas i både naturliga och urbana miljöer. Däremot återfinns alla fyra aspekterna ofta i 

naturliga miljöer, varför de anses vara mer mentalt återhämtande (Kaplan & Berman, 2010). För 

att mäta i vilken utsträckning de fyra facetterna upplevs förekomma i en viss miljö utvecklade 

Hartig, Mang och Evans (1991) skalan Perceived Restorativeness Scale (PRS). Skalan bygger på 

påståenden om en plats grad av “Being Away”, “Extent”, “Fascination” och “Compatibility” som 

den svarande ska ta ställning till.  

Sedan ART presenterades har flertalet studier bekräftat att upplevd återhämtning vid 

mental utmattning gynnas av exponering för naturliga miljöer (Chang, Hammitt, Chen, Machnik 

& Su, 2008; Tang et al., 2017). Berman, Jonides och Kaplan (2008) fann i sin studie att individer 

inte behöver vistas fysiskt i en naturlig miljö för att återhämta sin förmåga till riktad 

uppmärksamhet. Att titta på bilder av naturliga miljöer visade sig också leda till mental 

återhämtning, vilket även andra studier har påvisat (Berto, 2014). Den återhämtande effekten av 

att titta på naturliga bilder har visat sig vara orelaterad till ålder (Gamble, Howard & Howard, 

2014). Vidare kan återhämtning av den riktade uppmärksamheten ske på kort tid. Att titta på ett 
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hustak med växter under 40 sekunder innebar en mer omfattande återhämtning av den riktade 

uppmärksamheten jämfört med att titta på ett hustak i betong (Lee, Williams, Sargent, William & 

Johnson, 2015).  

Ohly et al. (2016) undersökte i en metaanalys det empiriska stödet för ART genom att 

analysera studier som använt sig av olika typer av uppmärksamhetstest. De fann en signifikant 

positiv effekt för tre olika typer av mätningar: “Digit Span Forward”, “Digit Span Backward” 

och “Trail Making Test B”. De andra typerna av test som använts i de studier de analyserade gav 

däremot inga signifikanta resultat. Författarna skriver att den gemensamma nämnaren för de 

uppgifter som uppvisade signifikanta resultat kan vara att de belastar arbetsminnet i högre grad. 

Detta bland annat genom att kräva att deltagarna både håller information i minnet och samtidigt 

manipulerar den. Utifrån denna metaanalys är det alltså prestationen på de mer kognitivt 

krävande testen som förbättras vid exponering för naturliga miljöer.    

En kritik som har riktats mot ART är att även hotande stimuli kan väcka ofrivillig 

uppmärksamhet utan att för den sakens skull vara återhämtande. Ulrich (1983) påpekade att 

ofrivillig uppmärksamhet kan aktiveras både i urbana och naturliga miljöer och vid åsyn av till 

exempel ormar och annat som upplevs som hotfullt. Kaplan (1995) skrev själv att flera element i 

en urban miljö kan väcka ens fascination. Teorin skiljer därför på "soft" och "hard fascination", 

där den mjukare varianten kan aktiveras i en naturlig miljö utan element som upplevs vara 

farliga. Vid “soft fascination” möjliggörs en reflekterande sinnesstämning eftersom de stimuli 

som aktiverar den är mindre kraftfulla. Den hårdare varianten aktiveras snarare av sådant vi inte 

kan slita blicken ifrån, som våld eller hotfull information. Enligt Kaplan och Berman (2010) kan 

en tv som står på exempelvis dra till sig vår uppmärksamhet på ett ofrivilligt sätt men samtidigt 

tära på resurserna då vi kämpar mot att titta eller titta bort. En miljö är alltså återhämtande då den 

både kan fånga den mjuka varianten av fascination på ett konfliktfritt sätt och samtidigt inte 

kräver riktad uppmärksamhet. 

Uppmärksamhet 

ARTs antagande om uppmärksamhetens begränsade kapacitet (Kaplan & Kaplan, 1989) 

stöds av andra studier (Kahneman, 1973; Lavie, Hirst, de Fockert & Viding, 2004; Warm, 

Parasuraman & Matthews, 2008). Lavie et al.:s (2004) studie visade att uppgifter som i hög grad 

belastar arbetsminnet medför att en individ lättare distraheras av andra stimuli än vid utförandet 

av uppgifter som är mindre krävande för arbetsminnet. I en studie av Baumeister, Bratslavsky, 
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Muraven och Tice (1998) presenterades resultat som tyder på att människan har en begränsad 

förmåga till självkontroll. När denna resurs minskar blir ens förmåga att inhibera impulser sämre 

(Baumeister, 2014), vilket kan ses som analogt med det som Kaplan och Kaplan (1989) beskriver 

sker vid mental utmattning. Att självreglering och exekutiva funktioner kan bygga på samma 

resurs föreslår även Kaplan och Berman (2010). 

När den riktade uppmärksamhet bibehålls över tid kommer de kognitiva resurserna att 

sina, vilket kommer att leda till försämrad fokusering (Warm et al., 2008). Att bibehålla sin 

uppmärksamhet över tid, även kallat vigilans, har visat sig vara mer krävande när uppgiften är 

monoton och lätt än när uppgiften utmanar ens intellekt (Kahneman, 1973). Vidare såg Teichner 

(1974) i sin studie att en stor del av vigilansen avtar inom femton minuter vid visuell fokusering, 

vilket vittnar om att den riktade uppmärksamhet är fragil i enlighet med Kaplans (1995) idéer. 

Tidigare forskning har också stöttat teorin om att den riktade uppmärksamhetens två 

huvudkomponenter är fokusering av uppmärksamhet på relevant stimulus och inhibering av 

irrelevanta stimuli (Posner & Snyder, 1975). Det är i linje med de antaganden som ART bygger 

på; för att kunna rikta sin uppmärksamhet mot ett stimulus krävs selektion och inhibering 

(Kaplan & Kaplan, 1989). 

 Eftersom ART bygger på James (1892) tankar om uppmärksamhet från en tid då 

hjärnavbildningsmetoder ännu inte existerade kan det ibland vara svårt att koppla teorin till 

modern forskning om uppmärksamhet. Det går dock att hitta aktuella studier som försöker 

förklara den neurala grunden till frivillig och ofrivillig uppmärksamhet. Lee et al. (2015) menar i 

sin studie att bibehållning av den riktade uppmärksamheten inbegriper två olika neurala nätverk: 

dels ett kortikalt som kontrollerar och behåller uppmärksamheten riktad mot en uppgift, dels ett 

subkortikalt som behandlar distraktioner. Kaplan och Berman (2010) föreslår att riktad 

uppmärksamhet kan kopplas till medvetet top-down-processande och fascination till mer 

stimulidrivet bottom-up-processande. De hänvisar även till forskning som visar att dessa 

processer aktiverar olika delar av hjärnan (Corbetta & Shulman, 2002). Även om det inte står 

helt klart exakt vilka neurala processer eller olika nätverk som ligger bakom finns flera studier 

som ger stöd åt att naturliga miljöer faktiskt verkar ha en mer återhämtande verkan på förmågan 

att fokusera än vad urbana miljöer har (Cimprich & Ronis, 2003; Taylor & Kuo, 2009). Naturliga 

miljöer verkar även aktivera uppmärksamheten på ett annat sätt än vad urbana miljöer gör. 

Exempelvis fann en studie som använde sig av fMRI (Tang et al., 2017) att andra regioner i 
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hjärnan aktiverades då deltagarna fick titta på urbana jämfört med naturliga miljöer. De urbana 

miljöerna skapade framför allt en större aktivering i höger och vänster cuneus som associeras 

med processande av visuell input.  

Sinnesintryck           

Kaplan och Kaplan (1989) hävdar att en miljöupplevelse till stor del är visuell, vilket har 

inneburit att deras forskning har fokuserat på synen. Det finns även stöd för att en stor del av 

hjärnan används för att processa visuell information (Sereno et al. 1995), vilket antyder att just 

synen är av stor vikt då vi interagerar med olika miljöer. Men vilket sinne vi lägger störst vikt 

vid i en viss situation kan variera beroende på kontext och vilken information vi försöker få ut av 

det vi förnimmer. Robinson, Chandra och Sinnett (2016) undersökte visuell och auditiv 

dominans och fann bevis för att situationen påverkar vilket sinne som är dominant.  

Att befinna sig i en viss miljö är däremot inte bara en visuell upplevelse utan en 

multisensorisk helhet. Våra olika sinnesintryck är vidare inte helt separata modaliteter utan de 

interagerar med och modererar varandra. Ljud har till exempel visat sig påverka perceptionen av 

visuell information, bland annat genom att skapa visuella illusioner. Detta illustrerades i en 

studie av Shams, Kamitani och Shimojo (2002) genom att en enstaka ljusblixt som åtföljdes av 

två pipande ljud upplevdes vara två ljusblixtar trots att bara en hade presenterats. Även motsatt 

förhållande gäller, det vill säga att visuell information kan förändra hur vi uppfattar auditiv 

information. Att titta på ett par läppar som uttalar "ba" samtidigt som man hör ljudet "ga", gör till 

exempel att de flesta hör ett icke-existerande "da", vilket benämns “the McGurk effect” 

(McGurk, & MacDonald, 1976). Vidare undersökte Pheasant, Fisher, Watts, Whitaker och 

Horoshenkov (2010) hur deltagare upplevde olika miljöers grad av fridfullhet när miljöerna 

presenterades antingen som enbart bilder, enbart inspelade ljud eller som audiovisuella videos. 

De fann att när en miljö generellt skattades ha en låg grad av fridfullhet rankades miljön som 

mindre fridfull om den presenterats via video än om den presenterats via unimodala stimuli. En 

video som inte upplevdes som fridfull skattades alltså lägre än enbart ljudet eller bilden från 

samma scen. En video som upplevdes som mycket fridfull skattades tvärtom högre än dess 

komponenter. Skattningen av en miljö utifrån ett unimodalt stimulus kan alltså påverkas när 

bimodal information presenteras.   

I en urban miljö är de ytor som har skapats för återhämtning sällan kongruenta. En 

växtvägg ackompanjeras av sorlet från ett kontor och en park i staden omges av trafikljud. 
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Eftersom naturliga inslag alltmer förekommer i byggda miljöer samtidigt som mycket av 

forskningen utifrån ART bygger på exponering för unimodala visuella stimuli är det viktigt att 

undersöka om och i så fall hur andra sinnen modererar den upplevda återhämtningen av en 

visuell miljö. De studier som fokuserat på enbart den visuella aspekten har förvisso gett stöd för 

att visuell perception av en naturlig miljö kan ha en återhämtande effekt (Berto, 2005; Lee et al., 

2015), men missar samtidigt att undersöka hur vi påverkas av den multisensoriska upplevelse 

som vistelse i olika miljöer innebär. Conniff och Craig (2016) skriver i en reviewartikel att 

forskning på hur gröna ytor påverkar välmående och återhämtning har skett i ett modalt vakuum. 

De föreslår att framtida studier inkluderar ljudmiljöer och i förlängningen även lukt och känsel. 

Om bara det visuella undersöks är det svårt att veta exakt vad det är i en naturlig miljö som gör 

att den upplevs som mentalt återhämtande. I den här studien undersöks därför hur den upplevda 

återhämtningen av riktad uppmärksamhet påverkas när auditiv och visuell information från 

naturliga och urbana miljöer kombineras. Vi fokuserar på upplevelsen av återhämtningen 

eftersom det i förlängningen, vid utformning av stadens rum, är viktigt att rummen inte bara är 

faktiskt återhämtande utan att de också upplevs som det. Om en plats inte upplevs gynna 

återställning av kognitiva resurser kommer den förmodligen inte att uppsökas när människor 

känner ett behov av att återhämta sig. 

Syfte 

Syftet med den här studien är att undersöka om och i så fall hur olika kombinationer av 

auditiv och visuell information från naturliga och urbana miljöer påverkar den upplevda 

återhämtningen av riktad uppmärksamhet. Eftersom tidigare forskning på området i stor 

utsträckning endast har fokuserat på visuell eller samstämmig information behöver påverkan av 

kombinerade hörsel- och synintryck på miljöupplevelsen undersökas. Med kunskap om hur 

kombinerade sinnesintryck påverkar upplevd återhämtning av riktad uppmärksamhet kan stadens 

rum utformas på ett sätt som leder till att de uppsöks när människor behöver återhämta sig 

mentalt. 

Frågeställningar 

- Påverkar olika kombinationer av auditiv och visuell information från naturliga och 

urbana miljöer den upplevda återhämtningen av riktad uppmärksamhet?  

- Om olika kombinationer av auditiv och visuell information från naturliga och urbana 

miljöer påverkar den upplevda återhämtningen av riktad uppmärksamhet vid exponering 
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för naturliga och urbana miljöer, hur ser denna påverkan ut? 

Metod 

Deltagare 

 Urvalet bestod av 30 personer, 16 kvinnor och 14 män. Antalet baserades på en 

poweranalys utifrån G*POWER som visade att 24 deltagare behövdes för .8 i power med liten 

effektstorlek. Deltagarna var mellan 20 och 36 år (M = 25,83, SD = 3,36). Rekrytering skedde 

via grupper på Facebook, via bekantskapskretsen samt på campusområdet i direkt anslutning till 

experimentet. För att få delta var det ett krav att vara seende, hörande och svensktalande. Bortsett 

från en deltagare var samtliga deltagares huvudsakliga sysselsättning studier.  

Material 

 Kortversion av Sustained Attention to Response Task. För att ha en distraktion mellan 

betingelserna och för att trötta ut deltagarnas riktade uppmärksamhet använde vi en modifierad 

version av Sustained Attention to Response Task (SART). Prestationer på SART har visat sig 

korrelera signifikant med individers skattade nivå av vardagliga misstag gjorda p.g.a. sviktande 

uppmärksamhet (Robertson, Manly, Andrade, Baddeley, & Yiend, 1997). Eftersom bibehållen 

uppmärksamhet är en ändlig resurs (Warm et al., 2008) bedömde vi att uppgiften också kunde 

användas för att trötta ut den bibehållna uppmärksamheten, vilket även andra studier har gjort 

(Berto, 2005; Berto, Baroni, Zainaghi, & Bettella, 2010; Lee et al., 2015). SART består 

traditionellt i att en siffra mellan ett och nio visas på datorskärmen under 250 ms. Den svarande 

har sedan ytterligare 900 ms på sig att trycka på den rätta av två tangenter, där rätt svar beror på 

vilken siffra som just visades. Deltagaren måste avge ett svar innan nästa siffra visas för att 

svaret ska räknas, d.v.s. inom 1150 ms. Eftersom vårt experiment grundade sig på upprepade 

mätningar skapades en kortversion där sammanlagt 27 siffror mellan ett och nio visades i 

slumpmässig ordning. Samma tidsintervall som beskrevs ovan användes i vår kortversion. 

Datoriserade instruktioner ombad deltagarna att trycka på tangenten för två om en viss siffra 

visades. Om någon annan siffra än den angivna visades ombads de att trycka på tangenten för ett. 

Varje gång uppgiften introducerades var det en ny siffra som var den avvikande. Det gjordes för 

att undvika övningseffekter. 

Bild- och ljudmaterial. Fyra bilder användes i experimentet (se Bilaga A). Två bilder 

föreställde naturlig miljö och de andra två urban miljö. Dessa hämtades från en tidigare studie 

(Hartig & Staats, 2006) och användes med godkännande av artikelförfattarna. Utgångspunkten 
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för val av bilder var att de två bilderna i respektive par skulle vara så lika varandra som möjligt. 

De naturliga och urbana bilderna eftersträvades vara likvärdiga utifrån aspekter såsom 

bildkvalitet och perspektiv samt förmedla neutrala situationer. På de urbana bilderna syns 

människor medan naturbilderna är utan människor, vilket överensstämmer med de olika 

miljöernas faktiska karaktäristika. På de urbana bilderna befinner sig människorna på avstånd för 

att eventuella ansiktsuttryck inte skulle påverka deltagarnas upplevelse av bilderna.  

 Bilderna på de olika miljöerna kombinerades med varsitt ljud. Två av dessa ljud var 

inspelningar från två olika naturliga miljöer (Dobroide, 2007; Reinsamba, 2006). Båda de 

naturliga ljuden var från skogsmiljöer och bestod till stor del av fågelkvitter. De andra två ljuden 

kom från urbana miljöer och innehöll trafikljud (Schluppipuppie, 2005; Vedas, 2015). I likhet 

med urvalet av bilder eftersträvade vi att hitta ljudpar som var ekvivalenta, exempelvis gällande 

ljudnivå och intensitet, både inom paret och mellan paren. Utifrån beskrivet material skapades 

fyra stimuli varav två bestod av kongruenta hörsel- och synintryck och två av inkongruenta: 

naturlig bild med naturligt ljud (N+N), urban bild med urbant ljud (U+U), naturlig bild med 

urbant ljud (N+U) och urban bild med naturligt ljud (U+N).  

Kortversion av Perceived Restorativeness Scale. Som tidigare nämnt utvecklade 

Hartig et al. (1991) skalan PRS för att utifrån förekomsten de som facetter som ART presenterar 

mäta individers upplevelse av en miljö. Studien visade att vistelse i miljöer som skattades högt 

utifrån skalan korrelerade med bättre prestation på en kognitivt krävande uppgift. PRS har 

utvärderats vidare och i stort uppvisar skalan tillfredsställande mått av intern konsistens, 

konstruktvaliditet och kriterievaliditet (Hartig, Korpela, Evans & Gärling, 1996). 

Konstruktvaliditeten stärks ytterligare av att Lee at al. (2015) i sin studie fann att höga 

skattningar på PRS korrelerade med färre utelämnade svar (omission errors) och jämnare 

svarsstil på SART. En kortversion av PRS (KPRS) har skapats av Berto (2005), vilken vi 

använde oss av i vårt experiment. Berto har valt att dela in facetten “Extent” i två separata 

faktorer: “Scope” och “Coherens”. “Scope” innebär att platsen upplevs ha räckvidd medan 

“Coherens” innebär att platsen förmedlar en känsla av sammanhållenhet. Skalan består av fem 

påståenden, en för varje faktor. Berto (2005) analyserade skalans interna konsistens, vilket 

visade att Cronbach´s alpha (α) för KPRS var .79.  

Den ursprungliga versionen av KPRS är på engelska. För att skapa en svensk version 

översattes skalans påståenden och en oberoende och engelskspråkig person gjorde sedan en 
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tillbakaöversättning. Samma person fick efter tillbakaöversättningen se den ursprungliga 

versionen och ansåg att de två engelska versionerna av KPRS var tillräckligt lika. Därmed kunde 

vår svenska översättning (se Bilaga B) antas motsvara påståendena i den ursprungliga KRPS:en.  

Procedur 

Samma rum användes vid alla experimenttillfällen. Förutom en testledares närvaro var 

deltagaren ensam i rummet. Testledaren satt utom synhåll för deltagaren för att inte störa hen. 

Utöver instruktionen att använda tillhandahållna hörlurar gavs alla instruktioner skriftligen via 

datorn. Om deltagaren hade några frågor under testets gång kunde hen vända sig till testledaren.  

Experimentet programmerades i E-prime och byggde på upprepade mätningar med fyra 

separata delar, vilka randomiserades utifrån Latin Square för att undvika ordningseffekter. Varje 

betingelse del av tre moment. Deltagarna genomförde först kortversionen av SART, fick sedan 

leva sig in i bild med ljud under två minuter och därefter ta ställning till KPRS:s fem påståenden. 

Gällande exponeringstiden för de olika miljöerna har tidigare studie sett att återhämtande 

effekter kan upptäckas redan efter 40 sekunders exponering för naturliga miljöer (Lee et al., 

2015). I vår studie lät vi deltagarna leva sig in i respektive miljö under två minuter. Efter 

exponering för den sista miljön fick deltagarna genomföra kortversionen av SART en sista gång. 

Den sista omgången av kortversionen av SART utfördes för att senare ha möjlighet att undersöka 

om det fanns en skillnad i prestationen på uppgiften efter de olika betingelserna och därmed en 

skillnad i faktisk återhämtning. Det primära syftet med studien är fortfarande att undersöka 

upplevd återhämtning av riktad uppmärksamhet. Men eftersom kortversionen av SART ändå 

administrerades, vilket skulle innebära att data från uppgiften fanns tillgänglig, kunde även den 

faktiska kognitiva återhämtningen undersökas genom att en ny omgång av uppgiften följde på 

den sista bild- och ljudkombinationen. Av den anledningen fick deltagarna som avslutande 

moment genomföra uppgiften. Genom att designa experimentet utifrån upprepade mätningar 

uteslöts påverkan av individuella skillnader.  

Etik 

Experimentet utfördes i enlighet med de forskningsetiska principer som presenteras i 

sjätte upplagan av manualen från American Psychological Association (American Psychological 

Association, 2010). Våra handledare godkände studiens metoder innan vi påbörjade 

datainsamlingen. Informerat samtycke togs skriftligen från respektive deltagare innan 

experimentet påbörjades. Deltagarna fick i sin egen takt läsa igenom information om 
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experimentets olika moment och de delar av studiens syfte som kunde lämnas ut utan att påverka 

experimentet. De fick även information om att medverkan var anonym, att det rådde total 

frivillighet att delta och att deras medverkan kunde avbrytas när som helst. När experimentet 

hade genomförts gavs deltagarna möjlighet att ställa frågor och ventilera sina tankar om hur de 

hade upplevt experimentet. Efter avslutat experiment fick de även reda på det fullständiga syftet 

med experimentet. Innan deltagarna lämnade experimentsalen fick de med sig en lapp med 

information om var de kunde vända sig om de hade frågor om experimentet eller om de var 

intresserade av att få uppsatsen. På lappen stod det även vilka personer som handledde vårt 

arbete.  

Dataanalys         

Insamlade rådata analyserades med hjälp av programmet SPSS Statistics, version 24.  

Resultat 

Analysen av den interna konsistensen för vår version av KPRS visade ett cronbach´s 

alpha (α) på mellan .61 och .83 för de olika betingelserna. Skattningen på KPRS följde en 

normalfördelning, både sett utifrån de olika betingelserna separat och vid sammanslagning av 

alla stimuli.  

Medelvärde för KPRS 

För att undersöka hur de olika kombinationerna av sinnesintryck påverkade upplevd 

återhämtning räknades medelvärde och standardavvikelse ut för varje betingelse. Medelvärden 

och standardavvikelser kan ses i Tabell 1. Betingelsen bestående av samstämmiga naturliga 

sinnesintryck hade ett högre medelvärde (M = 7.10, SD = 1.17) än de andra betingelserna.  

 

Tabell 1 

Medelvärde och standardavvikelse för KPRS för varje betingelse (N = 30) 

 Naturlig bild 
M (SD) 

Urban bild 
M (SD) 

Naturligt ljud 7.10 (1.17) 4.80 (1.74) 

Urbant ljud 4.57 (1.86) 4.23 (1.52) 
 

2x2 ANOVA KPRS           

För att undersöka hur skattningarna utifrån KPRS påverkades av visuell miljö respektive 
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auditiv miljö utfördes en tvåvägs ANOVA för upprepade mätningar. Faktorerna visuell 

information och auditiv information inkluderade två nivåer var: naturlig bild och urban bild 

respektive naturligt ljud och urbant ljud. Analysen visade en signifikant interaktionseffekt mellan 

visuell och auditiv information, F(1,29) = 20.39, p < .001, η2
p = .41. 

Parvisa jämförelser med Bonferroni-korrektion visade att för betingelserna med naturliga 

bilder ledde naturligt ljud till signifikant högre skattningar än urbant ljud, t(29) = 6.75, p < .001. 

För betingelserna med urbana bilder fanns ingen signifikant skillnad mellan naturligt och urbant 

ljud, t(29) = -2.27, p = .185. För de två betingelserna med naturligt ljud ledde den naturliga 

bilden till signifikant högre skattningar än den urbana bilden, t(29)= 7.38, p = < .001. För 

betingelserna med urbana ljud fanns ingen signifikant skillnad mellan naturlig eller urban bild, 

t(29) = .92, p = 1.000. 

Analys av facetterna  

Vid genomgång av rådata fann vi att påstående tre, som berör hur ordnad en miljö 

upplevs, verkade skilja sig från de andra påståendena. Ett medelvärde för varje betingelse 

räknades därför ut för varje påstående separat (se Tabell 2). Gällande påstående tre skattade 

deltagarna U+N (M = 5.83, SD = 2.15) och U+U (M = 5.77, SD = 2.24), som båda bestod av 

visuell information i form av urbana bilder, högre än betingelserna N+U (M = 3.03, SD = 2.54) 

och N+N (M = 3.13, SD = 2.57) som innehöll naturbilder. Påstående ett, två, fyra och fem följde 

mönstret för KPRS i stort där N+N skattades högre än de tre andra betingelserna. För att 

undersöka om påstående tre hade påverkat resultatet utfördes en ny tvåvägs ANOVA för 

upprepade mätningar i vilken nämnt påstående uteslöts (se Tabell 3 för medelvärden och 

standardavvikelser). Även denna analys visade en signifikant interaktionseffekt mellan auditiv 

och visuell information, F(1,29) = 26.23, p = < .001, η2
p

 = .48.  

 

Tabell 2 

Medelvärde och standardavvikelse för KPRS för varje betingelse och varje påstående (N = 30) 

Betingelse Påstående 1 
M (SD) 

Påstående 2 
M (SD) 

Påstående 3 
M (SD) 

Påstående 4 
M (SD) 

Påstående 5 
M (SD) 

N+N 8.70 (1.32) 7.53 (1.68) 3.13 (2.57) 8.53 (1.46) 7.60 (2.06) 

U+U 3.50 (2.66) 3.90 (2.30) 5.77 (2.24) 3.53 (2.64) 4.43 (2.29) 
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N+U 4.47 (2.21) 4.73 (2.07) 3.03 (2.54) 4.80 (2.70) 5.83 (2.48) 

U+N 4.17 (2.91) 4.80 (2.22) 5.83 (2.15) 4.13 (2.91) 5.07 (2.36) 
 

Tabell 3 

Medelvärde och standardavvikelse för KPRS utan påstående tre för varje betingelse (N = 30) 

 Naturlig bild 
M (SD) 

Urban bild 
M (SD) 

Naturligt ljud 8.09 (1.16) 4.54 (2.06) 

Urbant ljud 4.96 (2.02) 3.84 (1.65) 

          

Parvisa jämförelser med Bonferroni-korrektion visade att för betingelserna med naturliga 

bilder ledde naturligt ljud till signifikant högre skattningar än urbant ljud, t(29) = 7.66, p < .001. 

För betingelserna med urbana bilder fanns ingen signifikant skillnad mellan naturligt och urbant 

ljud, t(29) = -2.25, p = .192. För de naturliga ljuden ledde en naturlig bild till signifikant högre 

skattningar än en urban bild, t(29) = 8.99, p = <.001. För betingelserna med urbana ljud fanns 

ingen signifikant skillnad mellan naturlig och urban bild, t(29) = 2.61, p = .085. 

Analys av kortversion av SART          

För att undersöka om kortversionen av SART hade en kognitivt utmattande effekt 

analyserades reaktionstider. Ett medelvärde, uttryckt i millisekunder, räknades ut för första 

halvan (M = 431.78, SD = 66.40) respektive andra halvan (M = 425.99, SD = 75.03) för samtliga 

omgångar summerade. Felaktiga och utelämnade svar liksom den första siffran för varje omgång 

uteslöts vid uträkningen. Den första siffran uteslöts eftersom rådatan visade utelämnade svar för 

39 gånger av 150 för nämnd siffra, vilket tyder på att deltagarna inte var beredda när den första 

siffran presenterades. Efter uteslutning av ovan nämnda siffror delades resterande reaktionstider i 

två jämnstora delar. Den senare halvan av SART uppvisade ett lägre medelvärde och ett t-test för 

beroende medelvärden visade att skillnaden ej var signifikant, t(29) = 1.22, p = .234. 

Prestationerna på uppgiftens halvor var således likvärdiga. 

För att undersöka om betingelserna ledde till skillnader i faktisk återhämtning av 

uppmärksamhet analyserades även reaktionstiderna inom varje omgång av SART. Medelvärdet 

för den första omgången varje deltagare presenterades var 445.37 ms (SD = 84.46), medelvärdet 
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för omgången som presenterades efter N+U var 415.73 ms (SD = 69.63) , medelvärdet för 

omgången efter U+N var 424.10 (SD = 95.47), medelvärdet för omgången efter N+N var 429.80 

(SD = 85.87) och medelvärdet för omgången efter U+U var 429.42 (SD = 78.46). Antagandet om 

normalitet var upprätthållen för reaktionstiderna. 

De fyra block som följde varje betingelse analyserades för att undersöka om det det fanns 

en skillnad i reaktionstider. En two-way ANOVA för upprepade mätningar med faktorerna bild 

och ljud visade att det inte fanns en signifikant interaktionseffekt, F(1,29) = 2.76, p =.108, η2
p = 

.09. Det fanns heller inte signifikanta huvudeffekter, varken av bild, F(1,29 = .40, p = .530, η2
p = 

.01, eller av ljud, F(1,29) = .41, p = .526, η2
p = .01.  

Ett medelvärde för antalet rätta svar räknades även ut för respektive omgång. Maximalt 

antal rätta svar var 27. Medelvärdet för den första omgången varje deltagare presenterades för 

var 23.90 (SD = 2.85),  medelvärdet för omgången som presenterades efter N+U var 26.37 (SD = 

.72), medelvärdet för omgången efter U+N var 26.27 (SD = 1.02) medelvärdet för omgången 

efter N+N var 26.13 (SD = 1.17) och medelvärdet för omgången efter U+U var 26.13 (SD = 

1.12). Det lägre medelvärdet för den första omgången antogs bero på att varje deltagare utförde 

denna omgång först. Det tyder på att deltagarna ej lärt sig uppgiftens procedur. Eftersom de fyra 

omgångar som följde varje betingelse uppvisade en tydlig takeffekt analyserades inte resultaten 

vidare. 

Diskussion 

Syftet med den här studien var att undersöka om och i så fall hur olika kombinationer av 

auditiv och visuell information från naturliga och urbana miljöer påverkar den upplevda 

återhämtningen av riktad uppmärksamhet. Våra resultat utifrån KPRS visade en signifikant 

interaktionseffekt mellan auditiv och visuell information. Det innebär att den upplevda 

återhämtningen utifrån information från ett av sinnena påverkades av information från det andra 

sinnet. Det överensstämmer med tidigare forskning som har visat att upplevelsen av ett sinne 

modereras av det ett annat sinne förnimmer (McGurk, & MacDonald, 1976; Shams et al., 2002). 

Vidare visade parvisa jämförelser att av miljöerna bestående av naturliga bilder skattades 

kombinationen med naturligt ljud signifikant högre än kombinationen med urbant ljud. Av 

betingelserna med naturligt ljud skattades kombinationen med naturlig bild signifikant högre än 

kombinationen med urban bild. Inga andra signifikanta skillnader framkom vid de parvisa 

jämförelserna. Resultatet tyder på att bimodal information från naturliga miljöer upplevs som 
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mer återhämtade än bimodal information från urbana miljöer, vilket är i linje både med forskning 

utifrån upplevd återhämtning och faktisk återhämtning av riktad uppmärksamhet (Berto, 2014). 

Renodlade naturliga miljöer tycks också upplevas som mer återhämtande än blandade naturliga 

och urbana miljöer. Däremot går det inte att generalisera till urbana och naturliga miljöer överlag 

utifrån de fyra betingelserna i vår studie. Dock kan vi utifrån våra resultat se att den eventuella 

positiva effekten av en viss miljö kan komma att påverkas då information från en annan miljö 

presenteras för ett annat sinne. 

En möjlig förklaring till vårt resultat är att ljudet påverkade de naturliga respektive 

urbana bilderna olika mycket. Tang et al. (2017) visade i sin studie att urbana miljöer aktiverade 

regioner associerade med visuellt processande mer än vad naturliga miljöer gjorde. Det kan 

tolkas som att en urban miljö leder till större visuell dominans och att ljudet därmed inte 

påverkar den urbana miljön lika mycket som den naturliga miljön. Hunter et al. (2010) fann i sin 

tur att bland annat mediala prefrontalkortex fick mer input från hörselkortex under förhållanden 

som upplevdes som fridfulla jämfört med de som inte upplevdes som fridfulla. Studien använde 

exakt samma ljud till alla bilder. Det verkar alltså inte vara ljudet i sig som skapade en ökad 

konnektivitet utan den kontext det presenterades i. Båda dessa studier ger stöd för att ljudet kan 

ha påverkat betingelserna med naturliga bilder i större utsträckning. Det urbana ljudet kan då ha 

dragit ned skattningen för betingelsen N+U samtidigt som det naturliga ljudet inte höjde 

skattningen för betingelsen U+N.  

Gällande kortversionen av SART uppvisade medelvärdena för antal rätta svar per 

omgång en tydlig takeffekt. Uppgiften förmodas därför inte ha tröttat ut den riktade 

uppmärksamheten på det sätt som var tänkt eftersom den var för enkel att utföra. Analysen av 

reaktionstiderna för senare halvan av uppgiften jämfört med den första halvan visade att 

deltagarna inte heller presterade sämre på den senare delen, vilket också ger stöd för att 

uppgiften inte var uttröttande. Vidare visade analysen av reaktionstider för de omgångar av 

uppgiften som följde betingelserna att det varken fanns en interaktion eller huvudeffekter av 

faktorerna ljud och bild. Kontentan av analysen av kortversionen av SART är alltså att uppgiften 

var för lätt för att kunna mäta faktisk återhämtning. Utifrån dessa resultat går det inte att dra 

några slutsatser om hur den faktiska återhämtningen av riktad uppmärksamhet påverkades av de 

olika betingelserna. Vidare var uppgiften för lätt för att trötta ut deltagarna. Kognitiv utmattning 

hos deltagarna ville uppnås eftersom tidigare studier visat att preferenser för naturliga miljöer 
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ökar vid mental trötthet (Hartig & Staats, H, 2006). Trots att uppgiften inte verkar ha lett till 

kognitiv utmattning skilde sig skattningarna utifrån KRPS signifikant åt. Däremot hade en 

inducerad utmattning hos deltagarna eventuellt lett till att deras skattningar av de olika 

betingelserna skiljde sig mer åt och på så vis hade ett tydligare resultat framkommit. 

Studiens reliabilitet och validitet 

Vår studie innehöll aspekter som kan ha påverkat dess reliabilitet och validitet. Gällande 

den externa validiteten behöver urvalet diskuteras. Utifrån den information vi fick från 

genomförd poweranalys inkluderade vårt experiment tillräckligt många deltagare, vilket stärker 

den externa validiteten. Däremot var vårt urval inte randomiserat utan bestod av en homogen 

grupp gällande sysselsättning och ålder. Det innebär att generaliserbarheten minskar och att 

resultaten inte går att applicera på en vidare population. I relation till den externa validiteten kan 

också bild- och ljudfilerna beröras. De stimuli som användes i studien motsvarar inte den 

variation urbana och naturliga miljöer erbjuder. Utifrån de fyra betingelser studien innehöll går 

det inte att generalisera resultatet till urbana och naturliga miljöer överlag. De urbana bilder som 

användes hade en gråare färgskala än de naturliga bilderna och kan ha upplevts ha en negativ 

valens, vilket kan ha påverkat deltagarnas skattningar. Bilderna ansågs dock representera 

naturliga och urbana omgivningar som frekvent förekommer när människor besöker de två olika 

typerna av miljöer. Bilderna är heller inte från urbana miljöer som är nedgångna eller skräpiga 

utan är från en ren gågata. Däremot hade en urban miljö bestående av exempelvis ett vidsträckt 

torg omgivet av vackra fasader eventuellt skattats högre gällande upplevd återhämtning än de 

visuella miljöer från urbana rum som användes. Som Berman och Kaplan (2010) betonade finns 

det urbana miljöer som uppvisar de fyra olika komponenterna som utifrån ART bidrar till en 

upplevelse av återhämtning. Däremot återfinns de fyra komponenter oftare i naturliga miljöer, 

varför de upplevs som mer mentalt återhämtande. Urbana miljöer kan vid implementering av 

dessa fyra komponenter således också leda till en upplevelse av återhämtning. Det vidsträckta 

torget omgivet av vackra fasader kan exempelvis antas uppvisa ”Extent” genom sin räckvidd och 

”Fascination” genom fasadernas utsmyckningar. Likaså kan urbana platser som besöks under en 

semesterresa bjuda in till viss upplevd återhämtning i och med att resmålet innebär en känsla av 

”Being away”. Vidare syns människor på håll på bilderna från urbana miljöer. Det stärker den 

externa validiteten eftersom en stadsmiljö ofta innebär kontakt med andra individer. Tidigare 

forskning (Berman et al., 2008) har visat att bilder av natur i stället för faktisk vistelse i miljön 
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inte får konsekvenser för den externa validiteten.  

Gällande ljudfilerna bestod de av fågelkvitter respektive trafikljud. Ljuden kan tyckas ha 

ojämn laddning eftersom fågelkvitter generellt uppfattas som ett harmoniskt ljud medan 

trafikljud ses som motsatsen och det kan ha inverkat på deltagarnas skattningar. De valda ljuden 

representerade dock väl den ljudmiljö som ofta återfinns i de olika miljöerna och passar ihop 

med de miljöer bilderna föreställde. Ljuden var vidare jämna i intensitet, vilket är en 

metodologisk styrka. Däremot går det inte att bortse från att andra urbana ljud, såsom sorl från en 

uteservering, kan upplevas som återhämtande. Om ljud av den typen hade inkluderats i stället 

hade resultatet eventuellt sett annorlunda ut. Likaså kan naturliga ljud upplevas vara stressande. 

Ljudet av åska kan exempelvis upplevas som skrämmande och därmed antas inverka negativt på 

upplevd återhämtning. De ljud som valdes ut ansågs dock vara ljud som frekvent förekommer i 

naturliga respektive urbana miljöer. Eftersom vi kopplar studien till implementering av naturliga 

element i urbana miljöer är trafikljud också ett viktigt ljud att undersöka eftersom det i ett 

tillämpbart perspektiv kan störa den upplevda återhämtningen i exempelvis en stadspark. Det är 

vidare en styrka att de två bild- respektive ljudparen liknade varandra, att exempelvis de två 

naturbilderna visade samma typ av miljö. Det innebär att vi kan sluta oss till att det var just det 

andra sinnet som verkade moderera effekten och att det inte berodde på att bilderna eller ljuden 

för en viss betingelse i sig var mer återhämtande. 

I samband med att bild- och ljudfilerna diskuteras är det även relevant att beröra 

avsaknaden av tydliga definitioner av naturliga respektive urbana miljöer. Båda miljöerna 

innefattar en bred variation och enligt Kaplan och Kaplan (1989) är det är svårt att dra en exakt 

gräns mellan vad som är naturligt och vad som är urbant. Författarna betonade att det viktiga för 

en naturlig miljö är att platsen upplevs som naturlig. Platsen behöver inte vara renodlat naturlig 

utan det kan räcka med naturliga inslag. Även Stevens (2014) formulerade att det är svårt att 

tydligt avgränsa vad som är naturliga respektive urbana miljöer. Många studier utelämnar helt 

förtydliganden av vad som karaktäriserar de olika miljöerna (Berto, 2005; Gamble et al., 2014). 

Att det är otydligt vilka miljöer de olika begreppen inbegriper är ett problem som sträcker sig 

utanför den här studien. För att studiers resultat ska kunna jämföras med varandra behöver 

enhetliga definitioner formuleras. 

 Studiens interna validitet stärks av att vi använde oss av upprepade mätningar, vilket 

eliminerar individuella skillnader. Betingelserna varierades mellan deltagarna med en Latin 
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Square vilket gjordes för att eliminera ordnings- och övningseffekter. Eftersom studien hade 30 

deltagare innebär det dock att en fullständig motbalansering inte uppnåddes. Den interna 

validiteten stärks också av att deltagarna inte kände till experiementets syfte fullt ut, att samma 

rum användes vid alla experimenttillfällen och att instruktionerna gavs via datorn, vilket 

minimerade risken för försöksledareffekter. Att vårt syfte var delvis okänt minskade 

sannolikheten för att deltagarna skulle svara utifrån antagen önskvärdhet. Vidare visade resultatet 

från analysen av kortversionen av SART att uppgiften inte var kognitivt uttröttade. Att uppgiften 

inte fungerade som tänkt behöver inte betyda att studiens interna validitet är hotad. Eftersom 

KPRS bygger på påståenden om graden av olika elements förekomst i en viss miljö kan en 

skattning av detta tänkas vara oberoende av att vara kognitivt utmattad. Om skalan hade använd 

sig av påståenden som berörde upplevd grad av återhämtning efter exponering för de olika 

betingelserna hade det varit betydligt viktigare att deltagarna initialt faktiskt var mentalt 

utmattade. Men eftersom KPRS bygger på antagandet om att vissa komponenter i en miljö leder 

till upplevd återhämtning och det är dessa komponenter som skattas kan en faktisk utmattning 

antas inte vara lika viktig. I vilken utsträckning de fyra facetterna förekom i de olika 

betingelserna kan alltså tänkas kunna bedömas oberoende av kognitiv utmattning. Oavsett 

resultatet från analysen kan uppgiften antas ha fungerat väl som distraktion mellan betingelserna 

och därmed minskat risken för att föregående stimulus påverkade skattningen av nästa stimulus.  

En annan del av vår studie som kan ha påverkat dess reliabilitet och validitet är 

användningen av KPRS. Den ursprungliga versionen av PRS har generellt uppvisat intern 

konsistens, konstruktvaliditet och kriterievalidtet (Hartig et al., 1996). Även om vår översatta 

skala till viss del uppvisade ett lägre cronbach’s alpha än ursprungsversionen av KPRS (α = .79; 

Berto, 2005) var värdena tillräckligt höga för att resultaten ska betraktas som reliabla gällande 

intern konsistens. Däremot har närmare granskning av facetten “Coherens” visat att facetten inte 

uppvisar tillräckligt hög intern konsistens utifrån cronbach’s alpha (Hartig et al., 1996). 

Påstående tre i KPRS behandlar “Coherens” och löd i vår svenska översättning ”Det är en plats 

där aktiviteter och saker är ordnade och organiserade” (se Bilaga B). Vi fann att medelvärdena 

för detta påstående att det inte följde samma mönster som de fyra andra facetterna. Eftersom 

påståendet berör hur ordnad miljön upplevs kunde det förmodas att betingelserna med 

samstämmiga sinnesintryck skulle skattas högre än de med blandad naturlig och urban 

information. Vi fann i stället att deltagarna skattade betingelserna U+U och U+N, som båda 
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innehöll urbana bilder, högre än N+N och N+U, som innehöll naturliga bilder. Det tyder på att 

det var just de urbana bilderna som resulterade i en hög skattning och att påståendet därmed inte 

mäter “Coherens” på det sätt som var tänkt. För att undersöka om påståendet kan ha påverkat 

vårt resultat utfördes en analys där påstående tre exkluderades. Analysen visade att det 

fortfarande fanns en signifikant interaktionseffekt mellan auditiv och visuell information. Även 

de parvisa jämförelserna följde mönstret för KPRS innan uteslutning av påstående tre gällande 

vilka enkla effekter som var signifikanta.  

Konsekvenser för arkitektur  

Med hänsyn till diskuterad reliabilitet och validitet kan våra resultat ändå ge en 

fingervisning om aspekter som behöver tas i beaktning vid planering av urbana miljöer utifrån 

biofilisk design. Föreställningen om att visuella intryck främst påverkar upplevelsen av en viss 

miljö (Kaplan & Kaplan, 1989) överensstämmer inte med våra resultat. En visuell naturlig miljö 

som upplevs som kognitivt återhämtande kan utifrån tolkning av vårt resultat minska i 

effektivitet om ett urbant ljud introduceras. Mot bakgrund av denna slutsats behöver exempelvis 

stadens parker, som visuellt bjuder in till återhämtning, även fjärmas från urbana ljud för att få 

optimal verkan. Likaså kan en växtvägg på ett kontor potentiellt minska i effekt om ljudmiljön 

inte överensstämmer med det ens syn förmedlar. Motsatt förhållande verkar också gälla. En 

ljudmiljö som upplevs som återhämtande för den riktade uppmärksamheten kan upplevas som 

mindre återhämtande om en ser urbana objekt. Med det sagt ska inte våra resultat tolkas som att 

naturliga inslag i urbana miljöer inte har en positiv inverkan på ens upplevelse. Vad som sker när 

sinnesintrycken i sig är motsägelsefulla behöver också undersökas för att förstå hur naturliga 

element i städer påverkar upplevd mental återhämtning. Exempelvis behöver effekten på upplevd 

återhämtning undersökas när hörseln exponeras för trafikljud och fågelkvitter samtidigt, en 

ljudbild som ofta förekommer i stadsmiljöer. Det kan vi inte dra några slutsatser om utifrån våra 

resultat. En outforskad hypotes är att om de naturliga referenserna i en miljö överstiger de urbana 

elementen upplevs miljön som mer mentalt återhämtande. Det är något som behöver undersökas 

vidare. Likaså innebär införande av naturliga visuella element i staden ofta att även andra sinnen 

förnimmer naturlig information. Träd längs en gata innebär, utöver synintrycket, att miljön 

kompletteras med doften av blommor under sommarhalvåret och ljudet av prasslande löv. På så 

vis kan små medel tänkas ge stor effekt när det gäller upplevelsen av återhämtning av riktad 

uppmärksamhet.  
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Slutsats och vidare forskning  

I vår studie fokuserade vi på kombinationen av auditiv och visuell information. Framtida 

studier behöver inkludera fler än två av människans fem sinnen. Miljöupplevelser innebär 

aktivering av samtliga sinnen och alla behöver tas i beaktning för att nå fullständig förståelse 

kring hur multimodala sinnesintryck påverkar en individs upplevda återhämtning. Vidare 

undersökte vår studie endast upplevd återhämtning av riktad uppmärksamhet. Även om en miljö 

som har skattats högt utifrån PRS har visat sig korrelera med bättre prestation på kognitivt 

krävande test (Hartig et al., 1991; Lee et al., 2015) behöver faktiska mätningar av hur den riktade 

uppmärksamheten påverkas av kombinerade sinnesintryck utföras i kommande studier. Detta 

behövs för att kunna planera miljöer som inte bara uppsöks vid mental utmattning och upplevs 

återställa ens uppmärksamhet utan som också leder till bättre kognitiv prestation efter vistelse i 

dem. Utifrån metaanalysen av Ohly et al. (2016) behöver de test som används belasta 

arbetsminnet i hög grad för att en eventuell återhämtning ska kunna upptäckas. Vidare studier 

behöver också innefatta randomiserade urval och en större variation av naturliga och urbana 

miljöer för att resultaten ska kunna generaliseras. Det behövs även studier som inkluderar 

motsägelsefull information både inom och mellan sinnen, exempelvis trafikljud och fågelkvitter 

med växtvägg och bilar, för att helt kunna klargöra hur urbana miljöer med naturliga element 

påverkar upplevd återhämtning av riktad uppmärksamhet. I och med det kan en mer gedigen 

grund för biofilisk design skapas.  

Mot bakgrund av våra resultat kan vi dra slutsatsen att upplevd återhämtning i naturliga 

och urbana miljöer påverkas av både syn- och hörselintryck och att intrycken kan moderera 

varandras effekt. Upplevd återhämtning av ett isolerat sinnesintryck kan således förändras när 

information från en annan miljö presenteras för ett annat sinne. Utifrån dessa slutsatser räcker det 

inte att endast beakta den visuella miljön vid planering av miljöer som ska gynna upplevd 

återhämtning av den riktade uppmärksamheten.  
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Bilaga A 
 
Naturlig bild Block A     Naturlig bild Block C 

   
 

 
Urban bild Block B     Urban bild Block D 

 
 

Figur A1. De fyra bilder som användes i de olika betingelserna. Bilderna hämtades från “The 

need for psychological restoration as a determinant of environmental preferences”, av 

T. Hartig & H. Staats, H, 2006, Journal Of Environmental Psychology, 26215-226. Bilderna 

används med godkännande från artikelförfattarna. 
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Bilaga B 
 

Du kommer nu att få ta ställning till fem påståenden om miljön. Läs varje påstående noggrant 
och fråga dig själv därefter: 

 
“I vilken grad överensstämmer påståendet med min egen upplevelse?” 

 
Markera ditt svar genom att trycka på den tangent som motsvarar ett tecken utifrån den skala 

som finns under varje påstående. Exemplet nedan visar vad tecknen står för.  
 

0---------1---------2---------3---------4---------5---------6---------7---------8----------9---------t 
 Inte alls        Väldigt lite        Ganska lite      Ganska mycket    Väldigt mycket   Fullständigt  

 
 

Om du tycker att ett visst påstående inte alls stämmer överens med din upplevelse, trycker du på 
tangenten för 0 - Inte alls. Tycker du däremot att att det överensstämmer ganska mycket med din 
upplevelse trycker du på tangenten för 6 - Ganska mycket. Om du i stället tycker att påståendet 

överensstämmer fullständigt med din upplevelse trycker du på tangenten för t - Fullständigt.  
 
 
Platsen ger mig en paus från vardagens krav och jag kan slappna av och tänka på sådant som 
intresserar mig. (Being Away) 
  
Platsen är fascinerande; den är stor nog för mig för att jag ska kunna upptäcka saker och bli 
nyfiken på dem. (Fascination) 
  
Det är en plats där aktiviteter och saker är ordnade och organiserade. (Coherens) 
  
Platsen är väldigt stor, utan begränsningar av rörelser; det är en egen värld. (Scope) 
  
På platsen är det lätt att orientera och röra sig så att jag kan göra det jag känner för. 
(Compatibility) 

 


