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Sammanfattning 
 

Bakgrund: Psykiska och fysiska påfrestningar under lång tid utan återhämtning kan 
leda till skadlig stress. Ur ett folkhälsoperspektiv är det viktigt att belysa 
hälsofrämjande och förebyggande faktorer mot stress, vilket naturen möjligtvis 
innehar. 
 

Syfte: Att belysa hur natur upplevs av personer som erbjuds naturbaserad omvårdnad 
vid stressrelaterad psykisk ohälsa. 
 
Metod: En litteraturöversikt med induktiv ansats baserad på nio artiklar med 
kvalitativ design genomfördes. Polit och Beck flödesmodell användes för att analysera 
materialet. 
 
Resultat: Fyra olika teman kring natur vid naturbaserad omvårdnad identifierades, 
naturen - en trygg famn, - en plats för tröst och stöd, - en miljö där det friska kan gro 
samt - en plats för förändring. Naturen upplevdes ge möjlighet för avkoppling och 
återhämtning som krävs vid stressrelaterad psykisk ohälsa. Naturen skapade en trygg 
miljö och skänkte sinnesro. Vägen till en förändrad framtid skedde genom reflektion 
över naturens gång och återhämtning i takt med naturen. 
 

Slutsats: Naturen kan ses som stresslindrande faktor såväl som hälsofrämjande 
resurs och är därför viktig ur ett folkhälsoperspektiv. Vikten på sjuksköterskans 
hälsofrämjande arbete är stor och översikten visar att naturen kan bidra till en 
förbättrad psykisk hälsa. 
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Summary 
 

A prescription for nature 

The experience of nature in stress-related mental illness. 
- A literature review 
 
Background: Mental and physical stress for a long time can lead to harmful stress. 
From a public health perspective, it is important to highlight health promotion and 
prevention factors against stress, which nature may have. 
 
Purpose: To illustrate how nature is perceived by people who is offered nature-based 
nursing in stress-related mental illness. 
 
Method: A literature review with inductive approach based on nine articles whit 
qualitative design was conducted. Polit & Becks flowchart was used to analyze the 
material. 
 
Result: During nature-based nursing four different themes were identified, nature - a 
safe bosom - a place of comfort and support - an environment where the healthy can 
grow and - a place for change. Nature was experienced providing the opportunity for 
relaxation and recovery required. Nature created a safe environment and the feeling of 
serenity. The way to a changed future occurred through reflection on nature's course 
and recovery took place in line with nature. 
 

Conclusion: Nature my be seen as a stress-relieving factor as well as a health 
promotion resource.  The importance of the nurse's health-promoting work is great, 
and the survey shows that nature can contribute to improved mental health. 
 
 
 
 Keywords: Nature, Stress-related illness, Nature-based nursing, Recovery 
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Inledning 

Psykisk ohälsa är vanligt förekommande i hela världen och ångest- och 
depressionstillstånd utgör de vanligaste diagnoserna. Ungefär en av fem drabbas varje 
år av dessa typer av besvär. År 2016 var 74 200 svenskar sjukskrivna för stressrelaterad 
ohälsa (Folkhälsomyndigheten, 2018). Folkhälsomyndigheten (2018) uppger att 
stressrelaterad psykisk ohälsa är ett växande folkhälsoproblem. Efterfrågan på vård 
och sjukskrivningar relaterade till psykisk ohälsa har ökat drastiskt sedan början av 
1990-talet (Ottosson & Grahn, 2008). Enligt regeringskansliet ska personer med 
psykisk ohälsa få tillgång till säker vård som är av god kvalitet samt evidensbaserad, i 
likhet med personer med somatiska sjukdomar (Regeringskansliet, 2015). 
Sjuksköterskans roll vid psykisk ohälsa är komplex och påverkas av 
yrkeskompetens, professionella resurser, personliga egenskaper samt miljörelaterade 
faktorer (Gunasekara, Pentland, Rodgers & Patterson, 2014). Regeringen beskriver att 
sjuksköterskor behöver utveckla sin kompetens kring psykisk ohälsa. Genom ökad 
kunskap kring aktuell och ny behandling samt rehabiliterings-alternativ kan 
vårdpersonal på ett bättre sätt hjälpa personer med psykisk ohälsa till ett liv med ökad 
livskvalite (Regeringskansliet, 2015).  
 
Naturbaserad omvårdnad har använts som behandlingsmetod sedan antiken och 
forskningen inom området har ökat markant de senaste 20 åren (Detweiler et al., 
2012). Omvårdnaden har visat sig ha goda effekter vid behandling av psykisk ohälsa 
samt för personer med nedsatt kognitiv förmåga (Annerstedt & Währborg, 2011). 
Naturen och miljöns goda inverkan på stressrelaterad ohälsa har lyfts fram av flera 
teoretiker (Kaplan, 1995; Nightingale, Kunz, Kunz & Joseph, 2017; Wilson, 1984) och 
vårdmiljön har visat sig ha en positiv betydelse för återhämtning (Edvardsson, 
Sandman & Rasmussen, 2005). 
Den här litteraturöversikten belyser hur naturen upplevs vid återhämtning från 
stressrelaterad psykisk ohälsa under naturbaserad omvårdnad.  

 

Bakgrund 

Stress 

Det finns ingen universell definition av begreppet stress (Annerstedt et al., 2010). 
Stress är en del av kroppens funktioner och ett normalt fysiologiskt svar på stressiga 
händelser. Negativ stress innebär en obalans mellan krav och förmåga. 
För att en händelse ska anses stressfull kännetecknas den av brist på kontroll, 
förutsägbarhet och med vilken kapacitet individen kan hantera stressen.  
När känslan av att inte ha någon kontroll tar över är det lätt att känna sig maktlös och 
svag, vilket sedan leder till sänkt självkänsla (Theorell, 2012).  Vid stress och ångest 
svarar kroppen genom att sätta igång det sympatiska nervsystemet. Adrenalin och 
noradrenalin insöndras och förbereder kroppen för kamp eller flykt (Almén, 2007). 
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Om tillräckligt med återhämtning och vila ges regelbundet är stress i sig inte skadligt 
(Gilse, 2014; Währborg, 2009). Däremot kan långvarig stress utan chans för 
återhämtning drabba människan negativt och kan resultera i utmattning, vilket gör 
kroppen sårbar och mottaglig för sjukdom (Alméan, 2007; Währborg, 2009; Glise, 
2014). Idag lever många ett hektiskt liv både privat och yrkesmässigt där sympatiska 
nervsystemet är aktiverat, både ofta och över tid. Samtidigt som mindre tid läggs på 
återhämtning och vila (Persson & Jansson, 2009). Detta ökar risken för framtida 
hälsoproblem så som förhöjda halter av stresshormon och ett ökat blodtryck 
(Annerstedt et al., 2010). 

Stressrelaterad psykisk ohälsa 

Stressrelaterad psykisk ohälsa har ökat globalt sedan 1990-talet. Det är ett 
världsomfattande problem som förekommer i såväl i-länder som u-länder. Enligt 
WHO är psykisk ohälsa det snabbast växande och största hotet mot människors hälsa 
i framtiden och orsakar flest sjukskrivningar (WHO, 2016; Vos et al., 2012; Salomon et 
al., 2012). Stressrelaterad psykisk ohälsa innefattar flera diagnoser som orsakats av 
långvarig stress, såsom trötthet, utmattning, depression, ångest eller utbrändhet 
(Nieuwenhuijsen, Bruinvels & Frings-Dresen, 2010). Symtom på ohälsosam stress kan 
komma smygande. Varningssignalerna kan ha varit flera och under en lång tid, men 
inte blivit uppmärksammade. Sjukdomsbilden vid utmattningssyndrom kännetecknas 
av hjärntrötthet, kognitiva störningar och stresskänslighet. (Arvidsdotter, Marklund, 
Kylén, Taft, & Ekman, 2016). Vanliga symtom är sömnstörningar, personen är ofta 
trött och känner sig inte utvilad trots god nattsömn. Svårt att somna eller upprepade 
uppvaknande nattetid är vanligt förekommande. Koncentrationsförmågan kan bli 
påverkad då personen får svårt att fokusera och minnet blir sämre. Kroppsliga symtom 
som spänningshuvudvärk, magont, värk i nacke, axlar och rygg är vanligt. Personen 
kan dra sig undan från sitt sociala liv och sluta umgås med vänner och familj. Det är 
också vanligt att immunförsvaret blir försvagat. Känslor av ångest och nedstämdhet 
förekommer, det är lätt att fastna i dåliga tankemönster, känna sig lättirriterad och få 
känsloutbrott. Även yrsel och överkänslighet mot ljud och ljus är vanligt (Hasselberg 
et al., 2014). Sjukdomen utvecklas under lång tid, har ofta en akut inledningsfas och 
återhämtningsfasen kan sträcka sig över flera år (Nieuwenhuijsen et al., 2010). 

Vård och behandling 

 

Omvårdnad inom psykisk ohälsa riktar sig till en persons upplevelse av hälsa. 
Sjuksköterskans roll är komplex och påverkas av yrkeskompetens, professionella 
resurser, personliga egenskaper samt miljörelaterade faktorer (Gunasekara et al., 
2014). Omvårdnadsinsatserna kan beskrivas som en process, där sjuksköterskan 
tillsammans med patienten bedömer, planerar och åtgärdar det som bidragit till 
psykisk ohälsa. Oavsett fokus i omvårdnadsarbetet är det viktigt att ett samspel äger 
rum mellan sjuksköterskan och patienten.  
Sjuksköterskor som möter personer med stressrelaterad psykisk ohälsa har en viktig 
uppgift i att utforma omvårdnad efter patientens behov. För sjuksköterskor är det 
viktigt att arbeta utifrån ett helhetsperspektiv och se hela människan. Omvårdnaden 
innebära att stärka känslan av kontroll över sitt liv, hjälpa personen hantera känslor av 
meningslöshet samt utveckla strategier för att hantera situationen. Att sätta rimliga 
mål och ge stöd för att uppnå utveckling kan vara en del av omvårdnaden. Det är viktigt 
att arbeta hälsofrämjande och att medverka till att ta tillvara på patientens egna 
resurser (Arvidsdotter, Marklund, Kylén, Taft, & Ekman, 2016). Målet med vården och 
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behandlingen är att lindra och minska symtom och att patienten ska lära sig hantera 
de situationer som är stressande. Målet är att patienten ska återfå sin normala funktion 
i vardagen. Sjuksköterskans fokus är att utifrån ett holistiskt synsätt stödja patientens 
väg tillbaka till en god psykisk hälsa så att denne kan återgå till arbete eller utbildning 
igen, samt att medverka till att förbättra patientens livskvalitet. Sjuksköterskan bör 
vara ett professionellt stöd för patienten och fungera som ett bollplank (Blomberg & 
Hedelin, 2007). 
 
Vanliga behandlingar mot stressrelaterad psykisk ohälsa är att uppmuntra till aktivitet 
som medverkar till att minska ångest och ökar förmågan till återhämtning 
(Stathopoulou, Powers, Berry & Smits, 2006). Sjuksköterskan kan ge 
strukturstödjande insatser som innebär träning i att sköta sin vardag, så som samtal 
om sömn och hygien samt att sköta sin egenvård. Med hjälp av rätt anpassning kan 
ohälsa motverkas. En god yttre miljö bör säkerställas genom att patienten har en lugn 
och rogivande miljö omkring sig utan stessfaktorer (Fisher & Durham, 1999). 
Sjuksköterskan ger utbildning till patienten för att informera och påverka dennes 
livsstil och beteende för att främja hälsa. Syftet är att personen ska hitta nya strategier 
för att hantera situationen.  
Forskning visar att stöd och utbildningsprogram minskar sjukskrivningar (Hansson, 
Bodlund & Chotai, 2008). Även fysisk aktivitet, så som promenader, jogging, cykling 
samt styrketräning är en behandling som minskar oro och stressymtom. Den fysiska 
aktiviteten bör vara minst 45 minuter, tre gånger i veckan. Vid psykisk ohälsa kan 
fysisk aktivitet ibland ha samma verkan som medicinering (Stathopoulou et al, 2006). 
Läkemedel är idag förstahandsvalet vid behandling vid psykisk ohälsa. Vid 
användandet av läkemedel finns dock en risk för biverkningar som förhöjt blodtryck, 
viktuppgång och diabetes. Patienter med psykisk ohälsa känner att vården lägger för 
stort fokus vid medicinsk behandling istället för uppmuntran till egenvård och icke-
farmakologiska handlingssätt (Deegan 2005; Lilja & Hellzen 2008). 

Naturen som hälsofrämjande 

Redan under Hippokrates tid relaterades psykisk ohälsa till stressfaktorer som 
påfrestande livshändelser och omständigheter (Macdonald, 1989; Grahn & Ottosson, 
2010). Hippokrates ansåg att naturen påverkar hälsan positivt och arbetade med sina 
patienters vård och läkning med trädgården som redskap (Grahn & Ottosson, 2010). 
Hippokrates var den första som skrev ut “natur på recept” till sina patienter och många 
har efter honom arbetat i samma anda, på 1700- och 1800-talet var läkarkåren överens 
om att naturen hade en läkande kraft (Grahn & Ottosson, 2010). Ernst Westerlund, 
även kallad svenska arbetsterapins fader - var stor förespråkare för den helande 
inverkan naturen har på människor (Grahn & Ottosson, 2010). Patienterna han 
arbetade med led av neurasteni, som idag nämns som utmattningssyndrom (Jonsson, 
1998). Ernst undvek att skriva ut medicin till sina patienter utan föredrog vackra vyer, 
promenader och frisk luft på receptet. En bit in på 1900-talet ändras synen på hälsa. 
Läkarna blev mer medvetna om mikroorganismer och dess bidragande orsak till 
epidemier i städerna. Istället för promenader i naturen förespråkades vaccin och 
läkemedel som bot mot sjukdomar. Sjukhus byggdes inne i städerna i fabriksmodell, 
allt människan behövde för att tillfriskna och nå hälsa skulle finnas i en och samma 
byggnad (Grahn & Ottosson, 2010). 
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I dagens moderna samhälle spenderas mer tid stillasittandes inomhus (Hansen, Kolle, 
Dyrstad, Holme & Anderssen, 2012). Under de senaste decennierna har 
utomhusaktiviteter som camping, fiske och jakt minskat markant (Clements, 2004; 
Frost, 2010). Istället är det olika medier som tar upp vår tid. År 2016 mätte vuxnas 
totala mediekonsumtion till över tio timmar/dag (Nielsen, 2016). Det finns många 
hälsorisker förknippade med stillasittande livsstil som kan leda till problem såsom 
övervikt och fetma, och den dåliga trenden indikerar ökning av  psykisk ohälsa (Hansen 
et al., 2012; Folkhälsomyndigheten, 2018). Människor med tillgång till natur i 
vardagen blir mer stabila i humöret, och för de personer som upplevt många 
naturupplevelser är förberedelsen för personliga kriser större, enligt svensk forskning 
(Ottosson & Grahn, 2008).  

Naturen har en positiv inverkan på tillfrisknandet vid sjukdom. Resultat av forskning 
där natur implementerats genom bilder, konst och i laborativ miljö visar att patientens 
allmäntillstånd blir bättre och även mätbara kroppsliga symptom på stress och smärta 
minskar (Annerstedt, 2011; Diette, Lechtzin, Haponik, Devrotes & Rubin, 2003; 
Ulrich, 1984). Det parasympatiska nervsystemet aktiveras mer i virtuell skog med 
skogsmiljö än i lugn inomhusmiljö utan artificiell skog (Annerstedt, 2011).  Det som 
visat sig ha störst effekt i sjukhusmiljö är om patienter har fönster i salen med utsikt 
mot naturen. I de sjukhussalar med utsikt mot grönska mår patienten bättre och 
tillfrisknar fortare än patienter med utsikt mot tegelvägg, något som fastslogs redan 
1984 (Ulrich, 1984). Även om riktig utsikt ger bäst effekt kan även en film om natur 
sänka stresskänslan (Ulrich, 2001).  

Att som sjuksköterska förespråka naturen som läkning 

Enligt sjuksköterskans kompetensbeskrivning ska sjuksköterskan reflektera över, 
motivera och medverka till att utveckla god vårdmiljö. Det är sjuksköterskans uppgift 
att främja hälsa och förhindra ohälsa (Svensk sjuksköterskeförening, 2017a). 
Sjuksköterskan ska kunna bedöma patienternas förmåga till egenvård, tex vistelse i 
naturen som kan påverka hälsan på ett positivt sätt. Sjuksköterskan motiverar till 
förändrad livsstil vilket kan vara att vistas mer utomhus om patienten annars oftast är 
inomhus. Det ingår även i sjuksköterskans kompetens att utföra ordinationer och att 
tillgodose basala och specifika omvårdnadsbehov, men även psykiska, fysiska, sociala, 
kulturella och andliga behov. Sjuksköterskan ska jobba evidensbaserat och ta del av ny 
forskning. (Svensk sjuksköterskeförening, 2017a). Den vetenskapliga grunden för 
naturbaserad omvårdnad bör stärkas för att i framtiden vara lika beprövad som andra 
verktyg inom vården för sjuksköterskor att arbeta med (Abrahamsson & Tenngardt, 
2003; Grahn & Stigsdotter, 2010). Omvårdnaden av personer med stressrelaterad 
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). 

Aaron Antonovsky har utvecklat den salutogena teorin och menar att det är fel att dela 
upp hälsa i friskt och sjukt. Teorin grundar sig i frågan hur människan lyckas behålla 
sin hälsa istället för att fokusera på orsaker till sjukdom.  
Det salutogena synsättet fokuserar på människans resurser, alltså vilka faktorer som 
kan vara till hjälp för att hålla sig frisk. Synsättet innebär att se människan bakom 
situationen och att fokusera på det som fungerar. Enligt Antonovskys teori uppnår 
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människan aldrig fullkomlig hälsa eller bara ohälsa utan svänger mellan dessa två 
tillstånd. Uppgiften är att ta reda på vad som styr individen åt det ena eller andra hållet 
och fokusera på det som bidrar till hälsa (Antonovsky, 2005).  
 

Upplevelsen av mening har enligt Antonovsky stor betydelse för förmågan att hantera 
olika situationer och han menade att förmågan att hantera olika situationer kan bero 
på vad personen har för känsla av sammanhang (KASAM). I begreppet “känsla av 
sammanhang” ingår tre delbegrepp där känslan av mening är det mest grundläggande 
begreppet. Saknas upplevelsen av mening är det inte av stor betydelse att personen kan 
förstå och ha en känsla av att kunna klara av olika situationer. Vid hög grad av 
begreppen är känsla av sammanhang hög. Medans vid lägre grad upplevs inte lika stor 
känsla av sammanhang (Antonovsky, 2005). 

Begriplighet handlar om hur omgivningen tolkas, om den känns strukturerad eller mer 
som ett kaos. Hanterbarheten beskriver de resurser människan har för att hantera de 
situationer den ställs inför. Vid en hög känsla av hanterbarhet upplever personen inte 
sig som offer för omständigheterna (Antonovsky, 2005).  

Meningsfullhet är det tredje begreppet och påvisar de drivkrafter människan har och 
inställningen till livet samt den energi och engagemang personen visar till utmaningar 
i livet. De tre olika begreppen hänger ihop med varandra, en situation måste vara 
hanterbar och begriplig för att personen ska känna meningsfullhet (Antonovsky, 
2005). 

Människan har en längtan efter sammanhang och söker därför efter mening. Denna 
längtan är sammanflätad med upplevelsen av hälsa, lidande och sjukdom. Frågorna 
om livets mening kan förändras vid sjukdom, då känslan av meningslöshet kan 
upplevas. Människan samlar sin kraft i ett meningsfullt sammanhang (Arman, 
Dahlberg & Ekebergh, 2015). Det är viktigt att sjuksköterskan har ett salutogent 
förhållningssätt och ser till det friska. Hon bör fundera över vilka friskfaktorer 
patienten har, hur situationen kan göras begriplig, hanterbar och meningsfull för 
patienten. Att förbättra välbefinnande och öka livskvaliteten är centrala mål i 
omvårdnaden. För att omvårdnadsarbetet ska utgå från ett salutogent synsätt kan det 
vara bra att börja med att identifiera patientens friskfaktorer, en friskfaktor kan tex 
vara att ha ett gott socialt nätverk. Kommunikationen och uppbyggnaden av en relation 
med patient och närstående i omvårdnadsarbetet kan stödjas utifrån KASAM-
begreppet. Omvårdnad med KASAM som utgångspunkt ger en god grund för rätt 
omvårdnad. Patienter med låg KASAM har förmodligen flera riskfaktorer och problem, 
vilket leder till ett större behov av åtgärder medans patienter med hög KASAM 
förmodligen har flera friskfaktorer som stärker deras förmåga till egenvård (Eriksson 
& Lindström, 2007). 

Naturbaserad omvårdnad 

Naturbaserad omvårdnad är en komplex vårdform med ett salutogent förhållningssätt 
med flera åtgärder, såsom samtalsterapi och bildterapi där personerna får lära sig om 
stressreaktioner, reflektera kring egna behov samt avslappningsövningar. Miljön är 
upplagd för att vara rogivande och kravlös samtidigt som den ska ge möjligheter till 
meningsfulla aktiviteter och fungera stimulerande för alla sinnen (Bengtsson, 2015). 
Naturbaserad omvårdnad kan användas som resurs för förbättring av hälsa 
(Annerstedt & Währborg, 2011) 
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I naturbaserad omvårdnad erbjuds människor med stressrelaterad psykisk ohälsa stöd 
av ett omvårdnadsteam. Deras uppgifter är att bidra med meningsfulla aktiviteter samt 
att lära personerna att vara närvarande. Omvårdnadsteamet kan bestå av läkare, 
psykiatriker samt sjuksköterska som ger möjlighet till samtal och medveten närvaro 
som en del av behandlingen (Bengtsson, 2015). Sjuksköterskan kan ses som en 
möjlighet att göra situationen mer hanterbar och därmed öka känslan av sammanhang 
(Antonovsky, 2005). Enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor är det sjuksköterskans 
ansvar att visa respekt, lyhördhet, medkänsla, trovärdighet och integritet (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2017b).  
Naturbaserad omvårdnad för personer med stressrelaterad psykisk ohälsa har 
etablerats i anpassade terapiträdgårdar och i landsbygdsmiljö, i kombination med 
meningsfulla aktiviteter i syfte att underlätta återhämtningsprocessen (Corazon, 
Stigdotter, Claudi & Nilsson, 2010; Grahn, Tenngart-Ivarsson, Stigsdotter & 
Bengtsson, 2010; Sonntag-Öström et al., 2014). Interventionerna under omvårdnaden 
fokuserar på ändringar i kognitiva, känslomässiga och fysiologiska tillstånd samt 
upplevd stressnivå (Corazon et al., 2010; Sonntag-Öström et al., 2011). Grunden i all 
naturbaserad omvårdnad innebär att naturen ses restorativ som och används som 
resurs för tillfrisknande och återhämtning, främst för personer med långvarig ohälsa.  

Restorativ natur har i syfte att ge människan en möjlighet för återhämtning från stress, 
finna sig själv och bygga upp sig själv mentalt. Personer i stort behov av återhämtning 
är ofta känsliga för många intryck. Därför utformas restorativa naturmiljöer utifrån 
landskap och naturliga element för att skapa en avkopplande och störningsfri miljö. 
En restorativ miljö ska helt enkelt vara en miljö som människor tycker om och trivs i 
(Pallin, 2012). Naturen har även visat sig vara smärtstillande och avstressande, samt 
sänker blodtrycket, pulsen och halten av stresshormoner (Detweiler et al., 2012; 
Hartig, 1991; Michell & Popham, 2008).  

Syfte 

Att belysa hur naturen upplevs av personer som erbjuds naturbaserad omvårdnad vid 
stressrelaterad psykisk ohälsa.  

Material och metod 

Design 

Arbetet genomfördes som en litteraturöversikt av artiklar med kvalitativ ansats. 
Litteraturöversikter sammanställer tidigare tillgänglig forskning inom ett begränsat 
område för att skapa översikt inom ämnet (Rosén, 2017). Vetenskapliga artiklar har 
sökts, granskats och sammanställts. Kvalitativ forskning ger en ökad förståelse för 
mänskliga upplevelser och uppfattningar, samt de faktorerna som påverkar dessa 
(Henricson & Billhult, 2017).  En induktiv metod har använts, vilket innebär att data 
eller iakttagelser leder fram till en förklaring eller ett mönster (Henricson & Billhult, 
2017; Polit & Beck, 2016). 
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Urval och datainsamling 

Litteraturöversikten genomfördes utifrån Polit & Becks (2016) nio steg. I enlighet med 
flödesmodellens första och andra steg formulerades syftet och fastställning av 
sökstrategier samt relevanta sökord gjordes. Datasökningen och dokumentationen av 
denna genomfördes sedan i steg tre.  

Med utgångspunkt från valt syfte valdes följande sökord till första sökningen:  natur*, 
health*, water*, ocean*, forest*, wellbeing, coping, experience och reduced stress, 
nature based terapi. Utifrån de första sökningarna framkom en rad nya sökord som 
kombinerades med AND för att specificera sökningen och binda ihop sökorden samt 
OR för att öka sökgruppen mellan två ord där endast ett ord behöver finnas med i 
rubriken (Karlsson, 2017). Vid första sökningarna trunkerades (*) vissa av orden, vilket 
innebär att databasen då inkluderar alla alternativa ändelser av ett begrepps ordstam 
och breddar sökningen (Östlundh, 2017). I andra sökningen användes sökorden: 
garden therapy, rehabilitation garden, therapeutic garden, horticultural therapy, 
nature based sammansatt med AND, mental disorder, mental illness, mental health, 
stress related illness AND experience (Bilaga 1).  

Inklusionskriterier för artiklarna var att de är vetenskapligt granskade, inkluderar 
endast vuxna 18-65 år med stressrelaterad psykisk ohälsa samt har kvalitativ 
ansats.  Avgränsningar för sökningen var att artiklarna publicerats från år 2008 till 
2018, samt skrivna på engelska. Studier som inkluderade djur och dess betydelse, 
såsom djurterapi eller farm care exkluderades likaså artiklar som saknade abstract och 
reviewartiklar. Val av databaser för artikel sökningen baserade utifrån dess innehåll. 
Databaserna CINAHL, Medline och Scopus användes. Samtliga databaser innehåller 
artiklar relaterade till omvårdnad och medicin. CINAHL innehåller information om 
vårdvetenskap medan Scopus är en tvärvetenskaplig databas som täcker flera olika 
forskningsdiscipliner (Friberg, 2017; Karlsson, 2017).  

Utifrån litteraturöversiktens syfte lästes och granskades artiklarnas titel och abstract. 
Resultatdelen i de artiklar som uppfyllde kriterierna för litteraturstudien lästes sedan 
noggrant och anteckningar noterades. 

Artikelsökningen genererade i 640 träffar och ett första urval gjordes efter att samtliga 
artikeltitlars relevans bedömts utifrån syftet enligt steg fyra (Bilaga 2). Det resulterade 
i 82 artiklar vilkas abstract lästes. 69 valdes bort då de var kvantitativa eller på annat 
vis ej svarade till syftet. De 13 återstående artiklarna lästes sedan i sin helhet av båda 
författarna enligt steg fem. Av dessa exluderades fyra artiklar, antigen för att de ej 
besvarade studiens syfte eller på grund av att de inte överensstämde med valda 
kriterier. I steg sex granskades återstående artiklar uifrån Hälsohögskolan i 
Jönköpings granskningsprotokoll för basala kvalitetskriterier med kvalitativ metod 
vilket är framtagen från avdelningen för omvårdnad (Bilaga 3). Artiklarna och deras 
poäng i kvalitets granskningsprotokollet presenteras i artikelmatrisen (Bilaga 4). Det 
som granskats är studiernas syfte, bakgrund, urval, design, datainsamling, dataanalys, 
forskningsetiskt ställningstagande, trovärdighet, tillförlitlighet och resultat. För att 
artiklarna skulle ha tillräcklig hög kvalitet och ingå i resultatet krävs att de är helt 
godkända i Del I (totalt 4 poäng) samt ha minst sju av åtta poäng i Del II (Bilaga 3). 
Litteraturöversikten baseras på nio artiklar från främst Sverige, men även Danmark 
och England (Bilaga 4). Sex av dessa var kvalitativa med semistrukturerad intervju som 
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metod, och de andra tre var av blandad metod där endast resultatens kvalitativa delar 
användes i analysen. 

Dataanalys 

Dataanalys och sammanställning av artiklarna gjordes i enlighet med steg sju och åtta 
i flödesmodellen (Polit & Beck, 2016). Inledningsvis skrevs artiklarna ut i 
pappersformat för att underlätta arbetet under analysen. Varje artikel granskades 
separat av författarna för att sedan jämföras för att nå bästa förståelse av resultatet. 
Resultatdelen i artiklarna lästes vid flera tillfällen och det som relaterade till 
litteraturöversiktens syfte markerades i olika färger för att kategorisera resultatet i 
olika teman enligt steg sju. Författarna jämförde sedan sina fynd för att fastställa om 
de enskilt analyserat likvärdigt och funnit fler gemensamma teman. Sedan gjordes en 
gemensam sammanställning av fynden i steg åtta. Varje artikels fynd sammanställdes 
separat och en gemensam sammanställning över likheter och återkommande teman 
för samtliga artiklar skapades. I nionde och sista steget i flödesmodellen 
sammanställdes alla artiklar och presenterades i resultatet (Polit & Beck, 2016). 
Resultatet består av fyra huvudteman. 

Etiska överväganden 

 Människors värde och rättigheter ska värnas i forskningsetiken och skydda de 
personer som medverkar i studier. Vid litteraturöversikter på högskolenivå krävs inget 
etiskt godkännande, men den etiska frågan ska beaktas och syftet för 
litteraturöversikten motiveras (Kjellström, 2017). Vid en litteraturöversikt finns risk 
för feltolkningar då begränsad språk- och metodologiska kunskaper hos studenter kan 
leda till svårigheter att bedöma och förstå de artiklar som valts (Kjellström, 2017). 
Eftersom författarnas egen upplevelse och inställning till natur är mycket positiv och 
själva söker sig till naturen för återhämtning från stress kan det innebära höga 
förväntningar på studien från början. Vilket kan innebära vissa svårigheter med att 
fokusera på eventuella negativa studieresultat för den egna frågeställningen. En 
objektiv syn har eftersträvats genom att genomgång av artiklarnas resultat hela tiden 
utgått från litteraturöversiktens syfte, samt att allt som kunde tänkas svara på syftet 
har tagits med i resultatet i enlighet med Polit och Beck (2016) som menar att metoden 
är bra för att undvika en partisk syn. Förförståelsen för naturens postiva inverkan hade 
annars kunnat utgöra en risk. 

Resultat 

För de personer som erbjöds naturbaserad omvårdnad vid stressrelaterad psykisk 
ohälsa framkom fyra olika teman utifrån de upplevda känslorna. De var: naturen - en 
trygg famn, naturen - en plats för tröst och stöd, naturen - en miljö där det friska kan 
gro samt naturen - en plats för förändring. 

Naturen – en trygg famn 

Gemensamt för personer med stressrelaterad psykisk ohälsa med erfarenhet av 
naturbaserad omvårdnad var att de i naturen fylldes med en känsla av lugn (Eriksson, 
Westerberg & Jonsson, 2011; Pálsdóttir, Persson, Persson & Grahn, 2014a; Poulsen, 
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Stigsdotter, Djernis & Sidenius, 2016; Sahlin, Ahlborg, Matuszczyk & Grahn, 2014; 
Sonntag-Öström et al. 2015; Sidenius, Stigsdotter, Poulsen & Bondas, 2017). Faktorer 
som bidrog till att de kände sig lugna var känslan av att det kändes tillåtet att bara vara 
i naturen utan att behöva prestera (Eriksson et al., 2011; Pálsdottier et al., 2014a; 
Poulsen et al., 2016; Sahlin et al., 2014; Sidenius et al., 2017; Sonntag-Öström et al., 
2015). Personerna upplevde naturen som en trygg plats som gav skydd mot omvärlden, 
en plats separerad från det vardagliga livet där möjlighet för avkoppling ägde rum 
(Eriksson et al., 2011; Pálsdóttir et al., 2014a; Poulsen et al., 2016).  Känslan av trygghet 
var en viktig faktor för att få ro i kroppen och kunna acceptera situationen de befann 
sig i (Adevi & Mårtensson, 2013). Naturen var en stimulerande men inte krävande 
miljö, där personerna kunde testa sig fram vad de behövde för att känna sig trygga 
(Adevi & Mårtensson, 2013; Eriksson et al., 2011; Pálsdóttir et al., 2014a; Poulsen et 
al., 2016). Personerna sökte efter platser där de kunde sitta i lugn och ro och slappna 
av. Denna plats hade ofta vacker utsikt över naturen, nära vatten eller på marken 
bredvid ett stort träd (Pálsdóttir et al., 2014a; Poulsen et al., 2016; Sonntag-Öström et 
al., 2015). Det var viktigt för personerna att finna en trygg plats som gav rum för 
avslappning och sinnesro. Platserna de valde varierade beroende på dagens 
sinnesstämning (Adevi & Mårtensson, 2013; Pálsdottir et al., 2914a; Poulsen et al., 
2016; Sonntag-Öström et al., 2015; Sidenius et al., 2017). Till en början var de i behov 
av avskildhet och valde då platser långt från omgivningen (Adevi & Mårtensson, 2017; 
Poulsen et al., 2016). Några uttryckte möjligheten att vara helt ensam som en viktig 
faktor för att kunna fokusera på sin återhämtning (Adevi & Mårtensson, 2013; 
Eriksson et al., 2011; Pálsdóttir et al., 2014a; Poulsen et al., 2016; Sahlin et al., 2014; 
Sidenius et al., 2017). Trots en känsla av trygghet i naturen kunde några till en början 
ha svårt att finna ro, då de upplevde det jobbigt att vara ensamma med sina tankar 
(Eriksson et al., 2011; Sonntag-Öström et al., 2015).  

Naturen – en plats för tröst och stöd 

Naturen upplevdes som en mötesplats där de kunde träffa varandra och skapa kontakt, 
de kände en samhörighet i att vara där av samma anledning och kände förståelse för 
varandra. Eftersom de var i samma situation blev det lättare att slappna av. De kände 
att omvårdnadsteamet och de andra närvarande var ett stöd och kunde därför känna 
sig bekväma och fokusera på sig själva. Personalen var bra på att få dem att känna sig 
viktiga och omhändertagna utan att ställa några krav. Det upplevdes viktigt att 
vårdpersonalen lyssnade samt hjälpte till att skapa en helhetsbild av situationen och 
därmed bidrog till att göra livssituationen mer hanterbar och meningsfull (Adevi & 
Mårtensson, 2013; Eriksson et al., 2011; Pálsdóttir 2014a; Sidenius et al., 2017). 
Personalen framställdes som nödvändig för att personerna skulle få insikt i sin 
sjukdomsbild och försöka hitta tillbaka till sig själva igen (Parkinson, Lowe & Vecsey, 
2011; Sidenius et al., 2017).  

Naturen beskrevs som en förlåtande partner som inte bad om något tillbaka, inte 
ställde några krav och inte hade några förväntningar (Adevi & Mårtensson, 2013; 
Pálsdóttir et al., 2014a; Poulsen et al., 2016). Dialogen med naturen sågs som 
ovillkorlig och kravlös, personerna upplevde att de fick vara sig själva (Adevi & 
Mårtensson, 2013). De upplevde att naturen accepterade dem för dem de är och att alla 
känslor var tillåtna. Det kändes tröstande att ligga på gräset i solen och låta tårarna 
rinna (Eriksson et al., 2011; Pálsdóttier et al., 2014a; Poulsen et al., 2016; Sidenius et 
al., 2017; Sonntag-Öström et al., 2015;). Eftersom personerna kände att naturen fanns 
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där för dem och kunde ta emot deras känslor blev deras förtroende för naturen djupt 
och intimt (Pálsdóttier et al., 2014a).  

Naturen tillät begravda känslor att komma upp till ytan och bearbetas (Pálsdóttir et al., 
2014a; Poulsen et al., 2016). Sjukdomen hade gjort personerna känsliga och sköra men 
naturen blev ett plåster på deras sår. De upplevde att naturen var där för att trösta dem 
när de var ledsna eller nedstämda (Adevi & Mårtensson, 2013; Pálsdóttir et al., 2014a). 

Naturen – en miljö där det friska kan gro 

Personerna upplevde att de blev ett med naturen och fylldes av en känsla av 
sammanhang (Pálsdottir et al., 2014a; Poulsen et al., 2016; Sahlin et al., 2014; Sidenius 
et al., 2017; Sonntag-Öström et al., 2015). Personerna uppgav att de vid naturvistelser 
blev mer medvetna om sig själva, och den mentala närvaron gav möjlighet för 
återhämtning (Eriksson et al., 2011; Poulsen et al., 2016; Sonntag-Öström et al., 2015). 
De kände sig viktiga och behövda när de gav liv till blommor och växter i trädgården. 
Plantorna var i behov av dem, de behövde bli planterade, vattnade och ompysslade. 
Det upplevdes som meningsfullt att ge liv till något och att ha ett syfte i livet. 
Personerna kände även ansvar för det de odlade vilket gav positiv effekt på deras inre 
styrka och återhämtning (Adevi & Mårtensson, 2013; Eriksson et al., 2011; Sidenius et 
al., 2017).  De reflekterade över synen av växternas process och påmindes om deras 
egen utveckling och tillväxt, det var värdefullt för dem att arbeta med levande växter 
eftersom växterna levde sina liv och utvecklades under hela processen. Växterna 
framkallande nyfikenhet och en önskan om att följa deras framsteg, vilket var 
inspirerande och harmoniskt. Att se hur naturen tar hand om sig själv gjorde att 
personerna kände en koppling till naturen och de blev mer närvarande och 
reflekterande och kunde då komma sig själv och sina känslor närmre och därmed 
längre i sin återhämtning (Pálsdóttir et al., 2014a).  

Tiden de spenderade i miljön framkallade känslor av medveten njutning (Sonntag-
Öström et al., 2015). Att naturen har sin egen rytm och att den inte har bråttom gjorde 
personerna mer tålmodiga med sig själva, de reflekterade över att utveckling tar tid och 
att det inte går att skynda på, och kunde dra paralleller mellan naturen och människan. 
(Adevi & Mårtensson, 2013; Pálsdóttir et al., 2014a; Pálsdottir, Grahn och Persson, 
2014b; Sonntag-Öström et al., 2015). Till en början upplevdes det jobbigt, men 
efterhand förstod de att de själva måste hitta en balans mellan aktivitet och vila i livet. 
Personerna lärde sig att planera sin egen tid och lyssna på sina egna behov, vilket var 
en viktig faktor för återhämtning (Adevi & Mårtensson, 2013; Pálsdottier et al., 2014a; 
Poulsen et al., 2016; Sonntag-Öström et al., 2015).  

Naturens olika element blev en källa för återhämtning, vatten i alla former, elden som 
sprakar och värmer, fåglarna som kvittrar, vinden som smeker och växter som växer 
(Eriksson et al., 2011; Pálsdóttir et al., 2014a; Poulsen et al., 2016; Sonntag-Öström et 
al., 2015). Många föredrog att vara på en plats i solen och känna hur tröttheten rann 
av dem. Efter ett tag i naturen upplevde de sig fyllda med energi och fria från tidigare 
spänningar (Pálsdóttir et al., 2014a). Mot slutet av den naturbaserade omvårdnaden 
upplevde sig personerna mer välmående och återhämtade, de kände sig fria att göra 
vad de ville och var inte rädda för att misslyckas, det bidrog till upplevelse av lycka, 
glädje och stolthet (Eriksson et al. 2011). Personerna fick under omvårdnaden en 
positiv inställning till tillfrisknande (Pálsdóttier et al., 2014a).  
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Naturen – en plats för förändring 

Under slutet av den naturbaserade omvårdnaden blev naturen en där nya metoder 
testades innan de kunde gå vidare med ett mer hållbart förhållningssätt till livet 
(Parkinson et al., 2011; Pálsdóttir et al., 2014a; Poulsen et al., 2016; Sahlin et al., 2014; 
Sidenius et al., 2017; Sonntag-Öström et al., 2015). Förutom känslan av välmående och 
återhämtning gav naturen flera positiva känslor, som lättnad, ökat självförtroende och 
självsäkerhet (Sonntag-Öström et al., 2015). Glädjen och användbarheten av att ha lärt 
sig mer om naturen beskrivs som ett verktyg för att hantera stress men också för 
personligt välbefinnande (Sahlin et al., 2014). De kunde möta utmaningar som de 
tidigare ansåg vara svåra och krävande. De blev ivriga att försöka bryta mönstret i 
vardagen och använda nya tankesätt på ett mer medvetet sätt (Pálsdóttir et al., 2014a). 
Flera personer uppgav även att de blev snällare mot sig själva och fick en ökad 
initiativförmåga (Sonntag-Öström et al., 2015). Vissa hoppades att de skulle använda 
naturen som krafkälla även i framtiden (Pálsdottir et al., 2014b).  

Vid tal om framtiden var det några som oroade sig och fokuserade på vad som kunde 
gå fel när de kom hem. De var rädda för att falla in i tidigare mönster (Eriksson et al., 
2011). De flesta hade dock en önskan om att fortsätta vara i naturen när de kom hem, 
de hade en tydlig bild av hur de ville att deras framtid skulle se ut och kände att de 
skapat verktygen de behövde till förändring och fullborda sina önskningar (Sahlin et 
al., 2014; Sidenius et al., 2017). 

Under den naturbaserade omvårdnaden blev personerna mer medvetna om sig själva 
och utvecklade flera copingstrategier för att hantera stress. Efter omvårdnadens slut 
upplevde många att de ägde en ny inre styrka, de vågade nu vara den de är och inte den 
de förväntas vara av andra (Sidenius et al., 2017).  De var mer medvetna om sina egna 
behov och arbetade i en takt som passade dem. De lät saker ta den tid det tog samt att 
de höll sig till en sak i taget. De gick ut på långa promenader och vände sig medvetet 
till naturen för att återhämta sig från stress (Pálsdóttir et al., 2014b; Sahlin et al., 2014; 
Sidenius et al., 2017). De kunde vara koncentrerade en längre tid och kände sig inte 
lika lättirriterade som förut (Poulsen et al., 2016; Sahlin et al., 2014). Personerna 
beskriver hur de lärt sig att utnyttja naturen för att öka välbefinnandet och att de 
uppskattar sin egen trädgård mer nu än tidigare (Adevi & Mårtensson, 2013). De 
upplevde det enklare att söka nya vänner med liknande intressen för naturen och att 
det var en bra plats för social interaktion (Pálsdóttier et al., 2014b). 
Vissa tyckte dock det var svårt att finna tid för att ta sig ut i naturen, de sköt ofta upp 
det och tänkte att de kunde göra det senare, eller när våren kommer (Sahlin et al., 
2014). För andra blev naturen en del av det vardagliga livet och de sökte naturen 
regelbundet för lugn och ro (Poulsen et al., 2016).  

De hade blivit mer självsäkra i deras sätt att tänka och se på sig själva. En lång tid efter 
omvårdnaden spelade naturen fortfarande en stor roll i deras liv (Poulsen et al., 2016). 
De flesta hade börjat med nån form av aktivitet som gav dem egentid och möjlighet att 
vara i nuet (Eriksson et al., 2011; Sahlin et al., 2014). Även att de upplevde att de hade 
en lång väg kvar innan de var helt återställda var de påväg åt rätt håll. Personerna fick 
mer tålamod med sig själv och andra, tänkte mer positivt och kände sig lyckligare, de 
tog fler initiativ och upplevde att livet blev roligare (Sonntag-Öström et al., 2015). De 
flesta uttryckte en önskan om att återvända till naturen eftersom det var där de 
utvecklats och börjat hittat tillbaka till sig själva (Poulsen et al., 2016; Sidenius et al., 
2017; Sonntag et al., 2015).  
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Diskussion 

Metoddiskussion   

En litteraturöversikt valdes att göras för att få en god överblick över forskningsområdet 
och för att på bästa sätt kunna besvara frågeställningen. En kvantitativ studie valdes 
bort då fokus i syftet var upplevelser och känslor vilket bäst besvaras genom studier 
med kvalitativ ansats (Henricson & Billhult, 2017). Skulle en kvantitativ metod valts 
hade arbetets syfte inte besvarats på samma sätt. Kvantitativdata hade däremot kunnat 
ge strukturerade mätningar eller observationer kring fenomenet natur och 
stressrelaterad psykisk ohälsa (Henricson & Billhult, 2017). 

En egen kvalitativ studie hade föredragits men valdes bort dels av etiska skäl och 
riktlinjer för ett examensarbete samt tidsbegränsning. Eftersom syftet granskar 
fenomenet ur ett patientperspektiv hade en kvalitativ studie ställt stora krav på etiskt 
resonemang samt kunskaper i intervjuteknik, något som författarna saknade 
(Danielsson, 2017). Valet av studiedesign stärks därför utifrån ovan nämnda faktorer. 

För att inte präglas av bakomliggande teorier utan söka ny kunskap med öppet sinne 
valdes induktiv design (Henricson & Billhult, 2017). 

Vid pilotsökningar i Cinahl, Medline och Scopus framkom det att forskningen inom 
området inte var så omfattande men tillräcklig för att kunna genomföra en 
litteratursöversikt. Sökningarna visade mycket forskning om naturen som 
hälsofrämjande dock var majoriteten av de artiklarna kvantitativa. Kvantitativa 
artiklar valdes bort av författarna då intresset och fokus i ämnet främst ligger i den 
upplevda känslan. Det blev därför svårt att finna de artiklar som eftersöktes, men det 
viktiga är att de inkluderade studierna har god kvalité och av tillräcklig mängd för att 
sammanställa ett relevant resultat (Forsberg & Wengström, 2013). Det är möjligt att 
andra sökord och databaser kunnat ge ett annat resultat på litteraturöversikten, men 
tidsbegränsningen och avsaknad av erfarenhet i sökstrategier gjorde det svårt.  

Sökordet nature gav ofta träffar relaterat till “nature of” istället för önskad natur som i 
skog och mark. Vilket gav en stor mängd träffar som ej var relevanta för syftet. De första 
sökningarna gav flera hundra tusen träffar vilket gjorde sökarbetet tidskrävande och 
oöverskådligt med många för översikten irrelevanta titlar. Slutligen hittades bra 
sökord.  

Vid urval av artiklarna skedde avgränsning till artiklar publicerade från år 2008 och 
framåt, för att få så ny och relevant forskning som möjligt. Ett längre tidsspann ansågs 
inte relevant då ny forskning presenteras löpande och äldre resultat då inte skulle vara 
lika aktuellt (Östlundh, 2017). Samtliga artiklar är publicerade efter 2011 och de flesta 
efter 2014 vilket ger senaste forskningen som stärker trovärdigheten i resultatet. 
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En svaghet i studien kan vara att det är relativt få artiklar som hittats. Kanske hade ett 
större antal vetenskapliga artiklar inneburit ett större underlag och därigenom högre 
trovärdighet på studien. Tre olika databaser har använts i sökningen av artiklar vilket 
ökar trovärdigheten (Karlsson, 2017). För att ytterligare stärka trovärdigheten skedde 
valet av databaser i samråd med bibliotekarie (Karlsson, 2017). Trots relativt få antal 
artiklar ökar trovärdigheten och styrker resultatet av att artiklarna säger ungefär 
samma sak (Mårtensson & Fridlund, 2017).   

Kvalitetsgranskning av valda artiklar gjordes utifrån Hälsohögskolans 
granskningsmall anpassad för kvalitativa studier vilket bidrog till en strukturerad 
granskning (Bilaga 3). För att minska risken för felaktig bedömning diskuterades 
bedömningen mellan författarna (Mårtensson & Fridlund, 2017). 
Granskningsmallarna gjorde det enkelt att bedöma artiklarnas kvalitet och stärker 
litteraturöversiktens trovärdighet genom att endast godkända kvalitetsgranskade 
artiklar använt till resultatet. Mallen saknade tydliga riktlinjer för antal uppfyllda 
poäng för att vara av god kvalitet. Författarna valde att inkludera artiklar med sju av 
åtta uppfyllda krav i del II av granskningsmallen. Vid en lägre gräns skulle kvaliteten 
av artiklarna troligen minskat. Vid en högre gräns skulle artiklarnas kvalitet 
förmodligen ökat men det skulle även innebära en större svårighet att få tillräckligt 
med data för ett resultat. De artiklar som inte erhöll full poäng saknade ett tydligt etiskt 
resonemang vilket kan ses som en svaghet. Beslut togs ändå att använda dessa artiklar 
då deras resultat var relevant för litteraturöversiktens syfte.  

Vid analysen valde författarna att först tolka resultatet var för sig för att sedan jämföra 
och diskutera materialet med varandra innan resultatet sammanställdes då en 
individuell granskning bidrar till ett tillförlitligt resultat vilket styrker trovärdigheten i 
översikten (Schött, 2015; Forsberg & Wengström, 2016). Olika teman markerades i 
varierande kulörer för att strukturera resultatet. För att analysen av valda artiklar 
skulle bli tillförlitlig användes Polit och Becks flödesmodell (2016). Ändå blev det svårt 
att sortera resultatet under olika teman då mycket smälte samman. Tid lades ner på att 
bestämma olika teman och vilket resultat som skulle vara under varje tema. 
Författarna kom fram till fyra olika teman som var: naturen - en trygg famn, nature – 
en plats för tröst och stöd, nature – en miljö där det friska kan gro samt nature – en 
plats för förändring. Tillvägagångsättet i arbetet är beskrivet och konsekvent och exakt 
återgivet vilket gör arbetet pålitligt (Polit & Beck, 2016). 

De vetenskapliga artiklarna som användes var på engelska vilket kan påverka resultatet 
då språket inte är författarnas modersmål. De kan då tolkas eller analyserats fel 
(Kjellström, 2017). Ordböcker användes för att översätta så korrekt som möjligt. 

Eftersom författarnas egen upplevelse och inställning till natur är mycket positiv och 
själva söker sig till naturen för återhämtning från stress kan det innebära att de har 
höga förväntningar på studien från början. Vilket kan innebära vissa svårigheter med 
att fokusera på eventuella negativa studieresultat för den egna frågeställningen 
(Mårtensson & Fridlund, 2017). En obektiv syn har därför efterstävts genom hela 
arbetet. En objektiv och neutral data, fri från tolkningar innebär även att 
bekräftelsebarheten ökar enligt Polit och Beck (2016). 

Inga geografiska avgränsningar gjordes under artikelsökningarna, men de artiklar som 
finns i resultatet är främst från Sverige. Det kan betraktas som en svaghet att det 
geografiska området är begränsat men även som en styrka i överförbarheten. En möjlig 
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orsak kan vara att vi i Sverige har en stor tillgång till just natur. Natur som 
hälsofrämjande är dock globalt och aktuellt i flera sammanhang. 

Resultatdiskussion 

Litteratöversiktens resultat visar att naturbaserad omvårdnad kan ha stor betydelse för 
personer med stressrelaterad psykisk ohälsa. Gemensamt för personer som vistades i 
naturen var att de fylldes med en känsla av lugn. De upplevde naturen som en trygg 
plats som gav skydd mot omvärlden. Personerna upplevde att de blev ett med naturen 
och en del av något större. Naturens element blev en källa för återhämtning. Efter 
omvårdnadens slut upplevde många att de ägde en ny inre styrka och kunde möta 
utmaningar som de tidigare ansåg vara svåra och krävande. 
  
Resultatet visade att personer med stressrelaterad psykisk ohälsa som erbjöds 
naturbaserad omvårdnad efterhand upplevde känslor av glädje och energi. Detta är i 
enlighet med Arman, Dahlberg & Ekebergh (2015) som menar att utmattade personer 
var mer glada efter vistelse i skogen.  Detta visar även tidigare forskning (Tyrväinen et 
al., 2007) som menar att naturen minskar negativa känslor som stress, ångest och 
trötthet, samtidigt som positiva känslor som energi, längtan och engagemang ökar. 
Taka-aho (2005) visade också på naturens positiva inverkan på psykisk hälsa genom 
att naturen ger en känsla av sinnesro, lugn, glädje, styrka och medvetenhet. Likaså 
beskrivs upplevelsen av lugn och sinnesro som väsentliga begrepp i 
litteraturöversiktens resultat. Detta kan tolkas som att naturen har en positiv inverkan 
på tillfrisknandet vid sjukdom och stärker det friska, som Annerstedt (2011),Diette et 
al., (2003) och Ulrich (1984) menar.  
  
Sjuksköterskan ska i enlighet med svensk kompetensbeskrivning för sjuksköterskor 
(2017a) arbeta för att utveckla en god vårdmiljö. Resultatet visade att naturen upplevs 
som en trygg plats som ger möjlighet för återhämtning. Detta stärks av Hansmann, 
Hug & Seeland, (2007) som beskrev hur personer med stressrelaterad psykisk ohälsa 
kunde uppleva naturen som en plats för återhämtning. Vid vistelse i naturen minskade 
huvudvärk och den upplevda stressen samt att känslor av välbefinnande ökade. Detta 
stämmer även överens med Arman, Dahlberg & Ekebergh (2015) mening om att 
personer med stressrelaterad psykisk ohälsa kände sig mer avslappnade och lugnare 
av att vara i skogen. En god vårdmiljö främjar hälsa och har en positiv betydelse för 
återhämtning enligt Edvardsson et al., (2005). 
  
Litteraturöversiktens resultat visade att personer med stressrelaterad psykisk ohälsa 
beskrev hur naturen ger känslan av att vara del av något större och en känsla av 
sammanhang. I Blaschke, O´Callaghan, Schofield & Sallander (2017) studie beskriver 
patienter att de i mötet med naturen upplever sig som en del av universum och att det 
finns någonting som är större än de själva - en ytterligare dimension. På likande vis 
beskrev personerna i översiktens resultat att de var en liten del i en oändlig värld. 
Upplevelsen av sammanhang har enligt Antonovsky (2005) stor betydelse för 
förmågan att hantera olika situationer och underlättar bearbetningsprocessen.  
  
Litteraturöversiktens resultat visade att personerna kände sig meningsfulla när de gav 
liv till blommor och växter i trädgården. Detta styrks av Yao & Chen (2017) som menar 
att naturbaserad omvårdnad ger ökad självkänsla och en stärkande känsla av att 
åstadkomma någonting. En del av sjuksköterskans omvårdnadsarbete vid 
stressrelaterad ohälsa är att bidra med meningsfulla aktiviteter (Bengtsson, 2016). Vid 
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skötsel av plantor utfördes en meningsfull aktivitet för personerna. Eftersom 
sjuksköterskan bör stärka patientens egna resurser (Arvidsdotter et al., 2016) skulle 
trädgårdsskötsel eller plantering av blommor kunna föreslås till patienter i form av 
egenvård. Enligt Kielhofner (2012) känner sig människor belönade när de kan 
engagera sig i meningsfulla aktiviteter. I en aktivitet kan förtroende utvecklas och 
egenvärde skapas. Naturbaserad omvårdnad kan ge ökad självkänsla och stärka 
känslan av att ha åstadkommit någonting (Yao & Chen, 2017).   
Antonovsky (2005) skriver att hög meningsfullhet uppnås då patienten oavsett 
omständigheterna upplever situationer i livet som betydelsefulla och kan därför 
bearbeta det som hänt och se framåt. I resultatet tillät naturen förträngda känslor att 
komma upp till ytan och kunde bearbetas. Sjuksköterskan kan här agera som ett 
bollplank och hjälpa patienten att bearbeta sina känslor. I dessa lägen bör 
sjuksköterskan vara ett professionellt stöd för patienten enligt Blomberg & Hedelin 
(2007). 
  
Resultatet visade att naturen upplevs som en mötesplats med möjlighet att träffa andra 
och skapa kontakt, de kände en samhörighet i att de var där av samma anledning och 
kände förståelse av och med varandra. Naturbaserad omvårdnad utförd i grupp, visade 
sig vara positiv och bidrog till en ökad känsla av välbefinnande och 
samhörighet.  Naturen kunde alltså genom sina egenskaper bidra till att förstärka 
individens samhörighet och delaktighet i sin sociala omgivning. Detta är i linje med 
tidigare forskningar om naturbaserad omvårdnads betydelse för människans hälsa, 
samt dess stärkande effekt på social interaktion och psykosocialt välbefinnande 
(Haubenhofer et al. 2010, Hine et al. 2009). En god gemenskap och socialt stöd kan 
ses som viktiga friskfaktorer som ökar personens KASAM.  Enligt Eriksson & 
Lindströma (2007) stärks förmågan till egenvård av hög KASAM och social interaktion 
bör därför uppmuntras av sjuksköterskan. Detta ligger även i linje med 
sjuksköterskans uppgift att identifiera friskfaktorer för att förbättra livskvalitet och 
ökat välbefinnande (Eriksson & Lindström, 2007). 
  
I resultatet framkom det att några till en början kunde uppleva det påfrestande att vara 
ensamma i naturen. Detta kan liknas med resultat från tidigare studier som undersökt 
naturens förmåga att bidra till återhämtning.  Gatersleben & Andrews (2013) forskning 
visar att naturen även kan erbjuda komplexa miljöer dvs. miljöer som ställer höga krav 
på riktad uppmärksamhet. Gatersleben & Andrews (2013) menar att det inte är 
ensamheten och grubblandet som i detta resultat som upplevs påfrestande, utan 
forskningsresultat pekar mot att områden med tätbevuxen skog kan skapa rädsla och 
stress och att en riktad uppmärksamhet kan krävas för att inte gå vilse eller trilla. 
Gatersleben & Andrews (2013) menar att det inte finns mycket kunskap om hur dessa 
naturområden påverkar människor men att resultaten från deras studie tyder på att 
denna typ av natur inte fungerar återhämtande. Tvärtemot visar resultatet i översikten 
att tätbevuxen skog kan upplevas ge skydd mot omvärlden. Enligt Fisher & Durham 
(1999) bör sjuksköterskan i sitt arbete hjälpa patienter att uppnå en god yttre miljö, fri 
från stressfaktorer. Sjuksköterskan har en viktig del i att utforma omvårdnaden efter 
patientens behov och omvårdnaden bör ske i samspel med patienten. Tillsammans 
identifierar de var i processen patienten befinner sig för att avgöra vilken miljö som 
passar bäst.   
  
I resultatet framkommer några var redo för att åka hem och att möta nya utmaningar. 
Medan andra oroade sig och var rädda för att falla in i gamla mönster. Detta skulle 



16 
 

kunna tolkas som att personernas förmåga att ta tillvara på det nya livet beror på deras 
grad av KASAM. 
Hög grad av KASAM handlar om personens förmåga att känna begriplighet över vad 
som hänt, förmåga att se vilka resurser han har för att hantera situationen samt 
förmåga att skapa en meningsfull vardag (Antonovsky, 2005). I detta läge menar 
Arvidsdotter et al., (2016) att sjuksköterskan kan arbeta stödjande och hälsofrämjande 
genom att tillsammans med patienten sätta upp rimliga mål för patienten samt att ta 
tillvara på dennes egna resurser för att stärka KASAM och att patienten då kan hantera 
framtida stressiga situationer. Genom utbildning och information kan sjuksköterskan 
ge patienten nya strategier att hantera situationen (Hansson et al., 2008).   
  
I översiktens resultat framkom att personerna efter den naturbaserade omvårdnaden 
kunde vara koncentrerade en längre tid och kände sig inte lika lättirriterade som 
tidigare. Detta stämmer överens med Arman, Dahlberg & Ekebergh (2015) mening om 
att de med stressrelaterad psykisk ohälsa känner sig mer harmoniska och klartänkta 
efter skogsvistelse.  Även Bermans et al., (2012) forskning visade att uppmärksamhet 
och koncentration blir förbättrat efter promenader i skogsmiljö. Utifrån 
litteraturöversiktens resultat kan slutsatsen dras att olika former av natur bör räknas 
in i valet av omvårdnads alternativ vid stressrelaterad psykisk ohälsa. Detta stärks av 
en studie gjord av McQueen (2012) som lyfter upp behovet av bättre omvårdnads 
alternativ vid stressrelaterad psykisk ohälsa.  
Utifrån litteraturstudiens resultat framgår att flertalet naturmiljöer skulle kunna 
användas inom vården. Naturmiljöer i artiklarna är varierande med olika typer av 
skog, parker och trädgårdar. 
För att implementera natur som en del i omvårdnaden är ett exempel 
naturpromenader, vilka kan förskrivas som natur på recept. I enlighet med svensk 
sjuksköterskeförenings kompetensbeskrivning (2017a) kan sjuksköterskan motivera 
till livsstilsförändringar och utföra ordinationer för att tillgodose omvårdnadsbehovet. 
Tidigare behandling vid stressrelaterad psykisk ohälsa har varit uppmuntran till 
aktivitet för att minska ångest och oro (Stathopoulou et al., 2006). En fortsatt del i 
omvårdnaden kan för sjuksköterskan vara att uppmuntra till promenader i naturen då 
översiktens resultat visat att den psykiska hälsan kan förbättras vid naturvistelser.   
Naturvårdsverket (2006) har sammanställt naturens många användningsområden och 
bland annat lyft hur natur på recept haft positiv effekt på en patientgrupp i Michigan. 
Patienterna fick välja om de ville promenera, cykla eller arbeta i trädgården. I dagsläget 
finns det redan FaR (Fysisk aktivitet på Recept) i Sverige vilket har många positiva 
hälsofrämjande effekter men det skulle kunna vara en intressant utmaning att NaR 
(Natur på Recept) börjar testas mer utbrett även i Sverige. Täby kommun genomförde 
2014 en pilotsatsning med NaR i samarbete med lokala vårdgivare där personer med 
stressrelaterad psykisk ohälsa blev erbjudna guidade naturpromenader. Resultatet 
visade att deltagarna upplevde NaR som positivt, avkopplande och skönt (Sterner, 
2014). Författarna till litteraturöversikten anser det dock viktigt att denna typ av 
omvårdnad genomförs inom ramarna för vetenskaplig evidens. Abrahamsson & 
Tenngardt (2003) och Grahn & Stigsdotter (2010) hävdar att evidensen kring 
naturbaserad omvårdnad bör stärkas så att sjuksköterskan i framtiden kan använda 
naturen som redskap i omvårdnad lika väl som tidigare beprövade metoder.  
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Slutsatser och kliniska implikationer 

Slutsatsen är att naturen upplevs som lugnande och främjar återhämtning vid 
stressrelaterad psykisk ohälsa. Naturen kan ses som en stresslindrande faktor såväl 
som hälsofrämjande resurs och är därför viktig ur ett folkhälsoperspektiv. Vikten för 
sjuksköterskan att arbeta hälsofrämjande är stor och fortsatt forskning kring naturens 
positiva inverkan kan stärka grunden för sjuksköterskan att förskriva natur på recept. 
Resultatet i översikten visar att naturen kan bidra till en förbättrad psykisk hälsa. 
Naturen skapar en läkande miljö för patienter i behov av lugn och ro. Naturen bör 
därför ses som en stark resurs inom hälso- och sjukvård samt studeras vidare för att 
implementeras ytterligare inom hälsofrämjande omvårdnad och kompletterande 
omvårdnad vid psykisk ohälsa. Majoriteten av artiklarna i resultatet är utförda i 
Sverige vilket kan antyda att Sverige har en lämplig natur och bra förutsättningar för 
införandet av naturbaserad omvårdnad inom vården. Mer forskning krävs inom 
området för att bäst finna lämpliga former för omvårdnaden. Kostnader och resurser 
bör vägas mot nytta och resultat. Att förskriva naturpromenader till enskilda patienter 
är utan kostnad medan upprepade besök i utformade terapiträdgårdar kräver resurser 
både i form av personal och miljö.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

Referenser 

Artiklar märkta med * ingår i analysen.  
 
Abrahamsson, K., & Tenngardt, C. (2003): Grön rehabilitering. Behov förutsättningar 
och möjligheter för en grön rehabiliteringsmodell. LRF Sydost/ Bergroths grafiska 
AB.  
 
*Adevi, A. A., & Mårtensson, F. (2013). Stress rehabilitation through garden therapy: 
The garden as a place in the recovery from stress. Urban Foresty & Urban Greenig, 
12(2), 230-237. https://doi.org/10.1016/j.ufug.2013.01.007 
 
Almén, N. (2017). Stress- och utmattningsproblem: Kognitiva och 
beteendeterapeutiska metoder (Andra upplagan. ed.). Lund: Studentlitteratur.  
   
Annerstedt, M., Norman, J., Boman, M., Andersson L., Grahn, P. & Währborg, P. 
(2010). Finding stress relief in a forest. Ecological Bulletins 53;33-42 
 
Annerstetd, M. (2011). Natur and public health; Aspect of promotion, prevention, and 
intervention. Alnarp: SLU 2011:98. 
 
Annerstedt, M. & Währborg, P. (2011). Nature assisted therapy: systematic review of 
controlled and observational studies. Scandinavian Journal of Public health, 39, 371-
388.  

  
Antonovsky, A. (2005). Hälsans mysterium. Stockholm: Natur och kultur. 
  
Arman, M., Dahlberg, K., & Ekebergh, M. (2015). Teoretiska grunder för vårdande. 
Stockholm: Liber. 
 
Arvidsdotter, T., Marklund, B., Kylén, S., Taft, C., & Ekman, I. (2016). Understanding 
persons with psychological distress in primary health care. Scandinavian Journal of 
Caring Sciences, 30(4), 687-694 

Bengtsson, A. (2015). From Experiences of the Outdoors to the Design of Healthcare 
Environments. Diss. Alnarp: Swedish University of Agricultural Sciences. 
http://pub.epsilon.slu.se/12192/1/Bengtsson_A_150508.pdf 

Berman, Kross, Krpan, Askren, Burson, Deldin, . . . Jonides. (2012). Interacting with 
nature improves cognition and affect for individuals with depression. Journal of 
Affective Disorders, 140(3), 300-305. 
 
Blaschke, S., O'Callaghan, C.C., Schofield, P., & Salander, P. (2017). Cancer patients' 
experiences with nature: Normalizing dichotomous Realities. Social Science & 
Medicine, 172, 107-114. 
 
Blomberg, B. & Hedelin, B. (2007). Att få personlig vägledning- patienters erfarenheter 
av mötet med en psykiatrisjuksköterska inom primärvården. Vård i Norden, 27, 25-
29. 
 



19 
 

Clements R. (2004). An investigation of the status of outdoor play. Contemp Iss Early 
Child 5(1):68-80, https://doi.org/10.2304/ciec.2004.5.1.10. 
 
Corazon, S.S., Stigsdotter, U.K., Claudi AG. & Nilsson K. (2010). Development of a 
naturebased therapy concept for stress patients at the Danish Healing Forest Garden 
Nacadia. Journal of Therapeutic Horticulture; 20:34–51. 
 
Danielsson, E. (2017). Kvalitativ forskningsintervju. I M. Henricson (Red.), 
Vetenskaplig teori och metod: Från idé till examination inom omvårdnad (s. 143-
154). Lund: Studentlitteratur. 

Deegan, P. E. (2005). The importance of personal medicine: a qualitative study of 
resilience in people with psychiatric disabilities. Scandinavian journal of public 
health, 33(Supplement 66), ss. 29-35. 

Detweiler, M. B., Sharma, T., Detweiler, J. G., Murphy, P. F., Lane, S., Carman, J., 
Chudhary, A. S., Halling, M. H. & Kim, K. Y. (2012). What is the evidence to support 
the use of therapeutic gardens for the elderly?. Psychiatry investigation, 9(2), ss. 100–
110. 
 
Diette, G., Lechtzin, N., Haponik, E., Devrotes, A., & Rubin, H. (2003). Distraction 
therapy with nature sights and sounds reduces pain during flexible bronchoscopy *: 
A complementary approach to routine analgesia. Chest, 123(3), 941. 
 
Edvardsson, J., Sandman, P., & Rasmussen, B. (2005). Sensing an atmosphere of ease: 
A tentative theory of supportive care settings. Scandinavian Journal of Caring 
Sciences, 19(4), 344-353. 
 
Eriksson, M. & Lindström, B. (2007). Antonovskys sense of coherence scale and its 
relation with quality of life: a systematic review. Journal of Epidemiology and 
Community Health, 61, 938-944 
 
*Eriksson, T., Westerberg, Y., & Jonsson, H. (2011). Experiences of Women with 
Stress-Related Ill Health in a Therapeutic Gardening Program. Canadian Journal of 
Occupational Therapy, 78(5), 273-281. 
 
Fisher, P., & Durham, R. (1999). Recovery rates in generalized anxiety disorder 
following psychological therapy: An analysis of clinically significant change in the 
STAI-T across outcome studies since 1990. Psychological Medicine, 29(6), 1425-1434. 
  
Folkhälsomyndigheten. (2018) Folkhälsans utveckling Årsrapport 2018 
(Artikelnummer: 18001). Hämtad från: 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-
material/publikationsarkiv/f/folkhalsans-utveckling--arsrapport-2018/ 
 
Forsberg, C. & Wengström, Y. (2013). Att göra systematiska litteraturstudier: 
Värdering, analys och presentation av omvårdnadsforskning. 3. uppl. Stockholm: 
Författarna och Bokförlaget Natur & Kultur 
 
Friberg, F. (2017). Dags för uppsats: Vägledning för litteraturbaserade 
examensarbeten (3 uppl.. ed.). Lund: Studentlitteratur. 

https://doi.org/10.2304/ciec.2004.5.1.10
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/f/folkhalsans-utveckling--arsrapport-2018/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/f/folkhalsans-utveckling--arsrapport-2018/


20 
 

  
Frost JL. (2010). A History of Children's Play and Play Environments: Toward a 
Contemporary Child-Saving Movement. New York, NY:Routledge. 
 
Gatersleben, B., & Andrews, M. (2013). When walking in nature is not restorative—The 
role of prospect and refuge. Health & Place, 2091–101. 
 
Glise, K. (2014). Exhaustion disorder – identification, characterization and course of 
illness. Doctoral thesis. Institute of Medicine at Sahlgrenska Academy, University of 
Gothenburg. 

  
Grahn, P., & Ottosson, &. (2010). Trädgårdsterap i: Alnarpsmetoden : Att ta hjälp av 
naturen vid stress och utmattning. Stockholm: Bonnier Existens. 
 
Grahn, P. & Stigsdotter, U.K. (2010). The relation between perceived sensory 
dimensions of urban green space and stress restoration. Landscape and Urban 
Planning; 94(3–4). 264–275. http://dx.doi.org/10.1016/j.landurbplan.2009.10.012  
 
Grahn, P., Ivarsson, C. T., Stigsdotter, A. U. K., & Bengtsson, I-L. (2010). Using 
affordances as a health-promoting tool in a therapeutic garden. In C. Ward Thompson, 
P. Aspinall, & S. Bell (Eds.), Innovative approaches to researching landscape and 
health: open space: people space 2 (pp. 120-159). Routledge. 
 
Gunasekara, I., Pentland, T., Rodgers, T. & Patterson, S. (2014). What makes an 
excellent mental health nurse? A pragmatic inquiry initiated and conducted by people 
with lived experience of service use. International journal of mental health nursing, 
23(2), ss. 101-109 
  
Hansen, B. H., Kolle, E. M., Dyrstad, S. A., Holme, I., & Anderssen, S. (2012). 
Accelerometer-Determined Physical Activity in Adults and Older People. Medicine & 
Science in Sports & Exercise, 44(2), 266-272. DOI: 10.1249/MSS.0b013e31822cb354 
 
Hansmann, R., Hug, S.-M. & Seeland, K. (2007). Restoration and stress relief through 
physical activities in forests and parks. Urban Forestry & Urban Greening 6 (2007) 
213–225. 
 
Hansson, Bodlund, & Chotai. (2008). Patient education and group counselling to 
improve the treatment of depression in primary care: A randomized controlled trial. 
Journal of Affective Disorders, 105(1), 235–240. 
 
Hartig, T. (1991). Restorative effects of natural environment 
experiences. Environment and Behavior, 23, 3 
https://doi.org/10.1177/0013916591231001 
 
Hasselberg, K., Jonsdottir, I., Ellbin, S., & Skagert, K. (2014). Self-reported stressors 
among patients with Exhaustion Disorder: An exploratory study of patient records. 
BMC Psychiatry, 14(1), 66. 
 
Haubenhofer, Elings, Hassink, & Hine. (2010). The Development of Green Care in 
Western European Countries. Explore: The Journal of Science and Healing, 6(2), 106-
111. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.landurbplan.2009.10.012
https://doi.org/10.1177/0013916591231001


21 
 

  
Henricson, M. & Billhult, A. (2017). Kvalitativ design. I M. Henricson (Red.), 
Vetenskaplig teori och metod: Från idé till examination inom omvårdnad. (Andra 
upplagan. s. 111-120). Lund: Studentlitteratur. 
 
Hine, R., Peacock, J., Pretty, J., (2009). Research Project: Social, Psychological and 
Cultural Benefits of Large Natural Habitat & Wilderness Experience - A review of 
current literature for the Wilderness Foundation. 

  
Jonsson, H. (1998). Ernst Westerlund - A Swedish doctor of occupation. Occupational 
Therapy International, 5(2), 155-171. 

  
Kaplan, Stephen. (1995). The restorative benefits of nature: toward an integrative 
framework, Journal of Environmental Psychology, 15, s.169–182 
 
Karlsson, E. K. (2017). Informationssökning. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig teori 
och metod: Från idé till examination inom omvårdnad. (s. 81–97). Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Kielhofner, G. (2012). Model of human occupation: teori och tillämpning. (1. uppl.) 
Lund: Studentlitteratur. 
 
Kjellström, S. (2017). Forskningsetik. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig teori och 
metod: Från idé till examination inom omvårdnad. (Andra upplagan. s. 57-80). Lund: 
Studentlitteratur. 

   
Macdonald, M. (1989). Melancholia and Depression: From Hippocratic Times to 
Modern Times. (Book Review). The American Historical Review, 94(4), 1063-1064. 
 
McQueen, Moira. (2012) Depression, suicide and the elderly. Canadian nursing home 
23(1):24–27. 
 
Mitchell, & Popham. (2008). Effect of exposure to natural environment on health 
inequalities: An observational population study. The Lancet, 372(9650), 1655-1660 
 
Mårtensson, J. & Fridlund, B. (2017). Vetenskaplig kvalitet i examensarbete. I M. 
Henricson (Red.), Vetenskaplig teori och metod: Från idé till examination inom 
omvårdnad. (Andra upplagan. s.421–438) Lund: Studentlitteratur. 
 
Naturvårdsverket. (2006). Naturen som kraftkälla. Hämtad 2018-05-01 från 
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-8252-
3.pdf?pid=3961. 

 
Nielsen. (2016). The Nielsen Total Audience Report: Q1, 2016. http://www.nielsen. 
com/us/en/insights/reports/2016/the-total-audience-report-q1-2016.html [accessed 
5 July 2017]. 

 
Nieuwenhuijsen, K., Bruinvels, D. & Frings-Dresen, M. (2010). Psychosocial work 
environment and stress-related disorders, a systematic review. Occupational 
Medicine. 60(4):277-86.  
 



22 
 

Nightingale, F., Kunz, M., & Kunz, Joseph C. (2017). Notes on nursing : What it is and 
what it is not (Nursing student ed.). New York: Dickson Keanaghan. 

 
Ottosson, J., & Grahn, P. (2008). The Role of Natural Settings in Crisis Rehabilitation: 
How Does the Level of Crisis Influence the Response to Experiences of Nature with 
Regard to Measures of Rehabilitation? Landscape Research, 33(1), 51-70. 
 
Pallin, S. (2012). Att skapa en restorativ plats: ett designförslag för en restorativ 
trädgård. Avancerad nivå, A2E. Alnarp: SLU, Landskapsarkitektur (t.o.m. 121231)  

*Pálsódttir, A., Grahn, P., & Persson, D. (2014). Changes in experienced value of 
everyday occupations after nature-based vocational rehabilitation. Scandinavian 
Journal of Occupational Therapy, 2014, Vol.21(1), P.58-68, 21(1), 58-68. 
 
*Pálsdóttir, A-M., Persson, D., Persson, B., & Grahn, P. (2014). The journey of recovery 
and empowerment embraced by nature - clients' perspectives on nature-based 
rehabilitation in relation to the role of the natural environment. International Journal 
Of Environmental Research And Public Health, 11(7), 7094-7115. 
 
*Parkinson, S., Lowe, C., & Vecsey, T. (2011). The Therapeutic Benefits of Horticulture 
in a Mental Health Service. The British Journal of Occupational Therapy, 74(11), 525-
534. 
 
Persson, D. & Jonsson, (2009). Importance of experiential challenges in a balanced 
life. Microand macro-perspectives. In Matuska, K. & Christiansen, C (eds). Life 
Balance. Multidisciplinary Theories and Research. AOTA Press and SLACK 
Incorporated. 
 
Polit, D., & Beck, C. (2016). Nursing research : Generating and assessing evidence for 
nursing practice (10th ed.). Philadelphia: Wolters Kluwer. 
 
*Poulsen, D., Stigsdotter, U., Djernis, D., & Sidenius, U. (2016). ‘Everything just seems 
much more right in nature’: How veterans with post-traumatic stress disorder 
experience nature-based activities in a forest therapy garden. Health Psychology Open, 
3(1), Health Psychology Open, 2016, Vol.3(1). 

Regeringskansliet (2015). PRIO psykisk ohälsa – plan för riktade insatser inom 
området psykisk ohälsa 2012-2016. Stockholm: Regeringskansliet. 
http://www.regeringen.se/rapporter/2012/05/s2012.006/ 

Rosén, M. (2017). Systematisk Litteraturöversikt. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig 
teori och metod: Från idé till examination inom omvårdnad. (s. 375-390). Lund: 
Studentlitteratur.  
 
*Sahlin, E., Ahlborg, G., Matuszczyk, J., & Grahn, P. (2014). 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. 
International Journal of Environmental Research and Public Health, 11(6), 6586-611. 
 

http://www.regeringen.se/rapporter/2012/05/s2012.006/


23 
 

Salomon, Wang, Freeman, Vos, Flaxman, Lopez, & Murray. (2012). Healthy life 
expectancy for 187 countries, 1990–2010: A systematic analysis for the Global Burden 
Disease Study 2010. The Lancet, 380(9859), 2144–2162.  
 
Schött, K. (2015). Studentens skrivhandbok (3. [bearb.] uppl..ed.). Stockholm: Liber. 
  
*Sidenius, U., Stigsdotter, U., Varning Poulsen, D., & Bondas, T. (2017). “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. International Journal 
of Qualitative Studies on Health and Well-being, 12(1), International Journal of 
Qualitative Studies on Health and Well-being, 01 January 2017, Vol.12(1). 
  
Sonntag-Öström E, Nordin M, Slunga Järvholm L, Lundell Y, Brännström R, Dolling 
A. (2011). Can the boreal forest be used for rehabilitation and recovery from stress-
related exhaustion? A pilot study. Scandinavian Journal of Forest Research; 26:245–
56. 
  
Sonntag-Öström, E., Nordinb, M., Lundell, I., Dollingc, A., Wiklundd, U., Karlssond, 
M., Carlberge, B. & Slunga Järvholma, L. (2014). Restorative effects of visits to urban 
and forest environments in patients with exhaustion disorder. Urban Forestry & 
Urban Greening. http://dx.doi.org/10.1016/j.ufug.2013.12.007 
 
*Sonntag-Öström, Stenlund, Nordin, Lundell, Ahlgren, Fjellman-Wiklund, . . . Dolling. 
(2015). "Nature's effect on my mind" – Patients’ qualitative experiences of a forest-
based rehabilitation programme. Urban Forestry & Urban Greening, 14(3), 607-614. 
 
Stathopoulou, G., Powers, M., Berry, A., Smits, J., & Otto, M. (2006). Exercise 
Interventions for Mental Health: A Quantitative and Qualitative Review. Clinical 
Psychology: Science and Practice, 13(2), 179-193. 
 
Sterner, E. (2014) utvärdering av natur på recept. Hämtad från SLUs webbplats: 
https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/centrum-for-
naturvagledning/naturvagledning/teman/natur-och-halsa/.  
 
Svensk sjuksköterskeförening. (2017a). Kompetensbeskrivning för legitimerad 
sjuksköterska. Hämtad 2018-01-09 från 
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-
sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-
sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-
publikationer/kompetensbeskrivning-legitimerad-sjukskoterska-2017-for-webb.pdf 

Svensk sjuksköterskeförening. (2017b). ICN:s etiska kod för sjuksköterskor. Hämtad 
2018-05-30 från https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-
sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-
publikationer/sjukskoterskornas_etiska_kod_2017.pdf 

Taka-aho, M. (2005). Luontokokemus ja henkinen hyvinvointi, Pro-gradu avhandling, 
Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, Terveyskasvatus. 
 
Theorell, T. (2012). Psykosocial miljö och stress (2., [rev.] uppl.. ed.). Lund: 
Studentlitteratur. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.ufug.2013.12.007
https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/centrum-for-naturvagledning/naturvagledning/teman/natur-och-halsa/
https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/centrum-for-naturvagledning/naturvagledning/teman/natur-och-halsa/
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-publikationer/kompetensbeskrivning-legitimerad-sjukskoterska-2017-for-webb.pdf
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-publikationer/kompetensbeskrivning-legitimerad-sjukskoterska-2017-for-webb.pdf
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-publikationer/kompetensbeskrivning-legitimerad-sjukskoterska-2017-for-webb.pdf
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-publikationer/kompetensbeskrivning-legitimerad-sjukskoterska-2017-for-webb.pdf


24 
 

 
Tyrväinen, L., Silvennoinen, K., Kalevi, Y- M. (2007). Luonnon merkitys 65 
kaupunkilaisille ja vaikutus psyykkiseen hyvinvointiin, Metlan työraportteja 52: 57–
77. Tillgänlig: http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2007/mwp052- 07.pdf 
Hämtad: 21.10.2013. 

  
Ulrich, R. (1984) Wiew trough a window may influence recovery from surgery. 
Science, 224:420–21 
 
Ulrich, R. (2001). Effects of Healthcare Environmental Design on Medical Outcomes, 
i: Dilani, Alan (red.), Design & Health – The Therapeutic Benefits of Design, sid 49–
59, Stockholm. 
 
Vos T, Flaxman AD, Naghavi M, Lozano R, Michaud C, Ezzati M, et al. (2012). Years 
lived with disability (YLDs) for 1160 sequelae of 289 diseases and injuries 1990–2010: 
A systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010. The Lancet, 380, 
2163–96. 
 
WHO. (2016). Statisk över vuxnas psykiska hälsa. Hämtad 2018-05-28 från 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/psykisk-halsa-och-
suicidprevention/statistik-psykisk-halsa/vuxnas-psykiska-halsa/ 
 
Wilson, E. O. (1984). Biophilia: the humans bond with other species. Cambridge: 
Harvard University Press. 
 
Währborg, P. (2009). Stress och den nya ohälsan [Stress and the new ill health]. 
Stockholm: Natur & Kultur.  
 
Yao, Y.F., & Chen, K.M. (2017). Effects of horticulture therapy on nursing home older 
adults in Southern Taiwan. Qual Life Res, 26, 1007–1014. 
 
Östlundh, L. (2017). Informationssökning. I F.Friberg (Red.). Dags för uppsats: en 
vägledning för litteraturbaserade examensarbeten. (3 uppl., s.59–82). Lund: 
Studentlitteratur 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/psykisk-halsa-och-suicidprevention/statistik-psykisk-halsa/vuxnas-psykiska-halsa/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/psykisk-halsa-och-suicidprevention/statistik-psykisk-halsa/vuxnas-psykiska-halsa/


25 
 

Bilagor 

BILAGA 1 - Tabeller 

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

 
Primärsökord (OR) AND Kompletterande sökord (OR) 
natur* 
health* 
water* 
ocean* 
forest* 

 Wellbeing 
Coping 
reduced stress 
nature based therapy. 

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

 
Primärsökord (OR) AND Klompletterande sökord 
Garden therapy 
Rehabilitation garden 
Therapeutic garden 
Horticultural therapy 
Nature based 
 
 

 mental disorder 
mental illness 
mental health 
stress realted illness 
 
experience 
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BILAGA 2 – Sökmatris 
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träffar 
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abstract 

Lästa 

artiklar i 

helhet 

Valda 
artiklar 

Chinal Garden therapy OR Rehabilitation garden 
OR Therapeutic garden OR Horticultural 
therapy OR Nature based AND mental 
disorder OR mental illness OR mental 
health OR stress related illness AND 
Experience 
Filiter: - 20080101-; English Language; 
Peer Reviewed; Age Groups: All Adult 

123 32 4 2 

Medline Garden therapy OR Rehabilitation garden 
OR Therapeutic garden OR Horticultural 
therapy OR Nature based AND mental 
disorder OR mental illness OR mental 
health OR stress related illness AND 
experience 
Filter: 20080101-; English Language; Age 
Related: All Adult: 19+ years 

509 47 7 5 

Scopus Garden therapy OR Rehabilitation garden 
OR Therapeutic garden OR Horticultural 
therapy OR Nature based AND mental 
disorder OR mental illness OR mental 
health OR stress related illness AND 
experience 
 

8 3 2 2 

Totalt  640 82 13 9 
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BILAGA 3 – Protokoll för basala kvalitetskriterier med kvalitativ metod 

 
Titel:  

Författare:  

Årtal:  

Tidskrift:  

 

Del I.  

Beskrivning av studien 

 
Beskrivs problemet i bakgrund/inledning?  Ja  Nej 

 

Kunskapsläget inom det aktuella området är  Ja  Nej 

beskrivet? 

 

Är syftet relevant till ert examensarbete? Ja Nej  

 

Är urvalet beskrivet?   Ja Nej 

 

Samtliga frågor ska besvaras med ja för att artikeln ska granskas med hjälp av frågorna i Del 

II. Vid Nej på någon av frågorna ovan exkluderas artikeln. 

 

Del II 

Kvalitetsfrågor 

 
Beskrivs vald kvalitativ metod?  Ja Nej  

Hänger metod och syfte ihop?  Ja  Nej  

(Kvalitativt syfte – kvalitativt metod) 

Beskrivs datainsamlingen?   Ja  Nej 

Beskrivs dataanalysen?   Ja  Nej  

Beskrivs etiskt tillstånd/förhållningssätt/  Ja  Nej 

ställningstagande?      

Diskuteras metoden mot kvalitetssäkringsbegrepp (t ex tillförlitlighet och trovärdighet) i 

diskussionen?   Ja  Nej  

Diskuteras huvudfynd i resultatdiskussionen?    

    Ja Nej 

     

Sker återkoppling, från bakgrunden gällande, teori, begrepp eller förhållningssätt i 

diskussionen?   Ja Nej 

  

Är resultatet relevant för ert syfte? 

Om ja, beskriv: 
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…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

Om nej, motivera kort varför och exkludera artikeln: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

Forskningsmetod/-design (t ex fenomenologi, grounded theory) 

 

…………………………………………………………. 

………………………………………………………… 

 

Deltagarkarakteristiska  

Antal……………………     

Ålder…………………....     

Man/Kvinna…………….     

 

 

Granskare sign: ………………………………………………. 
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BILAGA 4 - Artikelmatris.  

Författare, 
år & land 
 

Titel Syfte Design, Metod & 
Deltagare 

Resultat Kvalitet  

Adevi &; 
Mårtensson. 
2013, Sverige. 
 

Stress 
rehabilitation 
through garden 
therapy: The 
garden as 
a place in the 
recovery 
from stress 
 

Att med focus på 
naturens roll i den 
terapeutiska miljön 
undersöka 
trädgårdsterapins 
påverkan på 
stressrehabilitering. 
 

Kvalitativ 
studie med 
semistrukturerade 
intervjuer. 
Fem personer. 
 

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. 
 

4/4 del I 
7/8 del II 

Eriksson, 
Westerberg & 
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 
rehabiliteringsproce
ssen 
i en terapeutisk 
trädgård och hur 
dessa 
upplevelser kopplas 
samman till dagliga 
livet. 

Kvalitativ 
studie med 
semistruktureradein
tervjuer. 
Fem personer. 
 

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. 
 

4/4 del I 
8/8 del II 

Parkinson, 
Lowe 
& Vecsey 
2011, England 

The therapeutic 
benefits of hortic
ulture in 
a mental health  
service. 
 

Att bestämma de 
aspekter av deras 
trädgårdsprojekt 
som gav de största 
terapeutiska 
fördelarna för 
deltagarna. 
 

Kvalitativa och 
kvantitativa 
metoder användes 
för att utvärdera sex 
olika trädgårds 
projekt 
(kvalitativa 
intervjuer) 
10 personer 
intervjuades och 
50 personer 
medverkade 
kvantitativa 
oberservationer. 

Det terapeutiska 
värdet av 
trädgårdsodling 
härrörde från ett 
komplext samspel 
mellan personliga 
faktorer, inklusive 
könsbaserade 
preferenser, 
individuella 
intressen och 
sociala behov.  
 

4/4 Del I 
8/8 Del II 

Pálsdóttir, 
Persson, 
Persson & 
Granh,  
2014, Sverige. 

The Journey of 
Recovery and 
Empowerment 
Embraced by 
nature - clients 
perspective on 

Att undersöka och 
beskriva hur 
deltagare med 
stressrelaterad 
psykisk ohälsa 
upplever 

Kvalitativ studie 
med 
semistrukturerade 
intervjuer. 
43 personer. 

Naturbaserad 
rehabilitering 
inkluderade tre 
faser ”inledning, 
återhämtning & 
handlingskraft”. 

4/4 Del I 
8/8 Del II 
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nature-based 
rehabilitation in 
relation to the 
role of the 
natural 
environment 

naturbaserad 
rehabilitering och 
beskriva deras 
rehabilitationsproce
ss i förhållande till 
den naturliga 
omgivningen 

Naturens 
stimulering gav 
återhämtning och 
väckte tankar kring 
deltagarnas 
livssituation. En 
modell framställdes 
där man kan följa 
rehabiliterings-
processens olika 
faser. 

Pálsdottir, 
Grahn & 
Persson. 
2014, Sverige 

Changes in 
experienced 
value of 
everyday 
occupations 
after nature-
based 
vocational 
rehabilitation 

Att beskriva och 
utvärdera 
förändringar i 
deltagarnas 
erfarenheter av 
vardagliga 
aktiviteter efter 
naturbaserad 
yrkesrehabilitering.  

Longitudinell och 
blandad metod.  
Kvalitativa 
semistrukturerade 
intervjvuer.  
21 personer 

Under intervjuerna 
framkom att 
personerna nu hade 
ett långsammare 
tempo och att 
vardagliga 
aktiviteter nu var 
mer relaterade till 
natur och 
kreativitet.  

4/4 Del I 
8/8 Del II 
 
 

Poulsen, 
Stigsdotter, 
Djernis 
& Sidenius  
2016 Danmark 

'Everything just 
seems much mo
re right in nature
': How veterans 
with post-
traumatic stress 
disorder experie
nce nature-
based activities i
n a forest therap
ygarden. 

Att uppnå en 
djupare förståelse 
för förhållandet 
mellan 
naturbaserad terapi 
och PTSD hos 
veteraner ur deras 
perspektiv.  

Kvalitativ, 
semistrukturerade 
intervjuer. 
8 Personer. 

Resultaten indikerar 
att veteranerna har 
uppnått verktyg för 
användning i 
stressiga situationer 
och upplevt en 
förbättring av deras 
symptom efter 
traumatiska 
stressstörningar. 
 

4/4 Del I 
7/8 Del II 

Sahlin, 
Ahlborg,  
Matuszczyk & 
Grahn 
2014, Sverige 

Nature-
based stress ma
nagement cours
e for individuals 
at risk of advers
e healtheffects fr
om work-
related stress-
effects on stress
 related sympto
ms, workability a
nd sick leave. 

Att undersöka om 
deltagare i natur-
baserad terapi kan 
influera och 
förändra negativa 
hälsomönster samt 
få ökad förståelse 
för deltagarnas 
erfarenheter och 
utvärdera naturens 
roll i terapin.   
 

Blandad metod, 
kvalitativ och 
kvantitativ. 
33 Personer 

Resultaten visade 
minskad utbrändhet 
och långsiktiga 
sjukskrivningar 
samt ökad 
arbetsförmåga. 
Dessutom 
rapporterades 
mindre 
stressrelaterade 
symptom. Verktyg 
och strategier för att 
bättre hantera 
stress uppnåddes 
och användes 
allmänt vid alla 
uppföljningar. 
Trädgårds- och 
naturinnehållet 
spelade en viktig 
roll för 
stressavlastning. 
Resultaten från 
denna studie pekar 
på fördelaktiga 
effekter av att 
använda 
trädgårdsaktiviteter 

4/4 Del I 
8/8 Del II 
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och naturliga miljöer 
i en 
stresshantering. 
 

Sonntag-
Öström, 
Stenlund, 
Nordin, 
Lundell, 
Ahlgren, 
Fjellman-
Wiklund, 
Järvholm & 
Dolling.  
2015, Sverige. 

"Nature's effect 
on my mind" - 
Patients' 
qualitative 
experiences of a 
forest-based 
rehabilitation 
programme 

Att undersöka den 
personliga 
upplevelsen och 
effekter på sinnet 
för personer med 
utmattningssyndro
m vid vistelse i 
utvalda 
skogsmiljöer. 

Kvalitativ studie 
med 
semistrukturerade 
intervjuer. 
19 Personer. 

Främst framkom 
strävan efter lugn 
och ro. Deltagarna 
hade till en början 
svårt att anpassa 
sig till naturen men 
efterhand blev 
skogen en fristad 
där man fann 
sinnesro. Naturen 
upplevdes som 
restorative och gav 
rum för reflection.  

4/4 Del I 
8/8 Del II 

Sidenius, 
Stigsdotter, 
Varning-
Poulsen & 
Bondas. 
2017, 
Danmark 

"I look at my own 
forest and fields 
in a different 
way": the lived 
experience of 
nature-
basedtherapy in 
a therapy garden 
when suffering 
from stress-
related illness. 

Att beskriva 
deltagarnas 
erfarenhet av natur-
baserad terapi. 

Kvalitativ studie 
med 
semistrukturerade 
intervjuer. 
14 Personer. 

Att känna sig trygg, 
säker, vårdad och 
inte utsatt var viktigt 
och motiverade 
känslor av frihet, 
minskade krav och 
ökade möjligheten 
att få tillgång till och 
försöka spektera 
NBT-aktiviteter. Det 
uppmuntrade 
deltagarna att 
utveckla personliga 
tillvägagångssätt 
och hantera 
strategier för att 
genomföra i 
vardagen. 
 

4/4 Del I 
8/8 Del II 
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