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Abstrakt 

Bakgrund: Psykisk ohälsa är ett växande hälsoproblem. Att rehabiliteras i naturmiljö har 

visats bidra till ökad hälsa för personer med svår stress. Att göra en litteraturöversikt är 

aktuellt för att konstatera vad det finns för forskning idag om rehabilitering i naturmiljö. 

Syfte: Syftet med översikten är att kartlägga forskning om rehabilitering i naturmiljö för 

personer med svår stress utifrån ett arbetsterapeutiskt perspektiv. Metod: Litteraturöversikt 

med 13 granskade artiklar med kvantitativa, kvalitativa och en mixad metod. Artiklarna 

analyserades med en integrerad analys med utgångspunkt i Model Of Human Occupation och 

International Classification of Functioning, Disability and Health. Resultat: Det bekräftades 

att det generellt sett finns få studier inom området, men framförallt att det är bristfälligt inom 

trädgårdsterapi som är ett eget område inom arbetsterapi. Det bekräftades även att 

rehabilitering i naturmiljö har en positiv påverkan på den psykiska och fysiska hälsan. 

Rehabiliteringsinsatserna gav motivation i återgång till arbete och ökade kreativitet under 

rehabiliteringen och i vardagen. Slutsats: Det konstaterades att rehabilitering i naturmiljö har 

en positiv påverkan på hälsan, men att det fortfarande finns få primärstudier. 

Arbetsterapeutens kompetens om bland annat kreativitet och det holistiska perspektivet 

konstaterades även vara värdefullt. 
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Abstract  
Background: Mental illness is a growing health issue. Rehabilitation in a natural 

environment has been shown to contribute to increased health for people with severe stress. 

It is important to do a literature review to ascertain what research there is today on 

rehabilitation in a natural environment. Aim: The object of the review is to map research on 

rehabilitation in natural environment for people with severe stress from an occupational 

therapy perspective. Method: A literature review with 13 articles including both qualitative, 

quantitative and a mixed method were reviewed. The articles were analysed with an 

integrated analysis based on Model Of Human Occupation and International Classification of 

Functioning, Disability and Health. Results: It was confirmed that there are generally few 

studies in the area but above all that it is inadequate in garden therapy which is a separate area 

in occupational therapy. It was also confirmed that rehabilitation in a natural environment has 

a positive impact on physical and mental health. The rehabilitation effort motivated return to 

work and increased the individual’s creativity during rehabilitation and in everyday life. 

Conclusion: It was found that rehabilitation in a natural environment had a positive impact on 

health, but primary studies are scarce. The occupational therapist expertise on creativity 

among other things and the holistic perspective were also found valuable. 

Keywords: Nature-based rehabilitation, nature-based therapy, horticultural therapy, 

occupational therapy. 
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Inledning 
År 2017 led cirka 792 miljoner människor i världen av psykisk ohälsa (Richie & Roser, 

2019). I Sverige är psykisk ohälsa ett växande problem (Folkhälsomyndigheten, 2019) och är 

den vanligaste anledningen till sjukskrivningar, där reaktion på svår stress och 

anpassningsstörning står för hälften av dem (Försäkringskassan, 2017). År 2017 gav alla 

sammanlagda sjukskrivningar i Sverige en samhällskostnad på 62 miljarder kronor i form av 

förlorat arbete (Sanandaji, 2018). 

 

Forskning har visat att vistelse i natur har goda effekter på mentala och fysiska stressymptom 

(Bernhardsson et al., 2016; Detweiler et al., 2012; Eriksson, Karlström, Jonsson, & Tham, 

2010). Statens beredning för medicinsk och social utvärderings (SBU) upplysningstjänst 

uttalade 2014 och 2016 att det inte fanns tillräckligt med nya resultat gällande rehabilitering i 

naturmiljö som behandlingsmetod för långvarig stressrelaterad ohälsa (SBU, 2014; SBU, 

2016). SBU har tidigare sammanfattat att det därför inte går att generalisera att rehabilitering i 

naturmiljö har goda effekter på stressymptom. Försäkringskassan (2017) uttryckte också att 

reaktion på svår stress och anpassningsstörning är ett av de områdena där det behövs mer 

evidensbaserad behandling och att det är där hälso-sjukvården behöver stärka sin 

forskningsbas. Av de studier som presenteras av SBU (2014) var endast en studie från en 

arbetsterapeutisk tidskrift. Litteraturöversikten kommer därför utgå ifrån ett arbetsterapeutiskt 

perspektiv eftersom det ger ett nytt perspektiv på ämnet och då det är en relativt ny arena för 

arbetsterapeuter att arbeta inom (Nilsson, 2009a). Sammanfattningsvis är författarna baserat 

på SBUs och försäkringskassans uttalade intresserade över att göra en litteraturöversikt för att 

belysa kunskapsläget över rehabiliteringsinsatser i natur utifrån ett arbetsterapeutiskt 

perspektiv.  

 

Bakgrund  

Definition av svår stress 
När människan utsätts för utmaning, krav, belastning eller hot reagerar kroppen på detta och 

stress uppstår (Skärsäter & Wiklund Gustin, 2019). Kroppens inre balans rubbas och är inte 

längre i sitt stabila tillstånd. Stress kan upplevas som stimulerande och positiv, men även som 

negativ och psykiatriska diagnoser kan uppstå (Leopardi, 2016). Vanliga diagnoser är 

anpassningsstörning, posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) eller utmattningssyndrom 

(Währborg, 2009).  



2 

 

I International Classification of Disease (ICD-10) kategoriseras reaktion på svår stress och 

anpassningsstörningar med koden F.43. Det är ett samlingsnamn som inkluderar psykiatriska 

störningar som orsakas från påverkan av yttre omständigheter (WHO, 2016). Diagnoser som 

ryms här är: anpassningsstörning, annan stressreaktion, akut stressreaktion och PTSD (WHO, 

2016). Författarna kommer utgå ifrån samtliga diagnoser inom reaktion på svår stress och 

anpassningsstörningar men kommer i översikten sammanfatta det som svår stress.  

  

Annan stressreaktion är enligt ICD-10 (Sveriges version) utmattningssyndrom, där stressen är 

en belastning utan möjlighet till återhämtning och som oftast orsakas av arbetsrelaterad stress 

(Leopardi, 2016; Socialstyrelsen, 2017d). Tillståndet beskrivs som svår trötthet där den 

psykiska energin hos individen är uttömd (Währborg, 2009). Vanliga funktionsnedsättningar 

eller aktivitetsbegränsningar kan vara koncentrationssvårigheter, ljudkänslighet eller att göra 

aktiviteter som ställer krav (Socialstyrelsen, 2017d). Stressen kan påverka de exekutiva 

funktionerna i hjärnan, samt kan somatiska symtom upplevas (Wallensten, Åsberg, Wiklander 

& Nager, 2019).  

 

Anpassningsstörning uppstår när individen behöver anpassa sig till en livsförändring eller 

upplever en stressande händelse (WHO, 2016). Störningen uppstår om händelsen sker under 

en öm punkt i livet eller påverkar en känslig individ (Åsberg & Nygren, 2016). Det är en 

sorgereaktion där individen behöver längre tid till anpassning vid nya livssituationer eller vid 

någon form av belastande situation. Funktionsnedsättningar som följer kan vara ångest, 

depression eller koncentrationssvårigheter och aktivitetsbegränsningar kan vara att ha svårt att 

fatta beslut eller att lösa problem (Socialstyrelsen, 2017a).  

 

Akut stressreaktion uppstår i anslutning till ett direkt trauma och försvinner vanligtvis inom 

ett par dagar, men kan utvecklas till PTSD eller depression. Funktionsnedsättningar kan vara 

förändrat medvetandetillstånd eller förändrad verklighetsuppfattning. Aktivitetsbegränsningar 

kan vara svårigheter att fatta beslut eller agera under stress (Socialstyrelsen, 2017b).  

 

För att få diagnosen PTSD ska individen bland annat ha varit med om en traumatisk händelse 

som kan innebära att individen upplever plågsamma återupplevelser eller negativa 

sinnesstämningar. Dessa symptom ska ha varat i minst en månad (Willebrand, 2016). Vanliga 

funktionsnedsättningar kan vara koncentrationssvårigheter, nedsatt minne eller trötthet och 
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aktivitetsbegränsningar kan vara att undvika platser eller aktiviteter som är relaterade till 

traumat (Socialstyrelsen, 2017c). 

 

Rehabilitering i naturen  

Rehabilitering definieras inom hälso- och sjukvården som att individen ska få tillbaka en 

förmåga eller funktion som är nedsatt. Målet är att hjälpa individen att återfå bästa möjliga 

funktionsförmåga och få leva ett aktivt, självständigt och meningsfullt liv igen genom olika 

insatser (Lexell & Rivano-Fischer, 2017).  

Naturbaserad rehabilitering, naturbaserad terapi och trädgårdsterapi är tre behandlingsinsatser 

med nästan samma innebörd men med olika definitioner. Författarna har i översikten valt att 

använda begreppet rehabilitering i naturmiljö för att sammanfatta de tre begreppen, då det 

inte finns någon gemensam benämning på dem. Gemensamt för de tre olika insatserna är 

bland annat att man arbetar med trädgårdsrelaterade aktiviteter som utförs i naturen eller i 

trädgård med ett rehabiliterande, sensoriskt och terapeutiskt fokus. 

Naturbaserad rehabilitering  

Naturbaserad rehabilitering (NBR) är en insats som sker i ett naturområde eller i en 

specialdesignad trädgård, med aktiviteter som är terapeutiska och har en sensorisk stimulans. 

Insatsen riktar sig till långtidssjukskrivna som har stressrelaterade besvär där fokus ligger på 

att individen ska ut i arbetslivet igen. NBR utförs vanligtvis av ett multimodalt team 

bestående av arbetsterapeuter, psykoterapeuter, psykologer samt en person som har 

kompetens inom trädgård och natur. Insatsens längd är vanligtvis 8-28 veckor på en grupp 

med cirka åtta deltagare som ses två till fyra dagar varje vecka (Bernhardsson et al., 2016).  

Naturbaserad terapi 

Naturbaserad terapi (NBT) grundar sig på teorin om miljöpsykologi och naturliga miljöer 

samt teorin att naturen kan förbättra människans mentala förmåga (Poulsen, 2017). NBT har 

fokus på att engagera individen i en utomhusmiljö och att stimulera kroppens sensoriska 

system (Corazon, Schilhab & Stigsdotter, 2011). I NBT ingår olika interventioner som baserar 

sig i naturen och som har ett terapeutiskt syfte där interventionerna är anpassade efter 

klienternas behov (Poulsen, 2017). I Europa är trädgårdsterapi det mest praktiserade exemplet 

på NBT (Stigsdotter et al., 2011).  

Det finns olika program inom NBT som erbjuds beroende på klientens resurser och behov, till 

exempel kan terapin genomföras på rehabiliteringscentrum, sjukhus eller äldreboende 
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(Stigsdotter et al., 2011). Miljöns utformning är viktig i NBT. För personer som lever med 

svår stress bör aktiviteterna och miljön utformas så de upplevs som trygga och ställer rätt krav 

på individens förutsättningar (Stigsdotter et al., 2011). 

 

Trädgårdsterapi  

Trädgårdsterapi har använts sedan 1800-talet, men är ett ganska nytt område inom arbetsterapi 

(Nilsson, 2009a). Trädgårdsterapi är en typ av NBT som utgår ifrån att använda 

trädgårdsarbete och växter (Hewson, 1994). I trädgårdsterapi arbetar arbetsterapeuter i team. 

Olika teoribildningar inom miljöpsykologi, landskapsarkitektur och arbetsterapi förklarar hur 

människans fysiska och psykiska hälsa gynnas av att vistas i natur (Nilsson, 2009a). Vad som 

utmärker trädgårdsterapi är att individen arbetar med levande material, till exempel växter 

som bland annat stimulerar tankar och gör kroppen medveten (Hewson, 1994; Stigsdotter et 

al., 2011). Målet i trädgårdsterapi kan skifta mellan olika vårdenheter beroende på fysiska, 

emotionella, sociala och intellektuella behov hos individen (Nilsson, 2009c). Inom psykiatrisk 

vård används den fysiska miljön i första hand till att lindra den stress som individen är utsatt 

för. Fokus ligger på att hjälpa individen att få ett förbättrat vardagsliv genom att arbeta med 

orientering i tid och rum (Nilsson, 2009b).  

 

Tidigare forskning om rehabilitering i naturmiljö 
Att vistas i natur möjliggör för förbättringar av människors välmående, deras stressymtom och 

fysiska symtom (Hart, 2016; Marcus & Barnes, 1999). Forskning visar även att vistelser i 

natur ökar den upplevda hälsan och påverkar beteendet (Repke et al., 2018).  

 

I en studie av Willert, Wieclaw och Thulstrup (2014) jämfördes Stress- & Jobmanagement 

program1 med en rehabiliteringsinsats i naturmiljö. Det visades ingen större skillnad mellan 

de två interventionerna, men deltagare i naturmiljön fick förbättrad självupplevd 

arbetsförmåga och viss förbättrad sömnkvalitet.  

I Sahlin, Matuszczyk, Ahlborg och Grahn (2012) studie beskrev vissa deltagare i NBT att de 

hade fått en ny och positiv syn på sin kapacitet, sig själva och sin sjukdom. De fick upp 

ögonen för nya saker i omgivningen och ett nytt perspektiv hur de skulle hantera stressfulla 

situationer. De fick en distans till sina handlingar och kunde agera utan prestationsångest. 

Eftersom de blev bemötta av acceptans och förståelse av de andra uppskattade deltagarna 

                                                             
1 Stressrehabiliteringsprogram med utbildning, fysisk aktivitet, mindfulness, yoga och med syfte för återgång till arbete 

(Willert et al., 2014).  
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varandra närvaro och accepterade sig själva. Att se andra deltagare som var längre fram i 

återhämtningen gav dem hopp. Naturen och trädgårdsaktiviteterna lärde dem självreflektion, 

låta saker ta sin tid, vara avslappnade under aktiviteter, ta pauser och göra en sak i taget.  

Ett resultat av studien Bernhardsson et al., (2016) var att deltagare som deltagit i studier i 

rehabilitering i naturmiljö upplevde positiva hälsoeffekter när de arbetade i trädgård eller 

vistades i naturen. Under rehabiliteringen upplevde deltagarna att stressen hade minskat. I 

Eriksson et al., (2010) studie om rehabiliteringsinsatser för personer med stress beskrev alla 

deltagare att rehabilitering i naturmiljö hade ett positivt inflytande i deras vardag, där alla 

förutom två av deltagarna återvände till arbete eller utbildning efter rehabiliteringsinsatsen. 

Gemensamt i de två studierna var att deltagarna fick lära sig och utveckla medvetna strategier 

för att hantera stress och vardagliga situationer (Bernhardsson et al., 2016; Eriksson et al., 

2010).  

 

Rehabilitering i naturmiljö och arbetsterapi 
Kreativa, meningsfulla eller lugnande aktiviteter är någonting som arbetsterapeuter många 

gånger använder i ett terapeutiskt syfte och möjliggör bland annat för andrum (Gamborg, 

2016; Leufstadius & Argenzell, 2016; Leufstadius, Gunnarsson & Tjörnstrand, 2014). 

Aktiviteter som utförs i rehabilitering i naturmiljö kan beskrivas som kreativa. Detta eftersom 

kreativitet inte nödvändigtvis behöver vara aktiviteter som skapar en produkt. Det viktiga är 

att individen upplever sig själv som kreativ (Gamborg, 2016; Eschleman, Madsen, Alarcon & 

Barelka, 2014). Kreativitet beskrivs som förhållandet mellan tankar, metoder och produkter 

som upplevs som positiva och värdefulla av utföraren (Gamborg, 2016). Att skapa och vara 

kreativ ger oftast ett personligt värde och kan stärka identitet, ge kraft eller ge möjlighet till 

självreflektion (Leufstadius et al., 2014). I rehabilitering i naturmiljö är själva miljön en viktig 

del. Kielhofner (2012c) beskriver att både meningsfulla stärkande aktiviteter och miljön är 

viktiga faktorer av en förändringsprocess. Därför är det viktigt att kunna förstå och tolka 

upplevelsen eller effekten av rehabiliteringen i naturmiljö genom att belysa sambandet mellan 

aktivitet, person och miljö. Detta är en kunskap arbetsterapeuter har (Schell, Scaffa, Gilla & 

Cohn, 2014; Winther-Hansen & Snedker-Jörgensen, 2016) och därför är det 

arbetsterapeutiska perspektivet Model Of Human Occupation (MOHO) grunden till denna 

litteraturöversikt. Nedan följer en beskrivning av aspekter som är viktiga att beakta för det 

förändringsarbetet som sker vid rehabilitering i naturmiljö. 
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Ett arbetsterapeutiskt perspektiv  

Model Of Human Occupation  

MOHO är en arbetsterapeutisk teoretisk modell som kan ge arbetsterapeuter ett stöd i 

praktiken för att bland annat förstå det viktiga samspelet mellan aktivitet, delaktighet, person 

och miljö (Kielhofner, 2012d). MOHO fokuserar på aktivitet inom områdena hur aktiviteter 

motiveras och utförs i en miljökontext. MOHO fokuserar även på hur arbetsterapi kan 

möjliggöra för individer att utföra aktiviteter som ger mening och tillfredsställelse samt hur 

aktivitet gynnar det fysiska och psykiska välbefinnande (Kielhofner, 2012b). 

 

Aktivitet  

Aktivitet är ett komplext begrepp och kan förstås genom att betrakta funktionerna 

vanebildning, viljekraft, utförandekapacitet och miljö. Dessa begrepp är olika interagerande 

delar som tillsammans bildar individens utförande och upplevelse av aktivitet (Kielhofner, 

2012b). Vanor påverkar rutiner, tidsanvändning och aktivitetsutförande, till exempel vilken 

ordning kläder tas på. Rutiner påverkar tidsanvändning, till exempel att gå upp en specifik tid 

varje morgon. Vanor och rutiner gör vardagen effektiv och ger den en struktur (Kielhofner, 

2012d). Viljekraften är motivationen till aktivitet och formar erfarenheter som ger individen 

möjlighet att ta reda på upplevda färdigheter, förmågor, intressen och vad som upplevs som 

viktigt (Kielhofner 2012g). Utförandekapacitet är objektiva faktorer och subjektiva 

upplevelser på utförandekapacitet som tillsammans skapar en förmåga till handling 

(Kielhofner, Tham, Baz & Hutson, 2012). 

 

Delaktighet 

Delaktighet är engagemang i lek, arbete eller aktiviteter i det dagliga livet som är 

meningsfulla och nödvändiga för välbefinnandet. Delaktighet i aktivitet påverkas av miljö, 

viljekraft, vanor och utförandekapacitet som sammantaget gör upplevelsen både kontextuell 

och personlig (Kielhofner, 2012a).  

 

Person  

Aktivitetsutförandet påverkas av objektiva faktorer, det vill säga mentala och fysiska 

förmågor hos individen men också subjektiva upplevelser som är ett inifrånperspektiv och är 

bland annat individens upplevelser, dess erfarenheter och intressen (Kielhofner, 2012b).  
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Objektiva faktorer och subjektiva upplevelser kallas tillsammans för den levda kroppen och 

innebär att kropp och själ inte är två separata delar utan den ena är beroende av den andra 

(Kielhofner et al., 2012).  

 

Miljö 

Miljön omfattar alla rum och platser som människan vistas i, föremål som används och de 

människor som personen interagerar med. Människan söker sig ständigt till nya miljöer för att 

uppnå mål. Hur människan upplever miljön är beroende av intressen, värderingar, uppfattning 

av kapacitet, roller, vanor och utförandekapacitet. Utförandekapaciteten och miljöns inverkan 

på aktivitet och motivation beror på det stöd, krav eller begränsningar som miljön har. Har 

miljön lagom mycket krav kan det skapa en känsla av tillfredsställelse, har den för låga krav 

kan det skapa ett ointresse och har den för höga krav kan en känsla av hopplöshet upplevas. 

En naturmiljö ger möjlighet till att anpassa krav och ge stöd till ett positivt beteende. För att 

påverka individens beteende positivt i svåra situationer kan välbekanta och enkla föremål som 

växtlighet, pinnar och kottar som finns i naturen, till exempel i parker och skog runt 

individen, kan enkelt användas i rehabiliteringen för att öka välbefinnande och bidra till ett 

avslappnat beteende (Kielhofner, 2012e),  

 

Ett biopsykosocialt perspektiv  

International classification of Functioning, Disability and Health  

Att beskriva aktivitet, delaktighet, person och miljö kan även beskrivas utifrån ett 

biopsykosocialt2 perspektiv med hjälp av International Classification of Functioning, 

Disability and Health (ICF) (WHO, 2003). ICF är en modell och ett internationellt kliniskt 

verktyg med syfte att beskriva och samla information, samt att ge en gemensam vetenskaplig 

grund för att studera och förstå hälsa och hälsorelaterade tillstånd (WHO, 2003). ICF är ett 

viktigt verktyg för arbetsterapeuter eftersom den ger en global förståelse av sambandet mellan 

aktivitet, delaktighet och hälsa (Schell et al., 2014). Nedan följer en beskrivning på de 

begrepp som är av betydelse för denna litteraturöversikt.  

 

 

 

 

                                                             
2 Psykologiska, biologiska och fysiologiska faktorers inverkan på hälsan (NE, u.å) 
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Aktivitet och delaktighet 

Aktivitet är en persons genomförande av en specifik handling. Delaktighet är en persons 

engagemang i en livssituation, till exempel engagemang i en förening (WHO, 2003). ICF 

beskriver även i vilka domän delaktighet kan upplevas, både på individnivå och makronivå 

3(Kramer, Bowyer & Kielhofner, 2012; Larsson-Lund & Nyman, 2017).  

 

Personfaktorer  

Personfaktorer beskrivs tillsammans med den del som kallas kontextuella faktorer (WHO, 

2003). I personfaktorer beskrivs kroppsstrukturer som till exempel ben och nerver och 

kroppsfunktioner som till exempel synen (Schell et al., 2014). Eftersom ICF är oberoende av 

diagnos eller kontext kan alla individers funktionstillstånd och hälsa beskrivas och mätas 

(WHO, 2003). Personfaktorer är även ålder, kön, etnicitet arbete och utbildning (WHO, 

2003).  

 

Omgivningsfaktorer  

Omgivningsfaktorer innefattar den sociala och fysiska miljön. Den innefattar även informella 

och formella tjänster eller system som finns i samhället som påverkar individen (WHO, 

2003). En persons funktionsförmåga beskrivs vara helt beroende av miljön och att kunna delta 

i aktiviteter beskrivs vara beroende av personens samspel med miljön (WHO, 2003). Om en 

individ får en funktionsnedsättning som till exempel påverkar muskelstyrkan, kan personen 

fortfarande vara delaktig om miljön anpassas efter funktionsnedsättning (Schell et al., 2014).  

 

Rehabilitering i naturmiljö och teori 

Rehabilitering i naturmiljö har positiv påverkan på objektiva faktorer som somatiska symtom 

och subjektiva faktorer som upplevelse. Att upplevelsen och resultatet av att delta i 

rehabilitering i naturmiljö kan därför vara komplext. MOHO är en arbetsterapeutisk modell 

(Kielhofner, 2012b) men genom att komplettera med ICF som har ett mer objektivt perspektiv 

än MOHO kan artiklarna i litteraturöversikten studeras utifrån ett holistiskt perspektiv. 

Litteraturöversiktens analys och resultat kommer beskrivas utifrån MOHO och ICF eftersom 

båda har olika infallsvinklar men båda beskriver hur individuella förutsättningar och miljön 

har en påverkan på aktivitet, delaktighet och deras betydelse för hälsan (Kramer, Bowyer & 

Kielhofner, 2012). 

                                                             
3 Större perspektiv till exempel att. uppleva delaktighet inom mänskliga rättigheter (Larsson-Lund & Nyman, 2017) 
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Skillnad mellan ICF och MOHO 

MOHO är grunden för det arbetsterapeutiska perspektivet i litteraturöversikten och är en 

aktivitetsfokuserad modell som huvudsakligen beskriver individen och aktivitetsutförande på 

ett subjektivt sätt, det vill säga hur individen upplever aktivitet och delaktighet i förhållande 

till individuella förutsättningar och miljö. ICF beskriver individ och utförande på ett mer 

objektivt sätt än MOHO. ICF beskriver bland annat vad för olika personfaktorer ett 

funktionstillstånd kan beskrivas utifrån eller vilka omgivningsfaktorer som kan vara en del av 

utförandet, till exempel tjänster som samhället erbjuder (Larsson-Lund & Nyman; Kramer et 

al., 2012; WHO, 2003). Skillnad på MOHO och ICF tydliggörs i tabell 1. 

 

Tabell 1. MOHO och ICF.  

 ICF  MOHO  

Syfte Biopsykosocial modell med syfte att beskriva och 
samla information (WHO, 2003).  
 

Att ge stöd i arbetsterapeutisk praktik. Ger ett 
holistiskt individperspektiv (Kielhofner, 
2012d). 

Aktivitet  Personens genomförande av uppgift eller 
handling. Engagemang i en specifik uppgift 
(WHO, 2003). 

Engagemang i specifik uppgift. 
Viljekraft, vanebildning och 
utförandekapacitet. Upplevelse och betydelse 

av aktivitet (Kielhofner, 2012b). 

Delaktighet  Beskriver områden där delaktighet kan upplevas 

på individnivå och makronivå (Larsson-Lund & 
Nyman, 2017). 

Individens upplevelse av att vara delaktig, hur 

delaktighetsförändring kan påverka individen 
(Larsson-Lund & Nyman, 2017; Kramer et al., 
2012). 

Person Objektiva faktorer, bakgrundsinformation (Schell 
et al., 2014; WHO, 2003) 

Objektiva faktorer och subjektiva upplevelser. 
“Den levda kroppen” (Kielhofner, Tham, Baz 
& Hutson, 2012). 

Miljö Beskrivning av vad som är miljö på individnivå 
och makronivå. Fokus på utformningen (WHO, 
2003). 

Tar upp miljön men har större individfokus i 
relation till miljön (Stamm, Cieza, Machold, 
Smolen & Stucki, 2006). 

 

Problemformulering 
Sammanfattningsvis har viss tidigare primärforskning och sekundära källor visat att vistelse i 

natur har goda effekter på hälsan. Primärstudier är orginalstudier och på grund av avsaknaden 

av detta går det inte att fastställa vad naturen har för påverkan på individen. Därför behövs en 

kartläggning av vilka primärstudier som fanns innan 2016 och vilka som tillkommit sedan 

uttalandet från SBU och belysa vad forskning visar för upplevelse och effekt inom 

naturbaserad rehabilitering. Syftet med att göra litteraturöversikten utifrån ett 

arbetsterapeutiskt perspektiv är för att tydliggöra hur den arbetsterapeutiska kunskapen kan 

appliceras och användas i rehabilitering i naturmiljö. Genom att belysa litteraturöversikten 
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utifrån ett arbetsterapeutiskt perspektiv hoppas författarna att tydliggöra hur arbetsterapeuter 

kan arbeta med rehabilitering i naturmiljö som en intervention genom att möjliggöra till 

aktivitet, bidra med meningsfull kunskap och skapa engagemang i meningsfulla aktiviteter. 

Syfte 

Syftet med översikten är att kartlägga forskning om rehabilitering i naturmiljö för personer 

med svår stress utifrån ett arbetsterapeutiskt perspektiv.  

 

Frågeställningar 
● Vad finns det för forskning om rehabilitering i naturmiljö för personer med svår 

stress? 

● Vilka effekter kan rehabilitering i naturmiljö ha på aktivitet, delaktighet och person? 

● Hur upplever och beskriver deltagare med svår stress i rehabilitering i naturmiljö 

utifrån aktivitet, delaktighet, person och miljö?   

 

Metod 

Design 
Examensarbetet gjordes som en litteraturöversikt, som innebar att författarna skapade en 

översikt över vad det fanns för forskning i dagsläget inom rehabilitering i naturmiljö i relation 

till svår stress (Forsberg & Wengström, 2016).  

 

Urval  
Författarna var intresserade av artiklar med både kvalitativa, kvantitativa och mixade metoder 

för att få ett bredare perspektiv och för att öka validiteten på översikten (Forsberg & 

Wengström, 2016). Att inkludera artiklar med dessa tre metoder gjorde att översikten fick ett 

mer objektivt perspektiv på effekterna av rehabilitering i naturmiljö och ett mer beskrivande 

perspektiv av själva upplevelserna (Kristensson, 2014). Inklusionskriterierna var original 

artiklar publicerade mellan år 2000-2019, skrivna på engelska och med fokus på rehabilitering 

i naturmiljö. Studierna skulle inkludera personer med någon eller några av diagnoserna som 

ryms inom svår stress, F.43 (WHO, 2016).  
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Datainsamling 
Artiklarna hämtades i tre olika bibliografiska databaser (Forsberg & Wengström, 2016; 

Friberg, 2017). Datainsamlingen gjordes genom systematiska sökningar i databaserna Cinahl, 

PUBMED och PsycINFO. Genom att söka i databaser med omvårdnadsfokus stärktes 

trovärdigheten eftersom chansen att hitta relevanta artiklar ökade (Henricson, 2017). 

Författarna använde sökstrategierna fritextsökning och booleska operatorer som “AND” och 

“OR”. Författarna valde att redovisa de fyra slutgiltiga sökresultaten i ett sökschema (Bilaga 

1). De titlar eller abstrakt som valdes besvarade syftet eller frågeställningarna (Rosén, 2017). 

Flödesprocessen presenteras i ett schema (Se figur 1) med inspiration från flödesschemat 

PRISMA för att tydliggöra hur processen och granskningen har genomförts (Forsberg & 

Wengström, 2015; Liberati et al., 2009). 

 

Figur 1. Flödesschema PRISMA. 

 

 

Kvalitetsgranskning  
De 13 artiklarna som valdes att läsas i fulltext, lästes först enskilt och diskuterades sedan 

tillsammans mellan författarna för att stärka tillförlitligheten på litteraturöversikten (Friberg, 

2017; Henricson, 2017). Författarna kvalitetsgranskade artiklarna tillsammans enligt Oxford 

Center for Evidence-based medicine (CEBM, 2011; CEBM, 2018; CEBM, 2019). Samtliga 

artiklars evidens skulle vara på minst nivå tre (Se bilaga 2, 3 & 4). Randomiserade 

567 träffar i PubMed, Cinhal och 

psycINFO. 

557 träffar efter borttagna 

dubbletter. 

20 granskade abstrakt. 

527 exkluderades baserat på titel 

(handlade inte om NBR, NBT eller 
trädgårdsterapi. 

13 utvalda läses i fulltext och 

kvalitetsgranskades. 

7 exkluderade (inte rätt urval, fel 

intervention, inte orginalartikel). 

13 utvalda artiklar till översikten. 

10 exkluderade dubbletter. 
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kontrollstudierna (RCT) och de kvalitativa studierna granskades även utifrån kritiska 

bedömningsblanketter som tagits fram av CEBM (CEBM, 2018; CEBM, 2019). Författarna 

valde att rangordna frågorna 1–8 i blanketten för de kvalitativa studierna. Om 7–8 frågor 

besvarades innebar det hög kvalitet, om 4–6 besvarades innebar det medelhög kvalité och 

under 4 innebar låg kvalitet och inkluderades inte i översikten. I blanketten för RCT studierna 

var kravet för inkludering enligt författarna 5/5 besvarade frågor vilket innebar hög kvalitet. 

På de kvantitativa studierna som inte var RCT studier gjordes en kritisk bedömning utifrån 

fyra frågor som presenterats av CEBM (2019). De behövde besvara 4/4 frågor för att 

inkluderas vilket innebar hög kvalitet. Frågorna handlade bland annat om hur resultaten 

analyserats, hur informationen samlats in eller vad resultatet var. Samtliga 13 artiklar höll en 

medelhög eller hög kvalitet.  

 

Dataanalys 
Analysen av översikten har en deduktiv ansats där författarnas antaganden var att 

rehabilitering i naturmiljö är hälsofrämjande och skulle vara betydelsefullt att belysas utifrån 

ett arbetsterapeutiskt perspektiv. Artiklarna analyserades först med en integrativ analys för att 

skapa en helhetsbild genom en översiktstabell (Bilaga 2,3 & 4). Resultatet av kartläggningen 

presenterades därefter i en sammanfattande tabell där källa och kvalité kommer fram 

(Whittemore & Knafl, 2005) se tabell 2. Utifrån det insamlade resultatet kunde författarna 

tolka, dra slutsatser och koppla det till modell och teori (Friberg, 2017; Whittemore & Knafl, 

2005). Resultatet kategoriserades därför utifrån aktivitet, delaktighet, person och miljö med 

ICF modellen och teorin i MOHO. 

Forskningsetiska överväganden 

Litteraturöversikten som författarna har gjort krävde inget etiskt tillstånd från en kommitté, 

eftersom studierna som var publicerade i databaserna redan var granskade och godkända 

(Kristensson, 2014). Författarna behövde dock ändå ta ställning till om studierna var etiskt 

korrekta i översikten vilket gjordes genom att kontrollera de etiska tillstånden (Forsberg & 

Wengström, 2016; Kristensson, 2014). 
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Resultat  

Resultatet presenteras med utgångspunkt från ICF och MOHO där det lyfts fram vilken 

forskning det finns om rehabilitering i naturmiljö för personer med svår stress. Det lyfts även 

fram vilken effekt rehabilitering i naturmiljö kan ha på aktivitet, delaktighet och person samt 

hur individer med svår stress upplever och beskriver rehabiliteringsinsatser i naturmiljö. 

 

Forskning om rehabilitering i naturmiljö  
Sammanlagt identifierades 13 artiklar om rehabilitering i naturmiljö för personer med svår 

stress. Artiklarna är numrerade från 1 till 13 (se bilaga 2, 3 & 4 gällande artikel, deltagare, 

syfte, metod och evidens). I tabell 2 presenteras artiklarna överskådligt gällande vilken 

rehabiliteringsinsats studierna undersökte, samt metod, evidensnivå och kvalitet (Friberg, 

2017; Whittemore & Knafl, 2005). 

Tabell 2. Kartläggning av identifierad forskning.  

Artikel Trädgårds- 

terapi  

NBR NBT Kvalitativ 

metod 

Kvantitativ 

metod 

Mixad 

metod 

Evidensnivå 

& kvalité 

1   X X   3, medelhög 

2   X X   3, hög 

3   X X   3, hög 

4 X   X   3, hög 

5  X  X   3, medelhög 

6  X  X   3, medelhög 

7 X   X   3, medelhög 

8  X   X  3, hög 

9   X  X  2, hög 

10  X   X  3, hög 

11   X  X  2, hög 

12  X   X  3, hög 

13  X    X 3, hög, hög 

 

Ungefär hälften av artiklarna hade en kvantitativ metod och hälften en kvalitativ metod. 

Majoriteten av artiklarna undersökte NBR eller NBT och hade en evidensnivå på 3 och var av 

hög kvalitet. Endast två av artiklarna var från en arbetsterapeutisk tidskrift (Artikel 4 och 13).  
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Effekten av rehabilitering i naturmiljö  
Det huvudsakliga resultatet som visar effekten av rehabilitering i naturmiljö på individer med 

svår stress kategoriserades utifrån huvudkategorier baserade på ICF och besvarar 

frågeställningen ”vilka effekter kan rehabilitering i naturmiljö ha på aktivitet, delaktighet och 

personfaktorer”. Underkategorierna är utformade av författarna baserat på huvudkategorierna 

för att specificera och beskriva resultatet samt ge tabellerna en tydlig presentation över 

effekten som resultaten visade (Se tabell 3, 4 & 5). Nedan ger tabellerna en översikt av 

effekten av rehabilitering i naturmiljö medan textstyckena ger en kompletterande beskrivning 

baserat av tabellernas huvud och underkategorier.  

 

Effekten av rehabilitering i naturmiljö var att aktivitet, delaktighet och personfaktorer 

påverkades på ett positivt sätt. Rehabiliteringen motiverade deltagarna att söka sig till kreativa 

grupper, nya eller gamla aktiviteter eller regelbundet träffa vänner (Artikel 1, 3, 4, 5 & 13). I 

artikel 8 återgick 44 % till heltid eller deltidsarbete, resterande deltagare deltog i arbetsträning 

eller anpassat arbete. De psykologiska kraven kunde hanteras eftersom naturmiljön och 

trädgårdsaktiviteterna var kravlösa och anpassade, vilket skapade ett tillåtande klimat (Artikel 

1,2 & 4). Även kraven i vardagen kunde hanteras då deltagarna fick lära sig identifiera när 

aktiviteter hade för höga krav eller när de behövde återhämtning (Artikel 1, 2 & 3). En 

översikt av effekten på aktivitet och delaktighet presenteras i tabell 3.  

 

Tabell 3. Aktivitet och delaktighet enligt ICF och effekten av rehabilitering i naturmiljö.  

Huvudkategori  Underkategorier  Artikel  

Betalt arbete. Återgång till arbete. 
Påbörjad arbetsträning.  
Anpassat arbete. 
Studerande.   

5 & 8. 

Hantera psykologiska krav.  Genom att anpassa aktiviteter. 
Genom utförande av kravlösa 
aktiviteter.  

1, 2 & 4. 

Rekreation och fritid. Gav nya aktiviteter. 
Återuppleva gamla aktiviteter. 
Aktiviteter gav högre aktivitetsvärde. 

Utförande av kreativa aktiviteter.  

3, 4, 5 & 13. 

Mellanmänskliga interaktioner och 

relationer. 

Uppleva social samvaro. 

Deltagande i kreativa grupper.  

1, 4, 5 & 13.  
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Studierna visade att resultatet av personfaktorer var symtomförbättring av psykiska sjukdomar 

(Artikel 9, 10 & 12). Deltagare fick bättre sömnkvalitet och färre mardrömmar (Artikel 3 & 

5). Deltagarna fick lära sig strategier för att andas lättare (Artikel 3). Naturmiljön och 

aktiviteterna gjorde att deltagarna kunde slappna av både fysiskt och mentalt (Artikel 2, 3, 4, 

5 & 6). Efter rehabiliteringen upplevde vissa deltagare förbättring av kognitiva funktioner 

som till exempel förbättrat minne (Artikel 3) och minskad sensorisk överkänslighet för till 

exempel ljud (Artikel 3 & 6). I en studie påvisades ingen skillnad på effekten av utbrändhet 

och välbefinnande mellan rehabilitering i naturmiljö och kognitiv beteendeterapi men båda 

terapiformerna påvisade symtomförbättring (Artikel 9). En översikt av effekten på olika 

personfaktorer presenteras i tabell 4.   

 

Tabell 4. Personfaktorer enligt ICF och effekten av rehabilitering i naturmiljö.   

Huvudkategori  Underkategorier  Artikel  

Intellektuella funktioner.  Förbättring av kognitiva funktioner.  
Minskad sensorisk överkänslighet. 

3 & 6. 

Sömnfunktioner. Förbättrad sömnkvalitet. 

Minskade mardrömmar. 

3 & 5. 

Emotionella funktioner.  Minskad ångest. 

Minskad depression. 
Minskad utbrändhet. 
Minskad stress. 

9, 10 & 12. 

Andningsfunktioner.  Förbättrad andning. 
Fick lära sig andningsverktyg. 

3. 

Neuromuskuloskeletala & 

rörelserelaterade funktioner. 
Fysisk avslappning. 
Mental avslappning.  

2, 3, 4, 5, & 6. 

 

Studierna påvisade att effekten av att vara kring andra människor där relationen baserades på 

ömsesidigt stöd blev att deltagarna kände sig trygga och omhändertagna (Artikel 4, 5, 6 & 7). 

Den fysiska miljön motiverade deltagarna till att vara aktiva och fortsätta med liknande 

aktiviteter även efter insatsens slut och miljön gjorde att deltagarna blev avslappnade (Artikel 

1, 2, 3, 4, 5, 6 & 13). Efter rehabilitering i naturmiljö hade färre deltagare kontakt med 

sjukvården, fler hade minskad sjukskrivning och fler hade fått rehabiliteringsersättning 

(Artikel 10, 11 & 12). En studie påvisade ingen skillnad på effekten mellan rehabilitering i 

naturmiljö, aktivitetsbaserad rehabilitering mot arbete eller kognitiv beteendeterapi (Artikel 

11 & 12). En översikt av omgivningsfaktorernas betydelse presenteras i tabell 5. 

 

 



16 

 

Tabell 5. Omgivningsfaktorer enligt ICF och effekten av rehabilitering i naturmiljö.   

Huvudkategori  Underkategorier  Artikel  

Vänner.  Upplevde trygghet. 
Upplevde omhändertagande. 

4, 5, 6 & 7. 

Service, tjänster, system och policies 
inom socialförsäkring. 

Minskade sjukskrivningar.  
Minskad sjukpenning. 
Ökad rehabiliteringsersättning. 

11 & 12. 

Service, tjänster, system och Polices 
(regler, föreskrifter och avtal) inom 
hälsovård. 

Minskad kontakt med sjukvården. 10 & 11. 

Fysisk geografi. Den fysiska miljön var motiverande 
och avslappnande.  

1, 2, 3, 4, 5, 6 & 13. 

 

Upplevelsen av rehabilitering i naturmiljö 
Nedan presenteras resultatet av upplevelsen av rehabilitering i naturmiljö utifrån ett 

arbetsterapeutiskt perspektiv där resultatet presenteras utifrån teorin i MOHO. 

Frågeställningen som besvaras här är ”hur upplever och beskriver deltagare med svår stress i 

rehabilitering i naturmiljö utifrån aktivitet, delaktighet, person och miljö?” och struktureras 

därför upp utifrån aktivitet, delaktighet, person och miljö.  

Aktivitet  

Viljekraft 

Viljekraften är individens motivation till aktivitet (Kielhofner, 2012g). Flera deltagare i 

trädgårdsterapi beskrev att de blev motiverade till att göra trädgårdsarbete då det gav ett 

sammanhang (Artikel 7). Trädgården och trädgårdsaktiviteter skapade en frihetskänsla 

eftersom där fanns många valmöjligheter, gav oväntad njutning och glädje. Deltagarna 

upplevde sig som kompetenta och fria vilket motiverade till kreativitet och produktivitet 

(Artikel 4 & 5).  

Vanor och rutiner  

För att vardagen ska bli stabil och ha en struktur behöver den innehålla vanor och rutiner 

(Kielhofner, 2012d). Deltagare i NBT utvecklade rutiner genom att ha som ansvar att följa 

vissa växter i trädgården. Att deltagarna hade denna aktivitet som rutin skapade en känsla av 

tillhörighet med trädgården. Deltagarna beskrev att de blev stärkta eftersom de hade ett ansvar 

och en möjlighet att påverka växterna (Artikel 2). 
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Naturen och trädgårdsaktiviteterna beskrevs ha ett långsammare tempo och upplevdes som ett 

lugn (Artikel 7 & 5). Deltagarna beskrev att det inte gick att påverka naturens tempo och var 

därför långsammare till skillnad från den vanliga livsstilen där de flesta aktiviteter går fort och 

saknar pauser (Artikel 5). Trädgårdens aktiviteter var utformade så att deltagarna behövde ta 

pauser och gå ifrån aktiviteten en stund, vilket beskrevs ge möjlighet till självreflektion 

(Artikel 5). Det långsamma tempot som deltagarna upplevde under NBR överfördes till 

vardagen som gjorde att aktiviteter utfördes mer av glädje än prestation (Artikel 13). 

 

Delaktighet 

Delaktighet beskrivs som individens engagemang i aktiviteter (Kielhofner, 2012a). Deltagare 

i NBR och trädgårdsterapi beskrev hur de blev motiverade att delta i aktiviteter och vågade ha 

sämre dagar eftersom alla deltagare hade liknande förutsättningar (Artikel 5 & 7). Deltagare i 

trädgårdsterapi beskrev hur alla professioner var en viktig del av gruppen eftersom de gjorde 

att deltagarna blev sedda och omhändertagna (Artikel 4 & 7). Två deltagare beskrev hur hen 

upplevde att alla professioner, men i de team där det fanns en arbetsterapeut upplevdes 

framförallt att arbetsterapeuten var genuint intresserad av att hjälpa utan att döma hur 

aktiviteterna genomfördes (Artikel 4 & 7). 

 

En del av deltagarna i NBT uppskattade inte att vara runt andra, eftersom de var rädda att det 

skulle störa deras egen återhämtning och visste inte heller hur de skulle bete sig (Artikel 2). 

Även deltagare i NBR upplevde att det var svårt att vara kring andra deltagare där ljudet från 

de andra var störande. Senare under programmet utvecklades detta till en trygghet då ljudet 

från de andra blev en förberedelse för social interaktion och de som ville kunde då välja att gå 

därifrån (Artikel 6). 

 

Personfaktorer 

Aktivitetsutförandet påverkas enligt Kielhofner (2012b) av objektiva faktorer och subjektiva 

upplevelser tillsammans. Den objektiva effekten av rehabilitering i naturmiljö presenteras i 

tabell 4. Deltagarnas upplevelse av objektiva faktorer i NBT var att de upplevde ångesten som 

mindre påtaglig, mardrömmar hade försvunnit och de hade fått en förbättrad andning som lett 

till mer avslappnade muskler (Artikel 1). I en annan studie om NBT beskrev deltagare efter 

insatsen att de kände sig mer positiva och att de hade fått ett bättre välbefinnande (Artikel 7).  
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Miljö  
För att uppnå mål i livet söker människan sig ständigt till nya miljöer (Kielhofner, 2012e). I 

NBR, NBT och trädgårdsterapi sökte sig deltagarna till en början till de mer omslutande och 

isolerande naturmiljöerna där de kände sig mindre utsatta men efter ett tag valde de att söka 

sig till öppnare platser som till exempel en äng (Artikel 1, 2, 4 & 5). 

 

Det är viktigt att miljön uppfyller rätt krav för den som ska utföra en aktivitet. Har miljön 

lagom mycket krav kan det skapa en känsla av tillfredsställelse (Kielhofner, 2012e). 

Naturmiljön beskrevs inte ställa några krav för deltagarna i NBT och naturen upplevdes 

istället som avslappnande och accepterande. Deltagare sökte sig till platser i trädgården som 

var kravlösa och hade ett individuellt värde (Artikel 1). Deltagare i NBR beskrev att de 

strukturerade delarna i trädgården kändes mer krävande i början av rehabiliteringen då de gav 

förväntningar och krav på prestationer. De naturliga och vilda delarna av trädgården 

upplevdes som mindre krävande eftersom naturen tog hand om sig själv (Artikel 5).  

 

När deltagarna behövde återhämtning under NBR vände de sig till naturen för att arbeta i 

trädgården eller ta promenader (Artikel 13). Att kunna söka sig till en miljö som kändes trygg 

menade deltagarna i NBT ledde till en känsla av säkerhet och frihet. Tillsammans med 

sensorisk stimuli från naturen blev trädgården en stödjande miljö som ökade deltagarnas 

engagemang i gruppövningar. Detta gjorde att de kunde ta till de redskap och lärdomar som 

lärdes ut. Stimulans gjorde även att deltagarna upplevde en fysisk och mental avslappning 

som hjälpte dem att få en större acceptans över sin sjukdom (Artikel 2).  

 

Under NBR blev deltagarna medvetna om naturens omgivning vilket skapade positiva 

upplevelser från djurliv, väderförhållande och dofter. Detta gjorde att de blev mer 

uppmärksamma på deras kroppsliga och psykiska reaktioner av att vara i naturen (Artikel 1). 

Deltagare från NBR upplevde fågelsång och ljud från vinden som positiva och lugnande. 

Vatten, till exempel regndroppar beskrevs som en djup upplevelse av lugn och inre frid. 

Naturliga ljud beskrevs väckte deras minne om tidigare uppskattande aktiviteter. Baserade på 

ljudegenskaperna föredrog deltagarna vissa platser framför andra (Artikel 6). Deltagare i 

trädgårdsterapi upplevde också naturen som lugnande där föremål som vatten, stenar eller 

växter skapade känslor av säkerhet som gjorde att alla jobbiga tankar i vardagen lämnades 

utanför trädgården (Artikel 4). 
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Välbekanta och enkla föremål kan öka välbefinnandet och ge ett avslappnat beteende 

(Kielhofner, 2012e). Att arbeta med växter var för några deltagare i NBR en möjlighet att 

minska stressen och uppleva glädje. En deltagare gick ofta till pelargonerna i terapiträdgården 

så fort hen var stressad. Denna handling skapade lugn och glädje och inspirerade till 

självreflektion (Artikel 5). Ett år efter NBT upplevde en deltagare behovet av att vara aktiv i 

naturen då hen upplevt att den haft en positiv påverkan på hens inre oro (Artikel 1). NBT 

inspirerade en annan deltagare att använda de strategier som hade lärts ut genom att ta med 

kottar till arbetet för att känna på vid behov (Artikel 2). 

 

Diskussion  

De mest centrala resultaten som identifierats var att studierna bekräftade att rehabilitering i 

naturmiljö har en positiv påverkan på individens hälsa men att det finns ett begränsat antal 

primärstudier då författarna endast fann 13 stycken och alla är skrivna från 2011 och framåt. 

Av de jämförande studierna påvisades inte någon skillnad på effekt mellan rehabilitering i 

natur och andra rehabiliteringsinsatser inriktade på svår stress men många av de positiva 

resultateten var ett direkt utfall av vistelsen och aktiviteter relaterade till naturen. Centrala 

upplevelser för deltagarna var dels att vara kreativ och dels att uppleva delaktighet både i 

rehabiliteringen och i vardagen genom att till exempel kunna återgå till arbetet.  

Resultatdiskussion  
Kreativitet är en viktig faktor för upplevd hälsa och välbefinnande (Winther-Hansen & 

Morville, 2014). Deltagarna beskrev hur de upplevde njutning och avslappning av att arbeta 

med trädgårdsaktiviteter vilket även beskrivs av Eschleman et al., (2014) som i sin studie 

bekräftar att kreativa aktiviteter har en positiv koppling till bland annat avslappning. 

Deltagarna beskrev att aktiviteterna gav möjlighet till självreflektion vilket Leufstadius et al., 

(2014) beskriver kan uppstå vid utförande av kreativa aktiviteter. Aktiviteterna beskrevs av 

deltagarna skapa en känsla av kompetens och lugn vilket kan bero på att kreativa aktiviteter 

kan skapa eller utveckla individens färdigheter, som i sin tur kan påverka återhämtning 

(Eschleman et al., 2014; Kielhofner, 2012c). Dessa positiva upplevelser, associerade med 

kreativa aktiviteter kan innebära att det inte nödvändigtvis är trädgårdsaktiviteter i sig som är 

rehabiliterande, utan själva upplevelsen av att vara kreativ. Aktiviteterna behöver dock vara 

motiverande och kännas intressanta för att de ska upplevas som kreativa (Winther-Hansen & 

Morville, 2014). Det kan därför innebära att deltagarna som uttryckte att aktiviteterna skapade 

njutning och att kreativiteten hade någon form av subjektiv upplevelse av att tycka 
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trädgårdsarbete eller trädgårdsaktiviteter var meningsfullt. Det skulle därför kunna innebära 

att förutsättningen för att rehabilitering i naturmiljö ska vara effektivt är att deltagarna 

behöver ha ett grundläggande intresse av att engagera sig och vistas i trädgård och natur. Flera 

deltagare beskrev däremot hur de motiverades av att göra aktiviteterna eftersom de kände sig 

kompetenta trots att de inte hade ett intresse av trädgård och natur sedan innan. De fick ett 

ansvar och ett sammanhang och det var en lagom utmaning. Med andra ord genomfördes inte 

aktiviteterna av vissa deltagare på grund av att det var just trädgårdsaktiviteter, utan 

genomförandet kan ha motiverats av faktorerna runt aktiviteten, som till exempel att de var 

fria och anpassade till deras förutsättningar. Detta antagande stärks av Holm och Jansson 

(2001) som beskriver att aktiviteter med lagom mycket krav och utmaning är en 

motivationsfaktor, eftersom individen får lära sig nya färdigheter och kunskaper. Även 

Kielhofner (2012c; 2012e) beskriver hur miljön har en stor påverkan på upplevelser av 

aktivitet och förändringsprocesser, det vill säga att det inte behöver vara en förutsättning att 

intresset för trädgårdsaktiviteter finns som grund hos individen. Rehabilitering i naturmiljö 

kan därför användas i många olika sammanhang och för olika klientgrupper. 

Sammanfattningsvis behöver det inte krävas att individen ska ha ett intresse för 

trädgårdsaktiviteter utan det är aktiviteterna i sig som behöver vara rätt utformade för att 

individen ska vara motiverad till sin rehabilitering.  

  

 

Att rehabiliteringen ska vara klientcentrerad är ett allmänt råd (SOSFS 2007:10) och det 

innebär att individen ska vara delaktig i sin rehabilitering. De beskriver att insatserna bland 

annat bör vara baserade på individens egna förutsättningar och intressen. Vikten av att 

använda ett klientcentrerat arbete betonar både ICF och MOHO (Kielhofner, 2012d; WHO, 

2013). Klienternas delaktighet i rehabiliteringsprocessen kan förstärkas genom användning av 

bedömningsinstrumentet Canadian Occupational Performance Measure (COPM). Detta 

instrument används av arbetsterapeuter för att identifiera klientens egen uppfattning av sin 

aktivitetsförmåga över tid (Wressle, Eeg- Olofsson, Marcusson och Henriksson, 2002). Det 

framkommer inte om COPM används tillsammans med deltagarna i rehabiliteringsinsatserna 

men det kan vara en fördel att använda COPM inför och under rehabilitering i naturmiljö 

eftersom professionerna och deltagarna får se hur konkret deltagarnas självupplevda 

aktivitetsutförande och tillfredställelse förändras vilket kan vara motiverande i sig. Genom att 

identifiera deltagarnas upplevda aktivitetsproblem i början av rehabiliteringen kan det 

underlätta målsättningen och måluppfyllelse. Detta kan skapa en upplevelse av 
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självbestämmande och deltagaren är personligt involverad i målsättningen, vilket kan öka 

sannolikheten att mål uppnås vilket kan skapa en positiv påverkan på upplevelsen och 

effekten av rehabilitering i naturmiljö (Gjerde, 2012). Dock var en återkommande beskrivning 

i studierna att deltagarna uppskattade närvaron av varandra och andra professioner. De kände 

sig både sedda, omhändertagna och uppskattade. De hade även mycket frihet och kunde alltid 

delta utifrån egna förutsättningar. Denna frihet kan tolkas som att de var delaktiga och 

engagerade i rehabiliteringsprocessen på grund av att det är de själva som styr den. Att delta i 

en kreativ grupp där social samhörighet upplevs beskrevs dessutom kunna främja 

rehabiliteringsprocessen vilket också har en positiv påverkan på upplevelse och den positiva 

effekten av rehabilitering i naturmiljö (Winther-Hansen & Morville, 2016). Sammantaget kan 

det vara en fördel att använda COPM för att underlätta målsättning och på så sätt involvera 

individen. Men i rehabilitering i en naturmiljö styr redan deltagarna mycket av sin egen 

rehabiliteringsprocess från början vilket gör deltagarna involverade på ett annat sätt. Detta 

genom att delta efter egna förutsättningar och själva kunna välja när de har behov av naturen, 

till exempel beskrev deltagare hur hen gick ut till pelargonerna vid stressfyllda situationer.    

 

Att drabbas av psykisk ohälsa är ett stort hot för individens möjligheter att vara delaktig i 

arbetslivet (Ekberg, Erlandsson & Hensing, 2015). Att ta sig tillbaka till arbete från 

sjukskrivning är vanligtvis en lång process för personer med psykiatriska diagnoser 

(Försäkringskassan, 2017). Ett resultat från översikten var att de flesta av personerna som 

deltog i rehabilitering i naturmiljö upplevde att rehabiliteringen var motiverande till att utföra 

fritidsaktiviteter eller återgå till arbetet. Till exempel kunde motivation upplevas när 

aktiviteterna i ett trädgårdsterapiprogram gav ett sammanhang eller att trädgårdsaktiviteterna 

gav motivation till aktivitet. Att vara motiverad under rehabiliteringsprocessen är viktigt för 

att den ska bli effektiv (Kielhofner, 2012g) och kan även öka känslan till produktivitet och 

förmåga att återgå till arbete eller studier. Sammantaget kan rehabilitering i naturmiljö öka 

motivation, kreativitet och avslappning vilket gör att den kan ses som en hälsofrämjande och 

betydelsefull behandlingsinsats som kan möjliggöra till ökat välbefinnande och återgång till 

arbete eller studier.  

 

Vissa studier visade att rehabilitering i naturmiljö för personer med svår stress hade påverkat 

deras sjukskrivningsprocess på ett positivt sätt. Inom ett år efter NBR hade personer som 

deltagit återvänt till arbete eller studier och sjukskrivningar hade minskat vilket kan skapa en 

känsla av delaktighet för individen. Detta visar på att rehabilitering i naturmiljö för personer 
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med svår stress skapar möjlighet för att komma tillbaka till arbete snabbt vid sjukskrivning, 

och därmed minska sjukskrivningstiden. Detta kan i sin tur leda till att samhällsekonomin 

påverkas till det positiva i form av minskad medicinkonsumtion eller insamlade skatteintäkter 

och på organisationsnivå behöver inte arbetsgivare betala sjuklön eller hitta ersättare (Vahle 

Westerhäll, Bergroth & Ekholm, 2009). Om rehabiliteringsprocessen sker snabbt och att de 

sjukskrivna kommer tillbaka till arbete kommer detta gynna både individen, organisationen 

och samhället. Dock kommer det inte räcka med rehabilitering i naturmiljö. Oftast när 

personen är klar med rehabiliteringen kan personen fortfarande ha nedsatt psykisk, fysisk och 

social funktion samt nedsatt aktivitets- och arbetsförmåga, vilket kommer kräva att 

arbetsplatsen anpassar miljön och arbetsuppgifterna (Hensing, 2015). Det är även viktigt att 

individen fortsätter att använda de verktyg som hen lärt sig under rehabilitering i naturmiljö 

för att hantera stress, sin hälsa och arbetssituationer för att förebygga att inte bli sjukskriven 

igen (Hensing, 2015).  

 

En av de jämförande studierna som gjorts på rehabilitering i naturmiljö visade ingen 

signifikant skillnad av effekten på stressymptom för deltagare som genomförde KBT mot 

stress. Både rehabilitering i naturmiljö och KBT visade på förbättrad hälsa och upplevt 

välbefinnande. Detta kan tolkas som att det inte nödvändigtvis behöver vara naturmiljön eller 

trädgårdsaktiviteterna som är faktorerna till den förbättrade hälsan, utan de gemensamma 

insatserna som kan ha givits på både rehabilitering i naturmiljö och i KBT. Dock har tidigare 

forskning visat att vistelse i och synen av natur kan minska stressrelaterade symtom och öka 

den upplevda hälsan (Hart, 2016; Health Council of The Netherlands, 2004; Repke et al., 

2018). Resultatet visade även att deltagarna upplevde att naturen var en viktig del av 

återhämtningen och Kielhofner (2012c) beskriver att upplevelsen av omgivningen har en 

central roll i individens förändringsprocess och kan vara grunden som skyndar på 

förändringen. Således kan det konstateras att själva naturmiljön har positiva effekter på 

stressrelaterade symtom. Även upplevelsen av att utföra trädgårdaktiviteterna beskrevs av 

flera deltagare vara orsaken till deras förbättrade välmående, till exempel att aktiviteterna var 

anpassningsbara och motiverande. Ett annat argument för att rehabilitering i naturmiljö är att 

föredra, är att möjligheten att vara en del av naturen kan utföras på flera olika sätt och gör det 

därför till en enkel rehabiliteringsinsats att applicera i vardagen vilket är viktigt för fortsatt 

återhämtning enligt Hensing (2015). Ett exempel som tas upp i studierna är allt från att ha 

kottar liggande i byrålådan att känna på vid behov, delta i trädgårdskurser eller att ta 

promenader i naturen.  
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I teamen som fanns i de olika rehabiliteringsinsatserna inkluderades ofta en arbetsterapeut. 

Dock var endast två av artiklarna publicerade i en arbetsterapeutisk tidskrift vilket enligt 

författarna gör att dem kategoriseras som arbetsterapeutiska studier. Detta bekräftar att det 

behövs fler studier ur ett arbetsterapeutiskt perspektiv i relation till svår stress och därför var 

det betydelsefullt att göra en litteraturöversikt utifrån ett arbetsterapeutiskt perspektiv 

eftersom det belyste aktiviteternas betydelse och den arbetsterapeutiska kunskapen.  

 

Metoddiskussion 
Syftet med att göra en litteraturöversikt var att det uttryckts att det finns ett behov att av fler 

primärstudier (SBU, 2014; SBU, 2016). Detta gjorde författarna intresserade över hur 

forskningsläget ser ut idag. Antagandet som författarna gick in med var att rehabilitering i en 

naturmiljö ger goda effekter. Genom att göra en litteraturöversikt kan det bli lättare att 

motivera varför en åtgärd är fördelaktig (Kristensson, 2014).  

 

En av frågeställningarna i översikten var att undersöka upplevelserna av att delta i 

rehabilitering i naturmiljö och för att studera sådana upplevelser hade en intervjustudie varit 

att föredra (Kristensson, 2014). Att genomföra en intervju var ingen möjlighet för författarna 

eftersom inga deltagare som pågick en rehabilitering fick kontaktas på grund av etiska 

tillstånd. Fördelen med litteraturöversikten var att författarna gavs möjlighet att i de valda 

studierna följa och analysera deltagarnas rehabiliteringsprocess och se effekten ur ett längre 

perspektiv. Författarna fick dessutom möjlighet att analysera upplevelsen av deltagare från 

olika nationaliteter och från olika delar av Sverige. Litteraturöversikten inkluderar både 

artiklar med kvantitativa, kvantitativ och mixad metod vilket anses vara en fördel 

(Kristensson, 2014). 

 

Artiklarna samlades in från databaserna PsycINFO, PubMed och Cinahl som har 

omvårdnadsfokus vilket ökade litteraturöversiktens trovärdighet eftersom chansen att finna 

relevanta artiklar ökade (Henricson, 2017).  Eftersom också relevanta sökord användes ökades 

validiteten, då både artiklarna och sökorden besvarade syftet med litteraturöversikten. 

Sökningarna och sökorden dokumenterades tydligt med datum för insamling för att stärka 

giltigheten (Kristensson, 2014).  

Att använda CEBM:s (2019) arbetsblad, frågor och hemsida med information var en fördel 

för författarna, som kunde bedöma tillförlitligheten och användbarheten av artiklarna. Att 
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göra en kvalitetsgranskning var också en värdefull del i den integrativa analysen (Henricson, 

2017; Whittemore & Knafl, 2005). En annan fördel med CEBM (2019) var att arbetsbladen 

hade en tydlig beskrivning om var informationen stod i artiklarna och vad som skulle 

granskas. Författarna hade en stor nytta av informationen eftersom det fanns en viss osäkerhet 

i vad frågorna på arbetsbladen innebar. Genom att få det förtydligat genomfördes 

kvalitetsgranskningen med större säkerhet. Båda författarna var involverade och alla 

artiklarna diskuterades vilket Kristensson (2014) beskriver är en viktig del av 

kvalitetsgranskningen.  

 

Både artiklar med kvalitativ, kvantitativ och mixad metod har inkluderats vilket beskrivs som 

en fördel eftersom det ger ett helhetsperspektiv (Kristensson, 2014). Resultatet av 

kvalitetsgranskningen blev att två av artiklarna hade en evidensnivå på två medan resten hade 

nivå tre vilket var kravet för inkludering. Bland de kvantitativa studierna, förutom RCT- 

studierna fanns en kohort, en explorativ, en mixad metod och en kvasiexperimentell studie. 

Eftersom det inte fanns något arbetsblad för just dessa metoder i CEBM, granskades de 

utifrån fyra avgörande frågor som presenteras av CEBM. Alla frågorna skulle vara besvarade 

annars var artiklarna inte användbara (CEBM, 2019). Studien som hade en mixad metod 

granskades både utifrån de fyra frågorna och den kvalitativa bedömningsblanketten.  

 

En av de kvalitativa studierna ansågs ha en oklar metod och analys, men efter diskussion med 

handledare inkluderades även denna. Författarna diskuterade även med andra utomstående 

angående struktur och formalia eftersom diskussion med personer utifrån stärker 

literaturöversiktens trovärdighet (Henricsson, 2017).  

 

En integrativ översikt beskrivs av Whittemore & Knafl (2005) som hela processen av en 

litteraturöversikt där delar som problemidentifikation, litteratursökning, datainsamling, 

granskning och analys är beskrivet. Författarna har genomfört alla delar i enhetlighet med 

denna struktur men har valt att fokusera på analysbeskrivningen eftersom litteraturöversiktens 

syfte var att kartlägga befintlig forskning inom rehabilitering i naturmiljö för personer med 

svår stress. Därför var det en fördel att använda en integrativ analys eftersom det innebar, 

möjlighet att jämföra olika metoder och skapa översiktstabeller som gav en omfattande 

förståelse av de insamlade artiklarna (Whittemore & Knafl, 2005) se bilaga 2, 3 & 4 och 

tabell 2. Resultatet strukturerades upp efter MOHO och ICF som synliggjordes i tabeller. Att 
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författarna gjorde detta och baserade resultatet på modell och teori ökade översiktens 

tillförlitlighet (Kristensson, 2014).  

 

En integrativ översikt kan med fördel användas i hälso- och sjukvårdsstudier för vårdpersonal. 

Detta eftersom den innehåller metoder som på ett bra sätt fångar kontexten, subjektiva delar 

och processer (Whittemore & Knafl, 2005) där framförallt kontexten och de subjektiva 

delarna är delar av litteraturöversiktens frågeställningar. Översikten hade en deduktiv ansats 

eftersom författarna inte hade någon erfarenhet av ämnet tidigare utan hade endast antaganden 

om att naturen var hälsofrämjande och att forskningsläget kan ha förändrats. Fördelen med att 

använda en deduktiv ansats var att författarna hade en tydlig utgångspunkt som gav arbetet en 

röd tråd vilket även ökade litteraturöversiktens validitet eftersom författarna utgick från en 

och samma utgångspunkt genom hela arbetet och undersökte därför det som skulle 

undersökas.  

 

Endast 13 artiklar inom området hittades. De studier som hittades hade varierande antal 

deltagare, men de flesta utgick ifrån små grupper. Författarna ser det däremot som en fördel 

att vissa hade ett väldigt litet antal deltagare eftersom det kan ge ett varierande perspektiv på 

upplevelsen (Henricson & Billhult, 2017) vilket kan stärka resultatets tillförlitlighet 

(Kristensson, 2014).   

 

Översikten bekräftar att rehabilitering i naturmiljö för personer med svår stress är ett nytt 

område, då studierna i litteraturöversikten var skrivna från 2011 och framåt. Endast en av 

studierna är gjord i USA, resten av studierna är utförda i Danmark och Sverige. Detta tyder på 

att det generellt finns väldigt lite forskning om rehabilitering i naturmiljö för personer med 

svår stress, men framförallt finns det få studier internationellt. Detta bekräftar uttalandet som 

kom från upplysningstjänsten på SBU (2016) om att det inte finns tillräckligt med nya resultat 

inom detta område. Att det finns få studier, få longitudinella och att den äldsta inte är äldre än 

från 2011 påverkar resultatets giltighet negativt (Kristensson, 2014) eftersom det inte går att 

konstatera resultatet stabilitet över en längre tid. 

 

 

 

 



26 

 

Kliniska implikationer  

I litteraturöversikten framgick det att aktiviteterna har en betydande roll i rehabilitering i 

naturmiljö för personer med svår stress. Därför anser författarna att det arbetsterapeutiska 

perspektivet på aktivitet, delaktighet, person och miljö som har framkommit i 

litteraturöversikten bör betraktas som viktigt. Författarna anser därför att arbetsterapeuten har 

en betydelsefull roll i rehabilitering i naturmiljö där de kan möjliggöra till aktivitet men även 

bidra med meningsfull kunskap och skapa engagemang i meningsfulla aktiviteter. Som 

översikten bekräftade är rehabilitering i naturmiljö ett nytt område och framförallt nytt inom 

arbetsterapi då det endast fanns två arbetsterapeutiska artiklar. Författarna tror och hoppas att 

detta kommer utvecklas och att det är en växande arena för arbetsterapeuter.  

 

Baserat på litteraturöversiktens resultat kan nyttan för arbetsterapeuter och fördelen med den 

arbetsterapeutiska expertisen sammanfattas som:  

 Litteraturöversikten tydliggör den arbetsterapeutiska kunskapen om kreativa 

aktiviteter och miljöns betydelse i ett rehabiliterande syfte.  

 Upplevelse av självbestämmande och deltagande efter egna förutsättningar är en stor 

del av rehabilitering i naturmiljö. Detta kan förstärkas genom involvering av en 

arbetsterapeut som arbetar klientcentrerat och har förståelse av miljöns krav i 

förhållande till individens förutsättningar. 

 Arbetsterapeuter har god förståelse av dynamiken mellan person, aktivitet och miljö 

och kan applicera denna kunskap på arbetet med rehabilitering i en naturmiljö för att 

förstå upplevelsen och effekten av insatsen.  

 

Slutsats 

Syftet med litteraturöversikten var att kartlägga vilken forskning det finns om rehabilitering i 

naturmiljö för personer med svår stress utifrån ett arbetsterapeutiskt perspektiv. Vad som kan 

konstateras är att det behövs mer forskning inom området och speciellt trädgårdsterapi i 

relation till svår stress. Detta för att behandlingsmetoden ska blir mer evidensbaserad. 

Litteraturöversikten bekräftar att det är en behandlingsmetod som används i praktiken och 

som ger resultat. Författarna hoppas att forskningen inom detta område fortsätter och att det i 

framtiden kommer vara en rehabiliteringsinsats som erbjuds i första hand för personer med 

svår stress. Detta eftersom det är en hälsofrämjande rehabiliteringsinsats, där personer som 

deltagit bland annat återgått till arbete. Detta kan minska sjukskrivningarna och minska 
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sjukvårdskostnader för samhället. Författarna hoppas även att denna behandlingsmetod 

kommer att sprida sig internationellt och att den kommer användas inom flera målgrupper. 
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Bilagor 

Bilaga 1(4): Översiktschema av sökningsprocessen  

Datum  Databas Sökord Begränsningar  Antal 

träffar  

Antal 

granskade 

artiklar 

Utvalda 

artiklar  

191105 Cinahl  #1: Nature-based 
OR nature-

assisted  
#2: 
Severe stress OR 
stress OR post-
traumatic stress 
disorder OR 
adjustment 
disorder 

#1 AND #2 

2000-2019 
Academic Journal 

English 

15 4  4 

191105 PubMed #1:  

Nature-based 
#2:  
Stress  
#1 AND #2 

2000-2019 

Academic Journal 
English 

59 8 6 

191105 PsyicINFO  #1: Nature-based 
OR garden  
#2: 
Stress 
#1 AND #2 

2000-2019 
Academic Journal 
English 

239 6 2 

191106 Cinhal  #1: 
Garden* OR 

therapeutic 
garden* OR 
horticulture OR 
horticultural 
therapy OR 
horticultural 
activities 
#2:  

Stress OR severe 
stress NOT 
dementia  

2000-2019 
Academic Journal 

English 

254 2 1 
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Bilaga 2 (4): Kvalitativa studier 
 

Titel  Författare

/Årtal/  

Land  

Design/Metod Syfte  Urval Resultat  Evidens  

1. Éverything just 

seems much more 

right in nature': How 

veterans with post-

traumatic stress 

disorder experience 

nature-based 

activities in a forest 

therapy garden. 

Poulsen 
D,V,  
Stigsdotter 
U, K, 
Djernis D, 
Sidenius U. 
 
2016. 
 
Danmark.  

Fenomenologiskt 
tillvägagångssätt.  
 
Semistrukturerade 
intervjuer, 4 olika 

tillfällen.  

Få en djupare förståelse 
av veteraners upplevelse 
av naturmiljön och en 
10-veckors intervention 
av naturbaserad 
rehabilitering.  

Inklusionskriterier: PTSD-diagnos eller 
PTSD symtom.  
 
Exklusionskriterier: Psykotiska inslag, 
missbruk, personlighetsstörning eller 

suicidrisk.  
 
N = 8 män. 

Naturen beskrevs av deltagarna som en lugn, trygg och kravlös 
plats. Att vara tillsammans med de andra deltagarna var viktigt.  
Att vistas i naturen förhöjdes att använda alla sina sinnen. 
 
Deltagarna deltog på sina egna förutsättningar och de fick finna 

sina egna begräsningar. Aktiviteterna i naturen gav en känsla av 
kompetens.  

 
Ett år efter interventionen hade fortfarande vissa deltagare positiva 
känslor för naturbaserade aktiviteter. Alla deltagare hade på något 

sätt lyckats överföra det de lärt sig till sin vardag.  

Level 3. 

2. I look at my own 

forest and fields in a 

different way': The 

lived experience of 

nature-based therapy 

in a therapy garden 

when suffering from 

stress-related illness. 

Sidenius U, 
Stigsdotter 
U, K, 
Poulsen 
D,V, 
Bondas T. 
 
2017. 
 
Danmark.  
 

Semistrukturerade 
intervjuer.  
 
Observation. 
 
Läsning av 
loggbok.  

Beskriva deltagarnas 
upplevelse från ett 10-
veckors NBT program i 
en 
rehabliteringsträdgård 
som kallas för Nacadia 
Garden. 

Inklusionskriterier. 20-60 år. Diagnos 
inom F.43.  
 
Exklusionskriterier: suicidal, missbruk, ha 
en betydande diagnos eller social fobi.  
 
N = 42. 

Överlag hade deltagarna en positiv upplevelse av NBT. Miljön 
beskrevs som kravlös och anpassningsbar efter dagsform. 
 
Att vara runt andra deltagare var svårt för vissa deltagare.  
  
Naturmiljön beskrevs öppna upp deltagarnas sinnen, vilket gjorde 

att de var mer i nuet. Naturen gjorde att deltagarna mentalt och 
fysisk kunde slappna av.  
 
Deltagarna lärde sig självreflektion. Ett år senare beskrev 

deltagarna hur de använde de terapeutiska strategierna de lärt sig.  

Level 3. 
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3. That Guy, Is He 

Really Sick at All?" 

An Analysis of How 

Veterans with PTSD 

Experience Nature-

Based Therapy. 

Poulsen 

D,V, 
Stigsdotter 
U, K, 
Davidsen, 
A, S.   
 
2018. 
 
Danmark.  

Fenomenologisk.  
 
Semistrukturerade 
intervjuer, 4 
tillfällen.  
 
Fokusgrupps-
intervju.  

Undersöka hur veteraner 

upplever hur det är att 
leva med PTSD före och 
efter ett NBT 10 
veckors program i en 
terapi- skogsträdgård.  

Inklusionskriterier: PTSD. 
 
Exklusionskriterier: Psykotiska symptom.  
 
N = 8 män.  
 

Minskning av somatiska symptom. Lugn och avslappnande i 

kroppen. 
 
Att göra NBT tillsammans med personer som var i samma situation 
gjorde att deltagarna fick en mer positiv syn på sig själva och 
situationen.  
 
Efter NBT accepterade de sin situation, fick minskad ångest och de 
hade framtidsplaner. 

Level 3. 

4. Experiences of 

women with stress-

related ill health in a 

therapeutic 

gardening program. 

Eriksson, 
T, Westerbe
rg, 

Y, Jonsson, 
H. 
 
2011. 
 
Sverige.  
 

Longitudinell 
studie. Explorativ. 
Grounded theory. 
 
Semistrukturerade 
intervjuer.  
 
Mätning: Shirom 
Melamed Burnout 
Questionnaire 
(SMBQ).  

Undersöka och beskriva 
hur kvinnor som är 
sjukskrivna p.ga 

stressrelaterad ohälsa 
upplever 
rehabiliteringsprocessen 
i en naturlig miljö. Samt 
hur det påverkar deras 
vardagsliv.  

Inklusionskriterier: 
Förstå intervjufrågorna och kunna dela 
med sig. Vara involverade i ett 

arbetslivsförberedande program i 
naturmiljö. 
 
N=5 kvinnor. 

Deltagarna upplevde sig produktiva, fria, kompetenta och 
produktiva under interventionen vilket skapade kreativitet och 
produktivitet. 
 
Deltagarna började efter hand fokusera på sig själva, sina 
handlingar och känslor. 

 
Deltagarna blev uppmuntrade efter interventionen att fortsätta 
prioritera aktiviteter som gav meningsfullhet i deras vardag. 

Level 3. 

5. The journey of 

recovery and 

empowerment 

embraced by nature - 

clients' perspectives 

on nature-based 

rehabilitation in 

relation to the role of 

the natural 

environment. 

 

Pálisdóttir, 
A, M, 
Persson, 
D, Persson, 

B, Grahn, 
P.  
 
2014.  
 
Sverige. 
 

Fenomenologisk 
analys. 
 
Longitidunell 
studie 
 
Semistrukturerade 
intervjuer med ett 
informellt 
förhållningssätt.  

Syfte att fördjupa 
kunskapen av stödjande 
naturmiljöer, framförallt 
naturens roll i en 

rehabiliteringsprocess 
och vilka förmågor 
naturen har på hälsan.  

Inklusionskriterier: Diagnos inom F.43 
eller depression. Tidigare patienter på 
Alnarps 12 veckorsprogram. 
 

 
Exklusionskriterier: Missbruk. 
  
N = 43.  
35 kvinnor, 8 män. 

Trädgården beskrevs som en trygg, säker, kravlös och mötesplats 
som var neutral. Att genomföra interventionen tillsammans med 
likasinnade var avslappnande. 
 

Aktiviteterna var utformade så deltagarna var tvungna att ta pauser. 
 
Lukt, ljud och syn av växterna gjorde att deltagarna lättare kunde 
stanna i nuet. De gav ett lugn. Naturen kunde fånga in känslorna 
och fungerade som ett slags plåster. 
 
Efter programmet beskrev deltagarna hur de hade fått en inre styrka 
att prioritera sig själva.  

Level 3. 
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6. The Role of 

Soundscape in 

Nature-Based 

Rehabilitation: A 

Patient Perspective. 

 

Cervén, G, 
Pedersen, E. 
Pálisdóttir, 
A, M.  

 
2016. 
 
Sverige. 

Omanalyserade 
intervjuer från 
artikeln “The 
journey of 

recovery and 
empowerment 
embraced by 
nature - clients' 
perspectives on 
nature-based 
rehabilitation in 
relation to the role 

of the natural 
environment.”. 
Fokus på ljudets 
betydelse. 

Öka förståelsen för 
ljudlandskapens roll i 
NBR.  

Inklusionskriterier: Diagnos inom F43 
eller depression. Tidigare patienter på 
Alnarps 12 veckorsprogram. 
 

Exklusionskriterier: Ha ett 
aktivt missbruk. 
  
N = 43.  
35 kvinnor och 8 män. 
 

Naturen beskrevs som tyst, vilket gjorde deltagarna lugna och 
trygga. Ljuden väckte minnen från aktiviteter som de tidigare hade 
uppskattat. Ljuden lockade till kreativitet. I början av NBR tyckte 
många deltagare att ljudet från andra människor var irriterande, 

men för vissa upplevdes ljudet senare som en trygghet.  

Efter interventionen började deltagarna uppskatta ljud som 
fågelkvitter eller en kran som droppade på ett annat sätt än tidigare 
då de kunde upplevas som irriterande eftersom de varit 
ljudkänsliga. Att kunna komma iväg från vardagsljud och istället 
höra på fågelkvitter var viktigt och avslappnande. 

Level 3. 

7. Gardening on a 

psychiatric inpatient 

unit: Cultivating 

recovery. 

Pieters, H. 
C, Ayala, L, 
Schneider, 
A, Wicks, 
N, Levine-

Dickman, A, 
Clinton, S. 
 
2018. 
 
USA. 

Halvstrukturerad 
intervju med 
öppna frågor.  

Syftet med studien var 
att utforska och 
beskriva erfarenheterna 
av trädgårdsarbete bland 
vuxna i en akut 

psykiatrisk slutenvård 
med deltagarnas egna 
ord. 
 

Inklusionskriterier: Kunna koncentrera 
sig och beskriva deras upplevelser om 
trädgårdsgruppen tydligt på engelska. 
 
Exklusionskriterier: Saknade förståelse 
och förmåga att kunna beskriva eller 
förstå sin upplevelse.  
 
N = 25.   
14 kvinnor och 11 män.  

Positiv påverkan på kognition, känslor, distraktion och 
produktivitet. Markant förbättring av humör och positiv upplevelse.  

Trädgårdsarbetet hjälpte deltagarna att fokusera på annat när 
negativa tankar kom.  

Deltagarna önskade att fortsätta med trädgårdsarbete efter 

utskrivning på sjukhus, både av de deltagare som redan hade 
trädgård men även de som inte hade. Trädgården påminde om 
barndomsminnen och detta var motivation till att fortsätta hemma. 

Level 3. 



 

42 
 

Bilaga 3 (4): Kvantitativa studier 
 

Titel Författare/

Årtal/Land  

Design/ 

Metod  

Syfte  Urval Resultat  Evidens  

8. Longer 

Nature-Based 

Rehabilitation 

May Contribute 

to a Faster 

Return to Work 

in Patients with 

Reactions to 

Severe Stress 

and/or 

Depression. 

Grahn, 
P, Pálsdóttir, 
A, M, 
Ottosson, J, 
Jonsdottir, I, 
H.  
 
2017. 
 
Sverige.  

Kvasiexperimentell. 
 
Occupational Self-Assessment 

(OSA). 

Undersöka återgång 
till arbete - statistik 1 
år efter deltagande i 
olika längder i en 
NBR intervention i 
Alnarps 

rehabiliteringsträdgård 

Inklusionskriterier: Diagnos inom F.43 eller 
depression. 
Långtidssjukskrivna, arbetsför ålder, förstå svenska i 
tal och skrift.  
 
Exklusionskriterier: missbruk.   
 
N=106. 

96 kvinnor, 10 män. 

44 % hade återgått till fulltid/deltidsarbete 
inom ett år.  
23 stycken av resterande % deltog i någon 
form av arbetsträning eller anpassat 
arbete.  
Flest som återgick till arbete deltog i 24 

veckors program.  

 
OSA = 36 poäng.  

Level 3. 

9. Efficacy of 

nature-based 

therapy for 

individuals with 

stress-related 

illnesses: 

Randomised 

controlled trial. 

 

Stigsdotter,U, 
K, Corazon, 
S,S,  Sidinius, 
Nyed, P, K, 

Larsen, H, B, 
Fjorback, L, 
O.  
 
2018.  
 
Danmark.  
 
 

Randomized controlled trial 
(RCT studie). 
 
Jämförelse mellan Nacadia 
NBT (NNBT) och Specialised 
Treatment for Severe Bodily 
Distress Syndromes (StreSS). 

 
Självskattningsformulär, 5 
tillfällen. 
 
Psychological General Well-

Being Index (PGWBI). 
 
Shirom–Melamed Burnout 
Questionnaire (SMBQ). 
 
Och ett “bakgrunds formulär.    

Testa effekten av en 
specifik NBT 
behandling som kallas 
Nacadia genom att 

använda en RCT som 
jämför NBT 
behandlingen med 
kognitiv beteende 
terapi (KBT) som 
kallas för STreSS.  

Inklusionskriterier: Ett läkarintyg inom F.43, 
sjukskrivna, förstå danska.  
 
Exklusionskriterier: Svåra psykiatriska problem, 
suicidala eller missbruk.  
 
N=39.  
31 kvinnor, 7 män. (NBT) 
 
N= 37. 
27 Kvinnor och 8 män. (StreSS)  
 

 

Ingen signifikant skillnad mellan 
interventionerna.  
 
Förändring av PGWBI och SMBQ från 
början av interventionen till slutet. 
Instrumenten visade på en förbättring 
genom en högre summa av välbefinnande 
och lägre medelvärde på utbränd - score.   

Level 2. 
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10. Nature-assisted 

rehabilitation for 

reactions to severe 

stress and/or 

depression in a 

rehabilitation 

garden: long-term 

follow-up 

including 

comparisons with 

a matched 

population-based 

reference cohort / 

Nature-assisted 

rehabilitation for 

reactions to severe 

stress and/or 

depression in a 

rehabilitation 

garden: long-term 

follow-up 

including 

comparisons with 

a matched 

population-based 

reference cohort. 

Währborg, 
P, Petersson, I, 
F, Grahn, P.  
 
2014. 
 
Sverige.  
 
 

Kohort studie.  
Standardized mortality rate 
(SMR). 
 
Analysis of variance (ANOV). 
 

Syfte att undersöka 
förändringar i 
sjukskrivning och 

användandet av hälso-
sjukvård för patienter 
med svår stress och/eller 
depression. 

Inklusionskriterier: Sjukskriven minst tre mån på 
grund av någon av diagnoserna inom F.43 och/eller 
depression. Förstå svenska, inte ha någon annan svår 

psykiatriska diagnos.  
 
Exklusionskriterier: Boende utanför Skåne. Över 65 
år.  
 
N =103.  
92 kvinnor och 11 män (NBR). 
 
N= 678.  
600 kvinnor och 78 män (Kontroll). 
 

Kontakt med sjukvården minskade för 
både kontrollgruppen och den vanliga 
gruppen. En minskning med 16 % för 

vanliga och 8% hos kontrollgruppen.  
 

Level 3. 
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11. A Long-Term 

Follow-Up of the 

Efficacy of 

Nature-Based 

Therapy for 

Adults Suffering 

from Stress-

Related Illnesses 

on Levels of 

Healthcare 

Consumption 

and Sick-Leave 

Absence: A 

Randomized 

Controlled Trial. 

 

Corazon, S, 

S, Nyed, K, 
P,  Sidenius, 
U, Poulsen, 
D, V, 
Stigsdotter, 
U, K.  
 
2018. 
 
Danmark. 
 

 

RCT. 

 
Statistik från en nationell 
databas i danmark. Deltagarnas 
namn avidentifieras från 
databasen till studien. 

Frågeställningar:  
 
Är där en förändring i 
individens sjukskrivning 12 
månader innan och 12 
månader efter NBT 

respektive Cognitive 
behavioral therapy (CBT)? 

 
Är där ett mönster i 
individens kontakt med 
hälso-sjukvårdspersonal 12 

månader innan och 12 
månader efter NBT 
respektive CBT?  

Inklusionskriterier: 20-60 år. 
Tala flytande danska.  
Någon av diagnoserna inom F.43. 
Sjukskriven minst tre månader innan studien.  
 
Exklusionskriterier: Missbruk, annan svår 

psykiatrisk sjukdom, suicidal. 
  
 N = 41  
34 kvinnor och 6 män (NBT).  
N = 40  
33 kvinnor och 7 män (CBT). 
  

Båda behandlingarna visade på långvariga 

effekter på minskade besök inom hälso-
sjukvården.  
 
Signifikant minskning i sjukskrivningar i 
båda grupperna. 27 deltagare från NBT och 

20 deltagare från CBT var inte längre 
sjukskrivna 12 månader efter behandling  

Level 2. 

12. Using 

Nature-Based 

Rehabilitation to 

Restart a Stalled 

Process of 

Rehabilitation in 

Individuals with 

Stress-Related 

Mental Illness. 

 

Sahlin, E, 
Ahlborg, JR, 
G, Tenebaum
, A, Grahn, 
P.  
 
2015. 
 
Sverige. 
 

 

Explorative design. 
 
Shirom-Melamed Burnout 
Questionnaire (SMBQ) 
Beck Depression Inventory 
(BDI-II) 
The Beck Anxiety Inventory 
General Well-Being Index 

(PGWB) 
4 tillfällen för NBR.  

 
Statistik från 
försäkringskassan.  

Undersöka effekten av NBR 
för personer med 
utmattningssyndrom och 

stressrelaterad ohälsa. 
 
Jämföra NBR och OHS. 
(occupational health 

service) 

Inklusionskriterier NBR:  
Diagnoserad med stressrelaterad ohälsa, 
sjukskrivning minst 3 månader. Anställda i VGR. 
Deltagare i NBR.  
 
Exklusionskriterier NBR: Andra psykiatriska 
diagnoser, om de var våldsamma eller suicidala.  
Anställda inom västra götalandsregionen. Kommer 
från andra behandlingar. 
 
Inklussionskriterier OHS: Så likt urval som möjligt 
mot NBR.  
 
N=57  
53 Kvinnor och 7 män (NBR). 
 
N= 45 kvinnor (OHS). 

88% minskning i depression efter NBR.  
63-71% upplevde minskad ångest efter 
NBR.  
Förbättring i välmående efter NBR.  
 
Minskning i dagar med sjukpenning för 
deltagare i NBR. Men ökning för deltagare i 
OHR. Ökning av rehabersättning för båda 
grupperna. 
 

Level 3. 
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Bilaga 4 (4): Mixad metod 
 

Titel  Författare/ 

Årtal/ 

Land  

Design/Metod Syfte Urval Resultat  Evidens 

13. Changes 

in 

experienced 

value of 

everyday 

occupations 

after nature-

based 

vocational 

rehabilitation

. 

Pálsdóttir, A, 
M, Grahn, 
P, Persson, D.  
 
2014. 
 
Sverige. 
 

 

Före-test och efter test 
design.  
 
Blanketter: Sense of 
coherence (SOC) 
Self-assessed occupational 
competence (OSA-F) 
Experience of everyday 
occupations (Oval-pd) Health 
status (Eq-VAS). 

 
Semistrukturerade intervjuer. 

Beskriva och utvärdera 
förändring i deltagarnas 
upplevelse av vardagliga 
aktiviteter efter en NBR 

intervention.  

Inklusionskriterier: Diagnos inom F.43 eller 
depression.  
 
Exklusionskriterier: Ingen ytterligare medicinsk 
behandling, inget missbruk.  
 
N=21.   
19 kvinnor och 2 män.  

 

Generellt sett högre aktivitetsvärde.  
 
Tio personer hade återgått till 

arbete/studier.  
 
Efter interventionen utfördes aktiviteter 
långsammare med glädje och intresse. 
 
Deltagarna tenderade att vända sig till 
naturen i sin vardag när de behövde 
återhämtning. 
 
Deltagarna hade efter NBR antingen 
återvänt till gamla aktiviteter eller 
funnit nya. De upplevde att detta ökade 
deras inre styrka och ökade deras hälsa.  

Level 3. 



 

 
 

 


