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Sammanfattning 

Bakgrund: Naturens positiva inverkan på hälsa har belysts sedan antiken. Forskning 

kring naturbaserad terapi har ökat de senaste decennierna och terapiformen har gett 

positiva effekter för flertalet patientgrupper. Mer än en tredjedel av EU:s befolkning 

lider av någon form av psykisk ohälsa och många går utan adekvat behandling. 

Omvårdnad vid psykisk ohälsa ska enligt riktlinjer innefatta ett personcentrerat 

förhållningssätt och utformas utifrån kunskap om vårdmiljöns betydelse. 

 

Syfte: Att beskriva betydelsen av naturbaserad terapi för personer med psykisk 

ohälsa. 

 

Metod: En allmän litteraturstudie med systematisk ansats genomfördes. 

Artikelsökning gjordes i PubMed, Cinahl, AMED, PsykInfo och Scopus. Valda 

artiklar kvalitetsgranskades och analyserades utifrån kvalitativ innehållsanalys.  

 

Resultat: Den naturbaserade terapin hade en positiv inverkan på hälsa för personer 

med psykisk ohälsa. Resultatet baserades på 17 artiklar och speglades i fyra 

kategorier: naturen som tillflyktsort, betydelsen av social kontext, förändrad syn på 

livssituation samt symtomförbättring och dess konsekvenser. 

 

Konklusion: I studien framkom att naturbaserad terapi kan ha stor betydelse för 

tillfrisknande och daglig funktion för personer med psykisk ohälsa. Studien visar 

även att omvårdnad som utgår ifrån ett salutogent perspektiv i en terapeutisk 

naturmiljö bidrar till en förbättrad psykisk hälsa.  

 

Nyckelord: naturbaserad terapi, personcentrering, psykisk ohälsa, vårdmiljö. 
  

  



 
 

Abstract 

Background: The positive impact of nature on health has been highlighted since 

ancient times. The scientific research about nature-based therapy has increased 

during the last decades and has presented positive effects for patients with different 

diagnoses. More than one third of the European Union population suffers from some 

kind of mental illness and many lack adequate treatment. Nursing care of mental 

illness should according to guidelines include a person-centered approach and 

knowledge about the significance of the care environment. 

 

Aim: To describe the impact of nature-based therapy for people with mental illness. 

 

Method: A general literature study with a systematic approach was conducted. The 

search for articles was made in PubMed, Cinahl, AMED, PsykInfo and Scopus. The 

quality of the selected articles were examined and analyed using qualitative content 

analysis. 

 

Results: Nature-based therapy had a positive impact on health for people with 

mental illness. The result was based on 17 articles and four categories were 

identified: nature as a refuge, the importance of social context, altered view of life 

situation and improvement of symptoms and its consequences.  

 

Conclusion: The findings conclude that nature-based therapy can have an impact on 

recovery and daily function for persons with mental illness. The study also revealed 

that nursing care with a salutogenic approach in a therapeutic nature environment 

leads to an increased mental health.  

 

Keywords: nature-based therapy, person-centredness, mental illness, care 

environment. 
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1. Inledning 
Över 38 procent av EU:s befolkning, inklusive Norge, Island och Schweiz, led år 

2011 av någon form av psykisk sjukdom. De vanligast förekommande diagnoserna 

då var ångestsyndrom, unipolär depression och insomni (Wittchen et al. 2011). 

Depression är idag en av de största enskilda anledningarna till nedsatt daglig 

funktion i världen, framförallt för kvinnor (World Health Organization (WHO) 

2013). Sedan början av 1990-talet har sjukskrivningar och efterfrågan på vård på 

grund av psykisk ohälsa ökat drastiskt i Sverige. Personer med psykisk ohälsa ska 

enligt direktiv från Regeringskansliet få möjlighet till säker vård som är 

lättillgänglig, av god kvalitet samt evidensbaserad, i likhet med personer med 

somatisk sjukdom. Sammanställda undersökningar beskriver att nämnda riktlinjer 

inte uppfylls inom den psykiatriska vården (Regeringskansliet 2015) och många 

personer med psykisk ohälsa går helt utan behandling (Wittchen et al. 2011). 

 

Sjuksköterskans roll i den psykiatriska vården är komplex och påverkas av 

yrkeskompetens, personliga egenskaper, professionella resurser samt miljörelaterade 

faktorer (Gunasekara, Pentland, Rodgers & Patterson 2014). Regeringen beskriver att 

sjukvårdspersonal behöver utveckla sin kompetens kring psykisk sjukdom och dess 

konsekvenser. Genom en ökad kunskap om aktuella och nya behandling- och 

rehabiliteringsalternativ kan vårdpersonal på ett mer framgångsrikt sätt hjälpa 

personer med psykisk ohälsa till ett bättre liv (Regeringskansliet 2015). Patienter 

med psykisk ohälsa upplever att vården lägger för stor vikt vid medicinsk behandling 

istället för uppmuntran till egenvård och icke-farmakologiska strategier (Deegan 

2005; Lilja & Hellzen 2008). 

 

Naturbaserad terapi och rehabilitering har använts som behandlingsmetod sedan 

antiken och forskningen inom området har ökat avsevärt de senaste 25 åren 

(Detweiler et al. 2012). Terapiformen har visat sig ha positiva effekter vid 

behandling av somatisk och psykisk sjukdom samt för personer med nedsatt kognitiv 

funktion (Annerstedt & Währborg 2011). Naturen och miljöns positiva inverkan på 

hälsa har belysts av flera teoretiker (Kaplan 1995; Nightingale 1859/1969; Wilson 

1984) och vårdmiljön har visat sig ha stor betydelse för återhämtning (Edvardsson, 

Sandman & Rasmussen 2005). 
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2. Bakgrund 
2.1 Naturen och hälsan 
Det finns ett flertal teorier kring hur naturen påverkar hälsan. Biologen Edward O. 

Wilson (1984) har utvecklat en teori om att människan har ett medfött emotionellt 

behov av att kopplas samman med andra organismer och kallar detta fenomen 

”biophilia hypothesis” (biofili-hypotesen). Wilson menar med denna hypotes att 

hälsan är beroende av människans förhållande till naturen och genom att bryta detta 

band kan hälsan äventyras. I likhet med detta menade Florence Nightingale att det är 

naturen själv som botar sjukdom och att medicinska åtgärder endast är en handling 

för att hjälpa naturens verkan. Det centrala i miljön kring individen är att på bästa 

möjliga sätt förbereda för en naturlig läkning. Nightingale förespråkade att en 

läkande miljö kräver klart vatten, god hygien, bra ljusinsläpp med utsikt, frisk luft 

och tillgång till naturmiljöer (Nightingale 1859/1969).  

 

Forskarparet Stephen och Rachel Kaplan (1995) har i sin teori, ”attention restoration 

theory”, betonat att människan påverkas av den omgivande naturen genom viljestyrd 

eller spontan uppmärksamhet. Deras forskning visar att en person i naturmiljö 

upplever glädje, avslappning och en lägre stressnivå. Teorin bygger på att den icke 

viljestyrda uppmärksamheten pendlar mellan två ytterligheter; ”mjuk” eller ”hård” 

fascination. Den hårda fascinationen är när en person, som har en hög stressnivå, 

passivt eller aktivt följer något som sker och stimuleras utan att uppnå mental vila. 

Mjuk fascination innebär en lugnare stimulans, som en promenad i naturen, då 

kroppen passivt upplever lukter, ljud och synintryck. Denna typ av fascination 

hjälper hjärnan att få lugn och ro och återhämta sig. Stephen och Rachel Kaplan 

beskriver även att ”being away”, att komma bort från den urbana miljön, spelar roll 

för välmående. Naturmiljö kan vara en närliggande plats och behöver inte kräva en 

längre förflyttning för att upplevas som stärkande. Att vara iväg i naturen ger 

återhämtning från den direkta uppmärksamheten som präglas av hård fascination. 

 

Genom sinnesorganen får människan information och kunskap om omgivningen 

vilket är en förutsättning för minne och den mänskliga funktionen. Receptorerna som 

utgör våra sinnesorgan har som funktion att tolka och omformulera den energi 

människan utsätts för till nervimpulser så att sinnestrycket upplevs av individen. 

Energin, också kallat stimuli kan vara ett syn-, känsel-, hörsel- eller smakintryck och 

människan påverkas i olika grad och på olika sätt av dessa förnimmelser (Larsson 

2000). Stimuli som engagerar dessa sinnen leder till ett medvetet sinnesintryck 

(Sand, Haug & Sjaastad 2005). Receptorerna har olika funktion och reagerar på 

bland annat beröring, värme/kyla, smärta, ljus, ljud och lukt (Larsson 2000). Trots att 

de flesta sinnesceller är mycket känsliga registrerar sinnena endast en liten del av alla 

intryck som kroppen utsätts för (Sand, Haug & Sjaastad 2005).  

 

Naturbaserad terapi har som mål att i en specialdesignad naturmiljö stimulera 

sinnesintryck utan kognitiv ansträngning. Den terapeutiska metoden stimulerar alla 

sinnen och kombineras med strukturerade program och aktiviteter för att främja hälsa 

(Währborg, Petersson & Grahn 2014). 
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2.2 Naturbaserad terapi 

2.2.1 Historik 

I antikens Grekland ansågs trädgården vara en läkande miljö då Hippokrates (460-

377 f.Kr.) framförde sina teorier om att naturen hade en botande kraft. Han använde 

trädgården som vård och rehabilitering och anlade sitt sjukhus i en vacker naturmiljö 

med en angränsande läkande trädgård där patienter ordinerades promenader. 

Hippokrates teori om naturens helande kraft banade väg för vidare utveckling av 

vård och behandling. På 1700- och 1800-talet planerades stora parkområden 

angränsande till sjukhusen och allmänheten uppmuntrades till dagliga promenader. 

Vården influerades då av miasma-hypotesen, vilket innebär att natur och frisk luft är 

hälsosamt (Grahn & Ottosson 2010). Trädgårdsorienterad terapi fick stor 

uppmärksamhet i början av 1900-talet i USA och England då det framgångsrikt 

användes för hemkommande soldater som drabbats av posttraumatisk stress efter de 

två världskrigen. Terapiformen fortsatte sedan att växa i popularitet i Europa och 

spred sig bland annat till Italien, Danmark och Sverige. Forskningen kring 

naturbaserad terapi har de senaste decennierna ökat drastiskt (Stigsdotter et al. 2011) 

och har även fått stort genomslag i exempelvis Kina och Japan (Xin, Keshi, Hui & 

Ruofei 2013).  

 

Naturbaserad terapi har utvecklats till en behandlingsmetod för ett flertal 

patientgrupper som har en nedsatt förmåga att interagera med och hantera sin 

omgivning, som exempelvis personer med Parkinsons sjukdom (Ottosson, Lavesson, 

Pinzke & Grahn 2015), demenssjukdom (Detweiler et al. 2012; Edwards, McDonell 

& Merl 2013) och Huntingtons sjukdom (Spring, Viera, Bowen & Marsh 2014). 

Annerstedt och Währborgs (2011) litteraturöversikt visar att terapiformen även har 

gett positiva effekter för personer med psykisk ohälsa, utvecklingsstörning samt 

somatisk sjukdom, såsom cancer och hjärtsjukdom. Rehabiliteringsträdgårdar i 

anknytning till demensboenden har visats ge minskad smärta, agitation, 

läkemedelskonsumtion och fallrisk samt en ökad uppmärksamhetsförmåga 

(Detweiler et al. 2012). I det stora hela ledde rehabiliteringsträdgårdarna till en ökad 

livskvalitet för de boende (Edwards, McDonnell & Merl 2013) samt en minskad 

kostnad för samhället (Detweiler et al. 2012). 

 

2.2.2 Definition av begrepp 

Flera olika professioner och organisationer är aktiva inom området kring naturens 

påverkan på hälsan. Naturbaserad terapi innefattar olika typer av program och 

miljöer för en rad olika klientgrupper (Stigsdotter et al. 2011). För att tydliggöra 

problemområdet i studien redogörs och åtskiljs nedan ett flertal liknande definitioner, 

som innefattas i begreppet naturbaserad terapi. Behandlingsformen kan delas upp i 

två inriktningar som båda syftar till att förbättra hälsa. Utformning och planering av 

naturmiljöer inriktade på specifika grupper eller allmänheten definieras som ”health 

design”, hälsodesign. Att däremot använda en särskilt utformad naturmiljö för 

målinriktad terapeutisk aktivitet definieras som ”nature-based therapeutic 

intervention”, naturbaserade terapeutiska interventioner (Stigsdotter et al. 2011).  

 

Ett begrepp som används för att beskriva en terapiform, som utgår från att människan 

och naturen kan interagera på olika sätt i läkande syfte är Nature-assisted therapy. 

Währborg, Petersson och Grahn (2014) definierar Nature-assisted therapy som: 
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”an intervention with the aim to treat, hasten recovery, and/or rehabilitate 

patients with a disease or a condition of ill health, with the fundamental 

principle that the therapy involves plants, natural material, and/or outdoor 

environment.” (Währborg, Petersson & Grahn 2014, s. 372) 

 

De mest praktiserade naturbaserade terapierna i Europa är ”Horticulture Therapy”, 

trädgårdsterapi, och ”Social and Therapeutic Horticulture”. Dessa behandlingsformer 

innefattar hortikulturella aktiviteter i trädgårdsmiljö med målet att förbättra hälsa 

(Stigsdotter et al. 2011). Trädgårdsterapi har visat sig vara svårdefinierat, eftersom 

begreppet innehåller en mängd olika komponenter. Relf och Dorn (1995) beskriver 

trädgårdsterapi som alla former av trädgårdsaktivitet som hjälper deltagaren på något 

sätt. Det är en professionellt planerad terapimetod som använder sig av 

hortikulturella aktiviteter för att deltagarna ska uppnå hälsa och välbefinnande. 

 

Nedanstående grafiska modell av Haller och Kramer (2006) beskriver trädgårdsterapi 

som en interaktion mellan fyra olika aktörer: terapeut, vårdtagare, växt och mål (se 

figur 1).  

 
Figur 1: Processen av de olika komponenterna i trädgårdsterapi. Omarbetad modell. 

(Haller och Kramer 2006, s.6) 

 

Enligt denna modell är trädgårdsterapeuten utbildad för att använda trädgården i 

läkande syfte. Vårdtagaren är personen som är i behov av förändring för att förbättra 

emotionellt, kognitivt, fysiskt eller socialt mående. Växten symboliserar de 

trädgårdsaktiviteter som har ett syfte att verka terapeutiskt för vårdtagaren. Mål är de 

behandlingsmål som utformas av vårdtagaren och terapeuten. Trädgårdsterapin är 

designad för att möta vårdtagarens mål och de fyra elementen är sammanfogade med 

vårdtagaren i centrum. Terapimetoden är inriktad på deltagarens behov och mål som 

individ istället för dennes funktionshinder eller sjukdom. Trädgårdsterapi kan variera 

i syfte, inriktning, omfattning och utförande och anpassas efter klientgrupp eller 

involverad organisation. De hortikulturella terapiprogrammen används på 

psykiatriska sjukhus, arbetsträningscentra, skolor, rehabiliteringsanläggningar, 

undervisningscentra för intellektuellt funktionshindrade och flera liknande 

inrättningar (Haller & Kramer 2006). 

 

Vårdtagare

Mål

VäxtTerapeut
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2.2.3 Aktuellt forskningsläge i Sverige  

Idag finns ett flertal svenska forskare som har disputerat inom området naturbaserad 

terapi. Det centrala i de olika disputationerna har varit hur naturen och terapiformen 

påverkar stressrelaterad sjukdom (Adevi 2012; Pálsdóttir 2014; Sahlin 2014) och 

sambandet mellan naturen och hälsan (Annerstedt 2011; Bengtsson 2015; Tenngart 

2011) samt hur eko-psykologi påverkar ungdomar med psykisk ohälsa (von Essen 

2015). Arbetet som bedrivs i Alnarps rehabiliteringsträdgård, som startade år 2000, 

är idag ledande inom forskningen kring naturbaserad vård och rehabilitering i 

Sverige. Ett flertal rehabiliteringsträdgårdar har byggts upp runt om i Sverige med 

inspiration av Alnarps trädgård och naturbaserad rehabilitering ingår idag i Region 

Skånes ordinarie vård (Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) 2015).  

 

2.3 Psykisk ohälsa 

2.3.1 Definition 

Det finns ingen tydlig konsensus gällande definitionen av psykisk ohälsa. Detta med 

anledning av skillnader i den individuella upplevelsen och påverkan av genetik och 

miljö som leder till en omfattande variationsbredd (American Psychiatric Association 

(APA) 2013). Världshälsoorganisationen definierar psykisk hälsa som ett tillstånd då 

individen kan hantera livets normala påfrestningar, inse sin egen potential, bidra till 

samhället och arbeta produktivt. Utifrån denna definition uppstår psykisk ohälsa när 

en person inte uppfyller nämnda förhållanden (World Health Organization (WHO) 

2014). Enligt svenska regeringskansliet definieras psykisk ohälsa olika beroende på 

sammanhang. Psykisk ohälsa kan innebära psykiska symtom som exempelvis oro, 

sömnsvårigheter, ängslan och nedstämdhet. Dessa symtom kan vara smärtsamma för 

bäraren, men ändå inte så utpräglade att de kan definieras som psykisk sjukdom. 

Psykisk ohälsa används som ett begrepp för både tidigare nämnda symtom, psykiska 

funktionsnedsättningar och psykisk sjukdom (Regeringskansliet 2015). 

 

I American Psychiatric Associations (APA) diagnostiska kriterier DSM-5 finns 

sammanställda kriterier för en rad olika psykiska sjukdomar. Utöver de specifika 

kriterierna för respektive diagnos föreslår APA att dessa komponenter ska uppfyllas: 
 

”A mental disorder is a syndrome characterized by clinically significant 

disturbance in an individual’s cognition, emotion regulation, or behavior 

that reflects a dysfunction in the psychological, biological, or 

developmental process underlying mental functioning. Mental disorders 

are usually associated with significant distress or disability in social, 

occupational, or other important activities. An expectable or culturally 

approved response to a common stressor or loss, such as the death of a 

loved one, is not a mental disorder. Socially deviant behavior (e.g., 

political, religious, or sexual) and conflict that are primarily between the 

individual and society are not mental disorders unless the deviance or 

conflict results from a dysfunction in the individual, as described above.” 

(APA 2013, s.20) 

 

2.3.2 Vård och behandling  

Psykisk ohälsa kännetecknas av en rad symtom som uppkommer på grund av 

störningar i hjärnans funktion och struktur eller personens upplevelser av 

omvärlden, eller en kombination av dessa. Behandlingen av psykisk ohälsa utformas 

utifrån ovan nämnda orsaker. Terapi som angriper hjärnans struktur och funktion, så 
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kallad somatisk terapi, utgår från människans biologiska funktion. Terapi som 

inriktas mot individens upplevelser av omvärlden, psykoterapi, fokuserar istället på 

personens sociala och personliga tillvaro. Inom den somatiska vården utformas 

behandlingen utifrån sjukdomsbilden och rehabilitering inriktar sig på 

funktionsnedsättningen. Inom psykiatrin går dessa två komponenter in i varandra 

vilket leder till en komplex situation, där omvårdnaden fungerar som en 

sammankopplande länk för att tillvarata individens resurser. I omvårdnaden vid 

psykisk sjukdom står individen i centrum och målet är att tillgodose allmänna och 

personliga behov av uppskattning, självkänsla, samhörighet och trygghet (Ottosson 

2009). 

 

I Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 

(2010) presenteras behandlingsmetoderna psykoterapi, psykosocial behandling, 

läkemedelsbehandling och övriga behandlingsmetoder. Dessa riktlinjer har 

framtagits för att ge en evidensbaserad grund för behandling av depression och 

ångestsyndrom. I riktlinjerna beskrivs även att farmakologisk behandling för 

depression och ångestsyndrom inte alltid ger önskad effekt och kan medföra 

besvärliga biverkningar. Trots detta beskriver patienter på en psykiatrisk avdelning 

att den medicinska behandlingen står i fokus och många gånger erbjuds 

farmakologisk behandling istället för mänsklig kontakt eller dialog om hur 

situationen kan hanteras (Lilja & Hellzen 2008). 

 

2.4 Sjuksköterskans förhållningsätt 
Omvårdnadsprofessorn Jacqueline Fawcett (2005) har identifierat fyra centrala 

komponenter av omvårdnad: hälsa, miljö, människa och omvårdnad. Hälsa innebär 

den mänskliga process en person genomgår från liv till död. Miljö innefattar den 

fysiska och sociala omgivning i allt från personens hemmiljö till samhället i stort. 

Det innefattar även de ekonomiska, kulturella och politiska förhållanden personen 

befinner sig i. Begreppet människan innefattar individen och dess roll i familj, 

samhälle och andra grupper. Omvårdnad innebär sjuksköterskans handlingar för 

personens mående och de mål som omvårdnadshandlingarna innefattar. De fyra 

komponenterna beskrivs nedan på specifik nivå i syfte att förtydliga sjuksköterskans 

förhållningssätt.  

 

I likhet med Fawcett belyser International Council of Nursing (ICN) i sina 

internationella etiska riktlinjer centrala begrepp för omvårdnad. Enligt ICN:s etiska 

kod är sjuksköterskans ansvar att främja och återställa hälsa, förebygga sjukdom 

samt att lindra lidande. Omvårdnaden ska utgå ifrån mänskliga rättigheter och bygga 

på respekt för alla individers rätt till liv och värdighet. Genom att sjuksköterskan 

delger korrekt och anpassad information främjas patientens delaktighet i vården. 

Sjuksköterskan har som ansvar att aktivt söka ny kunskap för att arbeta 

evidensbaserat och att vården alltid bedrivs med hänsyn till människans autonomi 

och säkerhet (ICN 2014). Omvårdnaden av personer med psykisk ohälsa kräver en 

omfattande kompetens kring professionellt bemötande med empati och respekt. Den 

komplexa situationen inom den psykiatriska vården påverkas av miljö, tillgängliga 

resurser och sjuksköterskans förhållningssätt (Gunasekara et al. 2014). 
 

2.4.1 Salutogent perspektiv 

Aaron Antonovskys teori grundar sig i frågan hur människan lyckas behålla sin 

hälsa, salutogenes, istället för att fokusera på orsaken till sjukdom, patogenes. Han 
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menade att människan är frisk under merparten av livet och att ohälsa och sjukdom 

bara utgör en liten del. Antonovsky framförde att individen får kunskap om de 

faktorer som främjar hälsa endast genom att förstå betydelsen av salutogenes. Det 

salutogena perspektivet tvingar vårdaren att undersöka allt runt omkring människan 

samt dennes subjektiva upplevelse av hälsa. Enligt Antonovskys teori uppnår 

människan aldrig fullständig hälsa eller absolut ohälsa utan pendlar mellan dessa två 

ytterligheter. Det viktiga är att ta reda på vad som styr individen åt det ena eller andra 

hållet och fokusera på vad som bidrar till hälsa (Antonovsky 1979).  

 

En faktor som påverkar människans hälsa är den ständiga närvaron av stimuli och 

stressorer. Stimuli stör vår inre eller yttre homeostas och när det uppstår en obalans 

mellan utmaningar och tillgängliga resurser utvecklas intrycken till stressorer. Hur 

personen hanterar dessa påfrestningar bestämmer åt vilket håll personen förflyttar 

sig, mot hälsa eller mot ohälsa. Alla reagerar olika på stress beroende på vilka 

resurser individen har samt hur denne upplever stimulit. Samtliga personliga och 

miljömässiga faktorer som påverkar hur en person hanterar dessa påfrestningar 

kallade Antonovsky ”generalized resistance resources”, generella motståndsresurser. 

Dessa motståndsresurser hos en person eller samhälle är egenskaper som hjälper till 

att hantera eller undvika stressorer (Antonovsky 1979). 

 

Ytterligare en omständighet som påverkar människans förflyttning mellan hälsa och 

sjukdom, är ”sense of coherence”, känsla av sammanhang, KASAM. Begreppet 

beskriver i vilken utsträckning en person uppfattar sin omvärld som förutsägbar. En 

person med stark känsla av sammanhang kan genom olika mekanismer förebygga att 

påfrestningen som uppkommer vid exponering av en stressor övergår i stress 

(Antonovsky 1979). KASAM består av tre grundkomponenter: begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet. En individ som har förmågan att på ett 

anpassningsbart sätt uppfatta och hantera stimuli oavsett om de är förutsägbara eller 

oväntade har en hög begriplighet. Hanterbarhet innefattar vilka resurser som finns 

tillgängliga för att en människa själv eller med hjälp av andra ska kunna möta de 

dagliga stimuli personen utsätts för. Denna komponent hjälper människan att hantera 

och acceptera olyckliga händelser, istället för att uppleva livet som orättvist. Den 

sista komponenten, meningsfullhet, beskriver vilken betydelse olika livsområden har 

för en person och vilket engagemang som läggs inom detta område. Genom att finna 

mening i det som händer kan en person hantera och komma vidare i livet trots 

oväntade och oönskade händelser. Den sistnämnda komponenten beskrivs som den 

starkaste, en person med hög känsla av meningsfullhet kommer att finna motivation 

till att skaffa sig resurser och finna begriplighet i problemet (Antonovsky 

1987/2005). 

 

2.4.2 Personcentrerad vård 

Svensk forskning har visat att inneliggande patienter inom psykiatrisk slutenvård 

upplevde att de blev sedda som sin sjukdom och inte som individer. Vårdmiljön 

uppfattades som kall och tråkig och vistelsen präglades av ensamhet och bristande 

möjlighet till personlig integritet (Lilja & Hellzén 2008). Personcentrerad vård 

innebär ett förhållningssätt som bygger på en terapeutisk relation mellan vårdare och 

vårdtagare där den sistnämnda står i centrum. Vårdpersonalen ska visa förståelse för 

individen, inbjuda till delaktighet och skapa en ömsesidig respekt i samverkan med 

närstående (McCormack et al. 2010a). Att arbeta personcentrerat innebär att se och 

bekräfta individen samt att personens subjektiva upplevelser och behov ligger till 
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grund för omvårdnaden. Det är människan bakom sjukdomen som står i fokus och 

individen ska vara delaktig i alla delar av vården (Edvardsson 2010).  

 

Brendan McCormack (2006) har framställt ett ramverk som innefattar de fyra 

komponenterna förutsättningar, personcentrerad process, förväntat resultat och 

vårdmiljö. Sjuksköterskans yrkeskompetens med engagemang, klara värderingar, 

social kompetens och självmedvetenhet är en förutsättning för personcentrerad vård. 

Förmågan att interagera med andra människor leder till en god kommunikation och 

klara värderingar leder till ökad empati och förståelse för andra trosuppfattningar och 

kulturer (McCormack & McCane 2006). En sjuksköterska som visar självinsikt och 

engagemang i arbetet bidrar till ett förhållningssätt där patientens välmående är i 

centrum (McCormack, Karlsson, Dewing & Lerdal 2010b; McCormack & McCane 

2006). Den personcentrerade processen fokuserar på att utföra omvårdnad där 

patientens tro, värderingar, självbestämmande och fysiska behov är i centrum. En 

kompetent sjuksköterska kan med detta som grund skapa en god vårdrelation och en 

personcentrerad omvårdnad. Förväntat resultat av omvårdnaden kan utvärderas 

genom att undersöka patientens känsla av välbefinnande, tillfredsställelse med 

vården och möjlighet till delaktighet (McCormack & McCane 2006). 

 

Vårdmiljön och arbetskulturen spelar en viktig roll i den personcentrerade vården och 

innefattar bland annat effektiv personalrelation och ett stödjande organisationssystem 

(McCormack & McCane 2006). Aktuella studier visar att vårdpersonal med 

värderingar som överensstämmer med arbetsplatsen upplever bättre förutsättningar 

att bedriva en personcentrerad vård. Om däremot organisationerna värdesätter andra 

synsätt på hur vården ska genomföras, har personalen svårighet att bedriva en god 

vård (McCormack et al. 2010b). För att skapa en personcentrerad omvårdnad är det 

viktigt att betona miljöns betydelse för personens tillfrisknande och även hur miljön 

kan individanpassas efter personens behov och önskemål. Vårdpersonalen måste ha 

kunskap om hur miljön påverkar individen för att patienten ska känna att miljön är en 

tillgång och inte ett hinder (Edvardsson 2010). Edvardsson, Sandman och Rasmussen 

(2005) beskriver att ett flertal kategorier påverkar den stödjande vårdmiljön så att 

patienten kan uppnå lugn och välbefinnande. Att känna sig välkommen och sedd med 

en möjlighet till social kontakt, få möjlighet att följa sin egen rytm samt att känna sig 

trygg i en välbekant miljö var centrala faktorer som hade inverkan på om personen 

kände sig bekväm i situationen. 

 

3. Syfte 
Syftet med studien var att beskriva vilken betydelse naturbaserad terapi har för 

personer med psykisk ohälsa. 

 

4. Metod 
4.1 Design 
Arbetet utformades som en allmän litteraturstudie med systematisk ansats. För att 

besvara litteraturstudiens syfte gjordes systematiska sökningar efter relevanta artiklar 

(Forsberg & Wengström 2013). Litteraturstudien går ut på att finna forskning som 

belyser det aktuella problemområdet, värdera kvaliteten av artiklar och syntetisera 
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deras innehåll (Burns, Gray & Grove 2015). Utifrån insamlad data sammanställdes 

ett resultat som genererade studiens slutsats (Forsberg & Wengström 2013). 

 

4.2 Urval 
För att strukturera och fastställa inklusionskriterier har PICO- och SPICE - systemet 

använts. PICO är en förkortning av population, intervention, control/kontroll och 

outcome/utfall som används vid kvantitativa studier (Statens beredning för medicinsk 

utvärdering (SBU) 2014). Genom att definiera vilken population, vilka interventioner 

och åtgärder samt vilket effektmått som är lämpligt för studien har följande 

övergripande kriterier valts ut: 

 

P  – Personer med psykisk ohälsa som är > 18 år 

I  – Naturbaserad terapi 

C  – Standardbehandling om kontrollgrupp finns 

O  – Konsekvenser för personen 

 

SPICE är en förkortning av setting/sammanhang, perspective/perspektiv, 

intervention, comparison/jämförelse och evaluation/utvärdering (SBU 2014). Med 

hjälp av SPICE-systemet valdes vid kvalitativa studier dessa kriterier: 

 

S  – Vårdsituation 

P  – Personer med psykisk ohälsa som är > 18 

I  – Naturbaserad terapi 

C  – Inte tillämpbart 

E  – Patientupplevelser 

 

Vid artikelsökningar har även följande inklusionskriterier använts: originalartiklar på 

engelska, spanska och svenska. Endast artiklar från tidskrifter som har genomgått 

peer review, extern expertgranskning, har inkluderats. Exklusionskriterier har varit 

studier som innefattar personer under 18 år samt studier som belyser naturbaserad 

terapi i syfte att påverka somatisk sjukdom.  

 

4.3 Datainsamling 
Pilotsökningar gjordes i databaserna Cinahl och PubMed, där enstaka sökord 

kombinerades, för att undersöka genomförbarhet av studien. Utifrån dessa framkom 

en rad sökord (se tabell 1 och 2) som kombinerades med de booleska operatörerna 

OR och AND. Samtliga primärsökord som belyste naturbaserad terapi och 

kompletterande sökord som beskrev psykisk ohälsa särskildes med OR. Sammansatta 

sökningar utfördes med AND mellan de både sökordsgrupperna. Några utav de valda 

begreppen trunkerades vid sökningarna, vilket innebär att endast begreppets ordstam 

skrivs in med en asterisk och databasen inkluderar då alla alternativa ändelser. Vid 

sökningarna användes även språkfilter för att endast få träffar på svenska, engelska 

och spanska. De sammansatta sökningarna gjordes i databaserna PubMed, Cinahl, 

PsykInfo, Scopus och AMED. Artiklar som författarna efterfrågade men inte hade 

tillgång till via Linköpings universitet exkluderades.  

 

 

 

 

 



 

10 
 

Tabell 1. Sammanställda primär- och kompletterande sökord för sökning 1. 

Primärsökord (OR) AND Kompletterande sökord (OR) 

Horticulture therapy 

Nature-assisted* 

Nature-Based* 

Therapeutic horticulture 

 

 Mental disorder 

Mental health 
Mental illness 
Nurse 
Nursing care 

Psychiatr* 
Psychologic* 
Rehabilitation 

 * Termen har trunkerats. 

 
Tabell 2. Sammanställda primär- och kompletterande sökord för sökning 2. 

Primärsökord (OR) AND Kompletterande sökord (OR) 

Garden therapy 

Horticultural therapy 

Rehabilitation garden 

Therapeutic garden 

 Mental disorder 

Mental health 
Mental illness 
Nurse 
Nursing care 

Psychiatr* 
Psychologic* 
Rehabilitation 

* Termen har trunkerats. 

 

4.4 Tillvägagångssätt 
Artikelsökningarna genererade 623 träffar (se tabell 3 och 4, s. 24-25) och ett första 

urval gjordes genom att författarna enskilt gick igenom samtliga artikeltitlar för att 

bedöma relevans till syftet. Efter detta lästes 138 abstract vars titlar bedömdes som 

relevanta och detta resulterade i 24 artiklar, som sedan lästes i sin helhet av båda 

författarna. Efter detta exkluderades en artikel eftersom den inte besvarade studiens 

syfte och fyra artiklar på grund av att de inte överensstämde med valda kriterier.  

 

Efter genomgång av de aktuella artiklarna kvalitetsgranskades nitton artiklar utifrån 

Forsberg och Wengströms (2013) samt SBU:s (2014) granskningsmallar för 

respektive studiedesign. Mallarnas innehåll diskuterades mellan författarna och 

handledare och kvalitetsgranskningen gjordes sedan gemensamt av författarna. Vid 

granskning av kvantitativa artiklar värderades tydlighet och relevans av 

undersökningsgrupp och analysförfarande högst vid klassificering av studiens 

kvalitet. Kvalitativa artiklar bedömdes ha en hög kvalitet om samtliga delar av metod 

och resultat lyftes och beskrevs ingående. Endast artiklar av hög och medelhög 

kvalitet inkluderades i litteraturstudien. Sjutton artiklar kvarstod efter 

kvalitetsgranskningen där fem artiklar var av hög kvalitet och tolv av medelhög 

kvalitet (se tabell 5, s. 26-30). 

 

4.5 Analys  
Artiklarna som kvarstod lästes igenom noggrant av båda författarna och analyserades 

utifrån kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim & Lundman (2004). Författarna 

markerade och grupperade det innehåll i artiklarna som var relevant utifrån syftet. 

Därefter sammanfattades det grupperade innehållet för att få fram det centrala i varje 

gruppering. Det centrala innehållet från de olika artiklarna sammanlänkades med 
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varandra och bildade flertalet teman. De identifierade teman som belyste liknande 

innehåll, sammankopplades och bildade fyra kategorier som blev grunden för 

litteraturstudiens resultat. 

 

4.6 Etiska ställningstaganden 
Helsingforsdeklarationen belyser vikten av etisk reflektion i den medicinska 

forskningen som involverar människor, där utveckling och förbättring av vård och 

behandling ska ligga till grund. Medicinsk forskning ska enligt deklarationen 

respektera människans rättigheter och välbefinnande och inte äventyra dennes hälsa 

(World Medical Association (WMA) 2013). I litteraturstudien inkluderades därför 

endast artiklar som hade tydligt beskrivna etiska överväganden eller godkännande 

från en etisk kommitté. I resultatet redovisas artiklarnas fullständiga innehåll 

oberoende av författarnas värderingar och förväntningar för att belysa både negativa 

och positiva aspekter av problemområdet (Forsberg & Wengström 2013).  
 

5. Resultat 
Resultatet baseras på sjutton artiklar från Sverige, Norge, Danmark, Kina och 

Storbritannien. Fem av artiklarna var kvalitativa, nio var kvantitativa och resterande 

tre artiklar hade en kombinerad ansats. I innehållsanalysen framkom fyra kategorier: 

naturen som tillflyktsort, betydelse av social kontext, förändrad syn på livssituation 

samt symtomförbättring och dess konsekvenser. 

 

Figur 2: Den naturbaserade terapins betydelse för deltagaren.  

 

5.1 Naturen som tillflyktsort 
Att vistas i naturen blev enligt deltagarna en möjlighet att fly vardagen (Gonzales, 

Hartig, Patil, Martinsen & Kirkevold 2010; Sahlin, Ahlborg, Matuszczyk & Grahn 

2014) och få en paus från det dagliga livet (Eriksson, Westerberg & Jonsson 2011). 

Deltagarna beskrev att den naturbaserade terapin gav dem en förutsättning att släppa 

arbetsrelaterad stress (Kam & Siu 2010) och det blev en tillflykt från socialt 

krävande situationer (Adevi & Mårtensson 2013). Att komma bort från vardagens 

ständiga stressorer tillät deltagarna att finna ro och att absorberas i nuet (Eriksson, 

Westerberg & Jonsson 2011; Fieldhouse 2003).  

Deltagaren

Naturen som 
tillflyktsort

Betydelse av 
social kontext

Förändrad syn 
på 
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förbättring 
och dess 
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Deltagarna kände en samhörighet med naturen och ville bli ett med den för att på så 

sätt återfå lugn och energi (Pálsdóttir et al. 2014; Pálsdóttir, Grahn & Persson 2014). 

Naturmiljön upplevdes av deltagarna som stödjande (Pálsdóttir, Grahn & Persson 

2014) och tillåtande (Adevi & Mårtensson 2013; Eriksson, Westerberg & Jonsson 

2011) vilket både framkallade och stängde ute besvärande tankar (Eriksson, 

Westerberg & Jonsson 2011). Deltagarna upplevde naturen som fördomslös och utan 

krav vilket ledde till att de vågade vara sig själva (Adevi & Mårtensson; Pálsdóttir, 

Grahn & Petersson 2014; Pálsdóttir, Persson, Persson, Grahn 2014; Sonntag-Öström 

et al. 2015b). Naturen blev enligt deltagarna efter hand en fristad (Sonntag-Öström et 

al. 2015b) med tid för återhämtning och reflektion. Detta ledde till en förstärkt 

självkänsla som medförde en förbättrad förmåga att uttrycka sina känslor (Pálsdóttir 

et al. 2014; Sonntag-Öström et al. 2015b). 

 

Deltagarna upplevde att naturmiljön framkallade lugn och avslappning (Adevi & 

Mårtensson 2013; Eriksson, Westerberg & Jonsson 2011; Sahlin et al. 2014) där de 

alltid hade en möjlighet till avskildhet (Pálsdóttir et al. 2014). Vistelsen i naturen gav 

enligt deltagarna dem ett friare sinne (Fieldhouse 2003) och framkallade även glädje 

och välbefinnande (Adevi & Mårtensson 2013; Kam & Siu 2010). Ensamheten ute i 

naturen upplevdes ge tid för reflektion och sinnesro där negativa tankar till en början 

dominerade för att succesivt bytas ut mot positiva tankar. Inledningsvis beskrevs 

tillvaron inge en känsla av oro över att vara ensam med sina tankar i en okänd miljö 

(Sonntag-Öström et al. 2015b).  

 

Deltagarna föredrog att vistas i ljusa, öppna och skyddade miljöer i naturen 

(Sonntag-Öström et al. 2015a) där de fick lätta sina sinnen och känna sig stärkta av 

de naturliga elementen (Pálsdóttir, Grahn & Persson 2014). Naturen ingav deltagarna 

en känsla av säkerhet likt en fysisk omfamning (Adevi & Mårtensson 2013; 

Pálsdóttir, Grahn & Persson 2014) och framkallade minnen från barndomen som 

bidrog till glädjekänslor (Eriksson, Westerberg & Jonsson 2011). Även tidigare 

positiva erfarenheter från vistelse i naturmiljö, som framkom under terapins gång, 

bidrog till en positiv upplevelse (Sonntag-Öström et al. 2015b). Naturmiljön ansågs 

som en stärkande och hälsosam miljö som reducerade upplevd stress samt ledde till 

minskade kortisolnivåer i saliven vilket ytterligare indikerar en sänkt stressnivå 

(Millet 2008). Under vinterhalvåret upplevdes kylan som distraherande och 

påverkade möjlighet till avslappning och reflektion (Sonntag-Öström et al. 2015b).  

 

Den fysiska och mentala kontakten med växter och natur gav enligt deltagarna en 

känsla av livskraft och välbefinnande som förbättrades under interventionens gång 

(Adevi & Mårtensson 2013; Pálsdóttir et al. 2014; Sahlin, Ahlborg, Tenenbaum & 

Grahn 2015). Den stimulerande miljön och aktiviteterna i denna upplevdes som 

njutningsfulla och lugnande (Sonntag-Öström et al. 2015b). Deltagarna uttryckte att 

naturmiljön gav dem en multisensorisk stimulans från ljud-, ljus-, känsel- och 

synintryck som ingav ett inre lugn och en känsla av att vara fångad i nuet (Pálsdóttir 

et al. 2014; Sonntag-Öström et al. 2015b). Den sensoriska stimulansen som 

deltagarna fick ta del av i utemiljön verkade mer avslappnande i jämförelse med 

liknande aktiviteter i innemiljö (Sahlin et al. 2014). En studie avvek från de andra då 

den inte visade någon signifikant skillnad mellan naturbaserad terapi i utemiljö i 

jämförelse med liknande terapiform i inomhusmiljö (Willert, Wieclaw & Thulstrup 

2014). 
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5.2 Betydelse av social kontext 
Deltagarna i terapin upplevde en hög grupptillhörighet och att möta personer i 

samma situation ingav en känsla av sammanhang i en tillåtande miljö (Adevi & 

Mårtensson 2013; Fieldhouse 2003; Gonzalez, Hartig, Patil, Martinsen & Kirkevold 

2011b; Pálsdóttir et al. 2014). Den sociala kontakten inom gruppen upplevdes som 

stödjande och accepterande (Fieldhouse 2003; Kam & Siu 2010; Sonntag-Öström et 

al. 2015b). Under terapin bidrog detta till ett förbättrat samarbete och deltagarna 

upplevde en större förmåga att klara av utmaningar (Adevi & Mårtensson 2013). Att 

samarbeta med personer i liknande situation beskrevs leda till en ökad förmåga till 

empati och förståelse mellan deltagarna (Fieldhouse 2003). Gruppsamhörigheten 

visade ett positivt samband med förbättring av depressionsgrad samt ångest- och 

stressrelaterade symtom (Gonzalez et al. 2011b). I vissa fall upplevdes den sociala 

kontakten som utmanande för deltagarna och detta kunde leda till en ökad trötthet 

(Gonzalez et al. 2011b; Sonntag-Öström et al. 2015b). 

 

I naturmiljön uttryckte deltagarna att de fick en möjlighet att testa roller och 

strategier i en säker och tillåtande miljö (Adevi & Mårtensson 2013). Under 

pågående terapi upplevde deltagarna en ökad motivation att söka social kontakt och 

förbättrade sina sociala färdigheter (Fieldhouse 2003; Kam & Siu 2010). Deltagarna 

sökte mer kontakt med människor att tillbringa sin fritid med (Pálsdóttir, Grahn & 

Persson 2014) och den sociala aktiviteten var fortsatt hög vid uppföljning efter 

terapins slut (Gonzalez et al. 2011b). Den nya kunskapen om trädgården och naturen 

blev enligt deltagarna ett nytt samtalsämne i sociala sammanhang under och efter 

terapin. Deltagarna valde även att återkomma till den terapeutiska trädgårdsmiljön 

för att dela med sig av sina upplevelser och kunskaper till närstående (Sahlin et al. 

2014).  

 

Deltagarna upplevde det sociala sammanhanget som viktigt och betydelsen av 

grupptillhörigheten ökade fortlöpande under terapin (Gonzalez et al. 2011b). Att bli 

indragen i en social kontext främjade en förbättrad självkänsla och en personlig 

utveckling och en signifikant förbättrad social funktion (Lidén, Alstersjö, Gurne, 

Fransson & Bergbom 2015). 

 

5.3 Förändrad syn på livssituation 
Kontakten med naturen framkallade enligt deltagarna existentiella tankar (Fieldhouse 

2003; Gonzalez, Hartig, Patil, Martinsen & Kirkevold 2011a; Sahlin et al. 2014). Det 

framkom även att dessa existentiella funderingar hade ett samband med deltagarnas 

känsla av sammanhang (Gonzales et al. 2011a). Naturen och växterna väckte även 

funderingar kring den egna livssituationen och den naturligt lugna rytmen upplevdes 

ifrågasätta deltagarnas annars höga tempo i vardagen (Pálsdóttir et al. 2014; Sonntag-

Öström et al. 2015b). En ny insikt om ett behov av sinnesro, ökat tålamod och balans 

nådde deltagarna, som antog ett långsammare vardagstempo (Adevi & Mårtensson 

2013; Pálsdóttir, Grahn & Persson 2014). Genom en mer balanserad livsstil 

förbättrades deltagarnas dagliga funktion, hälsa och arbetsförmåga (Pálsdóttir, Grahn 

& Persson 2014).  

 

Deltagarna upplevde en fascination över att se växterna gro, vilket väckte en 

nyfikenhet kring den naturliga växtprocessen (Eriksson, Westerberg & Jonsson 2011; 

Fieldhouse 2003; Sahlin et al. 2014). Att få följa tillväxtprocessen, att se fröet gro, att 

ge något liv, väckte tankar om egen tillväxt och utveckling (Adevi & Mårtensson 
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2013 & Gonzalez et al. 2011a). Deltagarna fick en ökad fascination för omgivningen 

och inspirerades till vidare utveckling i framtiden (Eriksson, Westerberg & Jonsson 

2011; Gonzalez, Hartig, Patil, Martinsen & Kirkevold 2010).  

 

Arbetet i trädgårdsmiljön upplevdes som meningsfullt och lärorikt och förändrade 

deltagarnas syn på livet. Detta resulterade i en vilja att förändra sina hälsobeteenden 

(Sonntag-Öström et al. 2015b; Gozalez et al. 2011a). Deltagarna blev mer 

uppmärksamma på egna behov och la stor vikt vid att dessa uppnåddes (Pálsdóttir, 

Grahn & Persson 2014). Växterna gav enligt deltagarna en känsla av att vara behövd 

(Adevi & Mårtensson 2013; Gonzalez et al. 2011a), något som fick dem att inse sitt 

eget värde (Eriksson, Westerberg & Jonsson). Deltagarna upplevde att de blev 

mindre självkritiska och terapin inspirerade till att omvärdera och förbättra 

omhändertagandet av sig själv (Pálsdóttir et al. 2014; Sonntag-Öström et al. 2015b). 

Att få ha ansvar över växterna och ta hand om dem uppskattades av deltagarna och 

beskrevs ge dem en form av kontinuitet i världen (Fieldhouse 2003). Enligt 

deltagarna gav växternas behov av omhändertagande en känsla av att vara 

betydelsefull och de upplevde stolthet över vad de åstadkommit (Eriksson, 

Westerberg & Jonsson 2011). 

 

Deltagarna upplevde att den naturbaserade terapin medförde en möjlighet att leva ut 

sina känslor med aktiviteter i naturmiljön (Pálsdóttir et al. 2014). Aktiviteterna i 

naturen beskrevs ge en ökad tilltro till sin egen förmåga och deltagarna upplevde att 

livet fick en större mening. Att ta del av något deltagarna själv producerat ansågs 

förminska känslan av att vara annorlunda på grund av sin sjukdom (Fieldhouse 

2003). Naturen och terapin ställde låga krav på deltagarna som upplevde en minskad 

rädsla för att misslyckas och de sänkte kraven på sig själva (Adevi & Mårtensson 

2013; Eriksson, Westerberg & Jonsson 2011; Kam & Siu 2010; Pálsdóttir, Grahn & 

Persson 2014). Den ökade tilltron till den egna kompetensen och kreativiteten stärkte 

deltagarnas självförtroende och självkänsla (Eriksson, Westerberg & Jonsson 2011; 

Kam & Siu 2010; Pálsdóttir et al. 2014; Willert, Wieclaw & Thulstrup 2014).  

 

För att hantera stress i det dagliga livet förvärvade deltagarna strategier och verktyg 

från den naturbaserade terapin. De lärde sig att känna igen tidiga tecken på 

stressrelaterade symtom och att lyssna på kroppens signaler. Vid dessa tillfällen 

implementerades strategier som promenader i naturen, trädgårdsarbete och 

relaxerande minnen från terapin, för att hantera den egna stressen. Den naturbaserade 

terapin ledde enligt deltagarna till en ökad kunskap om naturen och trädgården vilket 

upplevdes bidra till större motivation och glädje vid trädgårdsskötsel i hemmet 

(Sahlin et al. 2014). Ett flertal deltagare implementerade trädgårdsarbete som en ny 

aktivitet i vardagen (Gonzalez et al. 2011a; Sahlin et al. 2014). Deltagarna uttryckte 

att terapin lärde dem att ifrågasätta, prioritera och göra mer medvetna val av 

aktiviteter i vardagen och fokusera dessa på glädje istället för prestation (Eriksson, 

Westerberg & Jonsson 2011; Pálsdóttir et al. 2014; Willert, Wieclaw & Thulstrup 

2014). Det uppkom nya insikter om att välja dagliga aktiviteter som inte styrs av tid 

utan istället bidrar till behaglighet, kreativitet och hälsa (Pálsdóttir, Grahn & Persson 

2014).  

 

Mot slutet av terapin upplevde deltagarna en rädsla för att misslyckas och att återgå 

till tidigare ohälsosamma beteenden (Sonntag-Öström et al. 2015b). De kände en oro 

och tvivlade på sin förmåga till självständighet efter terapin (Eriksson, Westerberg & 
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Jonsson 2011). Deltagarna kände även en ledsamhet över att interventionen 

avslutades och önskade att de hade kunnat fortsätta det naturbaserade programmet 

(Gonzalez et al. 2011b). Vissa deltagare upplevde svårigheter att finna tid till att 

implementera och utöva förvärvade kunskaper och strategier i vardagen (Sahlin et al. 

2014).   

 

5.4 Symtomförbättring och dess konsekvenser 
Den naturbaserade terapin minskade graden av nedstämdhet och oro (Gonzalez et al. 

2011b; Sahlin et al. 2015). Graden av nedstämdhet var fortsatt låg vid uppföljning tre 

(Gonzalez et al. 2011b), sex och tolv månader efter terapin (Sahlin et al. 2015). 

Förbättrad grad av nedstämdhet och uppmärksamhetsförmåga hade ett positivt 

samband med att deltagarna var iväg från sin hemmiljö (Gonzalez et al. 2010). 

Deltagarna uppvisade under terapin även en minskning av depressiva symtom 

(Gonzalez et al. 2010, 2011b; Sahlin et al 2010), som var konstant vid uppföljning 

efter interventionen (Gonzalez et al. 2010). Den minskade graden av depressiva 

symtom hade också ett positivt samband med ökad känsla av sammanhang hos 

deltagarna (Gonzalez et al. 2011a). En studie visade att det fanns en signifikant 

skillnad i förbättring av upplevda depressiva symtom vid jämförelse med en 

kontrollgrupp som erhållit ordinarie vård (Kam & Siu 2010).  

 

Den naturbaserade terapin förbättrade deltagarnas koncentration, planerings- och 

uppmärksamhetsförmåga vilket hade en positiv inverkan på deras depressionsgrad.  

Under och efter interventionen visade deltagarna en minskad tendens till onödigt 

ältande och grubblerier. Dock sågs vid uppföljning en återgång till ursprungsvärdena 

av både uppmärksamhetsförmåga, ältande och grubblerier (Gonzales et al. 2010). 

Under interventionen sågs en förbättring i deltagarnas känslostämning genom bland 

annat en ökad känsla av inspiration, intresse och stolthet (Gonzalez et al. 2011b). 

Antalet deltagare med mild ångest ökade och antalet med allvarlig ångest minskade 

(Sahlin et al. 2015). Den naturbaserade terapin ökade den mentala hälsan (Gonzalez 

et al. 2011b; Lidén et al. 2015; Millet 2008; Sonntag-Öström et al. 2015a) och 

deltagarna fick en signifikant förbättrad hälsorelaterad livskvalitet (Sahlin et al. 

2015; Lidén et al. 2015). I en av studierna kunde däremot ingen signifikant skillnad i 

upplevd livskvalitet påvisas efter den naturbaserade terapin (Kam & Siu 2010). 

Förbättringen av psykisk hälsa, vid mätning av nedstämdhet, oro, självkänsla och 

utbrändhet, var större på våren än på hösten (Sonntag-Öström 2015a). 

 

Symtom på utbrändhet, i form av apati, kognitiv trötthet samt emotionell och fysisk 

utmattning (Sahlin et al. 2014), och stressrelaterade symtom minskade under 

interventionen (Gonzalez et al. 2011b; Kam & Siu 2010; Sahlin et al. 2014, 2015; 

Pálsdóttir, Grahn & Persson 2014). Förbättrade gastrointestinala besvär samt 

minskad yrsel och smärta i bröstet var några av de faktorer som visade på minskade 

symtom av stress (Sahlin et al. 2014) och en ökad aktivitetsförmåga. Upplevelsen av 

svår stress minskade och bidrog till att deltagarna upplevde sin hälsa bättre 

(Pálsdóttir, Grahn & Persson 2014). Både subjektiv upplevelse och mätningar av 

kortisolnivåer i saliven visade minskade stressnivåer under och efter interventionen 

(Millet 2008; Willert, Wieclaw & Thulstrup 2014). Detta ledde i sin tur för en del av 

deltagarna till en minskad användning av läkemedel för utmattningssyndrom. De 

upplevde även en ökad inre kontroll (Millet 2008) och hanterbarhet i jämförelse med 

före interventionen, vilket bidrog till en ökad förmåga att hantera stress i vardagen 

(Pálsdóttir, Grahn & Persson 2014). Den naturbaserade terapin hade en positiv 
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inverkan på deltagarnas sömnkvalitet (Adevi & Mårtensson 2013; Sahlin et al. 2014; 

Sonntag-Öström et al. 2015b; Willert, Wieclaw & Thustrup 2014) vilken ledde till 

succesivt ökade energinivåer (Millet 2008). 

 

Den allmänna funktionsnivån ökade hos deltagarna (Willert, Wieclaw & Thustrup 

2014) och de visade en förbättrad hälsostatus efter interventionen. Trots detta låg 

deltagarnas resultat under den svenska normen (Millet 2008). I en studie framkom 

ingen signifikant skillnad i förbättrat tillstånd mellan de deltagare som hade en hög 

närvaro under interventionen i jämförelse med de som hade låg närvaro (Sonntag-

Öström et al. 2015a). Efter terapin hade antalet sjukhuskontakter och sjukhusdagar 

minskat signifikant (Sahlin et al. 2015; Währborg, Petersson & Grahn 2014). Denna 

minskning gällde främst inom primärvård och psykiatrisk vård (Währborg, Petersson 

& Grahn 2014). Deltagande i naturbaserad terapi minskade dessutom antal dagar 

med sjukersättning. Kontrollgruppen som erhöll ordinarie vård hade ett ökat antal 

dagar med sjukersättning och en nästintill oförändrad skillnad i antal vårdkontakter 

(Sahlin et al. 2015). Med hjälp av naturbaserad terapi ökade deltagarnas självskattade 

arbetsförmåga (Pálsdóttir, Grahn & Persson 2014; Sahlin et al. 2014; Willert, 

Wieclaw & Thulstrup 2014). I en studie framkom dock att terapin inte gav någon 

signifikant förbättring av deltagarnas arbetsförmåga (Kam & Siu 2010). Efter terapin 

hade majoriteten av deltagarna återgått till arbete eller studier (Pálsdóttir, Grahn & 

Persson 2014) och andelen sjukskrivningar hade minskat (Millet 2008; Sonntag-

Öström et al 2015a). 
 

6. Diskussion 
6.1 Metoddiskussion 
För att bäst besvara syftet valde författarna att göra en litteraturstudie med 

systematisk ansats. På så sätt gav studien en bred kännedom om aktuell forskning 

inom det undersökta problemområdet. Att genomföra en kvalitativ studie valdes bort 

bland annat på grund av det geografiska avståndet till platser där terapimetoden 

används. Naturbaserad terapi pågår vanligen under lång tid och har få deltagare 

vilket ytterligare försvårar möjligheterna för en kvalitativ studie på grund av den 

begränsade tidsramen. Eftersom syftet med studien var att undersöka 

problemområdet från ett patientperspektiv hade en kvalitativ studie ställt stora krav 

på etiskt resonemang samt goda kunskaper i intervjuteknik, något som författarna 

saknade (WMA 2013). Utifrån ovan nämnda faktorer stärktes valet av studiedesign.  

 

Vid pilotsökningar i PubMed och Cinahl framkom det att forskningen inom området 

inte var så omfattande men tillräcklig för att kunna genomföra litteraturstudien. Före 

datainsamlingen samlades information om terapimetoden och dess synonymbegrepp 

för att komma fram till de sökord som skulle generera en så bred datainsamling som 

möjligt. För att säkerställa att valda studier besvarade syftet användes PICO och 

SPICE för att tydliggöra inklusionskriterier inför databassökningarna (SBU 2014).  

 

På grund av olika benämningar för naturbaserad terapi valde författarna att inte 

använda ämnesorden i de olika databaserna för att inte förbise artiklar som belyste 

syftet. För att hitta studier med inklusionskriteriet psykisk ohälsa användes ett flertal 

angränsande begrepp i sökningarna. Anledningen till detta var även i detta fall att få 

ett så stort antal träffar som möjligt. I sökträffarna framkom artiklar där 

patientgruppen led av demenssjukdom som enligt DSM-5 innefattas i begreppet 
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psykisk sjukdom (APA 2013). Eftersom demenssjukdom orsakas av både 

psykosociala och somatiska förändringar till skillnad från annan psykisk ohälsa 

(Ottosson 2009) exkluderades dessa artiklar. 

 

Genom att använda den booleska operatorn OR samt trunkering av utvalda begrepp 

(se tabell 1 och 2) breddades samtliga sökningar. Antalet genomförda sökningar 

minskade då endast två sammansatta sökningar med flera gemensamma sökord 

gjordes i varje databas. Nackdelen med detta var att sökningarna gav åtskilliga 

dubbletter vilket var tidskrävande. Genomförda sökningar i Cinahl gav endast 

dubbletter och vid sökning nummer två gav endast sökningen i Scopus nya relevanta 

artiklar. Författarna ansåg trots mängden dubbletter och tidsåtgången att det valda 

sökförfarandet var positivt för att finna så många artiklar som möjligt inom det smala 

forskningsområdet. 
 

Kvalitetsgranskning av valda artiklar gjordes utifrån granskningsmallar anpassade 

för respektive studiedesign (Forsberg & Wengström 2013; SBU 2014) vilket bidrog 

till en strukturerad granskning. För att minska risken för felaktig bedömning 

diskuterades kvalitetsgranskningsmallarnas innehåll noggrant mellan författarna samt 

med handledaren före granskningen. Kvalitetsgranskningsmallarna saknade 

poängsystem och artiklarna värderades därför utifrån mallarnas olika delar samt som 

helhet för att få en så objektiv bedömning som möjligt. Vid tveksamheter kring 

studiens kvalitet bedömdes artiklarna igen separat av författarna vilket ytterligare 

stärkte kvalitetsbedömningen. Att kvalitetsgranskningen har gjorts gemensamt samt 

att artiklar med låg kvalitet har valts bort stärker pålitligheten i studien. Flertalet av 

artiklarna var av medelhög kvalitet, något som författarna anser kan bero på det 

smala forskningsläget. Valet att analysera innehållet med inspiration av kvalitativ 

innehållsanalys enligt Granheim och Lundman (2004), med stegvis identifiering av 

liknande innehåll och kategorisering, förenklande sammanställningen av resultatet. 

 

För att belysa både deltagarnas subjektiva upplevelser samt kvantitativ data valde 

författarna att inkludera både kvalitativa och kvantitativa studier. Tre av de 

inkluderade studierna hade en kombinerad ansats med både kvantitativ och kvalitativ 

metod (Kam & Siu 2010; Pálsdóttir, Grahn & Persson 2014; Sahlin et al. 2014). 

Studiernas olika ansats gav olika perspektiv på litteraturstudiens syfte vilket enligt 

Forsberg och Wengström (2013) bidrar till en ökad validitet. Författarna valde att 

endast inkludera kvalitativa artiklar som beskrev deltagarnas upplevelser. Artiklar 

med utomstående personers synpunkter kunde ha gett ett annat perspektiv på 

problemområden. Samtliga inkluderade artiklar med endast kvalitativ ansats använde 

sig av en semistrukturerad intervjumetod, något som gav en bred och fördjupad 

kunskap om respondentens åsikter (Eliasson 2013).  

 

Två av artiklarna (Kam & Siu 2010; Sonntag-Öström et al. 2015a) i litteraturstudien 

var randomiserade kontrollerade studier, vilket bidrar till en god intern validitet 

(Forsberg & Wengström 2013). Ett fåtal artiklar hade en jämförelsegrupp som vid 

start inte skiljde sig från interventionsgruppen, som enligt Forsberg och Wengström 

(2013) också bidrar till en ökad validitet. I analysen framkom att flera olika 

mätmetoder användes i de kvantitativa artiklarna, vilket medförde svårigheter att 

jämföra studiernas resultat och dra slutsatser. Likheten i benämningen av begreppen 

nedstämdhet och depression samt ångest och oro, som inte skiljs åt i det engelska 

språket, bidrog också till en försvårad tolkning av artiklarnas resultat. 
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Med anledning av att förhållandevis få deltagare har genomfört terapimetoden, hade 

ett flertal av artiklarna ett lågt deltagarantal. För kvantitativa studier påverkar detta 

reliabiliteten då ett lågt antal deltagare minskar studiens representativitet och kan 

påverka styrkan i studiens slutsats (Forsberg & Wengström 2013). Författarna anser 

att det låga deltagarantalet i artiklarna ändå kan ses som en acceptabel andel av den 

population som genomgått naturbaserad terapi. I flera av artiklarna användes ett icke-

slumpmässigt urval, vilket kan ha påverkat resultatet då deltagarna inte 

nödvändigtvis var representativa för litteraturstudiens valda population (Forsberg & 

Wengström 2013). Det icke-slumpmässiga urvalet kan enligt författarna ha påverkat 

resultatet då exempelvis deltagarnas inställning till naturbaserad terapi kan ha 

inverkat på deras intresse för att delta i studien. Resultatet i de artiklarna som hade 

ett icke-slumpmässigt urval visade dock ett liknande resultat som de med ett 

slumpmässigt urval. Det finns inga tillgängliga studier med ett större deltagarantal 

och en mer pålitlig urvalsmetod som besvarar syftet, vilket styrker valet av 

inkluderade artiklar. 

 

Majoriteten av deltagarna i samtliga inkluderade studier var kvinnor, vilket kan 

påverka generaliserbarheten av naturbaserad terapi för personer med psykisk ohälsa. 

Svårigheter att få tillgång till artiklar från andra länder på grund av kostnad för 

tillgång till tidskrifter och bristande forskning om terapimetoden påverkade antalet 

inkluderade artiklar i resultatet. På grund av att problemområdet är relativt outforskat 

och att tillgången till artiklar från länder utanför Norden var begränsad försvåras 

generaliseringar av resultatet till andra vårdsystem. Överförbarheten till den svenska 

sjukvården underlättas av att majoriteten av de artiklar som inkluderades i studien 

var genomförda i Norden. 

 

6.2 Resultatdiskussion 
Resultatet av litteraturstudien visar att naturbaserad terapi kan ha stor betydelse för 

personer med psykisk ohälsa. Naturen blev under och efter terapin en tillflyktsort 

från vardagen och den sociala kontexten hade en positiv inverkan på deltagarna som 

fick en ökad social säkerhet. Resultatet visar även en symtomförbättring och att 

deltagarna fick en förändrad syn på sin livssituation. 

 

Redan på 1860-talet beskrev Nightingale naturen som en självklar del i omvårdnaden 

och betonade dess betydelse för hälsa och tillfrisknande (Nightingale 1859/1969). 

Denna teori överensstämmer med resultatet i litteraturstudien då deltagarna, efter 

naturbaserad terapi, fick en förbättrad symtombild och därmed ett ökat välmående 

(Gonzalez et al. 2010, 2011b; Kam & Siu 2010; Pálsdóttir, Grahn & Persson 2014; 

Sahlin et al. 2014). Även Stephen och Rachel Kaplan (1995) beskriver att naturen, 

där spontan uppmärksamhet som kräver lite energi dominerar, bidrar till lugn och 

väcker fascination. Dagens moderna samhälle kräver i motsats till detta en riktad och 

energikrävande uppmärksamhet. I analogi med detta resonemang beskrev deltagarna 

i litteraturstudien att naturen gav dem en paus från den krävande vardagen (Eriksson, 

Westerberg & Jonsson 2011; Fieldhouse 2003; Gonzalez et al. 2010; Sahlin et al. 

2014). Både kvalitativa undersökningar och kvantitativa mätningar visade även att 

minskad depressionsgrad och ökad uppmärksamhetsförmåga hade ett samband med 

att deltagarna var ifrån sin hemmiljö (Adevi & Mårtensson 2013; Fieldhouse 2003; 

Gonzalez et al. 2010; Kam & Siu 2010; Pálsdóttir et al. 2014; Sonntag-Öström et al. 

2015a). Det framkom även i litteraturstudien att deltagarna fick energi av att vistas i 

naturen (Millet 2008; Pálsdóttir, Grahn & Persson 2014; Pálsdóttir et al. 2014) något 
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som också stämmer överens med makarna Kaplans teori (Kaplan 1995). Deltagarnas 

insikt om vikten av sinnesro (Adevi & Mårtensson 2013; Pálsdóttir, Grahn & Persson 

2014; Sonntag-Öström et al. 2015a) och naturens lugnande effekt (Adevi & 

Mårtensson 2013; Eriksson, Westerberg & Jonsson 2011; Fieldhouse 2003; 

Pálsdóttir et al. 2014; Pálsdóttir, Grahn & Persson 2014; Sahlin et al. 2014; Sonntag-

Öström et al. 2015a) gjorde att de antog ett lugnare tempo i vardagen (Adevi & 

Mårtensson 2013; Pálsdóttir, Grahn & Persson 2014). Stephen och Rachel Kaplan 

(1995) hävdade att en person uppnår mental vila och välmående i naturen genom att 

komma bort från det höga tempot i stadsmiljön. Naturbaserad terapi, som innefattar 

en minskad riktad uppmärksamhet i en annan miljö, kan därmed leda till ett förbättrat 

mående för personer med psykisk ohälsa. 

 

I likhet med resultatet i litteraturstudien beskrev Edvardsson, Sandman och 

Rasmussen (2005) att känsla av säkerhet och att kunna vara sig själv i vårdmiljön 

inverkar på personens välbefinnande. Omgivningen i den naturbaserade terapin gav 

en möjlighet till både avskildhet (Pálsdóttir et al. 2014; Sonntag-Öström et al. 2015a) 

och socialt umgänge (Adevi & Mårtensson 2013; Fieldhouse 2003; Gonzalez et al. 

2011b; Kam & Siu 2010; Pálsdóttir et al. 2014; Sonntag-Öström et al. 2015a) i en 

stimulerande miljö (Pálsdóttir et al. 2014; Sahlin et al. 2014; Sonntag-Öström et al. 

2015a). Detta kan enligt tidigare forskning leda till en förbättrad hälsa eftersom 

deltagarna befinner sig i en tillåtande atmosfär med utrymme för personlig 

återhämtning (Edvardsson, Sandman & Rasmussen 2005).  

 

Aktuell forskning har beskrivit att det finns ett samband mellan sensoriska 

bearbetningsmönster och återhämtning, livskvalitet samt deltagande i samhället för 

personer med allvarlig psykisk sjukdom (Pfeiffer, Brusilovskiy, Bauer & Salzer 

2014). Detta överensstämmer med vårt resultat då fysisk och mental närhet till 

naturen gav deltagarna en sensorisk stimulans som ledde till avslappning (Pálsdóttir 

et al. 2014; Sahlin et al. 2014; Sonntag-Öström et al. 2015a) och ökade deltagarnas 

förmåga att leva i nuet (Eriksson, Westerberg & Jonsson 2011; Fieldhouse 2003; 

Pálsdóttir et al. 2014; Sonntag-Öström et al. 2015a). På motsvarande sätt beskrivs i 

en studie på en psykiatrisk avdelning hur sensorisk stimulans i ett ”sensory room” 

gav patienterna en fristad där de kunde slappna av och få utlopp för sina känslor. 

Stimulansen ledde även till ett ökat självförtroende och välbefinnande samt att 

patienter visade ett större intresse för delaktighet i vården (Björkdahl, Perseius, 

Samuelsson & Lindberg 2016). Utifrån tidigare presenterad forskning kan 

naturbaserad terapi enligt författarna inspirera till miljöanpassningar som främjar en 

god sensorisk stimulans och därmed påverkar vårdtagarens hälsa. 

 

Personer med psykisk ohälsa uttrycker att de vill bli bemötta av sjuksköterskor 

utifrån ett holistiskt synsätt där de blir uppmärksammade som en person och inte ett 

symtom (Gunasekara et al. 2013). I litteraturstudien framkommer det att 

naturbaserad terapi fokuserar på att utnyttja och stärka deltagarnas kapacitet och 

personliga resurser. Sjukdomsbilden hamnar i bakgrunden och den enskilde 

individen blir omvårdnadens mittpunkt. Detta överensstämmer med teoretikern 

Antonovskys ståndpunkt att fokus inte bör ligga på det som orsakar sjukdom utan 

istället på det som bidrar till hälsa. Han presenterade också att följande tre begrepp: 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet påverkar en individs känsla av 

sammanhang (Antonovsky 1979). I litteraturstudien framkom att deltagarna upplevde 

en ökad meningsfullhet (Fieldhouse 2003; Gonzalez et al. 2011a; Sonntag-Öström et 
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al. 2015a) på grund av en känsla av att vara behövd (Adevi & Mårtensson 2013; 

Eriksson, Westerberg & Jonsson; Gonzalez et al. 2011a), att tillhöra en grupp (Adevi 

& Mårtensson 2013; Fieldhouse 2003; Gonzalez et al. 2011b; Pálsdóttir et al. 2014) 

samt att ägna sig åt värdefulla aktiviteter (Gonzalez et al. 2011a; Sonntag-Öström et 

al. 2015a). I likhet med detta är det påvisat att personer med psykisk ohälsa upplever 

ett ökat välbefinnande när de får göra något som känns meningsfullt, använda sina 

styrkor, lära sig nya färdigheter och känna att de bidrar (Lal et al. 2013). Förvärvad 

kunskap och strategier som deltagarna tog med sig från terapin (Eriksson, 

Westerberg & Jonsson 2011; Pálsdóttir et al. 2014; Pálsdóttir, Grahn & Persson 

2014; Sahlin et al. 2014; Willert, Wieclaw & Thulstrup 2014) ledde till en ökad 

hanterbarhet av sin livssituation (Pálsdóttir, Grahn & Persson 2014). Deltagarnas 

förvärvade verktyg gav dem utifrån Antonovskys teori om KASAM en förbättrad 

förmåga att uppfatta, hantera och begripa sin sjukdomssituation (Antonovsky 1979).  

 

Den strukturerade naturbaserade terapin ledde till att deltagarna omprioriterade 

dagliga aktiviteter (Eriksson, Westerberg & Jonsson 2011; Pálsdóttir et al. 2014; 

Pálsdóttir, Grahn & Persson 2014; Willert, Wieclaw & Thulstrup 2014) och lärde sig 

att känna igen tidiga tecken på stress (Sahlin et al. 2014). Det finns även beskrivet att 

personer med psykisk ohälsa genomför egenvård i form av bland annat att vara aktiv 

och att spendera tid i naturen (Biringer, Davidson, Sundfors, Lier & Borg 2015; 

Deegan 2005). Denna egenvård används som ett komplement eller istället för 

ordinerad läkemedelsbehandling (Deegan 2005). Deltagarna i litteraturstudien 

beskrev liknande strategier för att hantera stress i vardagen (Eriksson, Westerberg & 

Jonsson 2011; Pálsdóttir, Grahn & Persson 2014; Pálsdóttir et al. 2014; Sahlin et al. 

2014; Willert, Wieclaw & Thulstrup 2014). Flera artiklar i litteraturstudien belyste 

hur den subjektiva stressnivån minskade efter den naturbaserade terapin (Gozalez et 

al. 2011b; Kam & Siu 2010; Millet 2008; Pálsdóttir, Grahn & Persson 2014; Sahlin 

et al. 2014, 2015; Willert, Wieclaw & Thulstrup 2014) vilket stärktes genom 

mätningar av kortisolnivån i saliven. I och med detta kunde vissa deltagare minska 

eller helt avsluta sin läkemedelsbehandling (Millet 2008). Ovan nämnda faktorer 

indikerar enligt författarna på att naturbaserad terapi kan fungera som ett 

komplement till farmakologisk behandling och bidra till att aktiviteter som främjar 

hälsa blir mer centrala. Vårdpersonal kan genom att fokusera mer på personens egna 

resurser stötta och uppmuntra patienten till aktiviteter som de själva upplever bidrar 

till ett förbättrat hälsotillstånd (Biringer et al. 2015).  

 

I likhet med biofili-hypotesen, att människan är beroende av andra organismer 

(Wilson 1984), belyste samtliga artiklar hur viktig naturen och det sociala 

sammanhanget var. Studier visar att socialt stöd har en positiv inverkan på personer 

med psykisk ohälsa, genom att inge hopp och inspiration samt att uppmärksamma 

förbättringar. Andra viktiga delar i det sociala stödet är att bli accepterad som person, 

få uttrycka sina åsikter och inte bli bedömd utifrån sin sjukdom (Chronister et al. 

2015). I enlighet med detta framkom även i litteraturstudien att deltagarna kände sig 

accepterade (Fieldhouse 2003; Kam & Siu 2010; Sonntag-Öström et al. 2015a) i en 

fördomslös miljö (Adevi & Mårtensson 2013; Pálsdóttir et al. 2014; Pálsdóttir, Grahn 

& Persson 2014; Sonntag-Öström et al. 2015a). Deltagarnas förbättrade sociala 

färdigheter ledde till en ökad social aktivitet i vardagen där naturen blev en viktig 

komponent (Fieldhouse 2003; Gonzalez et al. 2011b; Kam & Siu 2010; Pálsdóttir, 

Grahn & Persson 2014; Sahlin et al. 2014). Det sociala stödet beskrivs i en annan 

studie som viktigt i återhämtningsprocessen för personer med svår psykisk sjukdom. 



 

21 
 

Både storlek och upplevd tillfredställelse av socialt nätverk bidrog till att deltagare 

var mer hoppfulla och målinriktade i sin rehabiliteringsprocess (Corrigan & Phelan 

2004). Social kontakt och gruppsamhörighet bidrog till att deltagarna i 

litteraturstudien upplevde en ökad känsla av sammanhang (Adevi & Mårtensson 

2013; Fieldhouse 2003; Gonzalez et al. 2011b; Pálsdóttir et al. 2014), vilket 

Antonovsky (2005) beskriver som en bidragande faktor till hälsa. 

 

Flera av artiklarna i litteraturstudien hävdar att naturbaserad terapi ökar deltagarnas 

förmåga att återgå till arbetet (Pálsdóttir, Grahn & Persson 2014; Willert, Wieclaw & 

Thulstrup 2014; Sahlin et al. 2014) samt att den leder till ett minskat antal 

sjukskrivningsdagar (Millet 2008; Sonntag-Öström et al. 2015b; Sahlin et al. 2015). 

Enligt WHO (2014) är möjligheten att bidra till samhället samt att arbeta produktivt 

två centrala faktorer som påverkar den psykiska hälsan. En litteraturöversikt visar 

även att en anställning förbättrar självkänslan, livskvaliteten och sjukdomsrelaterade 

symtom samt minskar behovet av psykiatrisk vård för personer med allvarlig psykisk 

sjukdom (Luciano, Bond & Drake 2014). Möjligheten att komma ut på 

arbetsmarknaden för personer med psykisk ohälsa kan enligt Regeringskansliet 

(2015) påverkas negativt av det svenska samhällets stigmatisering av psykisk ohälsa. 

En amerikansk studie antyder även att samhällets stigma av gruppen har en negativ 

påverkan på både arbetsförmåga och självkänsla (Corrigan, Powel & Rusch 2012). 

Litteraturstudien visar att deltagarnas möjlighet att producera sina egna grödor 

medförde ett normaliserande intryck (Fieldhouse 2003) och ett förbättrat 

självförtroende (Eriksson, Westerberg & Jonsson 2011; Pálsdóttir et al. 2014; Kam & 

Siu 2010; Willert, Wieclaw & Thulstrup 2014). Den naturbaserade terapin påverkade 

även deltagarna genom att de fick en ökad social förmåga under och efter terapin 

(Gonzalez et al. 2011b). Ovan nämnda faktorer kan enligt författarna påverka 

arbetsförmågan och viljan att återgå till arbetet. Att komma ut på arbetsmarknaden 

kan vidare ha en positiv påverkan på samhällets stigmatisering av psykisk ohälsa. 

 

De fyra komponenterna, hälsa, miljö, omvårdnad och människa (Fawcett 2005) har 

genomsyrat litteraturstudiens resultat. Den naturbaserade terapin har i samtliga 

artiklar visat sig förena dessa komponenter på ett framgångsrikt sätt och därmed 

bidragit till en förbättrad psykisk hälsa. Personcentrerad vård innebär i likhet med 

detta ett synsätt där människan, miljön och omvårdnad samverkar för att bidra till en 

god hälsa. Att arbeta personcentrerat är att placera personen i centrum och inte 

dennes sjukdomstillstånd (Edvardsson 2010), något som överensstämmer med 

Antonovskys beskrivning om att sjukdomen inte bör vara det centrala (Antonovsky 

1979). Att bedriva en personcentrerad vård samt att söka ny kunskap för att 

genomföra en god omvårdnad beskrivs som två av sjuksköterskans sex 

kärnkompetenser (Leksell & Lepp 2013). Behovet av alternativa terapiformer inom 

den psykiatriska vården ökar på grund av att allt fler drabbas av psykisk ohälsa och 

att befintliga riktlinjer för god vård inte uppfylls (Regeringskansliet 2015). 

Naturbaserad terapi visade sig förbättra den psykiska hälsan hos samtliga deltagare i 

studien, vilket indikerar på dess betydelse för framtida vård. Terapiformen har visat 

sig vara en effektiv behandlingsmetod och studien poängterar vikten av att bedriva 

en omvårdnad där personen står i centrum och miljön är av stor betydelse. 

 

6.2.1 Klinisk implikation 

I resultatet framkom att årstiden påverkade det positiva utfallet och att deltagare med 

hög följsamhet inte hade en större förbättring än de med låg följsamhet (Sonntag-
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Öström et al. 2015a). Författarna anser därmed att det nordiska klimatet skulle kunna 

försvåra implementering och utförande av naturbaserad terapi. En artikel visade dock 

att naturbaserad terapi inomhus gav liknande resultat som terapi utomhus (Willert, 

Wieclaw & Thulstrup 2014) vilket kan indikera att terapiformen kan anpassas utifrån 

årstid för att öka tillgängligheten. Antalet interventionstillfällen bör också noggrant 

utvärderas i förhållande till kostnad och önskad effekt.  

 

En större andel av deltagarna i de studerade artiklarna var kvinnor, något som skulle 

kunna försvåra överförbarheten av naturbaserad terapi till en population med 

liknande sjukdomsbild men med en större andel män. Eftersom psykisk ohälsa, 

orsakad av depression och stress, är vanligare hos kvinnor (WHO 2013) och studier 

visat positiva effekter även för andra populationer (Annerstedt & Währborg 2011) 

skulle resultatet ändå kunna vara representativt och av mer generell, klinisk 

betydelse. Äkta naturelement kan vara svårt att använda inom vården men studier 

visar att även fiktiva naturmiljöer, i form av exempelvis ljud och bilder, kan förbättra 

välbefinnande hos personer med psykisk ohälsa (Björkdahl et al. 2016; Nanda, Eisen, 

Zadeh & Owen 2011). Möjligheten att hitta alternativa sätt att ta till vara på naturens 

stärkande kraft kan på så sätt förenkla implementeringen inom samtliga vårdformer. 

 

6.2.2 Framtida forskning 

Fortsatt såväl grundläggande som avancerad forskning behövs inom området för att 

lägga en evidensbaserad grund för naturbaserad terapi. Fler randomiserade 

kontrollerade studier och kvalitativa studier skulle kunna bidra till fler framtida 

systematiska litteraturöversikter av hög kvalitet. För att öka möjligheten för 

implementering av naturbaserad terapi som behandlingsform krävs även fler studier 

som jämför effekterna av terapiformen med ordinarie vård. En ökad heterogenitet 

kan vara av vikt för att ytterligare öka överförbarheten till andra populationer. Ökad 

evidens och uppmärksamhet skulle kunna bidra till en minskad stigmatisering av 

psykisk ohälsa i samhället samt en ökad förståelse för naturens påverkan på hälsa.  
 

6.3 Konklusion 
I studien framkom att naturbaserad terapi har stor betydelse för tillfrisknande och 

daglig funktion för personer med psykisk ohälsa. En ökad förmåga att anpassa och 

hantera sin livssituation bidrar till en förbättrad arbetsförmåga och ökad social 

aktivitet. Naturen som vårdande miljö behöver få ytterligare uppmärksamhet, då den 

på ett naturligt sätt tillvaratar personliga resurser och inger välbefinnande. Resultatet 

i studien visar att omvårdnad som utgår ifrån ett salutogent perspektiv där människan 

står i centrum i en terapeutisk naturmiljö kan leda till en förbättrad psykisk hälsa. 

Studien belyser vikten av att värdera naturen som en resurs inom sjukvården samt att 

vidare studera och implementera naturbaserad terapi som en kompletterande 

behandling för psykisk ohälsa. 
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Tabell 3. Första sökningen. 

Databas Sökord Antal träffar Lästa abstract 

(med dubbletter) 
Valda 

artiklar 

Dubbletter 

PubMed ("horticulture therapy" OR "therapeutic horticulture" OR nature-based* 

OR Nature-assisted*) AND (psychologic* OR psychiatr* OR Mental 

disorder OR "mental illness" OR mental health OR nurse OR nursing 

care OR rehabilitation) 

FILTER: English, Spanish, Swedish. 2015-11-26 

53 25 9 0 

PsykInfo ("horticulture therapy" OR "therapeutic horticulture" OR nature-based* 

OR Nature-assisted*) AND (psychologic* OR psychiatr* OR Mental 

disorder OR "mental illness" OR "mental health" OR nurse OR "nursing 

care" OR rehabilitation) 

FILTER: English 2015-11-26 

118 26 (32) 5 6 

Scopus ("horticulture therapy" OR "therapeutic horticulture" OR nature-based* 

OR Nature-assisted*) AND (psychologic* OR psychiatr* OR "Mental 

disorder" OR "mental disorders" OR "mental illness" OR "mental 

health" OR nurse OR ”nursing care” OR rehabilitation) 

FILTER: english, swedish, spanish 2015-11-30 

111 27 (41) 3 14 

CINAHL ("horticulture therapy" OR "therapeutic horticulture" OR nature-based* 

OR Nature-assisted*) AND (psychologic* OR psychiatr* OR Mental 

disorder OR "mental illness" OR "mental health" OR nurse OR "nursing 

care" OR rehabilitation) 

FILTER: english. 2015-11-30 

35 3 (15) 0 12 

AMED (horticulture therapy OR therapeutic horticulture OR nature-based* OR 

Nature-assisted*) AND (psycholog* OR psychiatr* OR Mental disorder 

OR mental illness OR mental health OR nurse OR nursing care OR 

rehabilitation) 

FILTER: English. 2015-11-30 

15 5 (9) 2 4 

Totalt:  332 86 (97) 19 36 
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Tabell 4. Andra sökningen 

Databas Sökord Antal  

träffar 

Lästa abstract 

(med dubbletter) 
Valda 

artiklar 

Dubbletter 

PubMed (”Garden therapy” OR ”rehabilitation garden” OR ”therapeutic garden” 

OR horticultural therapy) AND (psychologic* OR psychiatr* OR 

Mental disorder OR "mental illness" OR mental health OR nurse OR 

nursing care OR rehabilitation) 

FILTER: English, Spanish, Swedish. 2015-12-01 

52 4 (15) 0 11 

Psycinfo (”Garden therapy” OR ”rehabilitation garden” OR "therapeutic garden” 

OR ”horticultural therapy”) AND (psychologic* OR psychiatr* OR 

"Mental disorder" OR "mental disorders" OR "mental illness" OR 

"mental health" OR nurse OR ”nursing care” OR rehabilitation) 

FILTER: English. 2015-12-01 

57 3 (6) 0 3 

Scopus (”Garden therapy” OR ”rehabilitation garden” OR ”therapeutic garden” 

OR ”horticultural therapy”) AND (psychologic* OR psychiatr* OR 

"Mental disorder" OR "mental disorders" OR "mental illness" OR 

"mental health" OR nurse OR ”nursing care” OR rehabilitation) 

FILTER: English, Swedish, Spanish. 2015-12-01 

119 36 (46) 5 10 

Cinahl (”Garden therapy” OR ”rehabilitation garden” OR ”therapeutic garden” 

OR ”horticultural therapy”) AND (psychologic* OR psychiatr* OR 

"Mental disorder" OR "mental disorders" OR "mental illness" OR 

"mental health" OR nurse OR ”nursing care” OR rehabilitation) 

FILTER: English. 2015-12-02 

32 6 (11) 0 5 

AMED (”Garden therapy” OR ”rehabilitation garden” OR therapeutic garden” 

OR ”horticultural therapy”) AND (psychologic* OR psychiatr* OR 

"Mental disorder" OR "mental disorders" OR "mental illness" OR 

"mental health" OR nurse OR ”nursing care” OR rehabilitation) 

FILTER: English. 2015-12-02 

31 3 (6) 0 3 

Totalt:  291 52 (84) 5 32 
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Tabell 5. Artikelmatris 

Författare, 

år, land 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(interventions-

/kontrollgrupp) 

Resultat Kvalitet 

Adevi, A.A; 

Mårtensson, F. 

2013, Sverige. 

Stress rehabilitation 

through garden 

therapy: The garden as 

a place in the recovery 

from stress 

Undersöker 

trädgårdsterapins 

påverkan på stress-

rehabilitering med fokus 

på naturens roll som en 

del i den terapeutiska 

miljön.  

Kvalitativ 

studie med 

semi-

strukturerade 

intervjuer. 

5  Deltagarna beskrev naturens 

positiva, sensoriska stimulans för 

fysiskt och psykiskt välmående och 

trädgårdens förmåga att främja 

social interaktion. Trädgården gav 

deltagarna både struktur och frihet 

där de kunde testa olika strategier.  

Medelhög 

Eriksson, T; 

Y. 

Westerberg; 

H. Jonsson, 

2011, Sverige. 

Experiences of women 

with stress-related 

ill health in 

a therapeutic gardening 

program 

Att undersöka och 

beskriva hur kvinnor med 

stress-relaterad ohälsa 

upplever rehabiliterings-

processen i en terapeutisk 

trädgård och hur dessa 

upplevelser kopplas 

samman till dagliga livet. 

 

Kvalitativ 

studie med 

semi-

strukturerade 

intervjuer 

5 Trädgårdsmiljön upplevdes som en 

trygg och säker miljö som främjade 

engagemang i dagliga aktiviteter 

som gav deltagarna glädje och 

avslappning. Upplevelserna kunde 

sedan implementeras i vardagen 

och ledde till att deltagarna 

prioriterade glädjefyllda aktiviteter. 

Medelhög 

Fieldhouse, J, 

2003, 

Storbritannien. 

The Impact of an 

Allotment Group on 

Mental Health Clients’ 

Health, Wellbeing and 

Social Networking 

Undersöka hur patienter 

med svår psykisk 

sjukdom upplever 

deltagande i en 

hortikulturell grupp, samt 

betydelsen av den sociala 

interaktionen. 

Kvalitativ 

studie med 

semi-

strukturerade 

intervjuer. 

9 Studien visar att relationen mellan 

växterna och deltagarna ledde till 

en ökad interaktion med deras 

omgivning, förbättrad hälsa och 

funktionsnivå samt subjektivt 

välbefinnande.  

Medelhög 

Gonzalez, M-

T; Hartig, T; 

Grindal Patil, 

G; Martinsen, 

E-W; 

Kirkevold, M. 

2011, Norge. 

A Prospective Study of 

Existential Issues in 

therapeutic horticulture 

for clinical depression 

Att undersöka 

förändringar i existentiella 

frågor och grad av 

depression under en 

trädgårdsterapeutisk 

intervention. 

Kvantitativ, 

prospektiv 

studie.  

46  

Studie 1:18  

Studie 2: 28 

Studien visade på att hortikulturell 

terapi inte ledde till någon 

signifikant skillnad i existentiella 

frågor trots en signifikant 

minskning av depressiva symtom 

efter interventionen.  

Medelhög  
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Gonzalez, M-

T; Hartig, T; 

Grindal Patil, 

G; Martinsen, 

E-W; 

Kirkevold, M. 

2011, Norge. 

A prospective study of 

group cohesiveness in 

therapeutic horticulture 

for clinical depression 

Att undersöka 

förändringar i psykologisk 

belastning och socialt 

deltagande hos personer 

med depression under och 

efter deltagande i 

trädgårdsrehabilitering 

samt om förändringen 

hade ett samband med 

gruppsammanhållning. 

 

Kvantitativ, 

prospektiv 

studie. 

46 Studien visade på signifikant 

förbättring i samtliga parametrar 

kopplat till psykisk hälsa under 

interventionen. Depressionsgraden 

var fortsatt låg i förhållande till 

start, vid 3 månaders uppföljning. 

Förbättrad social aktivitet och 

grupptillhörighet etablerades snabbt 

under interventionen och spelade en 

viktig roll. 

Medelhög 

Gonzalez, M-

T; Hartig, T; 

Grindal Patil, 

G; Martinsen, 

E W; 

Kirkevold, M. 

2010, Norge. 

Therapeutic 

horticulture in clinical 

depression: a 

prospective study of 

active components 

Att undersöka förändring 

i grad av depression, 

uppmärksamhetsförmåga 

och ältande hos individer 

med depression under ett 

hortikulturellt program 

samt undersöka 

sambandet med att vara 

iväg och fascination. 

Kvantitativ 

prospektiv 

studie 

28 Graden av depression, ältande och 

uppmärksamhetsförmåga 

förbättrades under interventionen. 

Förbättring i grad av depression 

påverkades av faktorer som att 

komma bort från vardagen och 

fascination. Förbättringen av 

depression kvarstod vid 

uppföljning.  

 

Hög 

Kam, M-C-Y; 

Siu, A-M-H. 

2010, Kina. 

Evaluation of a 

horticultural activity 

programme for persons 

with psychiatric illness 

Utvärdera effekter av ett 

hortikulturellt program för 

copingstrategier, 

arbetsförmåga och 

livskvalitet för personer 

med psykisk sjukdom. 

Randomiserad 

kontrollerad 

pilotstudie 

med 

kvantitativ och 

kvalitativ 

ansats. 

22(10/12) Det hortikulturella 

aktivitetsprogrammet var effektivt 

då graden av ångest, depression och 

stress minskade hos personer med 

psykisk sjukdom. Dess påverkan på 

arbetsförmåga och livskvalitet 

behöver dock ytterligare studeras.   

Medelhög 

Lidén, E; 

Alstersjö, K; 

Gurné, F-L; 

Fransson, S; 

Bergbom, I. 

2015, Sverige. 

Combining garden 

therapy and supported 

employment - a 

method for preparing 

women on long-term 

sick leave for working 

life 

Undersöka om deltagande 

i ett rehabiliterings-

program bestående av 

trädgårdsterapi och 

arbetsstöd kan förbättra 

livskvalitet hos 

långtidssjukskrivna 

kvinnor. 

Kvantitativ 52 Trädgårdsterapi i kombination med 

sysselsättningsstöd förändrade 

deltagarnas mentala och sociala 

välbefinnande positivt och ökade 

möjligheterna att återgå till 

arbetslivet.  

 

Hög 
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Millet, P. 

2008, Sverige. 

Integrating horticulture

 into the 

vocational rehabilitatio

n process of 

individuals with 

exhaustion syndrome 

(burnout): A pilot 

study 

Undersöka och 

dokumentera om 

användandet av 

hortikulturella aktiviteter 

kan vara en metod för 

arbetsrehabilitering för 

personer med 

utmattningssyndrom. 

Kvantitativ 32 Studien visade att trädgårdsmiljön 

kunde ha inflytande på den 

yrkesinriktade rehabiliterings-

processen. Miljön bidrog till en 

minskning av deltagarnas 

stressnivåer och konsumtion av 

läkemedel minskade under 

interventionen. 

 

Medelhög 

Pálsdóttir, A-

M; Grahn, P; 

Perssson, D. 

2014, Sverige. 

Changes in 

experienced value of 

everyday occupations 

after nature-based 

vocational 

rehabilitation 

Beskriva och kartlägga 

deltagarnas upplevelser av 

vardaglig sysselsättning 

efter naturbaserad 

arbetsträning samt att 

undersöka förändringar i 

grad av stress, hälsa, 

återgång till arbete. 

Longitudinell 

studie med 

kvalitativ och 

kvantitativ 

ansats.  

21 Den naturbaserade interventionen 

ledde till att deltagarna fann en ny 

takt i livet för att på ett bättre sätt 

kunna balansera de dagliga 

utmaningarna. Stress-symtomen 

minskade för de flesta och de 

återgick till arbete och sociala 

kontakter. 

Medelhög 

Pálsdóttir, A-

M; D. 

Persson; B. 

Persson; P. 

Granh, 2014, 

Sverige. 

The Journey of 

Recovery and 

Empowerment 

Embraced by nature - 

clients perspective on 

nature-based 

rehabilitation in 

relation to the role of 

the natural 

environment 

Undersöka och beskriva 

hur deltagare med 

stressrelaterad psykisk 

ohälsa deltog i en 

naturbaserad 

rehabilitering och 

beskriva deras 

rehabilitationsprocess i 

förhållande till den 

naturliga omgivningen 

 

Kvalitativ 

studie med 

semi-

strukturerade 

intervjuer 

43 Naturbaserad rehabilitering 

inkluderade tre faser ”prelude, 

recuperating & empowerment”. 

Naturens stimulering gav 

återhämtning och väckte tankar 

kring deltagarnas livssituation. En 

modell framställdes där man kan 

följa rehabiliterings-processens 

olika faser. 

 

Hög 

Sahlin, E; 

Ahlborg Jr, G; 

Tenenbaum, 

A; Grahn, P. 

2015, Sverige. 

Using Nature-Based 

Rehabilitation to 

Restart a Stalled 

Process of 

rehabilitation in 

individuals with stress-

related mental illness 

Att undersöka effekterna 

av naturbaserad 

rehabilitering för patienter 

med utmattningssyndrom 

eller stressrelaterad 

psykisk ohälsa. 

Kvantitativ 

observationsst

udie. 

102 (57/45) Naturbaserad rehabilitering gav 

minskad grad av depression, ångest, 

utbrändhet och ökad känsla av 

välbefinnande vid samtliga 

uppföljningar i jämförelse med 

innan interventionen och en 

signifikant minskning av 

vårdkontakter. 

Medelhög 
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Sahlin, E; 

Ahlborg Jr, G; 

Matuszczyk, 

J-V; Grahn, P. 

2014, Sverige. 

Nature-Based Stress 

Management Course 

for Individuals at Risk 

of adverse health 

effects from work-

related stress - effects 

on stress related 

symptoms, workability 

and sick leave 

 

Undersöka om deltagande 

i en naturbaserad 

stresshanteringskurs kan 

influera och ändra en 

negativ hälsotrend för 

personer med 

stressrelaterade problem.  

Observationsst

udie med 

kvalitativ och 

kvantitativ 

ansats. 

33 Huvudresultatet visade förbättrade 

utmattningssymtom, minskad 

sjukskrivning och ökad 

arbetsförmåga efter kurs och även 

vid uppföljning. Deltagarna 

använde strategier från kursen för 

att hantera sin stress före, under och 

efter rehabiliteringen.  

Medelhög 

Sonntag-

Öström, E; 

Stenlund, T; 

Nordin, M; 

Lundell, Y; 

Ahlgren, C; 

Fjellman-

Wiklund, A; 

Järvholm, L. 

S; Dolling, A. 

2015, Sverige. 

"Nature's effect on my 

mind" - Patients' 

qualitative experiences 

of a forest-based 

rehabilitation 

programme 

Undersöka den personliga 

upplevelsen och effekter 

på sinnet för personer 

med utmattningssyndrom 

vid vistelse i utvalda 

skogsmiljöer. 

Kvalitativ 

studie med 

semi-

strukturerade 

intervjuer. 

19 Deltagarna hade till en början svårt 

att anpassa sig till naturen men 

efterhand blev skogen en fristad där 

man fann sinnesro. En modell 

framställdes med faktorer som 

påverkar resan mot inre frid. 

Medelhög 

Sonntag-

Öström, E; 

Nordin, M; 

Dolling, A; 

Lundell, Y; 

Nilsson, L; 

Järvholm, L.S. 

2015, Sverige. 

Can rehabilitation in 

boreal forests help 

recovery from 

exhaustion disorder? 

The randomised 

clinical trial ForRest 

Undersöka om vistelse i 

nordisk skogsmiljö kan 

användas i rehabilitering 

av utmattningssyndrom 

Kvantitativ, 

randomiserad 

kontrollerad 

studie. 

78 (35/43) Deltagarna visade en förbättrad 

psykisk hälsa och uppmärksamhet 

vid uppföljning. Det visades ingen 

signifikant skillnad i effekt mellan 

intervention och kontrollgrupp. 

Öppna och ljusa miljöer med skydd 

var de populäraste skogsmiljöerna. 

Hög 

Willert, M-V; 

Wieclaw, J; 

Thulstrup, A-

M. 2014, 

Danmark. 

Rehabilitation of 

individuals on long-

term sick leave due to 

sustained stress-related 

symptoms: A 

comparative follow-up 

study 

Utvärdera effekten av 

Mariendals trädgårds-

rehabiliteringsprogram för 

individer med 

långtidssjukskrivning på 

grund av stressrelaterade 

symtom 

Longitudinell 

kvantitativ 

studie. 

93 (48/45) Båda grupperna visade en statistiskt 

signifikant förbättring i psykiska 

symtom, stresshantering, 

funktionsnivå och självuppfattad 

arbetsförmåga. Det fanns dock 

ingen signifikant skillnad i effekt 

mellan grupperna. 

Hög 
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Währborg, P; 

Petersson, I-F; 

Grahn, P. 

2014, Sverige. 

Nature-assisted 

rehabilitation for 

reactions to severe 

stress and/or 

depression in a 

rehabiliation garden: 

long-term follow-up 

including comparison 

with a matched 

population-based 

reference cohort 

 

Undersöka förändringar i 

sjukskrivning och 

hälsotillstånd hos 

personer med depression 

och stressyndrom, som 

genomför en naturbaserad 

rehabilitering. 

Kvantitativ, 

retrospektiv 

kohort-studie. 

781 

(103/678) 

Det visade ingen signifikant 

förändring för deltagarnas 

sjukpenning eller kompensation 

efter rehabiliteringen. 

Rehabiliteringen gav en signifikant 

minskning av hälsokonsumtion, 

speciellt inom primärvård och 

psykiatrisk vård, och visade en 

statistiskt signifikant skillnad med 

kontrollgruppen. 

Medelhög 
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