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Sammanfattning 

Stressrelaterad psykisk ohälsa är ett växande problem hos den svenska befolkningen och 

sjukskrivningarna för personer med stressrelaterad psykisk ohälsa har ökat under de senaste 

åren. Forskning har visat på att personer med stressrelaterad psykisk ohälsa som genomgått 

grön rehabilitering har haft goda resultat. De har fått minskade symptom som ångest, depression 

och utbrändhet. Grön rehabilitering bygger på delarna miljöpsykologi, landskapsarkitektur och 

arbetsterapi. Syftet med studien var att kartlägga tidigare forskning om miljöns betydelse för 

personer med stressrelaterad psykisk ohälsa som genomgår/genomgått grön 

rehabilitering. Examensarbetet var en scoping review där 19 artiklar inkluderades. 

Inklusionskriterierna var att studien innehöll personer med stressrelaterad psykisk ohälsa som 

genomgår/genomgått grön rehabilitering, arbetsterapeut som medverkat i studien, 

arbetsterapeutiska interventioner eller författande arbetsterapeut, deltagare som var över 18 år, 

samt att de blivit publicerade mellan 2008–2019 och skrivna på svenska eller engelska. 

Exklusionskriterier var personer som tidigare haft psykiatriska diagnoser som inte ingår i ICD-

10-SE klassifikationen för stressrelaterad psykisk ohälsa och personer med alkohol- och 

drogproblematik. Resultatet visade att personer med stressrelaterad psykisk ohälsa kan ha stor 

nytta av att genomgå grön rehabilitering och deltagarna upplevde att den stödjande miljön var 

en bidragande faktor till minskade stressnivåer, återgång i arbete och att få struktur på 

vardagslivet. 

 

 

Nyckelord: arbetsterapi, naturunderstödd rehabilitering, stress, utmattningssyndrom och 

ångest. 



 
 

Summary 

Titel: Green rehabilitation for people with stress-related mental illness. A scoping review 

focusing on the impact of the environment 

 

Stress-related mental illness is a growing problem among the Swedish population and sick leave 

for people with stress-related mental illness has increased in recent years. Research shows that 

people with stress-related mental illness who have undergone green rehabilitation had good 

results they got reduced symptoms such as anxiety, depression and burnout. Green 

rehabilitation is based on environmental psychology, landscape architecture and occupational 

therapy. The aim of the study was to map previous research on the importance of the 

environment for people with stress-related mental illness that has under undergone green 

rehabilitation. The bachelor thesis was a scoping review where 19 articles were included. 

Inclusion criteria was people with stress-related mental illness who had undergone green 

rehabilitation, occupational therapist who participated in the study, occupational therapy 

interventions or written by an occupational therapist. Participants should be over 18 years old, 

published between 2008-2019 and written in Swedish or English. Exclusion criteria was people 

who previously had psychiatric diagnoses that are not included in ICD-10-SE classification for 

stress-related mental illness or people with alcohol- and drug problems. The result describes 

that people with stress-related mental illness can benefit greatly from undergoing green 

rehabilitation. Where the people felt that the supportive environment was a contributing factor 

to reduced stress levels, returning to work and getting structure in everyday life. 

 

 

Keywords: anxiety, nature-based rehabilitation, occupational therapy, other reactions to severe 

stress and stress.  
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Inledning 

Stressrelaterad psykisk ohälsa har varit och är fortfarande ett växande problem i Sverige. Mellan 

2010 och 2015 ökade antalet startade sjukskrivningar med 98 000, varav 57 000 var 

sjukskrivningar beroende på psykiska diagnoser. De diagnoser som ökade mest var 

anpassningsstörningar och stressreaktioner (Lidwall & Olsson-Bohlin, 2016). Forskning har 

visat på att grön rehabilitering har haft goda resultat för personer med stressrelaterad psykisk 

ohälsa och att stressrelaterade symptom såsom ångest, depression och utbrändhet har reducerats 

i samband med grön rehabilitering (Sahlin, Ahlborg, Tenenbaum & Grahn, 2015). Detta resultat 

är till nytta på individnivå då det kan bidra till en bra rehabilitering och en fungerande vardag 

för personer med stressrelaterad psykisk ohälsa. Denna scoping review har kunnat ge en inblick 

i hur grön rehabilitering fungerade för personer med stressrelaterad psykisk ohälsa och att 

rehabiliteringen har haft goda resultat för dessa personer. Då tidigare forskning även har visat 

på att personer som genomgått behandling i form av grön rehabilitering har haft lägre 

sjukvårdskonsumtion efter avslutad behandling (Währnborg, Petersson & Grahn, 2014), kan 

resultatet i denna studien bidra till nytta på samhällsnivå, då det innebär en lägre kostnad för 

samhället. 

Arbetsterapeutens uppgift är att främja aktivitet och delaktighet för att skapa möjligheter till en 

bra vardag. Detta ska ske genom beprövade erfarenheter och vetenskapliga metoder (Sveriges 

Arbetsterapeuter, 2018). Denna studie kan komma till nytta för professionen, där 

arbetsterapeuter kan komma att använda den som en källa för kunskapsinhämtning, då en 

scoping review kan ses som en värdefull sekundärkälla för information om ett specifikt ämne 

(Kristiensson, 2014). Det här området var viktigt att studera då forskning har visat på att det 

behövs mer kunskap och fler genomförda studier inom området (Adevi & Lieberg, 2011), detta 

för att få en bild av miljöns betydelse för personer med stressrelaterad psykisk ohälsa, för att 

kunna bidra till en god hälsa för målgruppen och en lägre kostnad för samhället. 

Problemområdet i denna studie var därför att kartlägga miljöns betydelse för personer med 

stressrelaterad psykisk ohälsa. 

Bakgrund 

Stressrelaterad psykisk ohälsa  

Stress i sig självt är ingen sjukdom men långvarig stress utan tillräcklig återhämtning kan leda 

till både fysiska och psykiska sjukdomar, även kallat stressrelaterad psykisk ohälsa (Åsberg et 

al., 2010). Internationell statistisk klassifikation av sjukdomar och relaterade hälsoproblem – 

systematisk förteckning (ICD-10-SE) delar in stressrelaterad psykisk ohälsa i fyra 

underkategorier, vilka är, anpassningsstörning, akut stressyndrom, posttraumatiskt 

stressyndrom och utmattningssyndrom (Socialstyrelsen, 2019). Dessa fyra indelningar skiljer 

sig åt med olika symptom, förlopp och olika krav på behandling. Anpassningsstörningar kan 

drabba personer som är i en känslig period i livet eller som drabbats av en livskris och uppvisar 

symptom som nedstämdhet, beteendeförändringar och/eller oro. Dessa personer uppfyller inte 
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kraven för en depression. Personer med anpassningsstörningar kräver ofta ingen medicinsk 

behandling och har god prognos om de får rådgivning eller samtalsstöd. Akut stressyndrom 

drabbar ofta personer som varit med om ett akuttrauma och kan ge symptom som irrationellt 

beteende, växlande känsloupplevelser samt dissociation. Posttraumatiskt stressyndrom kan bli 

en fortsättning av det akuta stressyndromet, där symptom beskrivs som starka och påträngande 

minnesbilder av traumat som i sin tur leder till ångest, undvikande beteende och/eller 

spänningssymptom. Detta kan kräva specialiserad vård som exempelvis kognitiv 

beteendeterapi (KBT) (Socialstyrelsen, 2019; Åsberg, Wahlberg, Wikander & Nygren, 2011). 

Utmattningssyndrom beror ofta på långvarig stress där personen inte fått tillräcklig 

återhämtning och stressen inte är livshotande. Symptom för utmattningssyndrom är psykisk och 

fysik trötthet, sömnproblematik, kognitiva funktionsförändringar och/eller överkänslighet mot 

stress och det leder ofta till långvarig nedsatt arbetsförmåga. Utmattningssyndrom är ofta 

svårbehandlat men det som kan göras för att undvika att drabbas är tidiga insatser på 

arbetsplatser. För personer som har drabbats kan stödsamtal vara till hjälp för att ta sig ur 

utmattningssyndromet (Åsberg et al., 2011).   

Allt fler personer i Sverige känner sig stressade. Under 2018 uppgav 16% av Sveriges 

befolkning mellan 16–84 år att de kände sig stressande. Andelen kvinnor, 19%, som upplevde 

stress var högre än andelen män, 12%. Den största gruppen var kvinnor mellan 16–29 år, där 

andelen låg på 35%, vilket var en ökning med 6 procentenheter jämfört med föregående 

mätning som gjordes 2016 (Folkhälsomyndigheten, 2019). Mellan 2010 och 2015 ökade antalet 

sjukskrivningar med 98 000, varav 57 000 var sjukskrivningar på grund av psykiska diagnoser. 

Det som ökade mest var anpassningsstörningar och stressreaktioner (Lidwall & Olsson-Bohlin, 

2016).  

Grön rehabilitering  

Redan under antiken har det hittats spår av att trädgården användes som redskap i rehabilitering 

och det hävdades då att naturen hade läkande krafter. Under antiken trodde Hippokrates att 

naturen och klimatet påverkade hälsan och han byggde därför ett sjukhus i skogsgläntan och 

skapade en trädgård vid sjukhuset för patienterna. Läkaren Benjamin Rusch, påstod att 

trädgårdsarbete hade positiva effekter på patienter med olika mentala sjukdomar och 

depressioner (Eunhee, 2003; Grahn, 2009). I början av 1900-talet användes trädgårdsaktiviteter 

för att behandla krigsveteraner med posttraumatiskt stressyndrom och krigsneuroser vilket fick 

goda resultat för dessa individer. Resultaten ledde i förlängningen till att arbetsterapeuter i USA 

utbildades inom horticultural therapy (trädgårdsodlingsterapi) för att kunna behandla 

krigsveteraner samt att kunskaperna kring horticultral therapy utvecklades (Grahn, 2009). 

Naturen ansågs vara en resurs och en kravlös källa till återhämtning och vila samt att den hade 

en inneboende terapeutisk potential (Adevi & Mårtensson, 2013). Rehabilitering där naturen är 

inblandad har haft flera benämningar, som exempelvis grön rehabilitering, naturbaserad 

rehabilitering eller naturunderstödd rehabilitering (Abrahamsson & Tenngart, 2003; Sahlin et 

al., 2015), men har i det här examensarbetet valts att benämnas som grön rehabilitering. Grön 

rehabilitering består ofta av både medicinsk rehabilitering samt en del som sker i naturen eller 

i en trädgård (Sahlin et al., 2015). Inom grön rehabilitering finns det ofta ett team bestående av 

arbetsterapeuter, trädgårdsterapeuter, landskapsarkitekter, sjukgymnaster, psykoterapeuter och 
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trädgårdsmästare (Hartig & Marcus, 2006; Nilsson, 2009b) och grön rehabilitering kan 

förklaras som ett paraplybegrepp som innehåller hälsofrämjande interventioner med hjälp av 

naturen, i behandling av patienter. Nilsson (2009b) använder begreppet trädgårdsterapi och 

författarna har tolkat det som grön rehabilitering. Rehabiliteringen skall vara ett specialutformat 

rehabiliteringsprogram där interventionerna i naturen skall vara hälsofrämjande, underhållande 

och bibehållande, där interventionen inte enbart innebär kontakt med naturen utan att 

intervention utförs tillsammans med naturen (Haubenhofer, Elings, Hassink & Hine, 2010; 

Sahlin et al., 2015). Grön rehabilitering förklaras genom teorin om stödjande miljöer och har 

visat på gynnsamma effekter där återhämtningen från stressrelaterad psykisk ohälsa kan 

förbättras genom stöd från miljön, till exempel genom specialutformade trädgårdar eller 

naturmiljöer. Programmen inom grön rehabilitering skall vara specialutformade för deltagarna 

i gruppen för att kunna tillgodose personernas specifika behov. Miljön inom grön rehabilitering 

kan ha många funktioner som exempelvis att vara rofyllda (restorativ) eller ha en läkande effekt 

(healing) (Haubenhofer et al., 2010; Sahlin et al., 2015). 

 

Grön rehabilitering används idag som en rehabiliteringsform bland annat för personer som lider 

av stressrelaterad psykisk ohälsa med symptom som exempelvis utmattningssyndrom och 

ångest (Nilsson, 2009b) och studier har visat på att rehabiliteringsformen bidrog till minskad 

ångest, depression och utbrändhet (Sahlin et al., 2015). Det finns dock en negativ attityd kring 

grön rehabilitering, då förståelsen för rehabiliteringsformen är begränsad. Detta gör att grön 

rehabilitering ofta måste konkurrera med de mer traditionella behandlings- och 

rehabiliteringssätten (Adevi & Mårtensson, 2013; Nilsson, 2009b).  

 

När det kommer till personer med stressrelaterad psykisk ohälsa spelar miljön en viktig roll i 

rehabiliteringen. För att återfå aktivitetsbalans och arbetsförmåga är det viktigt att 

rehabiliteringen sker i en trygg miljö med avslappnande aktiviteter. Genom grön rehabilitering 

kan detta uppnås då rehabiliteringsformen skapar förutsättningar för återhämtning och 

aktivitetsbalans genom den estetiska designen (Eriksson, 2012). Aktivitetsbalans beskrivs av 

Wilcock & Hocking (2015) som att engagera sig i både fysiska, mentala och sociala aktiviteter. 

Detta innebär att personen utför både valda och obligatoriska aktiviteter samt aktiviteter som är 

utmanande och vilande. Människor behöver en varierad och lagom mängd av olika aktiviteter 

för att kunna uppleva eller uppnå hälsa. Vad en person upplever som lagom mängd av de olika 

aktiviteterna är individuellt och kan bero på olika livssituationer som personen befinner sig i.  

Miljön kan även bidra till en ökad utförandekapacitet då användandet av naturliga material kan 

öka självförtroendet i utförandet av en aktivitet (Eriksson, 2012). Naturen kan även bidra till 

ökad mental utveckling för personer med långvariga stressbesvär (Pálsdóttir, Persson, Persson 

och Grahn, 2014b), samt bidra till ökat välbefinnande, livskraft och en ökad känsla av att vara 

behövd (Adevi & Mårtensson, 2013).   

Personer med stressrelaterad psykisk ohälsa som genomgått grön rehabilitering visade på en 

minskad konsumtion av hälso- och sjukvården jämfört med personer i samma målgrupp som 

genomgått traditionell rehabilitering för målgruppen (Währborg et al., 2014). Trots det visade 
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studier på att det fanns ett kunskapsgap gällande terapeutiska åtgärder i kombination med 

naturen och trädgården, där mer forskning behöver genomföras (Adevi & Lieberg, 2011).  

Miljö  

Kielhofner (2012) har identifierat begreppet miljö som alla platser där människor vistas, 

personer de integrerar med och de föremål som används. Miljön påverkar människors 

utförandekapacitet och kan både försvaga och förstärka personers handlingsmöjligheter. Det 

finns resurser och möjligheter i miljön som kan bidra till en ökad motivation och stöd, 

exempelvis familjen och naturen. Miljön är även en viktig del i ett förändringsförlopp då den 

kan initiera förändring, påskynda omställningen och kan leda till att vidmakthålla nya känslo- 

tanke- och görandemönster. Det är därför viktigt att ha miljön, och hur den integrerar med 

utförandekapaciteten, viljekraften och vanebildningen, i åtanke under behandlingens gång. 

Dock finns det negativa aspekter i miljön som kan bidra till inaktivitet och passivitet, exempel 

på en sådan miljö kan vara institutionella miljöer.  

Vanor är aktiviteter som utförs på ett konsekvent sätt i välbekanta situationer och miljöer. För 

att vanor ska bildas krävs det att miljön är beständig och att aktiviteten har utförts flera gånger 

och därigenom blivit ett etablerat mönster. En förändring i miljön eller en ny miljö kan därför 

bidra till nya vanebildningar. Vanor har en positiv effekt då de är tids- och energisparande. 

Dock är inte alla vanor bra vanor och en förändring i miljön kan bidra till att bryta dåliga 

vanemönster och ersätta dem med bra vanemönster (Kielhofner, 2012).  

Viljekraft handlar om motivation till aktivitet. Det finns tre delar som påverkar motivationen 

hos en individ till att utföra en aktivitet. Dessa delar är om aktiviteten anses meningsfull eller 

viktig för individen, om aktiviteten upplevs som stimulerande och intressant eller den 

personliga uppfattningen om den egna förmågan att utföra aktiviteten på ett tillfredsställande 

sätt. Miljön kan påverka viljekraften då den sociala miljön kan innehålla förväntningar som 

individen inte kan leva upp till samt att det kan finnas begränsningar i den fysiska miljön som 

kan påverka intresset och individens förmåga att utföra aktiviteten (Kielhofner, 2012).   

Utförandekapacitet är den fysiska och kognitiva förmågan att utföra en aktivitet. Miljön kan 

påverka utförandekapaciteten på flera sätt, bland annat genom att det inte finns rätt verktyg för 

aktiviteten, att det är stimuli som påverkar koncentrationsförmågan eller begränsad 

framkomlighet för individen (Kielhofner, 2012).   

Grön rehabilitering har formats genom miljöpsykologi, landskapsarkitektur och arbetsterapi 

(Nilsson, 2009a). Miljöpsykologi beskrevs som sambandet mellan människan och miljön, 

exempelvis hur miljön upplevdes och påverkade välbefinnande, trivsel och beteenden samt 

vilka attityder människan har och har haft till naturen (Küller, 2005). Den forskning som gjorts 

idag inom miljöpsykologi, på internationell nivå, fokuserar på attityder och värderingar av 

miljön, hur det sociala samspelet påverkas av miljön, skillnaden mellan människors reaktion på 

olika miljöer, perception och kognition av miljöer och människors påverkan på miljön. Det har 

forskats inom dessa områden även i Sverige, dock har fokuset då legat på hur miljön påverkar 
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individen snarare än det sociala samspelet. Det som har varit karaktäristiskt för forskning inom 

miljöpsykologi är hur specifika miljöer, såsom arbetsmiljö eller utomhusmiljö, i kombination 

med psykologiska egenskaper påverkar kognition, värderingar och prestation i utförandet av 

aktiviteter (Gärling, 2005). Landskapsarkitektur handlade om ”healing landscape” eller 

”restorative landscapes”, vilket innebär miljöer som är utformade för att främja människors 

läkande och återhämtning från sjukdom och ohälsa. Platsernas utformning har skett utifrån fyra 

arkitekttyper, som den mänskliga hjärnan upplever som trygga. Dessa är avgränsning mot 

landskapet som omger platsen, skydd, mat och vatten och fri utsikt över naturen (Nilsson, 

2009a). Arbetsterapins mål har varit och är fortfarande att stödja individernas förmåga till 

aktivitet och delaktighet för att skapa möjligheter till ett gott och fungerande liv (Sveriges 

Arbetsterapeuter, 2018). 
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Syfte 

Syftet med studien är att kartlägga tidigare forskning om miljöns betydelse i grön rehabilitering 

för personer med stressrelaterad psykisk ohälsa.   

Frågeställningar  

Hur används miljön i samband med den gröna rehabiliteringen? 

Vilken betydelse har miljön för personer med stressrelaterad psykisk ohälsa?   
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Material och metod 

Design  

En artikel gjord av Arksey & O’Malley (2005) har använts som grund i detta examensarbete 

som är en scoping review. Scoping Reviews är ett bra sätt för att kartlägga forskning som finns 

inom ett specifikt område och en scoping review ska inkludera allt relevant funnet material för 

att skapa en översikt av de resultat som hittats. Processen för att göra en scoping review bygger 

på fem steg (Arksey & O’Malley, 2005).    

• Steg 1, Identifiering av forskningsfrågan   

• Steg 2, Identifiering av relevanta studier   

• Steg 3, Studieurval 

• Steg 4, Kartlägga och sammanställda data   

• Steg 5, Sammanfatta och rapportera resultat 

 

Forskningsfråga 

• Vilken betydelse har miljön för personer med stressrelaterad psykisk ohälsa som 

genomgår/genomgått grön rehabilitering?  

 

Urval 

Inklusionskriterierna   

• Personer med stressrelaterad psykisk ohälsa som genomgår/genomgått rehabilitering 

som varit naturbaserad eller inom grön rehabilitering.      

• En arbetsterapeut ska ha medverkat i studien, att studien innehöll arbetsterapeutiska 

interventioner eller att studien var skriven av en arbetsterapeut.    

• Deltagarna i studierna ska vara över 18 år.   

• Artiklarna ska vara publicerade mellan 2008–2019.  

• Artiklarna ska vara skrivna på svenska eller engelska.  

Exklusionskriterierna  

• Personer som tidigare har haft psykiatriska diagnoser som inte ingår ICD-10-SE 

klassifikationen gällande stressrelaterad psykisk ohälsa.   

• Personer som har alkohol- och drogproblematik. 

Datainsamling  

Datainsamlingen genomfördes genom sökningar i databaserna AMED, CINAHL with full text, 

MEDLINE, Scopus och PubMed under perioden 1 – 26 april 2019. De sökord som använts var 

green therapy, garden therapy, nature therapy, horticultural therapy, forest therapy, 
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occupational therapy, stress-related mental illness, stress och burnout. Booleska 

sökoperatorerna AND och OR användes för att kunna kombinera sökorden samt trunkeringen 

användes i sökningarna. 225 artiklar identifierades genom sökningarna, där 180 artiklar valdes 

bort efter titel. 45 abstrakt lästes självständigt av författarna, 25 granskades i fulltext 

självständigt av författarna för att sedan diskutera om artiklarna var relevanta till syftet och 

uppfyllde inklusion- och exklusionskriterierna. 13 plockades därefter bort, de som saknade 

arbetsterapeut, som var dubbletter eller användes i bakgrunden. Totalt användes 12 artiklar från 

databassökningarna. 7 artiklar hittades genom manuella och snowballing som skedde parallellt 

med databassökningarna. De manuella sökningar och snowballing skedde genom genomgång 

av referenslistor i artiklar som hittades vid databassökningarna samt på hemsidor som 

exempelvis Alnarps hemsida där ett fler tal av artiklarna hittades.   Sökningarna presenteras i 

ett flödesschema, se Figur 1. samt en översikt av databassökningarna se Bilaga 1. 

 

Flödesschema   

 

Figur 1. Flödesschema över databassökningar.  

 

Databearbetning   

Databearbetningen genomfördes med forskartriangulering där författarna läste de 19 artiklarna 

självständigt vid ett eller flera tillfällen för att sedan gemensamt diskutera artiklarnas innehåll 

och om artiklarna svarade till studiens syfte, detta för att undvika misstolkningar. Därefter 

strukturerades artiklarna i en artikelöversikt. Artikelöversikten strukturerades enligt följande: 

författare, år, titel, tidskrift och land, syfte, deltagare, metod, resultat och etik (Arksey & 

O’Malley, 2005). Se bilaga 2. för artikelöversikt. 

En tematisk analys av artiklarnas innehåll gjordes av författarna för att kunna strukturera upp 

det resultat som framkommit i artiklarna genom olika teman. Arksey och O’Malley (2005) 

beskriver att informationen som framkommer i artiklarna kan sorteras upp tematiskt enligt 

exempelvis interventioner för att få en struktur i sin resultatredovisning.  De teman som 
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författarna har hittat i artiklarna är förändrade aktivitetsmönster, återgång i arbete, minskade 

stressymptom och där det inte haft någon betydelse. 

 

 

Etiska överväganden 

Etiska överväganden vid litteraturstudien har gjorts gällande urval och presentation av resultat. 

Artiklar har valts som har fått godkännande från etiska kommittéer eller där noggranna etiska 

överväganden har gjorts. Författarna till denna studien har gjort noggranna etiska granskningar 

av artiklarna där enbart artiklar som har blivit godkända av etisk kommitté eller författarna till 

artiklarna själva har gjort tydliga etiska överväganden.  För att resultatet i studien inte skulle bli 

påverkat av författarnas tidigare kunskaper har författarna strävat mot att vara neutrala under 

processen.  
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Resultat 

I studien har 19 artiklar använts som var publicerade mellan 2008–2019 och uppfyller alla 

inklusions- och exklusionskriterier. Artiklarna varierade i metod, se bilaga 2 för en översikt 

över samtliga artiklar som inkluderats i studien. Flertalet artiklar i studien har beskrivits under 

flertalet rubriker i resultatet. Resultatet har presenterats i beskrivande text, där miljöns betydelse 

för personer med stressrelaterad psykisk ohälsa tematisk analyserats enligt tydliga 

framkommande teman som författarna har hittat i artiklarna. De teman som författarna har hittat 

i artiklarna är förändrade aktivitetsmönster, återgång i arbete, minskade stressymptom och där 

det inte haft någon betydelse.  

Miljöns betydelse för personer med stressrelaterad psykisk ohälsa 

Förändrade aktivitetsmönster   

Deltagarna som genomgått grön rehabilitering upplevde att naturen blivit en viktig del i deras 

vardagsliv efter avslutad rehabilitering och att de kunnat hitta ett lugn i naturmiljöer som de 

tidigare inte gjort. Deltagarna upplevde även att de kunnat vända sig till naturmiljöer vid 

tillfällen när de behövt återfå lugnet i vardagslivet (Grahn, Pálsdóttri, Ottosson & Jonsdottri, 

2017; Sahlin, Ahlborg, Matuszczyk & Grahn, 2014). 

Fyra huvudkategorier identifierades gällande faktorer som hade förändrat deltagarnas 

aktivitetsmönster i det dagliga livet. Dessa fyra kategorier var följande: den första var ett 

lugnare tempo i vardagslivet och att göra saker på sina egna villkor, den andra att naturen hade 

blivit en viktigare del i vardagslivet och att de spenderade mer tid i naturrelaterade miljöer. Den 

tredje att deltagarna kände att de klarade av större sociala sammanhang vid fler tillfällen efter 

avslutad rehabilitering och den fjärde att deltagarna efter avslutad rehabilitering oftare 

engagerade sig i kreativa aktiviteter som de tidigare i livet ägnat tid åt eller hittade nya 

aktiviteter (Pálsdóttri, 2014; Pálsdóttir, Grahn & Persson, 2014a).   

Två studier genomförda av Joyce och Warren (2016) och Sahlin et al. (2012) visade på att 

deltagarna med hjälp av varandra och trädgården kunde skapa ”coping” strategier för hur de 

skulle hantera vardagen efter rehabiliteringen. Exempel på ”coping” strategier var att lyssna på 

kroppen och ta pauser i tid, att inte fortsätta och göra klart en aktivitet när kroppen inte orkar, 

utan istället våga lämna aktiviteten ofärdig samt att ta hjälp och tips från andra (Sahlin et al., 

2012). Andra exempel på ”coping” strategier som användes var att lära sig att uppskatta 

processen, såväl genom produkten som syftet med aktiviteten och att främja sina personliga 

förmågor (Joyce & Warren, 2016) 

Innan den gröna rehabiliteringen upplevde deltagarna att de hade obalans i sina aktiviteter, de 

beskrev att de ägnade mycket tid åt arbete och aktiviteter som gynnade andra och inte lika 

mycket tid åt aktiviteter som bidrog till deras egen hälsa och återhämtning. En av deltagarna 

berättade att hen innan rehabiliteringen hade prioriterat bort mat och sömn för att kunna arbeta 

mer. Deltagarna som genomgått grön rehabilitering beskrev att de under rehabiliteringen 
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förändrat sin aktivitetsrepertoar, något som de deltagare som inte genomgått grön rehabilitering 

inte upplevt på samma sätt. Förändringen var att de började omvärdera vardagsaktiviteterna och 

att de började förstå vikten av att prioritera aktiviteter som de ansåg som meningsfulla och 

roliga. Deltagarna upplevde även att de inte kunde misslyckas under rehabiliteringen och att 

miljön var en stödjande faktor till det. Det gav en ökad känsla av frihet då de insåg att de inte 

behövde lyckas för att bli accepterade av familj och vänner (Eriksson, Karlström, Jonsson & 

Tham, 2010). Samtidigt var det många deltagare som upplevde att miljön hade en lugnande 

effekt och att de upplevt mindre krav på sig själva under rehabiliteringsperioden när de vistades 

i natur-/trädgårdsmiljöer (Sahlin, Matuszczyk, Ahlborg & Grahn, 2012; Sonntag-Öström et al., 

2011). 

Naturen var en viktig källa till existentiell reflektion, där känslan av tillhörighet, olika roller i 

livet, vilka beslut som tas, självbild, spirituell reflektion och nya eller andra sätt att se livet på 

behandlades. Exempelvis såg deltagarna naturens process som en metafor för sin egen 

återhämtningsprocess, där de i början såg sig som ömtåliga frön som behövde omtanke för att 

få styrka att växa. Naturen hade en djup inverkan på deltagarnas förmåga att hitta eller återfå 

sina tidigare värderingar och mening med livet samt att den påverkade deras sätt att se andra, 

då de kunde se på dem på ett nytt sätt och med nya ögon (Sahlin et al., 2012). Den existentiella 

reflektionen var viktig för deltagarnas återhämtning och avslappning i naturen var även en 

viktig komponent i rehabiliteringen och som en stressförebyggande åtgärd (Sahlin, 2014). 

Naturliga ljud från trädgården upplevdes av deltagarna som något positivt och kombinerades 

ofta tillsammans med andra sinnesintryck från naturen. Deltagarna upplevde även att det fanns 

en tysthet i trädgården som de inte upplevt i sina vardagliga liv, där det ofta funnits ljud som 

stört. Inledningsvis hade deltagarna svårigheter med att hantera ljud, både från naturen och 

andra deltagare som pratade, men ljuden blev progressivt lättare att hantera under 

rehabiliteringens gång (Cerwén, Pedersen & Pálsdóttri, 2016).   

 

Återgång i arbete  

Personer som genomgått ett längre rehabiliteringsprogram hade även ökade chanser att kunna 

återgå till arbete efter avslutad rehabilitering. Ett stort antal av de personer som genomgått grön 

rehabilitering har kunnat återgå till arbetet igen efter många år med sjukskrivningar (Eriksson 

et al., 2010; Grahn et al., 2017). De som genomgått grön rehabilitering och som var över 40 år 

hade större chanser att återgå till arbete efter avslutad rehabilitering då deras 

självbelöningsvärde steg i samband med rehabiliteringen (Pálsdóttri, 2014; Pálsdóttir et al., 

2014a). En studie gjord av Pálsdóttir et al. (2014a) visade på att av de 16 deltagare som fanns 

tillgängliga ett år efter genomgången rehabilitering hade tio återgått till arbete eller studier, 

varav fem arbetade eller studerade heltid och fem gjorde det på deltid och sex av deltagarna 

hade inte återgått till någon form av arbete. Resultatet i en studie gjord av Sahlin et al. (2012) 

visade på att rehabilitering i naturen, som deltagarna ansåg vara en stödjande miljö, bidrog till 

att de lärde sig att tänka om och att omvärdera möjligheterna att hantera arbetssituationer. Vid 

uppföljning ett år efter avslutad rehabilitering hade åtta av elva deltagare börjat arbeta, studera 
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eller ägna sig åt andra aktiviteter. En av deltagarna beskrev även hur det hjälpt hen i 

arbetssituationer då hen blivit mer tolerant mot arbetskamrater.    

Minskade stressymptom  

Studier som hittades visade på att naturen var en viktig del av rehabiliteringen för att minska 

stressymptom. Det som påverkade deltagarna i naturen kunde vara att de upplevde ett lugn, att 

miljön var en stödjande faktor i rehabiliteringen och att naturen var en plats för återhämtning 

(Adevi, 2012; Grahn et al, 2017; Joyce & Warren, 2016; Sahlin, 2014; Sahlin et al., 2012; Sahlin 

et al., 2014; Sonntag-Öström et al., 2011).  I en studie gjord av Nordh, Grahn och Währborg 

(2009) upplevde deltagarna en tillfredsställelse med att vara ute i naturen och uppskattade även 

stillheten och den vackra miljön. Det vackra landskapet hade även en lugnande och positiv 

inverkan på humöret och projektledarna beskrev hur deltagarnas humör förbättrades under 

rehabiliteringen. Även deltagarnas livsstil förändrades, då de började äta nyttigare mat och 

motionera i större utsträckning. En av deltagarna funderade till och med på att sluta röka.  

Personer som genomgått rehabilitering i en trädgårdsmiljö visade på minskade stressymptom i 

jämförelse med kontrollgruppen som genomgått rehabilitering i sjukhusmiljö. De manliga 

deltagarna i studien visade även på minskad ångest efter avslutad rehabilitering men ingen 

beskrivning av kvinnornas resultat redovisades. Studien påpekade dock att det krävdes ett större 

test för att påvisa signifikansen med resultatet (Vujcic, Tomicevic-Dubljevic, Grbic, Lecic-

Tosevski & Toskovic, 2017). Rehabilitering i naturen visade sig även gynna personer med 

posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) då deltagarna upplevde att deras PTSD-symptom 

minskat i samband med rehabiliteringen. De fick minskade sömnbesvär, dämpad ångest och 

kunde lättare vistas i större folksamlingar. Flera deltagare upplevde även att relationer blev 

lättare att upprätthålla efter rehabiliteringen (Poulsen, Stigsdotter, & Davidsen, 2018).  

Personer som under en längre och regelbunden period genomgått grön rehabilitering på Alnarps 

rehabiliteringsträdgård uppvisade resultat som minskade stressnivåer och, under sin tid på 

Alnarps rehabiliteringsträdgård, förbättrad uthållighetsförmåga och uppmärksamhet i samband 

med olika aktiviteter som utfördes i natur-/trädgårdsmiljön (Grahn et al., 2017).  I en studie 

gjord av Wagenfeld et al. (2018) uppmärksammades ett liknande resultat där miljön hade en 

positiv effekt för reducering av stressrelaterade symptom såsom depression eller ilska för 83% 

av de deltagarna som aktivt deltagit i utomhusaktiviteter eller spenderat tid utomhus. Deltagarna 

beskrev även att de upplevde ett lugn av att vara utomhus. 

Deltagare i flertalet studier beskrev att skogen och naturen var den perfekta miljön att slappna 

av i samt att den gav deltagarna en dos av dagsljus (Pálsdottri, 2014; Sahlin et al., 2014). De 

upplevde även att terapiträdgården var som en annan värld, där ljud från till exempel bilar inte 

längre var störande och att stressen rann av dem när de gick in i terapiträdgården (Sahlin et al., 

2014). För att naturen skulle verka stressreducerande var det dock viktigt att miljön upplevdes 

som trygg (Adevi, 2012). 
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Ingen betydelse  

I en studie gjord av Nordh et al. (2009) upplevde de flesta deltagarna att rehabiliteringen enbart 

hjälpt för stunden men att den inte ledde någonstans efter avslutad rehabilitering. Resultatet 

visade även på att interventionerna inte hjälpte för de deltagare som var arbetslösa, de blev i 

vissa fall till och med smått försämrade under rehabiliteringen, vad försämringen bottnade i 

beskrevs ej i studien.    

Några av deltagarna som genomgått grön rehabilitering upplevde att naturmiljöerna innehållit 

många intryck, med bin som surrade och gräs som kittlades, vilket påverkade deras förmåga att 

slappna av i naturen negativt (Sahlin et al., 2014).   

Studien visade på att miljön inte haft någon signifikant betydelse för rehabiliteringen, då det 

inte var någon skillnad på resultaten mellan deltagare som fått rehabilitering i skogen eller i en 

inomhusmiljö med liknande interventioner. Båda grupperna var gladare, mer fridfulla, alerta, 

avslappnade, harmoniska och mer klartänkta efter rehabiliteringstillfällena. Deltagarna som fått 

rehabilitering i skogen upplevde dock en större känsla av naturligt sammanhang än de som 

vistats i en inomhusmiljö (Dolling, Nilsson & Lundell, 2017).  

Hur användes miljön utifrån olika gröna rehabiliteringsverksamheter 

Syftet med Alnarps rehabiliteringsträdgård var att genom en salutogen process, förstärka 

individers makt genom att låta dem finna sitt inre jag och att ändra sitt beteende med gott stöd 

från naturen (Pálsdóttri, 2014). Vid Alnarps rehabiliteringsträdgård användes den stödjande 

miljö-teorin som med hjälp av en specialutformad trädgård försåg deltagare med stöd utifrån 

den fysiska miljön, meningsfulla aktiviteter och gruppdeltagande, där deltagare även stöttade 

varandra i rehabiliteringsprocessen (Grahn et al., 2017). Alla aktiviteter på Alnarps 

rehabiliteringsträdgård genomfördes utomhus, både aktiviteter som avslappningsövningar, 

kreativa aktiviteter och trädgårdsaktiviteter. Aktiviteterna arrangerades av en arbetsterapeut 

tillsammans med en trädgårdsmästare (Grahn et al., 2017; Pálsdóttri, 2014; Pálsdóttri et al., 

2014a; Pálsdóttir, Wissler, Nilsson, Petersson & Grahn, 2015). Alnarps rehabiliteringsträdgård 

var en lugnande och återhämtande miljö och deltagare i rehabiliteringen beskrev att de upplevde 

det som att ”vara iväg” redan när de anlände dit första gången. Deltagarna beskrev även att 

miljön på Alnarps rehabiliteringsträdgård var avslappnande och återhämtande och att de olika 

miljöerna fyllde olika syften beroende på humöret och sinnet (Pálsdóttir, Stigsdotter, Persson, 

Thorpert & Grahn, 2018). Alnarps rehabiliteringsträdgårds program har även använts som en 

grund för rehabiliteringsprogram utförda på andra platser i Sverige (Lidén, Alstersjö, Gurné, 

Fransson & Bergbom, 2016). 

En studie gjord av Nordh et al. (2009) beskrev ett rehabiliteringsprojekt i skogsmiljö som 

genomförts av skogsstyrelsen. Programmet bestod av en kombination mellan aktiviteter, 

undervisning och avslappning och gick ut på att ge deltagarna rutiner med meningsfulla 

aktiviteter och social träning i en avslappnande miljö. Under programmets gång blev 

aktiviteterna mer och mer intensiva både fysiskt och mentalt. Aktiviteterna var skogsbaserade 
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såsom att lära sig använda karta och kompass samt att lära sig om naturen eller gå på 

promenader i skogen. I en annan studie som baserats på skogsmiljön ägnade sig deltagarna åt 

promenader, avslappningsövningar eller att samla grenar och pinnar (Dolling et al., 2017). I en 

skogsbaserad pilotstudie gjord av Sonntag-Öström et al. (2011) fick deltagarna, som 

rehabilitering, spendera tid i skogen med en inledning som bestod av mindfulness. Detta som 

en förberedelse på att spendera två timmar ensam i en skogsmiljö. Skogen, i kombination med 

en trädgård, användes även vid rehabilitering av personer med PTSD. I miljön genomfördes då 

aktiviteter som exempelvis mindfulness, promenader, kroppsmedvetenhetsaktiviteter eller 

fysiska aktiviteter (Poulsen et al., 2018). 

En doktorsavhandling av Sahlin (2014) visade på att naturen i kombination med ett 

rehabiliteringsteam bidrog till en stödjande miljö för deltagarna och att terapeutiska 

interventioner i kombination med naturen hade en positiv inverkan på (stress-

)återhämtningsprocessen. Naturen var även viktig för att förbättra och främja terapeutiska 

relationer vilket i sin tur möjliggjorde en medvetenhetsförändring hos deltagarna (Adevi, 

2012). Miljön har även använts i en naturbaserad stresshanteringskurs som bestod av 

trädgårdsaktiviteter som följde årstiderna, guidad avslappning, mindfulness och 

andningsövningar, konstterapi, terapeutiska samtalsgrupper som fokuserade på hälsan samt 

trädgårds- och naturaktiviteter. Kursen byggde även på trädgårdsaktiviteter såsom att bara vara 

i naturen och promenader i en botanisk trädgård eller naturreservat (Sahlin et al., 2014). En 

botanisk trädgård användes även i en studie gjord i Belgrad. Denna studie var uppbyggd på en 

evidensbaserad metod som baserades på att rehabiliteringen skulle upplevas genom sinnena. 

All rehabiliteringen skedde utomhus i den botaniska trädgården i kombination med hantering 

av växter (Vujcic et al., 2017).  

 En studie gjord på Irland baserades på två grupper som fick lämna sjukhusmiljön för att komma 

ut på landsbygden, där den ena gruppen fick ägna sig åt trädgårdsarbete i en öppen trädgård och 

den andra gruppen fick utföra trädgårdsarbete i ett blockväxthus. Resultatet från denna studie 

visade på att trädgårdsarbetet haft en positiv inverkan på deltagarnas välbefinnande (Joyce & 

Warren, 2016). Detta var en mer naturlig miljö till skillnad från miljön i en studie av Eriksson 

et al. (2010) där rehabiliteringen hölls i en terapiträdgård som var specialdesignad för att främja 

harmoni och där trädgården var uppdelad i olika områden för att uppmuntra olika 

sinnesstämningar som exempelvis avslappning, reflektion eller aktiviteter.   
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Syftet med studien var att kartlägga tidigare forskning om miljöns betydelse i grön 

rehabilitering för personer med stressrelaterad psykisk ohälsa. Definitionen av stressrelaterad 

ohälsa var svår att hitta och det fanns olika definitioner på olika hemsidor. Den tydligaste 

definitionen som hittades var den som beskrivs med hjälp av ICD-10-SE (Socialstyrelsen, 

2019). Definitionen av stressrelaterad psykisk ohälsa bygger på uppvisandet av flera olika 

symptom, där en individ kan uppvisa ett eller flera för att få diagnosen stressrelaterad psykisk 

ohälsa. Eftersom diagnosen är uppbyggd av ett flertal symptom och en tydlig definition varit 

svår att hitta, blev sökandet efter artiklar problematiskt, då de använt olika definitioner för vad 

stressrelaterad psykisk ohälsa innebär. Detta har bidragit till att studier där deltagarna beskrivs 

ha stressrelaterad psykisk ohälsa fått exkluderas, då de innehållit deltagare med psykiatriska 

diagnoser som inte inkluderas i den definition av stressrelaterad psykisk ohälsa som framgår i 

ICD-10-SE. Ett annat återkommande problem i sökningsprocessen har varit att 

paraplybegreppet psykisk ohälsa inkluderar andra psykiska sjukdomar såsom schizofreni, 

demenssjukdomar och borderline då dessa diagnoser varit exklusionskriterier i denna studie. 

Hade andra psykiatriska diagnoser inkluderats i studien hade det gett ett större sökresultat. Det 

hade även kunnat påverka utfallet i resultatet då de olika diagnoserna ter sig olika. Detta hade 

kunnat göra att resultatet blivit mer generellt och svårtolkat då målgruppen varit bredare. Det 

hade även varit svårare att begränsa vilka studier som skulle presenterats i resultatet, vilket 

skulle ha kunnat leda till att författarnas egna tankar och åsikter påverkat utfallet av studierna. 

Författarna har valt att inkludera studier som publicerats mellan åren 2008–2019 och som 

skrivits på engelska eller svenska, för att begränsa resultatet. Exklusionskriterierna valdes för 

att begränsa resultatet då andra psykiatriska diagnoser som inte ingår i ICD-10-SE blir ett stort 

område. Alkohol- och drogproblematik valdes även bort då författarna inte ville att deltagarna 

skulle vara påverkade av några substanser vid genomgående behandling. Inklusionskriterierna 

var personer över 18 år med stressrelaterad psykisk ohälsa som genomgått rehabilitering som 

varit naturbaserad eller inom grön rehabilitering. Studierna skulle även innehålla en 

arbetsterapeut eller arbetsterapeutiska interventioner. Då författarna inte hittade tillräckligt 

många artiklar med dessa inklusionskriterier valdes att tillägga ett inklusionskriterium där 

studien även skulle kunna vara skriven av en arbetsterapeut. Detta resulterade dock enbart 

ytterligare en artikel men då valet att lägga till inklusionskriteriet gjordes sent i sökprocessen 

var det trots allt positivt för sökresultatet. 

Syftet med en scoping review är att få en tydlig och bred bild av valt ämne med en bredd av 

material (Arksey & O’Malley, 2005). Då studier har varit svåra att hitta via databaser har många 

artiklar hittats genom manuella sökningar eller snowballing. Då ca 37% av de artiklar som 

används i studien hittats genom manuella sökningar/snowballing kan detta påverka om likande 

studier skulle genomföras då ett bortfall av dessa artiklar kan ske. Peer-review artiklar och 

avhandlingar har inkluderats i studien vilket har bidragit till att skapa en bred bild av det valda 

ämnet och givit en bredd i materialet. Artiklar söktes inledningsvis av författarna men efter 
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problem med sökningarna, då endast ett fåtal artiklar hittats, togs hjälp av en bibliotekarie på 

Högskolebiblioteket i Jönköping med sökningarna.  

Trots sökhjälp från Högskolebiblioteket i Jönköping var det flera artiklar som hittades genom 

manuella sökningar, som fanns att tillgå i diverse tidskrifter samt via Högskolebibliotekets 

sökmotor Primo, men som ej hittades genom databassökningar. Detta visade på att 

databassökningarna inte var optimalt utformade för att finna allt material som finns inom ämnet. 

Det kan ha resulterat i att det finns fler artiklar inom ämnet som inte har hittats, vilket kan 

påverka resultatet. Författarna anser ändå att de gjorde vad de kunde för att finna alla artiklar 

inom ämnet då de gjorde sökningar själva samt fick hjälp av en bibliotekarie på 

högskolebiblioteket i Jönköping. Då den primära sökningen inte gav tillräckligt många artiklar 

gjordes valet att utöka inklusionskriterierna, databaser och sökord. Sökorden utökades med 

horticultural therapy och burnout vilket gav ett större sökresultat. Databaserna utökades med 

databasen Scopus som gav tre artiklar att använda i studien och inklusionskriteriet som lades 

till var att studien var skriven av en arbetsterapeut. 

Av de artiklar som användes i studien var en tvungen att beställas i tryckt form från 

Högskolebiblioteket Jönköping.  

Under sökningsperioden uppdagades det att den svenska databasen (SWEMED+) och de 

svenska sökorden (arbetsterapi, grön rehabilitering, naturbaserad rehabilitering, natur 

understödd rehabilitering, stressrelaterad psykisk ohälsa och stress) inte givit något resultat som 

kunde användas i studien då artiklarna inte uppfyllde inklusionskriterierna. De svenska 

databaserna och sökorden valdes därför att exkluderas. Databasen Cochrane Library användes 

vid sökningarna men gav inte heller något resultat och valdes därför att exkluderas. De artiklar 

som hittades genom sökningar i databaser beskrev sällan huruvida arbetsterapeuter varit med i 

studien eller inte och dessa artiklar valdes därför bort, då detta var ett inklusionskriterium. Ofta 

beskrevs det att ett team varit delaktiga i rehabiliteringsprocessen men ej vilka professioner som 

ingått i teamet. Även dessa artiklar valdes bort. Om artiklar som inte beskrivit 

sammansättningen av rehabiliteringsteamet kunnat inkluderats i studien hade ett större antal 

artiklar kunnat användas. Då artiklar har varit svåra att hitta till studien, valdes att göra 

eftersökningar kring huruvida arbetsterapeuter varit med i de team som beskrivs i artiklarna 

eller inte, vilket resulterade i att en artikel skriven av Vujcic et al. (2017) kom att användas. 

Efter att sökningar utförts på det sjukhus hemsida som en av studiernas deltagare och 

rehabiliteringsteam utgått ifrån, upptäcktes att de haft ett flertal arbetsterapeuter anställda vid 

tiden. Författarna valde då att inkluderade denna artikel i studien då de förmodade att 

arbetsterapeuten ingått i teamet som beskrivs i artikeln. Valet att inkluderade denna artikel 

påverkades av att studien var gjord utanför Sverige och därmed gav resultatredovisningen fler 

artiklar som hade andra interventioner och andra resultat än de artiklar som är från Sverige.  

Sökningarna resulterade i 19 funna artiklar som uppfyller alla inklusionskriterier. Därefter 

gjordes en avslutade sökning i de databaser som använts, vilket inte gav fler resultat än de som 

redan använts i studien eller de artiklar som exkluderats då de inte svarade till syftet med studien 
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och/eller inklusions-/exklusionskriterier. Författarna upplevde då att ämnet var uttömt och 

sökandet efter fler artiklar lades ner.       

Arksey och O’Malley (2005) beskriver att det är viktigt att dokumentera sökningsprocessen 

noggrant för att öka tillförlitligheten på studien. Författarna i denna studie har använt 

forskartriangulering och har strävat mot att vara neutrala i tolkningarna av artiklarna för att 

metoden skall vara transparent och för att resultatet ska bli trovärdigt (Kristensson, 2014). Ovan 

nämnda kriterier stärker studiens tillförlitlighet och verifierbarhet. Genom dokumentation av 

datum för artikelsökningstillfällena styrks även trovärdigheten hos studien. Då alla studier var 

skrivna på engelska har författarna diskuterat de delar som de varit osäkra på, för att tolkningen 

av översättningen inte skulle påverka resultatet, utan hållas neutral. Någonting som hjälpt 

författarna att vara neutrala i tolkningen av resultatet var att ingen av dem hade några 

förkunskaper inom ämnet. Detta bidrog till att studierna granskades med ett öppet sinne utan 

att tidigare erfarenhet påverkade tolkningen. 

Av de 19 granskade artiklar som inkluderats i studien var åtta gjorda med deltagare som 

genomgått rehabiliteringsprogrammet på Alnarps rehabiliteringsträdgård samt två studier 

gjorda på andra platser med ett team från Alnarps rehabiliteringsträdgård (Adevi, 2012; Cerwén 

et al., 2016; Grahn et al., 2017; Lidén et al., 2016; Nordh et al., 2009; Pálsdóttir, 2014; Pálsdóttir 

et al., 2014a; Pálsdóttir et al., 2015; Pálsdóttir et al., 2018; Sahlin, 2014). Flertalet studier gjorda 

på Alnarps rehabiliteringsträdgård är även skrivna av samma författare. Frågan som författarna 

ställer sig är: vilken påverkan kan det faktum att studierna är utförda på samma ställe, med 

nästan samma författare och att det enbart är olika syften och metoder i studierna ha på 

resultatet? Författarna tror att det kan han en inverkan då det finns en positiv bild av Alnarps 

rehabiliteringsträdgård och att det kan leda till positiva effekter som kanske inte hade funnits 

om rehabiliteringsträdgården istället hade varit okänd för allmänheten. Då författarna till de 

olika artiklarna även är desamma kan frågor ställas, kring huruvida de varit helt opartiska i sina 

studier eller om de också blivit påverkade av de tidigare studier som de själva genomfört och 

som haft positiva resultat? Författarna tror att det kan ha en inverkan att flera författare till 

studierna är samma, då deras tidigare erfarenheter av Alnarps rehabiliteringsträdgård har varit 

positiva. Av de artiklar som presenterades i bakgrunden är det enbart en som inte är genomförd 

på Alnarps rehabiliteringsträdgård (Sahlin et al., 2015), vilket återspeglas i de artiklar som 

presenteras i resultatet, där den största delen av artiklarna har anknytning till Alnarps 

rehabiliteringsträdgård. 

Resultatdiskussion 

Det resultat som varit viktigast för studien är att grön rehabilitering har en positiv inverkan på 

stressymptom hos personer med stressrelaterad psykisk ohälsa. Det visar även på att grön 

rehabilitering haft positiv inverkan på personernas återgång i arbete, påverkat deras vardagsliv 

genom att ge mer struktur i vardagen, tydligare prioriteringar av meningsfulla aktiviteter och 

att personen upplevde att naturen blivit en stödjande faktor även efter avslutad rehabilitering.  
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Ett flertal studier påvisar att miljön har en positiv inverkan på personer med stressrelaterad 

psykisk ohälsa och deras stressymptom. Studierna visar att miljön i grön rehabilitering ger 

personerna minskade stressymptom genom att de efter avslutad behandling hittat ett lugn som 

de tidigare inte gjort, varit mer avslappnade och upplevt en positiv inverkan på humöret (Nordh 

et al., 2009; Pálsdóttri, 2014; Pálsdóttri et al., 2018; Poulsen et al., 2018; Sahlin et al., 2014; 

Sonntag-Öström et al., 2011). En studie visade även på att trädgården minskade deltagarnas 

stressymptom jämfört med en kontrollgrupp och att naturen är en positiv faktor när det kommer 

till återhämtning från stressrelaterad psykisk ohälsa (Vujcic et al., 2017). En studie visade dock 

på att miljön inte hade någon signifikant inverkan på resultatet, utan att både inomhus- och 

utomhusmiljön haft en positiv inverkan på deltagarna. Deltagare som fick rehabilitering 

utomhus hade däremot en mer positiv bild av rehabiliteringen (Dolling et al., 2017). Dessa 

studier visar på att miljön haft en positiv inverkan på personer som genomgått grön 

rehabilitering och liknande resultat påvisades även i de studier som beskrivs i bakgrunden 

(Adevi & Mårtensson, 2013; Sahlin et al., 2015; Pálsdóttri et al., 2014b). Kielhofner (2012) 

beskriver miljön som en viktig roll i rehabiliteringen då den kan påverka personer och bidra till 

olika intryck. Det beskrivs även att institutionella miljöer haft en oönskad påverkan på de som 

vistats i dem, samt att naturen givit möjligheter till stöd, vilket kan vara en indikation till varför 

grön rehabilitering haft en positiv effekt på personer med stressrelaterad psykisk ohälsa. 

Författarna anser därför att grön rehabilitering bör användas i större utsträckning som 

rehabiliteringsform, då den visat på god effekt för personer som drabbats av stressrelaterad 

psykisk ohälsa. De flesta studier som hittats tyder på att grön rehabilitering har god effekt på 

många aspekter av rehabiliteringen för personer med stressrelaterad psykisk ohälsa och att 

arbetsterapeuten har en stor betydelse för processen. Författarna anser det därför vara positivt 

att bedriva denna rehabiliteringsform som har dokumenterat god effekt och som kan ses som 

ett alternativ till den vita vården. Detta då naturen är en resurs som många har tillgång till i 

vardagen, till skillnad från institutionella miljöer. Att bedriva rehabilitering i en sådan miljö 

tror författarna kan vara fördelaktigt, då vanor formas i samband med den omgivande miljön 

(Kielhofner, 2012). Att ha tillgång till liknande miljöer efter avslutad rehabilitering tror 

författarna kan bidra till att de ”coping” strategier och goda vanor som etablerats under 

rehabiliteringen upprätthålls även efteråt, vilket författarna tror kan leda till en förbättrad vardag 

och kortare sjukskrivning. 

Naturen bidrog till en stödjande miljö som resulterade i en förändring och omvärdering gällande 

arbetssituationer och även till återgång i arbete (Eriksson et al., 2010; Grahn et al., 2017; Sahlin 

et al., 2012). Detta kan kopplas till Kielhofner (2012) som beskriver att miljön är en viktig del 

för förändringsförloppet och kan påskynda omställning och initiera förändring och 

görandemönster.  Författarna instämmer med att miljön har varit en viktig aspekt för deltagarna 

i studierna och deras förändringar som skett under rehabiliteringens gång och påverkat dessa 

till det bättre. Rehabiliteringen i naturen bidrog vidare till att självbelöningsvärdet steg och att 

deltagare över 40 år hade större chans att återgå till arbetet (Pálsdóttri et al., 2014a). Av de 

studier som beskriver återgång till arbete visar alla på att rehabiliteringen har fungerat och att 

ett större antal av deltagarna som genomgått grön rehabilitering har kunnat återgå i arbete efter 

avslutad rehabilitering. Dock beskrev en artikel av Sahlin et al. (2015), som användes i 

bakgrunden, att 90% av deltagarna i studien vid uppföljning fortfarande hade någon form av 
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sjukersättning och inte återgått i arbete fullt ut. Liknande resultat har även påvisats i en studie 

av Währborg et al. (2014) där deltagarna hade samma sjukersättning både före och efter 

genomgången rehabilitering. Författarna anser därför att fler studier bör göras inom ämnet för 

att evidens ska kunna påvisas. Det som författarna tror kan påverka deltagarnas återgång till 

arbetet är att den gröna rehabiliteringen bidrar till fysisk aktivitet som stärker kroppen och som 

bidrar till frigörelse av signalsubstanser som motverkar depressioner. Även det faktum att 

aktiviteter i trädgården kan bidra till en meningsfull aktivitet där deltagarna får känna sig 

behövda då naturen förändras och växer tack vare dem samt att naturen och solljuset bidrar till 

en förbättrad dygnsrytm. 

Miljön i rehabiliteringen gjorde att deltagarna började omvärdera vardagslivet och förändra 

aktivitetsmönster. De började ägna mer tid åt meningsfulla aktiviteter (Eriksson et al, 2010; 

Sahlin et al., 2012) och naturen blev en viktigare del av vardagslivet (Pálsdóttri et al., 2014a). 

Trädgården och de andra deltagarna möjliggjorde utvecklandet av “coping” strategier för att 

kunna hantera vardagen på ett bättre sätt än före rehabiliteringsperioden (Jocye & Warren, 

2016). Kielhofner (2012) beskriver att miljön är viktig för förändringsförloppet, då det kan 

påskynda omställning, initiera förändring och leda till nya känlso- tanke- och görandemönster, 

vilket påvisats i de olika studierna där miljön beskrivs som en viktig del av 

aktivitetsförändringen. Det är därför viktigt att arbetsterapeuter och andra yrkesprofessioner har 

miljön i åtanke för att kunna bidra med en bra och välfungerande rehabilitering.  

Denna studien visade på att enbart 4 av 19 studier är gjorda utanför Sverige (Joyce & Warren, 

2016; Poulsen et al., 2018; Vujcic et al., 2017; Wagenfeld et al., 2018). Studier gjorda av Joyce 

& Warren (2016) och Vujcic et al. (2017) påvisar att grön rehabilitering haft positiv inverkan 

på deltagarna i dessa studier genom utveckling av ”coping” strategier, minskad stress och ett 

ökat välmående. Detta ger en antydning till att grön rehabilitering även fungerar utanför 

Sveriges gränser men ytterligare forskning krävs för att påvisa evidens i ämnet. Författarna 

anser att grön rehabilitering har haft god inverkan på deltagare i Sverige och visar på ett bra 

resultat. De fyra studier som är gjorda utanför Sverige är gjorda i Serbien, Irland, USA och 

Danmark vilka är länder med ungefär samma förutsättningar som i Sverige vilket kan ge 

ytterligare tecken på att rehabiliteringen fungerar.          

Betydelsen för arbetsterapi 

Grön rehabilitering är uppbyggt på tre grundpelare, dessa är landskapsarkitektur, 

miljöpsykologi och arbetsterapi (Nilsson, 2009a). Trots det hittades ett flertal studier där grön 

rehabilitering hade använts där det inte var någon arbetsterapeut med i rehabiliteringsteamet. 

Eftersom arbetsterapi är en del av grön rehabilitering är viktigt att arbetsterapeuter tar sin plats 

inom fältet då de är experter inom sin egen profession. Genom denna scoping review har det 

framkommit att grön rehabilitering är en bra och fungerande rehabiliteringsform för personer 

med stressrelaterad psykisk ohälsa. Författarna hoppas därför att, genom denna scoping review 

som beskriver fördelarna med grön rehabilitering, skapa möjligheter till att utöka dess 

implementering på fler platser. Detta för att ge möjlighet åt de som är i behov av grön 

rehabilitering ska få tillgång till det. Denna scoping review är även viktig för arbetsterapeuter 
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då ett flertal studier visar på förändringar i deltagarnas vardags- och arbetsliv såsom genom 

utökad aktivitet och förändrad aktivitetsbalans, något som är centralt för professionen, då 

arbetsterapeuters främsta uppgift är att främja möjligheterna till aktivitet och delaktighet för att 

öka personers livskvalité (Sveriges Arbetsterapeuter, 2018). 

Förslag på vidare forskning 

Utifrån det som framkommit i denna studie upplever författarna att ytterligare forskning 

behöver göras i form av en systematisk översikt som kan ge ett resultat med större 

tillförlitlighet, då denna scoping review endast är en överblick av artiklar som författarna funnit. 

Författarna anser även att vidare forskning behöver göras inom området gällande grön 

rehabilitering som rehabiliteringsform med fokus på återgång till arbete, då endast 6 av 19 

studier beskrev sambandet mellan grön rehabilitering och återgång till arbete, samt att en av 

artiklarna visade på ett negativt resultat. Författarna upplever att det behöver genomföras fler 

studier utanför Sverige, samt på fler platser än Alnarps rehabiliteringsträdgård inom Sverige för 

att påvisa större evidens. Det vore även intressant att se, genom vidare forskning, hur olika 

naturmiljöer kan påverka personer med stressrelaterad psykisk ohälsa, då artiklarna som hittats 

enbart beskriver specialutformade trädgårdsmiljöer, inte naturliga miljöer.              
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Slutsatser 

Resultatet i examensarbetet visar på att miljön har en viktig betydelse för personer med 

stressrelaterad psykisk ohälsa och att grön rehabilitering främjar välmående, ökar 

aktivitetsnivåer och minskar stressymptom hos dessa personer. Slutsatsen är även att det krävs 

fler studier som är gjorda på andra ställen, både i Sverige och utomlands, för att kunna påvisa 

evidens inom ämnet, då ett flertal av studierna är genomförda på samma rehabiliteringsträdgård.  
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Bilagor 

Bilaga 1.  

Översikt databassökningar  
Databas  

Sökord och 

Inklusionskriterier  

Antal träffar Valda 

abstrakt 

Valda artiklar  Borttagna 

dubbletter  

Inklusionskriterier: 

publicerade mellan 

2008–2019, deltagare 

över 18år, 

arbetsterapeut med 

studien eller skriven 

av arbetsterapeut, 

personer med 

stressrelaterad 

psykisk ohälsa & grön 

rehabilitering.  

    

Medline  
  

        

Sökord: Horticultural 

therapy and stress 

33 6 3 1 

Sökord: Garden 

therapy and mental 

illness 

29 7 1   

Sökord: Garden 

therapy and stress* 

and occupational 

therapy. 

11 3 1   

AMED 

  

        

Sökord: Garden 

Therapy, stress*, 

occupational Therapy 

2 2 1   

Pubmed 

  

        

Sökord: Garden 

Therapy and stress 

97 15 2   

Chinal with full text 

  

        

Sökord: nature 

therapy and stress and 

occuaptional therapy 

22 2 1   

Scopus         

Sökord: Garden 

Therapy and stress 

and Occupational 

Therapy 

41 10 3   
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Manuell 

sökning/Snowball 

sökningar   

    7   

Totalt 225 45 19   
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Bilaga 2. 

Artikelöversikt  

Författare, (år), 

titel, tidskrift & 

land  

Syfte  Deltagare  Metod  Resultat  Etiskt 

granskade 

Sahlin, E., 

Matuszczyk, J., 

Ahlborg, G., & 

Grahn, P. (2012). 

How do 

participants in 

nature-based 

therapy experience 

and evaluate their 

rehabilitation?. 

Journal of 

therapeutic 

horticulture. 

Sverige.  

Syftet med studien var att öka 

kunskapen om hur effektiva 

rehabiliteringsprogram kan 

utvecklas för individer som 

lider av stressrelaterad psykisk 

ohälsa genom att utforska hur 

deltagare i grön rehabilitering 

upplever, beskriver och 

utvärderar sin rehabilitering.  

Elva personer, åtta 

kvinnor och tre män 

som alla genomgick 

grön rehabilitering. 

Alla deltagare var 

anställda inom 

administration eller 

hälso- och sjukvård i 

Sverige.   

Kvalitativstudie där det 

genomfördes semi-

strukturerade intervjuer 

med deltagarna. 

  

Vid ett årsuppföljningen 

hade åtta av elva deltagare 

börjat arbeta, studera eller 

ägnade sig åt andra 

aktiviteter. Naturen var en 

viktig källa för att utveckla 

existentiell reflektion. 

Naturen såg som en 

stödjande miljö. 

Deltagarna har lärt sig att 

tänka om och att 

omvärdera deras 

möjligheter att hantera 

vardagslivet och 

arbetssituationer.  

  

Ja. Alla 

deltagare skrev 

under ett 

informerat 

samtycke. Samt 

att studien var 

godkänd av 

regionens 

etiska styrelse.  

Pálsdóttir, A. M., 

Grahn, P., & 

Persson, D. 

(2014). Changes 

in experienced 

value of everyday 

occupations after 

nature-based 

vocational 

Att beskriva och bedöma 

förändringar i deltagarnas 

erfarenheter kring värdet av 

deras vardagliga aktiviteter 

efter naturbaserad 

rehabilitering. Samt att bedöma 

förändringar i symptomen av 

allvarlig stress, hälsa och 

skattning av återgång i arbete.    

Patienter med 

stressrelaterad psykisk 

ohälsa.  

Singelcase intervention 

studie. Under 12 veckor.  

Fyra huvudkategorier från 

materialet har identifierats 

och dessa har förändrat 

deltagarnas 

aktivitetsmönster i det 

dagliga livet. Dessa fyra 

kategorier var ett lugnar 

tempo i vardagslivet och 

att göra saker på sina egna 

Ja.  
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rehabilitation. 

Scandinavian 

Journal Of 

Occupational 

Therapy, 

Sverige.   

villkor, naturen var en 

viktigare del i vardagslivet 

och deltagarna spenderade 

mer tid i naturrelaterade 

miljöer, deltagarna klarade 

av mer sociala 

sammanhang efter 

rehabiliteringen och sista 

kategorin, att deltagarna 

efter rehabiliteringen var 

mer aktiva inom kreativa 

aktiviteter som de gjort 

tidigare eller lärde sig nya 

kreativa aktiviteter. 

Självbelöningsvärdet steg 

efter rehabiliteringen samt 

att deltagarna över 40 hade 

en större chans att komma 

tillbaka till 

arbetet/arbetsmarknaden 

efter rehabiliteringen. Om 

aktivitetsvärdet ökade för 

de yngre deltagarna samt 

känslan av sammanhang 

också ökade efter 

rehabiliteringen ökade 

möjligheterna för att 

återhämta sig från 

symtomen för allvarlig 

stress.  

Sahlin, 

E., Ahlborg, G., 

Syftet med studien var att se 

om deltagande i en 

33 kvinnor som 

arbetade med 

Observations-

uppföljnings-studier med 

SMBQ: en förbättring från 

45% till 69% som hade 

Ja.  
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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 Internationa

l Journal of 

Environmental 

Research and 

Public Health. 

Sverige.  

naturbaserad 

stresshanteringskurs kan 

påverka och förändra negativa 

hälsotrenden hos individer med 

ökad stressrelaterade problem. 

Och få en djupare kunskap om 

hur deltagarna upplever och 

utvärderar natur och 

trädgårdsdelen av kursen.  

administration eller 

sjukvård i en region 

Sverige och som led av 

stress och/eller 

upprepade gånger varit 

sjukskriva.  

två instrument SMBQ och 

WAI samt kvalitativa 

intervjuer.  

  

3,75 eller mer (från första 

till sista mättillfället). 

WAI: förbättrades 

resultatet från 26% till 

52%. Resultatet visade på 

att trädgårdsaktiviteter och 

naturen hade goda effekter 

när det kommer till 

stresshantering. Alla 

deltagare uppgav efter 

avslutad behandling att de 

hade fått med sig verktyg 

och strategier för 

stresshantering under 

kursen. De flesta 

deltagarna upplevde att 

miljön hade en lugnande 

effekt, det fanns dock 

deltagare som upplevde att 

det var för mycket intryck 

i naturen för att de skulle 

kunna slappna av helt, till 

exempel bin som surrade 

och att gräset kittlades.  

  

Grahn, P., 

Pálsdóttir, A. M., 

Ottosson, J., & 

Jonsdottir, I. H. 

(2017). Longer 

Nature-Based 

Syftet med studien var att 

undersöka hur många som 

återgått till arbete ett år efter 

rehabilitering beroende på 

längden på deras vistelse på 

Alnarps rehabiliteringsträdgård. 

106 deltagare som alla 

var 100% sjukskrivna 

på grund av diagnoser 

som allvarlig stress 

och/eller med episoder 

av depression eller 

Quasi- 

experimentellstudie.  

42 av deltagarna hade 

återgått till någon form av 

betalt arbete efter ett år, av 

de resterande 53 

deltagarna hade 23 av 

dessa börjat med någon 

Ja.  Studien 

blev granskad 

och godkänd av 

the Research 

Ethics 

Committee at 
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Rehabilitation 

May Contribute to 

a Faster Return to 

Work in Patients 

with Reactions to 

Severe Stress 

and/or Depression. 

International 

Journal Of 

Environmental 

Research And 

Public Health. 

Sverige.   

Det undersöktes även vilken 

känsla av sammanhang, 

självupplevd kompetens och 

personlig kontroll deltagarna 

hade före och efter den 

naturbaserade rehabiliteringen.  

patienter med diagnos 

enligt ICD-10 kod F43 

posttraumatiskt 

stressyndrom eller kod 

F32 lindrig depressiv 

episod. Deltagarna 

skulle kunna god 

svenska och inte ha 

alkohol eller 

drogproblematik.  

form av arbetsträning efter 

ett år. Deltagarna som 

genomgick 24 veckors 

programmet hade störst 

chans att återgå till arbete 

efter rehabiliteringen i 

jämförelse med de 

deltagare som deltagit i de 

kortare 

rehabiliteringsprogramme

n. Studien diskuterade 

även kring den stödjande 

miljön och vilken 

påverkan den har på 

individerna som 

genomgått naturbaserad 

rehabilitering och att 

denna typen av miljö 

kunde främja deltagarna.  

the Medical 

Faculty of 

Lund 

University (LU 

107–02 and 

EPN Lund 

2011/31).  

Lidén, E., 

Alstersjö, K., 

Gurné, F. L., 

Fransson, S., & 

Bergbom, I. 

(2016). 

Combining garden 

therapy and 

supported 

employment - a 

method for 

preparing women 

on long-term sick 

Syftet var att undersöka vilken 

inverkan kombinationen med 

grön rehabilitering och 

stödjande anställning har 

på kvinnor som var 

långtidssjukskrivna och hur 

deras hälsorelaterade 

livskvalitet skulle kunna öka.  

52 kvinnor med dålig 

mental- och fysisk 

hälsa.  

Kvantitativ enkätstudie.  Resultatet i studien var att 

kvinnor som genomgått 

den här typen av 

rehabilitering hade en 

signifikant ökning av 

mentala och sociala 

dimensioner.   

Ja. Studien var 

godkänd av 

Göteborgs 

etiska 

kommitté (No. 

207–11).  
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leave for working 

life. Scandinavian 

Journal Of Caring 

Sciences. Sverige  

Eriksson, T., 

Karlström, E., 

Jonsson, H., & 

Tham, K. (2010). 

An exploratory 

study of the 

rehabilitation 

process of people 

with stress-related 

disorders. 

Scandinavian 

Journal of 

Occupational 

Therapy. Sverige.  

Syftet med studien var att 

beskriva hur tidigare klienter 

med stressrelaterad sjukdom 

och rehabiliteringsteam 

upplever 

rehabiliteringsprocessen. Syftet 

var även att beskriva hur 

upplevelserna från 

rehabiliteringen har blivit 

integrerade in i tidigare 

klienters vardag.  

Åtta personer med 

stressrelaterade 

sjukdomar. 

Inklusionskriterier var 

att de skulle ha en 

ohälsosamt hög stress 

(mättes med SMBQ), 

vara sjukskrivna när 

rehabiliteringen 

startade och att de ska 

ha genomgått 

rehabilitering på en 

viss klinik under det 

gångna året. Det var 

även sju av 

teamarbetarna som var 

med i undersökningen. 

Kvalitativstudie. Intervju 

med öppna frågor 

samt observation av 

rehabiliteringsträdgården.

   

Innan rehabiliteringen 

beskrev deltagarna att de 

upplevde obalans, bland 

sina aktiviteter, i 

vardagen. Alla deltagare 

beskrev i intervjun att 

rehabiliteringen hade haft 

en positiv inverkan på 

deras vardagsliv. Och alla 

utom två hade börjat 

arbetsträna eller återgått 

till arbetet när intervjuerna 

ägde rum. Deltagarna som 

fick grön rehabilitering 

förändrade sina 

aktivitetsrepertoarer efter 

avslutad rehabilitering till 

skillnad från de som inte 

hade grön rehabilitering. 

De som fick grön 

rehabilitering upplevde att 

aktiviteterna i trädgården 

var roliga och givande och 

de blev mer engagerade 

till att utföra aktiviteter 

som de ansåg roliga, vilket 

de inte hade gjort innan 

rehabiliteringen då de inte 

Ja,  
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prioriterade sådana 

aktiviteter.  

Poulsen, D., 

Stigsdotter, U., & 

Davidsen, A. 

(2018). “That 

Guy, Is He Really 

Sick at All?” An 

Analysis of How 

Veterans with 

PTSD Experience 

Nature-Based 

Therapy. 

Healthcare. 

Danmark.  

Syftet med studien var att 

undersöka hur krigsveteraner 

upplever det att dagligen leva 

med PTSD under och efter tio 

veckors naturbaserad 

rehabilitering i en 

terapiträdgård/skog.  

Åtta manliga 

krigsveteraner som led 

av PTSD utan 

psykotiska inslag. 

Ålder: 26–47.  

  

Kvalitativ studie med 

semi-strukturerade 

intervjuer.  

  

Deltagarna upplevde att 

det hade blivit lättare att 

leva med PTSD efter 

rehabiliteringen. Alla 

deltagare upplevde att 

deras PTSD symtom hade 

minskat i och med 

rehabiliteringen, såsom 

sömnbesvär och att kunna 

vara i större folksamlingar 

och minskad ångest. 

Flertal upplevde även att 

relationer blev lättare efter 

rehabiliteringen.  

Ja.  

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 

Syftet med studien var att se 

om skogen kan användas i 

rehabilitering av stressrelaterad 

utmattning.  

Sex deltagare (tre 

kvinnor och tre män) 

som led av 

stressrelaterad 

utmattning. Alla var 

patienter på 

stresskliniken på 

universitetssjukhuset i 

Umeå. Alla deltagarna 

var sjukskrivna 

pågrund av 

stressrelaterad 

utmattning.  

  

Pilotstudie. Intervju samt 

två frågeformulär.  

Deltagarna upplevde 

skogen som en lugn plats 

utan krav, vilket 

uppskattades. Deltagarna 

tyckte att stunden då de 

var ensamma var den som 

gav mest då den ingav ett 

lugn. Samtidigt tyckte de 

om gemenskapen när de åt 

mat tillsammans. Att 

vistas i skogsmiljön gjorde 

att deltagarna blev mer 

avslappnade, gladare, mer 

harmoniska och mer 

alerta.  

Ja.  
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Research. 

Sverige.  

  

  

Pálsdóttir, A. M. 

(2014). The role 

of nature in 

rehabilitation for 

individuals with 

stress-related 

mental disorders. 

Doctoral Thesis 

Swedish 

University of 

Agricultural 

Sciences Alnarp. 

Sverige.   

Syftet med avhandlingen var att 

undersöka om Alnarps 

rehabiliteringsträdgård 

fungerade som en stödjande 

miljö i 

den naturbaseradrehabiliteringe

n för personer med 

stressrelaterad psykisk ohälsa.  

Tidigare deltagare vid 

Alnarps 

rehabiliteringsträdgård.

  

Singelcase studie    Resultat i studien visade 

på att regelbundet komma 

bort från sitt hus eller 

inomhusmiljön och att 

utföra aktiviteter i en 

naturlig miljö kan 

återställa en persons 

mentala och/eller fysisk 

kapacitet. Vissa trädgårds- 

eller naturrelaterade 

aktiviteter påverkade 

hälsan på ett positivt sätt. 

Hälsoutgången av 

trädgårds- eller 

naturrelaterade aktiviteter 

berodde på sammanhanget 

med omgivningen. Vissa 

deltagare upplevde att de 

kunde släppa ut alla sina 

känslor i naturen som det 

inte kunnat göra tidigare 

och kände stöd från 

naturen. Deltagarna som 

upplevde djup trötthet och 

som var i behov av mental 

vila upplevde att de fick 

Ja. Etiska 

övervägande 

har gjorts på 

avhandling och 

den regionala 

etiska 

kommittén I 

Lund, Sverige 

godkände den 

IV studien (D-

nr 2011/31).  
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ett lugn och tid för 

återhämtning som de inte 

tidigare har upplevt, när de 

vistades i naturen på 

Alnarps 

rehabiliteringsträdgård.  

 
Nordh, H., Grahn, 

P., & Währborg, 

P. (2009). 

Meaningful 

activities in the 

forest, a way back 

from exhaustion 

and long-term sick 

leave. Urban 

Forestry & Urban 

Greening. Sverige  

Syftet med studien var att 

undersöka om personer som var 

långtidssjukskrivna, som lider 

av mental fatigue och 

stressrelaterad ohälsa, kan 

förbättra deras hälsa och 

kapacitet när de ägnar sig åt 

meningsfulla aktiviteter i en 

återhämtande miljö, som 

exempelvis i en skog.  

Det var 24 deltagare i 

ålder 27–61 varav 57% 

var kvinnor. Av 

deltagarna var 5 

arbetslösa och resten 

var sjukskriva eller 

under rehabilitering. 

De flesta hade 

utmattningssymtom 

och depression medan 

de andra hade psykisk 

eller fysisk 

stressrelaterad ohälsa.   

  

Studien hade en 

trianguleringsmetod med 

både kvalitativ och 

kvantitativ 

metod. Observationer och 

kvalitativa intervjuer samt 

sex olika instrument. 

Shirom-Melamed 

Burnout Questionnaire 

(SMBQ), The SCI-93 

protocol, The 

Occupational Self-

Assessment-Function 

(OSA-F), The Self 

Mastery Scale, 

Psychological General 

Well-Being Questionnaire 

(PGWB) och The 

Hospital Anxiety and 

Depression Scale (HAD).  

  

Kvantitativa data visade 

på att interventionerna 

hade en positiv effekt på 

deltagarna som var 

diagnostiserade med 

utmattningssymtom 

generellt medan de 

deltagarna som var 

arbetslösa inte påverkades 

av interventionerna eller 

till och med försämrades 

lite. Kvalitativa data 

visade på att deltagarna 

upplevde en 

tillfredsställelse med att 

vara ute i naturen. De 

uppskattade stillheten och 

det vackra i naturen och 

att det vackra landskapet 

hade en positiv effekt på 

humöret. En deltagare 

beskrev det som 

‘‘Tankarna flödade fritt, 

de gör så (när man rör sig i 

naturen.’’). Projektledarna 

Ja.  
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upplevde en positiv 

förändring i deltagarnas 

humör då de skrattade mer 

ju mer tiden gick samt en 

förändring av livsstil 

(nyttigare mat, deltagare 

funderade på att sluta röka 

och deltagare började 

cykla till rehabiliteringen). 

Flera av deltagarna 

upplevde en ökad 

livsglädje. Deltagarna 

upplevde dock en oro för 

tiden efter rehabiliteringen 

och vid uppföljningen 

beskrev de att den hade 

hjälp för stunden men att 

den inte ledde 

någonstans.   

Sahlin, E. (2014). 

To Stress the 

Importance of 

Nature, Nature-

Based Therapy for 

the Rehabilitation 

and Prevention of 

Stress-Related 

Disorders. 

Doctoral Thesis 

Swedish 

University of 

Agricultural 

Syftet med avhandlingen var att 

utforska om grön rehabilitering 

som förebyggande och 

rehabilitering hade en positiv 

effekt på deltagarnas hälsa och 

välbefinnande; det vill säga 

deras fysiska och psykiska 

hälsa och välbefinnande, så väl 

som deras förmåga att fungera i 

vardagen.   

  

Personer som deltagit i 

grön rehabilitering.  

Olika metoder enligt 

trianguleringsmetoden har 

använts.  

Resultatet visade på att 

naturen var en viktig källa 

till uppkomst och 

utveckling av existentiell 

reflektion och att 

existentiell reflektion var 

viktig för deltagarnas 

återhämtning från 

utmattningssymptom och 

stressrelaterad ohälsa. Det 

visade även på att 

avslappning i naturen hade 

en positiv effekt och skulle 

Alla studier var 

godkända av en 

regional etisk 

styrelse och 

bara deltagare 

som gett ett 

skriftlig 

godkännande 

att deras data 

får användas 

till forskning 
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Sciences Alnarp. 

ISBN: 978-91-

576-8145-4. 

Sverige.  

kunde vara en viktig 

komponent i förebyggande 

och rehabiliterings 

interventioner för personer 

med stressrelaterade 

symtom. Naturen i 

kombination med ett 

rehabiliteringsteam bidrog 

till en stödjande miljö.  

var 

inkluderade.  

  

Vujcic, M., 

Tomicevic-

Dubljevic, J., 

Grbic, M., Lecic-

Tosevski, D., 

Vukovic, O. & 

Toskovic.O. 

(2017). Nature 

based solution for 

improving mental 

health and well-

being in urban 

areas. 

Environmental 

Research, 158, 

385-392. 

Serbien.   

Syftet med studien var att 

förstå hur, att spendera tid och 

utföra aktiviteter inom 

trädgårdsterapi i 

specialanpassade trädgårdar i 

stadsmiljö, kan förbättra den 

psykiska hälsan.  

  

Deltagarna i denna 

studie var delaktiga i 

dagligrehabilitering 

och blev slumpmässigt 

utvalda att delta i 

interventionen 

trädgårdsodlingsterapi. 

Deltagarna hade en av 

följande koder för 

International 

Classification of 

Disease (ICD-10) som 

den primära 

psykiatriska diagnosen 

som antingen kunde 

vara en reaktion på 

allvarlig stress (ICD-

F43), ångest (ICD- 

F41) -

störningsstörningar 

(ICD-F32).  

  

Randomiserad 

kontrollstudie baserad på 

enkät.   

Studien visade på att 

gruppen som genomgått 

rehabilitering i trädgården 

hade minskade nivåer av 

stressymptom jämfört med 

kontrollgruppen. Studien 

visade även på att manliga 

deltagare fick minskad 

ångest efter avslutad 

rehabilitering men att det 

behövde göras ett större 

test för att mäta dess 

signifikans. Studien visade 

även på att vistelse i gröna 

statsmiljöer eller 

engagerar sig i 

trädgårdsarbete gav 

tydliga fördelar som ökade 

möjligheterna till att 

återhämta sig från 

stressrelaterad psykisk 

ohälsa.    

Etiskt 

godkänande 

tilldelades 

av the Ethics 

Committee of 

the Institute of 

Mental Health 

in Belgrad.  
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Adevi, A. 

(2012). Supportive 

Nature - and 

Stress Wellbeing 

in connection to 

our inner and 

outer landscape. 

Doctoral Thesis 

Swedish 

University of 

Agricultural 

Sciences Alnarp. 

ISBN: 978-91-

576-7695-5. 

Sverige.  

  

Syftet med avhandlingen var att 

öka förståelsen för hur den 

naturliga miljön kan stödja och 

bidra till förbättrad hälsa och 

välbefinnande gällande 

stressrelaterade besvär.  

  

Personer som 

genomgått grön 

rehabilitering på 

Alnarps 

rehabiliteringsträdgård.

  

Singel-case studie. 

Kvalitativ och kvantitativ 

metod samt 

trianguleringsmetod.  

  

Resultatet visade på att 

naturen var en viktig 

ingrediens för att främja 

och förbättra den 

terapeutiska relationen för 

deltagarna vilket 

möjliggjorde en 

medvetenhets-förändring. 

För att naturen skulle 

kunna hjälpa till att 

minska stressen var det 

viktigt att miljön 

upplevdes som trygg. 

Naturen i samband med 

terapeutiska interventioner 

hade en positiv inverkan 

på (stress-

)återhämtningsprocessen.  

Ja. Alla studier 

var godkända 

av en etisk 

kommitté.  

  

Pálsdóttir, A.M., 

Stigsdotter, U., 

Persson, D., 

Thorpert, P., & 

Grahn, P. (2018). 

The qualities of 

natural 

environments that 

support the 

rehabilitation 

process of 

individuals with 

stress-related 

mental disorder in 

Syftet med studien var att 

identifiera specifika platser 

(kompatibla stödjande miljöer) 

och deras egenskaper och 

vilken deltagarna som 

genomgått grön rehabilitering 

upplever som stödjande för 

deras rehabiliteringsprocess.   

  

Personer som 

behandlades för av 

stressrelaterad psykisk 

ohälsa.   

  

Longitudiell singel-case 

studie. En narrativ 

forskningsmetod med 

intervjuer och lokal 

kartläggning.  

Resultatet visade på att 

Alnarps 

rehabiliteringsträdgård var 

en återhämtande miljö. 

Redan när deltagarna 

anlände till Alnarps 

rehabiliteringsträdgård 

upplevde de det som att 

”vara iväg”. Deltagarna 

upplevde att den naturliga 

miljön hade en 

avslappnande och 

återhämtande effekt och 

att de olika miljöerna var 

Ja. skriftligt 

godkännande 

från 

deltagarna.  
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nature-based 

rehabilitation. 

Urban Forestry & 

Urban Greening. 

Sverige.  

  

till nytta för olika humör. 

Det fanns lite mer 

undangömda platser som 

de kunde vara på när de 

ville vara ifred samt mer 

öppna platser som bidrog 

till det sociala. Bland 

annat bidrog dammen med 

fiskar till att rensa 

tankarna.  

Cerwén, 

G., Pedersen, E. & 

Palsdottir, A. M. 

(2016). The role 

of soundscape in 

nature-based 

rehabilitation: A 

patient 

perspective. 

International 

Journal Of 

Environmental 

Research And 

Public Health. 

Sverige.   

  

Syftet med studie var att 

undersöka vilken betydelse ljud 

har för personer med 

stressrelaterad psykisk ohälsa 

som genomgått Naturbaserad 

rehabilitering. Samt att 

identifiera viktiga aspekter när 

det i framtiden ska designa 

miljöer för återhämtning för 

personer med psykiska 

besvär.     

59 deltagare som 

deltagit i 12-veckors 

rehabilitering program 

vid Alnarp 

rehabiliterings 

trädgård. För att få 

delta i studien krävdes 

det att personen hade 

någon av följande 

diagnoser utifrån 

International 

Classification of 

Disease (ICD-10), 

Anpassningsstörningar 

och reaktion på svår 

stress (ICD-F43), som 

exempel 

utmattningssyndrom 

(ICD-F43.8a) eller 

depression (ICD-F32.0 

and F32.1).  

Studien byggde på 59 

semistrukturerade 

intervjuer med personerna 

som återhämtar sig från 

stressrelaterad psykisk 

ohälsa och genomgått 12-

veckors naturbaserad 

rehabilitering.   

Resultatet visade på att 

naturliga ljud från 

trädgården upplevdes som 

något positivt och de 

kombinerades ofta 

tillsammans med andra 

sinnesintryck som doft 

eller visuella intryck. Ljud 

från trädgården kunde vara 

vinden som blåste i en 

buske, vatten som porlade 

eller fågelkvitter. 

Deltagarna uppfattade 

även att det fanns en 

tysthet i trädgården 

jämfört med hur de hade 

det i sin vanliga miljö där 

det ofta var bilar eller 

andra teknologiska saker 

som störde. Trädgården 

gav personerna en 

möjlighet att komma ifrån 

Ja. Etiska 

övervägande 

har gjorts samt 

att alla 

deltagare i 

studien gett ett 

skriftligt 

medgivande att 

frivilligt deltar i 

studien.  
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dessa vardagliga ljud. Ljud 

från människor var något 

resulterade i olika resultat 

från deltagarna där vissa 

upplevde att ljud från 

människor som pratade i 

trädgården var irriterande 

medan ljudet från Lena 

som arbetade med 

deltagarna i trädgården 

gav ett lugn. Många av 

deltagarna upplevde att de 

i början av 

rehabiliteringen hade 

svårare att hantera ljud i 

omgivningen men att det 

blev lättare och lättare att 

hantera under 

rehabiliteringens gång.   

Dolling, A., 

Nilsson, H., & 

Lundell, Y. 

(2017). Stress 

recovery in forest 

or handicraft 

environments – 

An intervention 

study. Urban 

Forestry & Urban 

Greening. Sverige  

Syftet med studien var att 

undersöka om två olika miljöer, 

en utomhus skog och en 

inomhus hantverksmiljö, hade 

unika effekter på 

stressåterhämtning när 

jämförbara aktiviteter utförs i 

dem; och den möjligs orsaken. 

Syftet var även att studera om 

det var någon skillnad i miljön 

där aktiviteten utfördes.  

Det var 46 deltagare 

som alla hade en 

stressnivå på ≥ 0.4 

enligt the PSQ-scale 

(Perceived Stress 

Questionnaire) och var 

mellan 18–65 år. Ingen 

av deltagarna hade 

kända alkohol eller 

drogproblem, tidigare 

eller pågående 

deltagande i 

Interventionsstudie.  

  

Resultatet visade på att 

miljön inte gjorde någon 

skillnad på resultatet av 

rehabiliteringen. Både de 

som hade rehabilitering 

utomhus och inomhus var 

gladare, mer fridfulla och 

alerta, avslappnade, 

harmoniska och mer 

klartänkta efter 

rehabiliteringstillfällena. 

Dock upplevde deltagarna 

som fick rehabilitering i 

Ja. Studien var 

även godkänd 

av 

forskningsetisk

a kommittéen 

vid Umeå 

universitet.  
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interventionsstudier 

eller rörelsehinder.  

skogen att allt passade 

ihop mer naturligt än i 

inomhusmiljön.  

Pálsdóttir, A.M., 

Wissler, S., 

Nilsson, K., 

Petersson, I., & 

Grahn, P. (2015). 

Nature-Based 

Rehabilitation in 

Peri-Urban Areas 

for people with 

Stress-related 

Illness: A 

controlled 

prospective study. 

Acta 

Horticulturae. 

Sverige.  

Syftet med studien var att 

undersöka effekten av en åtta 

veckors naturunderstödd 

rehabilitering enligt NUR-

modellen (en 

rehabiliteringsmodell) 

angående återgång till arbete, 

symtomreducerande, hantering, 

funktion och livskvalité, och 

vidare, att utveckla en ny 

rehabiliteringskonceptsmodell 

för naturunderstöd 

rehabilitering för implikation i 

primärvården i Skåne.  

  

Personer med 

stressrelaterad ohälsa 

enligt ICD-10.  

Kontroll properspektiv 

studie. Semistrukturerade 

intervjuer.  

Resultatet visade på en 

minskade symtom, 

förbättrad livskvalité och 

funktion.  

  

Ja.  

  

Joyce, J., & 

Warren, A. 

(2016). A Case 

Study Exploring 

the Influence of a 

Gardening 

Therapy Group on 

Well-Being. 

Occupational 

Therapy in Mental 

Health, Irland.   

Syftet med studien var att 

undersöka frågan ”hur 

deltagandet i trädgårdsarbete i 

grupp underlättas av 

arbetsterapi interventionen och 

dess påverkan på 

välbefinnandet?”    

Deltagarna bestod av 

tre kvinnor och tre 

män som var 

användare av den 

lokala psykiatriska 

avdelningen och bodde 

i samhället.   

Case-studie som använde 

sig av semi-strukturerade 

intervjuer och 

deltagarobservationer.    

Resultatet i studien kunde 

delas upp i två 

huvudkategorier med tre 

underkategorier vardera. 

Huvudkategorierna var 

”påverkan på 

välbefinnandet” och 

”mekanismer i 

välbefinnandet”. 

Trädgårdsarbetet hade en 

positiv inverkan på 

deltagarnas välmående 

både genom den naturliga 

Ja. Etiskt 

godkännande 

hade fåtts av 

Health Service 

Executive från 

det berörda 

länet på Irland.  
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miljön och den 

inkluderade miljön som 

trädgården är. Resultatet i 

studien visade även på att 

deltagarna med hjälp av 

trädgården samt de andra 

deltagarna kunde skapa 

“coping” strategier för hur 

de skulle hantera 

vardagen.   

Wagenfeld, A., 

Stevens, J., 

Toews, B., 

Jarzembowski, S., 

Ladjahasan, N., 

Stewart, J., & 

Raddatz, C. 

(2018). 

Addressing 

Correctional Staff 

Stress through 

Interaction with 

Nature: A New 

Role for 

Occupational 

Therapy. 

Occupational 

Therapy in Mental 

Health. USA.   

 Syftet var att utforska 

relationen mellan 

fängelseanställdas erfarenheter 

mellan stress och interaktionen 

med naturen.   

Anställda vid Iowa 

department of 

corrections (IDOC), 

från 10 olika fängelser. 

1198 av 2469 anställda 

svarade på enkäten 

som skickades ut.    

Enkätundersökning som 

analyserats med SPSS.   

84% av alla deltagare i 

studie upplevde att vara 

utomhus hade en lugnande 

effekt på dem och 83% av 

dessa var även aktiva i 

utomhusaktiviteter 

hemma. Studien visade på 

att engagerade sig i 

utomhus aktiviteter eller 

var utomhus hemma hade 

betydelse på 

stressrelaterade symtom 

såsom depression och 

ilska. Det gick inte att se 

någon skillnad på 

deltagarnas stressnivåer 

mellan om de var utomhus 

under sitt arbetspass eller 

inte även om många 

deltagare gick utomhus 

under sin rast.   

Alla som 

gjorde enkäten 

fick 

information 

först om 

studiens syfte 

och valde de att 

gå vidare med 

enkäten 

lämnade då sitt 

samtycke.  
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