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Abstract 
 
Nature experience and mental health – How do nature experiences influence 
people with stress and burnout symptome? 
Kathrin Wiesiollek 
 
Stress-related diseases in Sweden have doubled since 1997. Even longterm sickness related to 
stress has increased over the last decade. In future there is a need of alternative methods to 
decrease the amount of people being affected to gain a better population health. Nature 
assisted therapy (NAT) was shown to be a successful method as part of the therapy of stress 
and burnout likewise was nature an important factor to prevent people from mental 
disorders. The aim of this study was to analyse the latest research concearning nature and its 
health effects with focus on stress and burnout patients in order to plan health promoting 
activities outdoors for these patients. Questions included in the study were what impact na-
ture experiences have apart from medical and psychotherapeutic methods and how nature 
experiences do affect stress and burnout patients. The results show that viewing landscapes, 
rest activities in boreal environment (especially broad-leaved and pine forest), closeness to 
water and bright wide surroundings have positive effects on people with stress. There is the 
evidence that certain nature qualities can serve as resources for recovery from stress. They 
can also reduce the risk for gaining mental health. Nature experience is evoking a relaxing 
mechanism through the activation of the parasympathetic nerve system. For a longterm 
effect affected patients do not only need to be shown meaningful activities outdoors but also 
has nature and outdoor activities to become a part of people’s everyday life. 
 
Keywords: mental health and nature experience, green care, nature assisted therapy, nature 
and health, outdoor activities 
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Inledning och bakgrund 

Svensken lever allt längre men är mindre frisk än förut. Människans ohälsa är ett stort 
problem i samhället. Naturen och fysisk aktivitet kan bidra till att göra människor friskare 
(Olsson 2005).  
 
I en gemensam studie från Arbetsmiljöundersökningen (AMU 2006) och Statistiska 
Centralbyrån (SCB 2006) har det visats att stressrelaterade sjukdomar och psykisk ohälsa 
har dubblerats sedan 1997. De två vanligaste orsakerna för sjukpenning 2009 var depression 
och påverkan av svår stress (Försäkringskassan 2012). Psykisk ohälsa är också huvudorsaken 
till en kortare medellivslängd i hela världen (Mathers et al. 2008). Även 
långtidssjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa ökar. Enligt en studie från Murray och 
Lopez (1996) kommer sjukdomar som relateras till psykosociala förhållanden spela en större 
roll i framtiden. Förutom hjärt- och kärlsjukdomar förutspås depression och 
utmattningssyndrom bli en av de vanligaste sjukdomsorsakerna. Alla dessa sjukdomar är 
förknippade med sociala och kulturella förhållanden. I Sverige har även de 
långtidssjukskrivningar som till en del tillskrivas stressrelaterad ohälsa ökat under det 
senaste decenniet (Währborg 2009). Det psykiska ohälsotalet är högre bland kvinnor än män 
(Tabell 1) (Socialstyrelsen 2013). Det är också fler kvinnor i arbetslivet som upplever en högre 
stressnivå. Även generellt har kvinnor större risk att drabbas av stressrelaterade sjukdomar, 
posttraumatiska stressyndrom och depressioner (Stigsdotter et al. 2010). 
 
Tabell 1. Andelen (skattad andel i procent av Sveriges befolkning) kvinnor och män i olika åldersgrupper som 
uppgett att de har haft besvär med ängslan, oro, ångest och sömnbesvär under åren 2010-2011 (modifierad efter 
SCB 2012). 
 
Psykisk ohälsa hos kvinnor och män 
 

 
ängslan, oro, ångest sömnbesvär Svår ängslan, oro, ångest 

ålder kvinnor män kvinnor män kvinnor män 

16+ 25 % 14 % 31 % 22 % 7 % 4 % 

16-24 32 % 14 % 26 % 19 % 9 % 2 % 

25-34 26 % 19 % 29 % 23 % 9 % 5 % 

35-44 23 % 14 % 28 % 22 % 6 % 4 % 

45-54 26 % 18 % 33 % 24 % 8 % 7 % 

55-64 23 % 12 % 35 % 21 % 6 % 4 % 

65-74 21 % 9 % 34 % 20 % 6 % 2 % 

75-84 23 % 11 % 35 % 23 % 5 % 2 % 

84+ 23 % 17 % 31 % 25 % 4 % 4% 

 
Stress kan definieras som en negativ emotionell upplevelse, vilken medföljs av en förutsägbar 
biokemisk, fysiologisk, kognitiv och beteendemässig förändring (Mc Ewen 2000). 
Nationalencyklopedin (2013 a) avgränsar stress som ”inom psykologisk, medicinsk och 
allmänbiologisk vetenskap de anpassningar i kroppens funktioner som utlöses av fysiska eller 
psykiska påfrestningar, stressorer (stressfaktorer)”. 
 
Hjärnan reagerar på händelser som sker i omgivningen. Känner vi ett hot är vi biologiskt 
rustade för flykt och kamp; ett fel på datorn kan utlösa samma hotfulla upplevelse i kroppen 
idag som en björn i skogen gjorde för många år sedan (Währborg 2009). När vi upplever att 
något blir farligt aktiveras sympatiska nervsystemet och samtidigt utsöndras olika hormoner 
som adrenalin, kortisol och noradrenalin (Mc Ewen 2000). Kortisol kallas också för 
stresshormonet. Vid utsöndring av hormonet höjs vakenhetsgraden och medvetenheten 
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skärps. Puls och blodtryck ökar samtidigt som vi kan känna mindre hunger eller trötthet 
(Währborg 2009). I en fridfull situation när hjärnan återhämtar sig aktiveras parasympatiska 
nervsystemet och oxytocin, som har en lugnande och ångestdämpande påverkan, utsöndras 
(Mc Ewen 2000). 
 
Sinnesintryck behövs för att aktivera hjärnan men blir informationsflödet för stort känner vi 
stress. Ska hjärnan fungera bra behöver den återhämtning, att få vila för att kunna vitaliseras 
på nytt (Währborg 2010). Människan klarar en kortvarig hög stressnivå eller en mer 
långvarig lägre stressnivå och denna kan även vara stimulerande (Bengtsson 2010). 
Uppkommer en stressor försöker hjärnan bemästra situationen (coping) och återskapa 
balansen (Währborg 2009). Under stress reagerar vår kropp på olika sätt. Om vi utsätts för 
stress under lång tid utan möjlighet för återhämtning blir våra reaktioner dysfunktionella och 
kan orsaka långvariga sjukdomar som diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar och depression 
(Aldwin 2007). Aldwin (2007) har visat att särskilt psykiska sjukdomar förekommer i större 
utsträckning i samband med långvariga felaktiga stressreaktioner. Vår hjärna tar emot elva 
miljoner neuronala signaler från sinnesorganen varje sekund samt tankarna som vi har kring 
dem. Den informationen måste sorteras, prioriteras och leda till ett beslut och en handling 
vilket kallas för riktad uppmärksamhet. Man skiljer mellan två olika typer av 
uppmärksamhet: riktad och oriktad eller spontan uppmärksamhet. Riktad uppmärksamhet 
tar mycket mer energi än spontan uppmärksamhet. Riktad uppmärksamhet behövs för 
planering och beslutsfattandet. Det gäller att fokusera på det viktiga. I motsats till oriktad 
uppmärksamhet står den riktade uppmärksamheten som aktiveras under vardagen som när 
vi arbetar, befinner oss i trafiken, pratar med någon etc. Skillnaden mellan dem är att den 
riktade är begränsad medan den oriktade är obegränsad. För att koncentrera oss måste vi 
stänga av alla känslor och sinnen som inte relaterar till uppgiften respektive händelsen som 
vi befinner oss i, vilket innebär en större påfrestning. Om man inte får återhämta sig kan 
detta leda till utmattning (Kaplan och Kaplan 1989, sid. 120, Währborg 2010).  
 
Ur biologisk synpunkt befinner vi oss ännu i stenåldern. Hjärnans uppbyggnad är ungefär 
likadan som den var hos människor under stenåldern. Psykiska påfrestningar som dagens 
människohjärna möter är däremot mycket större än stenåldersmänniskans. I början utsattes 
människan för tungt kroppsarbete utomhus, men idag har människan högre psykiska krav 
och tillbringar mer tid inomhus. Också i sitt genetiska ursprung tillhör människan mer 
naturens lugna miljö och mindre det tekniskt utvecklade samhälle som kräver mycket av 
henne (Wilson 1984, Währborg 2009). Vi har fått en helt annan relation till naturen än förr. 
Från att ha levt i samklang med naturen har människan gått till att se på naturen som en 
livsnödvändig resurs och att utnyttja den. Währborg (2010) skriver också att av 
”naturbrukaren har blivit en naturmissbrukare som förgiftar luft, mark och vatten” 
(Währborg 2010). Från ett jägarsamhälle över jordbrukssamhälle och industrisamhälle har vi 
kommit till ett informationssamhälle  (Figur 1) (Währborg 2010). 
 

 
Figur 1. Människans utveckling har gått från stenålderns jägare/samlare till nutidens informationssamhälle 
(modifierad från Idarts 2013) 
 
Vild och orörd natur har blivit sällsynt och är främmande, ovanlig och för några till och med 
otäck. Evolutionen sker mycket långsammare än kulturella förändringar. En otillräcklig 
anpassning till det moderna samhället kan leda till ohälsa och sjukdom (Währborg 2010).  
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Ytterligare anledningar till ohälsan är bland annat arbetsplatsförhållanden och den sociala 
situationen hos individen (AMU 2006). Större tidsbrist, högre prestation i livet och karriären 
kan skapa en mental ohälsa hos individen (Währborg 2010). 

 
 
Figur 2. Krav-kontroll modellen. På arbetsplatsen kan höga psykologiska krav och en upplevelse av liten kontroll 
leda till sämre såväl kroppslig som psykisk hälsa (modifierad efter Karasek och Thorell 1990). 
 
Karasek och Theorell (1990) undersökte hur olika arbetssituationer påverkar människan och 
kom fram till att vi önskar att i viss utsträckning ha personlig kontroll och kontroll över vår 
omvärld. Det är en egenskap som är karakteristisk för människor. Upplever man att ha för 
lite kontroll mår man inte bra eller kan till och med bli stressad. I krav-kontroll modellen 
(Figur 2) (Karasek och Theorell 1990) beskrivs vilken arbetssituation som är mest gynnsam 
för individens välbefinnande. Karasek och Theorell (1990) konstaterade att stort 
beslutsutrymme samt höga krav skapar en aktiv arbetssituation där individen har bra 
möjlighet att utveckla sig. En mer avspänd situation uppstår med låga krav och stort 
beslutsutrymme vilket verkar inte heller särskilt stressframkallande. Utsätts människan 
däremot en arbetssituation med höga krav och lite beslutsutrymme så påverkar det 
stressnivån negativt. En situation med låga krav och lite beslutsutrymme där individen är 
passiv utan möjlighet att utvecklas kan också bidra till en spänd och stresskänsla. 
 
Vidare kan vardagen i sig vara alltför krävande eftersom människan hela tiden måste vara 
uppmärksam, i trafiken, i umgänget med andra (familjen, kollegor, vänner)(Karasek och 
Thorell 1990). Vårt teknologiskt utvecklade samhälle ställer krav på vår tillgänglighet och 
flexibilitet. I det moderna informationssamhället finns det inga rumsliga gränser. Vi kan 
kommunicera med hela världen utan att röra på oss. Ekonomin och stora företag behärskar 
världen. Datorer ersätter socialt umgänge och informationsflödet är oändligt stort. Samtidigt 
som unga ”umgås med hela världen sitter de stilla och ensamma på sitt rum” – som en 
”modern elektronisk eremit! Vi har gått från jord- och boskapsskötsel till ord- och 
bokstavsskötsel” (Währborg 2010). Den snabba kulturella, sociala, ekonomiska och tekniska 
utvecklingen påverkar människans hälsa. I sammanhang med de förändrade påfrestningar 
som den moderna kulturen för med sig har termer som stress och utbrändhet vuxit fram 
(Währborg, 2009). Idag är människan tvungen att hantera större mängder av information 
som kräver en hög koncentrationsförmåga. Vi har förstått vilken prestation som hjärnan kan 
leverera som vi kan ha stor nytta av men samtidigt överanstränger vi den genom att sätta 
alldeles för höga krav på den (Währborg 2009, 2010). En ytterligare anledning till varför vi 
upplever högre stressnivåer är hur vi bor idag jämfört med förr. I de utvecklade länderna 
lever mer än 75 procent av befolkningen i städer idag (Habitat 2001). Det har skett en 
flyttning från rurala landskap till stadsnära miljöer. För 60 år sedan bodde medelsvensken i 
lantliga områden men idag lever 75 - 85 procent i städer (Nordmalm et al. 1999). 
Stadsområden domineras idag av byggnader och mindre av gröna områden som parker, 
skogar osv. även om människan behöver dessa grönområden för att finna ro och 
återhämtning (Hörnsten och Fredman 2000). Orsaken till den nya ohälsan, det vill säga den 
psykiska ohälsan beror mycket på världens teknologiska utveckling (Währborg 2009). Som 
Murray och Lopez (1996) har visat handlar den nya ohälsan inte som förr om infektioner eller 
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undernäring utan en ohälsa som skapas av livsstil och levnadsvanor. Livsstil innebär allt från 
kost- och motionsvanor, arbetssituation, intag av droger och medicin (Dunn, Andersen och 
Jakicic 1998). Den sociala och ekonomiska situationen påverkar också vår livsstil. Hur länge 
vi lever beror bland annat också på utbildningsgraden. En person med en lägre utbildning 
(bara grundskola) har i genomsnitt en fem år kortare livstid än en person med eftergymnasial 
utbildning. Dessutom är risken för hjärtinfarkt dubbel så stor för lågutbildade jämfört med 
högutbildade (Socialstyrelsen 2013). Stigsdotter et al. (2010) rapporterar däremot att 
människor med högre socioekonomisk status upplever högre stressnivån än de med medel 
eller låg inkomst.  
 
Det finns olika medicinska sätt att behandla stress. Dels kan man skriva ut medicin som 
antidepressiva, sedan finns det olika psykologiska och psykoterapeutiska metoder som 
coping (Lazarus och Folkman 1984) och mindfulness (Baer 2006). Antidepressiva har 
biverkningar och hur länge man behöver medicinera varierar bland olika individer. Positiva 
effekter kommer först efter ungefär 3-6 veckors behandling och ofta krävs sex månader 
behandling eller längre (Hultberg 2012). Copingstrategier nämns ofta i samband med stress 
och innebär en kognitiv och beteendemässig insats för att hantera interna och externa krav. 
Beroende på hur bra en persons copingförmågan är finns det olika strategier för att anpassa 
sig till en särskilt situation. En möjlighet är att försöka utesluta alla hot och hinder. En annan 
är att ändra sitt beteende och sin attityd gentemot den givna situationen. Copingförmågan är 
förknippad med risken att bli sjuk, att återhämta sig och att bibehålla en bra livskvalitet. 
Dessutom påverkar den benägenheten för stress och stressreaktioner (Lazarus och Folkman 
1984). Mindfulness är exempelvis att fokusera på en viss rörelse, tanke eller objekt (Baer 
2006). 
 
Läkemedel används mycket i dagens samhälle för att motverka följder av arbetsförhållanden 
och livsstilar som är ohälsosamma. En fjärdedel av all medicin som skrivs ut i Sverige går till 
insatser mot sjukdomar som skapats av exempelvis fel kost eller brist på fysisk aktivitet. 
Behandlingen med medicin är oftast kortsiktig, mindre kostnadseffektiv och bär med sig 
biverkningar. Alternativet är att vara mer fysiskt aktiv och att gå oftare ut i friska luften vilket 
bland annat sänker blodtrycket och stressnivån (Olsson 2005, Grahn 2010 b, Socialstyrelsen 
2013). 
 
En åtgärd som alltid har funnits men ibland glöms bort i det moderna samhället är att 
använda naturen som kraftkälla (Kaplan och Kaplan 1989, Stigsdotter 2005, Ottosson 2007). 

1.1 Syfte  

Syftet med studien är att leverera en aktuell sammanfattning av forskningsresultat om på 
vilket sätt naturupplevelser kan bidra till bättre hälsa. I studien fokuseras på människor som 
drabbats av utmattning och stress för att den gruppen är särskilt stor för närvarande samt att 
den kommer öka i framtiden (Murray och Lopez 1996). Ett vidare syfte är att med hjälp av en 
analys av aktuella forskningen presentera faktorer som är betydelsefulla när man erbjuder 
naturupplevelser till en grupp av patienter som drabbades av stress och utmattning. Det läggs 
en teoretisk grund för planeringen av naturguidningar och samtidigt som den här analysen 
ska kunna vara en bas för vidare studier.  

1.2 Frågeställningar 

De frågeställningar som besvaras med studien är:  
Vilken effekt har naturupplevelsen som andra terapier (medicin, psykoterapi) inte har? 
Vilka psykologiska hälsoeffekter kan en naturupplevelse ge en människa? 
Vilka effekter har en naturupplevelse på människor som drabbades av stress och utmattning? 
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 1.3 Avgränsning 

Idén med studien baseras på nature-assisted therapy, NAT (nature-assisted therapy = 
naturstödjande terapi). Målet med terapiformen är att behandla , accelerera återhämtning 
eller rehabilitera patienter med hjälp av växter, naturmaterial och naturlig miljö utan 
inblandning av andra terapier eller terapeuter (Annerstedt 2011). 
 
Stressfenomenets faktorer och upphov definieras annorlunda i den moderna teknisk 
utvecklade västvärlden. I andra delar av världen är det bland annat faktorer som hunger, 
krig, politik, förtryck, våld, dålig hygien och infektioner som ger upphovet till stress (UN 
2013). Den här studien fokuserar på forskning i västra Europa och nämner inte förhållanden 
i övriga världen. 
 
Sempik, Aldridge och Becker (2005) framhåller ”Green care” som paraplyterm för alla 
hälsofrämjande metoder som använder sig av både biotiska och abiotiska element från 
naturen. Även om interaktion med djur respektive djurstöd terapi också räknas till ”Green 
care” och som naturstödjande terapi är det ingen del i det här arbetet. 
 
Vildmarksterapin (Russel 2001) som presenteras i resultatdelen (3.3.4), bygger på 
erfarenheter med unga vuxna med mentala störningar och inte med människor som 
drabbades av stress- eller utmattningsymtom som detta kapitel handlar om. Då aktiviteterna 
inom vildmarksterapin anses som relevant för planeringen av en naturupplevelse för 
stressade och utbrända individer bland annat på grund av den positiva samverkan av 
vildmarksterapin med psykiska hälsan nämns den i detta kapitel.  
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2. Material och metod 

Föreliggande arbetet är en litteraturstudie. För att söka litteratur användes Umeå 
universitetets bibliotekskatalog och Medicinska centralbiblioteket (Zbmed) i Köln. Sökningen 
innehöll tryckta källor som böcker inom ämnesområdet och artikelsök med Web of science, 
Pubmed, Science direct, Citavi, Google scholar. För sökningen med Google scholar och 
artikelsök användes sökord och ordkombinationer som: nature and health, mental health, 
health promotion, stress, nature and health, stress and nature experience, stress and outdoor 
activities, landscape characters,  stressrehabilitation and nature, health effects of being out-
doors, outdoor experience and stressrehabilitation, nature assisted therapy, green therapy, 
green care, nature therapy. Sökordskombinationerna gjordes på engelska, svenska och tyska 
för att få med så många resultat som möjligt. Analysen fokuserade på studier som handlar 
om rehabilitering av stress och utmattningssymtom. Dessutom togs också hänsyn till studier 
som relaterar till naturupplevelsens hälsoeffekter. Personlig kontakt med Institutionen för 
folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå Universitet och inkluderande diskussioner bidrog till 
att formulera frågeställningen. För att få en överblick över ämnesområdet besöktes det också 
föreläsningar. Elisabeth Sonntag-Öström presenterade forskning om skogens betydelse för 
stressade och utmattade människor på Medicinska biblioteket i Umeå. Ann Dolling höll en 
föreläsning om skogens sociala värden inom kursen ” biodiversity” på SLU i Umeå. För vidare 
diskussion och förfrågningar om möjligt samarbete upptogs mejlkontakt med forskare på 
SLU.  
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3. Resultat  

3.1 Vad får människor av naturen som skolmedicinen inte kan ge? 

Naturen som läkemedel användes redan av Hippokrates (460-370 f Kr). Han var övertygad 
om att naturen och klimatet hjälper till att göra människan frisk. Han anlade ett sjukhus i en 
skog med glänta och bäck på en ö med tillgång till en trädgård med över 250 läkande växter. 
För att återskapa balansen i kroppen rekommenderades olika terapier. Förutom operationer 
och medicin skrev han ut promenader och träning. Också romarna hade sitt fältsjukhus i 
vackert naturläge (Davis 1998). Under medeltiden vidareutvecklades vetenskapen i kloster. 
Schweiziske läkaren Paracelsus (1493-1541) instämde om naturens viktiga roll i 
läkningsprocessen. På 1700 och 1800-talen enades läkarkåren om naturens viktiga roll för 
hälsan. Man började anlägga trägårdar och parker kring sjukhus (Grahn 2010 a, sid. 51).  
 
Men vad får människor av vistelsen i naturen och vad ger den positiva känslan? Tauchnitz 
(2010) föreslår att naturen levererar en plats för alla sinnen. Uddenberg (1995, 1998) 
undersökte hur människor ser på naturen och visade att det är olika för varje individ.  
Naturupplevelser beskrivs i samband med friluftslivet och är en del av den (Emmelin, 
Fredman och Sandell 2010). Alla människor har en egen föreställning av vad som friluftsliv 
innebär för dem, t.ex. att promenera, vandra, jaga, plocka bär, orientering, trädgård. SFS 
(2003:133) definierar friluftsliv som ”vistelse utomhus i natur- eller kulturlandskapet för 
välbefinnande och naturupplevelse utan krav på tävling.” Enligt nationalencyklopedin (2013 
b) är friluftsliv ”verksamheter ute i det fria vanl. för längre tid och i vildare natur.” 
 
Kaplan och Kaplan (1989) delar in aktiviteter som människor har som anledning att vistas 
ute och som de snabbt anpassas till, respektive trivs med. För många spelar rovdjur en viktig 
roll som benämns med jakt och fiske. För andra är det rörelse, det vill säga förflyttning som 
anses mest betydelsefullt som vandring eller paddla. Somliga ägnar sig åt att ”tämjadetvilda”, 
som att ha husdjur eller utföra trädgårdsarbete. En fjärde dimension är observationen av djur 
som fågelskådning och djurparksbesök. Många känner en storslagenhet som är större än 
individen. I en enkät av Uddenberg i Olsson (2005) som undersökte varför människor tar sig 
ut i naturen uttalade sig de flesta med positiva resonemang. 72 % svarade att ”de fick kontakt 
med tillvarons sammanhang i naturen”, 62 % sa att ”de gick ut för att tillfredsställa en 
kontakt med någonting som inte hade skapats av människan”. Enligt Uddenberg (1995) finns 
det ett naturligt behov av natur hos människan. Han relaterar till Wilson och Keller (1993) 
som säger att det är en del av människans biologiska arv att må bra ute. Uddenberg (1995) 
föreslår vidare att naturupplevelser möjligen stimulerar lustcentra i vår hjärna. Särskilt vid 
behandlingen av psykisk ohälsa är naturen en kraftspenderande källa för att hjärnan spelar 
en sådan stor roll (Währborg 2010). 

3.2 Psykologiska hälsoeffekter av naturupplevelser 

Tegnér (1936) förstod redan för 80 år sedan att friluftsliv kan användas som verktyg för att 
förbättra fysisk och mental hälsa. Vidare studier (Appleton 1975, Wilson 1993) har visat att 
anledningen till varför vi trivs bra i naturen har att göra med evolutionen. Särskilt förr i tiden 
var vi helt beroende av naturen för vår överlevnad.  Naturen gav oss skydd och näring 
(Wilson och Keller 1993). Enligt Wilson (1984) är människan biofil. ”Människan älskar gröna 
skogar och blåa vatten, därför att grönskan och de djur som vistades i skogen kunde ge henne 
näring och vattnet kunde stilla hennes törst under den period vi utvecklades till de biologiska 
varelser vi är” (Olsson 2005). Appleton (1975) presenterade liknande resultat om att 
människor har en ärvd reflex som gör att de söker optimala platser i landskapet som var 



 

 

 

8 

viktiga för människans överlevnad i hennes förhistoria. Många studier har redovisat 
betydelsen av tillgång till gröna områden för välbefinnandet: minskad stress (Grahn och 
Stigsdotter 2003), bättre copingförmåga (Ottosson 2007), bättre självkänsla (Barton och 
Pretty 2010), högre livskvalitet (Norman et al. 2010). Nya studier visar ett positivt samband 
mellan naturvistelser och stressåterhämtning (Sonntag-Öström et al. 2011, Annerstedt 2011, 
Lottrup, Grahn och Stigsdotter 2012). Forskning i området har funnits i ungefär 30 år och 
handlar om vyn över naturen, vistelsen i naturen och dess psykologiska (affektiva och 
beteendemässiga), och fysiska (kroppsliga, livsstils relaterade) effekter (Appleton 1975, 
Annerstedt 2011).  
 
Två teorier som nämns i de flesta artiklar om natur och hälsa är Attention Restoration Theory 
(ART) (Kaplan och Kaplan 1989) och Affective Aesthetic Theory (AAT) som också kallas för 
Stress Reduction Theory (SRT) (Ulrich 1979). Båda är grundade på miljöpsykologisk 
vetenskap och anknyter till teorier om stress, utmattningssyndrom och återhämtning. Medan 
ART inriktar sig mer på kognitiva upplevelsen fokuserar AAT (resp. STR) på den visuella 
upplevelsen som att vissa visuella stimuli framkallar välbefinnande, lugn och återhämtning 
från stress. Vissa faktorer som förekommer i naturen som vatten eller grönt orsakar en 
omedveten positiv reaktion – som en känsla av måttligt intresse, trivsamhet och fridsamhet. 
Att vegetation, vatten och övriga naturelement kan främja hälsan och motverka stress har 
redan diskuterats långt tillbaka i tiden i Persien, Kina och Grekland (Velarde et al. 2007). 
Förnimmelsen av naturen sker genom alla sinnen, men det visuella är viktigast när man vill 
få mest information om en utemiljö (Ulrich, 1979). Enligt Kaplan (1992) är en stor del av 
tillfredställelsen som naturen för med sig beroende av den visuella upplevelsen och inte av 
den fysiska (dvs. att vara ute). Baserad på AAT/STR undersökte Ulrich (1979) hur en grön vy 
påverkar patienter på sjukhuset. Ulrich (1979) visade att naturligt landskap kan reducera 
ångest och bidra till bättre välbefinnandet. I en senare studie demonstrerade Ulrich (1984) 
att en grön utsikt främjar fysisk och mental återhämtning. Nyopererade på ett sjukhus som 
hade utsikt över gröna parker tillfrisknade snabbare och behövde mindre smärtstillande 
medicin än de som hade utsikt över en byggnad eller en vägg. Senare forskning i samband 
med psykisk hälsa och visuella upplevelsen av natur visade positiva resultat: att se bilder av 
gröna områden gjorde stressade studiedeltagarna lugnare, skapade avkoppling och 
återhämtning (Laumann et al. 2001, Van den Berg et al. 2003, Stigsdotter 2004). I en studie 
av Velarde et al. (2007) sammanfattades studier om hälsoeffekter av att se landskap. Det 
framhävdes särskilt mycket hur positivt naturliga landskap upplevdes jämfört med urbana 
miljöer. Tre huvudeffekter som identifierades var kortsiktig stress- och 
utmattningsåterhämtning, snabbare återhämtning efter fysiska skador och långsiktig generell 
förbättring av välbefinnandet och hälsan. Den europeiska landskapskonventionen (Council of 
Europe 2000) deklarerade landskap som nyckelelement för individuellt och socialt 
välmående.  
 
I ART beskriver Kaplan stärkande effekter som naturen bär med sig. Det handlar om 
kognitiva kapaciteter som ”being away”, ”extent”, ”fascination”, ”compability”(Kaplan och 
Kaplan 1989, sid. 189-193). ”Being away” innebär att få en känsla att vara långt ifrån 
anledningen eller orten som framkallar stress - hitta ett ställe där det är lugnt och fridfullt 
och fly människomassor, oljud, rutiner - bort från arbetet man vanligtvis utför - ta paus från 
att nå vissa mål och uppfylla plikter. Det ska helst vara en plats där man känner sig förflyttad 
i en annan värld. ”Extent” beskriver utrymmet som ska vara så lite begränsat som möjligt. 
Människan vill känna en frihet, någon större helhet och konnektivitet, det vill säga att platsen 
är lätt tillgänglig. ”Fascination” vill säga att man känner ett intresse och en attraktion i 
samband med platsen. Där aktiveras den ofrivilliga spontana uppmärksamheten. Platsen är 
tillräckligt vacker och inbjudande för att det ska vara trivsamt att bara vara där utan att bli 
uttråkad, exempelvis en solnedgång, ett vattenfall, grottor, och eldar - sådana företeelser som 
ibland inte är helt förklarbara, som bär ett mysterium - något okänt och spännande med sig 
(Kaplan och Kaplan 1989, sid. 192). Kaplan och Kaplan (1989, sid. 192) talar om ”soft 
fascination” som moln, landskapet i sig samt rörelsen av ett blad i vinden framkallar. Dessa 
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företeelser väcker uppmärksamheten på ett odramatiskt sätt så att det finns utrymme för 
reflektion. ”Compability” uttrycker att platsen bjuder in att känna sig hemma – vara ett med 
platsen - samt att man känner att platsen erbjuder aktiviteter – den kan även vara varierad, 
färgglad och stor. ”Compability” kan också förklaras med ett irländskt ordspråk som heter 
”May the wind always be in your back” vilket vill säga att önska en person att vistas i en miljö 
som stödjer att den kan nå det hon eftersträvar. Alla dessa fyra dimensioner har 
återskapande betydelser (Kaplan och Kaplan 1989, sid. 193). Restauration (återskapande) är 
en process av förnyelse av fysiska, psykologiska och sociala förmågor. Naturen kan ge den 
effekten genom att leverera olika sinnesupplevelser som kräver oriktad uppmärksamhet så 
att det inte behövs någon sortering av tankarna. Det betyder att man bara får vara och att 
inga krav sätts på en (Kaplan 1992). När vi kan koncentrera oss helt upplevs det som 
energikick så att vi kan prestera bra. När vi använder för mycket riktad koncentration i form 
av att stänga ut yttre störningar som buller och inre störningar som tankar fungerar den 
exekutiva funktionen inte längre. Man kan alltså inte sortera, prioritera, ta beslut och agera. 
Det kan få till följd att bli irriterad, inte kunna ta beslut, vara osams med sina medmänniskor 
samt att bli lätt stött och trött (Kaplan och Kaplan 1989, sid. 124). Är man däremot ute i 
naturen använder vi oss av den oriktade (spontana) uppmärksamheten för att känna en doft, 
rörelser och att lyssna på fågelsång. Information som finns att motta utan att kräva något. 
Den processen behöver ingen kraft utan framkallar fascination och nyfikenhet samtidigt som 
den riktade uppmärksamheten kan återhämta sig vilket är positivt för utmattade individer 
(Kaplan och Kaplan 1989, sid. 125).  
 
Ottosson (2007, sid. 20) beskrev naturupplevelser som särskilt betydande efter en kris. Han 
beskriver sin egen upplevelse av naturen efter en svår cykelolycka med följd av en hjärnskada 
som gjorde att han inte kunde prata eller skriva längre. Han skriver att människor efter en 
kris föredrar lugna friluftsområden; stilla skogar där de kan vara med sig själva och få 
kontakt med naturen. Det finns ett undermedvetet samspel mellan människan och naturen. 
Särskilt efter en kris eller i en ostabil psykisk situation behöver man stabila omgivningar som 
inte förändras snabbt. Dessutom behöver människan enkla och stabila relationer. Det är 
precis det som naturen kan erbjuda: en stabil miljö som förändras långsamt. Sammanhanget 
mellan människan och hennes omgivning förklaras med hjälp av relationstrappan (Figur 3). 
Enligt relationstrappan är det lättast att bygga relationer till stenar och vatten. I nästa fas 
kommer växter, i tredje djur som är lätta att bygga förtroende till och i fjärde människor som 
är den mest komplicerade relationen. För människor med låg psykisk kraft kan naturen 
tillhandahålla en ursprunglig trygghet (Ottosson 2007, sid. 24).  
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Figur 3. Relationstrappan. Relationstrappan visar sammanhanget mellan människans välbefinnande och 
relationer till objekt och varelser. En individ i kris (svag psykisk situation) har lättare att bygga relationer till 
livlösa ting. Mår den bättre (stark psykisk kraft) kan mer komplicerade relationer som de till människor hanteras 
(figur modifierad från Ottosson 2011). 
 
Man återgår till enkla relationer exempelvis till stenar och vatten, för att de är lättare att 
hantera, än mer komplicerade relationer som de till människor. Samma resonemang finns 
redan hos Searles (1960). De enklaste situationerna är de mellan individer och livlösa objekt. 
Stenarna beskrivs som lätta att bygga relationer till för att de utstrålar ”tidslöshet, lugn och 
harmoni” (Ottosson 2007, sid. 15). Ottosson (2007, sid. 15) återger sin egen upplevelse med 
stenarna som att de pratade till honom med ”ord utan känslor som gjorde kontakten väldigt 
nära och stark”. Stenen, som hade funnits där långt innan människan och upplevt så mycket, 
gjorde den egna situationen mindre viktigt. Klarar man av dessa relationer så får man ökat 
självförtroende och mer positiva tankar. På det sättet orkar man möjligen gå vidare till mer 
komplicerade relationer. ”Får man inte möjlighet att vara i relationer som är anpassade till 
ens egna känslomässiga tillstånd, mår man inte bra och återhämtningen kan hindras.” 
(Ottosson 2011, sid. 4). Vatten är ett element i naturen som drar människor i en kris till sig. 
Ljud som vatten och vind i en sjö eller bäck kan ge lugn och trygghet. Havet kan också bidra 
till bättre välbefinnande för att vinden och vågorna utstrålar en urkraft som är så mycket 
större än människan. Vågornas pulserande jämförs också med moderns hjärtslag för ett 
spädbarn som ger värme och trygghet. Ett steg vidare på relationstrappan kommer växter och 
grönskan, en relation, som är mer utvecklad än den till stenar och vatten. Ottosson (2007, 
sid. 12) beskriver sin och andras upplevelser av stora träd som något som ger fascination på 
grund av ett stort symboliskt värde att vara stark rotad och att ge skydd. Särskilt stora träd 
som är mossbeväxta framställs som en del i naturen som ger trygghet som återigen kan bero 
på tidslösheten som utstrålas (Ottosson 2007, sid. 22). I biofili teorin av Wilson och Keller 
(1993) framställs att utbredda trädkronor ger mer positiva känslor än konformade 
trädkronor vilket förklaras med likheten med trädkronor på savannen. Fas ett och två i 
relationstrappan (stenar/vatten och växter) sammanfattas som natur och utstrålar ett till 
fenomen, att behandla alla människor likadant oavsett hur de mår (Ottosson 2011, sid. 13). 
”Ställda mot naturens urkrafter är vi alla lika” (Ottosson 2011, sid.9). En egen upplevelse av 
Ottosson (2011, sid. 9) presenteras som följer: ”Ute i naturen som människan sedan 
urminnes tider är anpassad till får han mer grundläggande upplevelser och signaler som går 
mer direkt i hans medvetande”. Stigar och vägar skildras som en länk mellan människan och 
naturen för att de har skapats ”i samklang med djur/människa och natur. Stigen följer de 
krav som naturen har.” (Ottosson 2007, sid. 21). Ottosson (2007, sid. 23) berättar vidare att 
han föredrog att vara ensam i naturen för ”den känslan av samhörighet, lugn och harmoni var 
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inte så stark att den klarade konkurrensen från andra människor”. Relationen till människor 
följer som fjärde steg efter fas tre, relation till djur. Då presenteras relationen till barn som 
enklast. Även relationen till människor som befinner sig i en liknande situation är lättare att 
hantera (Ottosson 2007). Särskilt för människor som befinner sig en stor psykisk kris 
beskrivs naturen som betydelsefull för att återge en ursprunglig trygghet samtidigt som 
omgivningen är attraktiv och lockande (Ottosson 2011, sid. 15). ”Naturen kan vara en 
förutsättning, en utgångspunkt, för att bygga en bro mellan känsla och intellekt” (Ottosson 
2011, sid. 14). Viktigt för återhämtning är att ha tillgång till naturen i vardagen för att ha en 
tillflykt samt att kunna ta en promenad helst i dagsljus i skogsområden eller mer visuella 
upplevelser som att betrakta moln (Ottosson och Grahn 2008). 

3.3 Minskning av stressnivån 

3.3.1 Grönområde på arbetsplatsen och nära boendet  

Lottrup, Grahn och Stigsdotter (2012) och Stigsdotter (2004) undersökte sammanhanget 
mellan kontakt (tillgång) till naturen och människans välbefinnande. Man upptäckte att det 
finns ett samband mellan människans tillgång till natur och välbefinnandet, ju närmare 
människor bor ett grönområde desto längre vistas de där och desto mindre stress känner de 
samt att de är mer fysisk aktiva (Figur 4) (Stigsdotter och Grahn 2003). Ju längre bort de bor 
från någon park- eller skogsliknande miljö desto mindre tid tillbringar de där och desto högre 
är deras stressnivå (Grahn och Stigsdotter 2003). ”Vi bebor världen, påverkar den och 
påverkas av den” (Grahn 2010 b). 
 

 
 
Figur 4. Relation mellan avstånd till grönområde och tid man vistas där och upplevd stress (modifierad efter 
Olsson 2005).  
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Figur 5. Kvalitet på restaurativa områden. Figuren visar sambandet mellan kontakt med natur och välbefinnandet. 
Människor som på sin arbetsplats inte har någon grön vy samtidigt som de inte är ute under sin fritid upplever 
högre stressnivån än de som arbetar med grön vy och vistas ute regelbundet (modifierad efter Olsson 2005) 
 
Lottrup, Grahn och Stigsdotter (2012) och Stigsdotter (2004) genomförde studier om 
arbetsplatser och tillgången till respektive en grön vy och stressnivån. De visade att 
stressnivån är lägre på arbetsplatser där människor har en grön vy samt att när de vistas ute 
regelbundet (Figur 5). Saknas det däremot dessa restaurativa områden med mindre 
möjlighet till rekreation och återhämtning det vill säga att de arbetar utan utsikt över natur 
och är mer inomhus är stressnivåerna högre (Figur 5) (Stigsdotter 2004). Lottrup, Grahn och 
Stigsdotter (2012) visade att män nyttjar tillgången till friluftsområden på sin arbetsplats 
betydligt mer än vad kvinnor gör. Kvinnor förklarar ”ej-nyttjandet” med att ”vara-för- 
upptagen” för att gå ut. 

3.3.2 Trädgård 

Sedan 2001 har man behandlat utmattningssyndrom i Alnarp i Skåne med hjälp av 
trädgården. Patienter som kommer till Alnarp är oftast högpresterande och starkmotiverade 
individer. Det har inretts terapiträdgårder där patienterna ska hitta vilsam stimulans och 
trygghet. Kontakt till natur och förståelsen av den är en väsentlig filosofi som 
trädgårdsterapin använder sig av (Grahn 2010 a, sid.60). Till grunden av trägårdsterapin 
ligger att människan vill ha belöning samt att sköta meningsfulla sysselsättningar. I en 
trägård använder man kroppen och olika sinnen som doft, smak, temperatur, beröring, 
balans, muskelposition (Grahn 2010 b). Men det är inte bara trädgårdsarbete som 
patienterna som kommer till Alnarp erbjuds. Förutom naturvistelser finns det psykoterapi, 
kropps- och bildterapi, hantverk och mindfulness övningar. Patienterna beskriver miljön i 
Alnarp som positiv och inbjudande, som ett ställe där man kan finna lugn och ro. Viktigt är 
att personerna som kommer dit lär sig att man inte alltid behöver prestera mycket utan att 
man måste skapa en balans mellan arbete och vila. Under de tolv veckorna som individerna 
vistas i Alnarp följer de ett väl strukturerad program med fasta tider för möten, aktiviteter 
och vila. Trägården finns såväl ute och inomhus och ska erbjuda varierande miljö där 
deltagarna kan välja mellan vila och aktivitet. Man ska kunna hitta miljön som motsvarar den 
inre sinnesstämningen. Upplevelsen av årstiderna och trägården ska dessutom visa att 
tillväxt och förändring är möjliga (Andersson och Bengtsson 2010, sid. 22). När patienterna 
möter naturen får de nya upplevelser om dess generositet och förnyelse, exempelvis när en 
blomma som hade vissnats eller frusits ned kommer igen på våren efter att den har vilat upp 
sig – eller när det kommer sol efter regn (Grahn 2010 a, sid. 66). ”Naturen och trägården kan 
inte skyndas på och lär oss därför på ett naturligt sätt om återhämtning, gränssättning och 
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vila” (Andersson och Bengtsson 2010, sid. 22). Några patienter upplever också vintern som 
en mer angenäm årstid för att kylan och mindre grönskan motsvarar hellre deras inre 
tillstånd. Förutom det fysiska arbetet i trägården, odlingen av växter och iakttagelsen av 
skapandet samt förändringen som sker uppvisas det också hur man kan använda växterna. 
Koka hemmagjort te och baka bröd med färska örter är ett ytterligare sätt att väcka sinnen. 
På det sättet lockas eget initiativ att skapa och göra något man mår bra av. När de sätter frön 
och vårdar plantor kan detta indirekt också betraktas som att ta hand om sig själv. Det är 
möjligt att gynna tillväxt av en planta men inte över naturgivna gränser – likadant är det med 
människor (Andersson och Bengtsson 2010, sid. 23). Andersson och Bengtsson (2010, sid. 
24) beskriver dessutom hur viktigt det är för deltagarna att alla har samma villkor och att det 
är naturen som ställer de. Trädgårdsterapin handlar vidare om att öppna nervbanor och 
muskelspänningar som avstängdes tidigare och upplever nya sinnesintryck. Många hittar 
”lustfyllda sysselsättningar som de kan ägna sig åt i framtiden för återhämtning och för att få 
bättre balans i livet” (Andersson och Bengtsson 2010, sid. 21). Efter tremånaders vistelse i 
Alnarp har patienterna fått en känsla av hur det är att må bra och hur de kan nå det 
tillståndet. De har fått nya perspektiv på hur livet kan gå vidare (Andersson och Bengtsson 
2010, sid. 26).  
 
För att en naturunderstödd terapi ska vara framgångsrik krävs en kombination av olika 
terapimetoder (Währborg 2010).Währborg (2010) föreslår att anledningen till att 
trädgårdsterapin i Alnarp är framgångsrik på grund av olika betydelsefulla inslag som ingår i 
terapin. Dessa är naturrummet, aktiviteterna, samtalen, gruppen samt den sociala ordningen 
och strukturen. Naturrummet anses som berikad miljö som stimulerar, aktiverar, attraherar 
och är präglad av spänning. Den berikade miljön sätter i gång mekanismer där nya 
hjärnceller och stamceller bildas. Vidare utvecklas nya nervceller och förbindelsepunkterna 
mellan nervcellerna ökar (Willett 2002). En annan positiv aspekt med naturrummet är 
geometrin. Repetitiva mönster som träd, blad, moln anses av de flesta som estetiskt 
tilltalande vilket vitaliserar hjärnan (Währborg 2010). Förutom reaktioner på hjärnan 
påverkas hela kroppen genom sänkt hjärtfrekvens och blodtryck. Man kan alltså anta att 
varje vistelse i naturen har en effekt. Frågan bara är hur långsiktig den är. Andra aspekten, 
aktiviteterna är gynnsamma för att i motsats till intag av medicin eller liknade ”passiv 
konsumtion av sjukvård” deltar individen och använder sin energi och resurs. Det är en aktiv 
process där människan skapar och får vara utan krav på prestation och uppmärksamhet. 
”Kombinationen av insikt och upplevelse främjas av aktiviteten och skapar dessutom 
förutsättningar för avkoppling och återhämtning” (Währborg 2010). Möjligheten för samtal 
med en psykoterapeut och med gruppen är en till aspekt som beskrivs som främjande. Dela 
tankar och känslor, reflektera och tala om upplevelser med människor som befinner sig i 
samma situation är viktig för individerna. Mötandet med andra människor och relationer kan 
effektivera och snabba på läkningsprocessen (Währborg 2010). Några andra studier föreslår 
däremot att människor som befinner sig i en svår kris undviker mötandet med andra 
människor i början och kan först hantera gruppsamvaro i en senare process (Ottosson 2007, 
Davis-Berman och Berman 1989). Människans rika personlighet att ha medkänsla i form av 
empati och sympati kan vara en möjlig anledning som också driver rehabiliteringen, vilket 
står utanför naturens effekt (Währborg 2010). Währborg (2010) skriver vidare att det är 
betydelsefullt att se människan inte bara som social varelse utan också som ekologisk som är 
en del och det ekologiska kretsloppet. Liksom blommorna behöver även vi näring för att 
blomstrar. Vistas man i naturen och får en bättre förståelse för processarna kan det också 
anses som att förstå den egna naturen bättre (Währborg 2010). 

3.3.3 Landskapsdimensioner  

I en studie av Grahn och Stigsdotter (2010) presenteras resultat om vilka dimensioner i 
naturen som är mest viktiga för människor allmänt (olika beroende på individ) och vilka som 
är mest viktiga för stressade individer (tillflykt och natur) (Tabell 2). Forskarna beskriver åtta 
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sensoriska dimensioner (PSD = perceived sensory dimensions) som naturen levererar: natur 
(vildmark), kultur, utsikt, social, rum, mångfald, tillflykt, och stillsamhet. Första 
dimensionen rofylld beskriver en ostörd och lugn miljö, att landskapet förmedlar en viss 
vildmarkskänsla bortifrån vägar och städer. Stillhet och tystnad är för många människor 
första anledningen att ta sig ut i det gröna (Jensen 1998). Andra dimensionen, natur, handlar 
om själva naturupplevelsen, dvs. att den mindre oexploaterade miljön utstrålar en urkraft 
som en miljö skapat av människan inte kan ge. Tredje dimensionen, mångfald, relaterar till 
antal trädslag, övriga växter och djur. Som Wilson och Keller (1993) beskriver i biofili 
hypotesen söker människor livstecken i sin omgivning som visar sig exempelvis genom en 
hög diversitet av arter. Fjärde dimensionen betyder att man kan röra sig fritt och att det inte 
finns störande ljud samt att konnektiviteten är stor. Femte dimensionen innebär att det finns 
en vy över omgivningen. Enligt Appleton (1975) sökte våra förfäder efter öppna landskap där 
man kunde bosätta sig. Främsta behovet var att överleva; har man fri utsikt över området kan 
man se faran som möjligen närmar sig. En annan anledning till att vi vill ha utsikt är att 
landskap med öppna vyer påminner om savannen där första människan förmodligen kom 
ifrån (Ulrich 1984, Orians och Herwagen 1992, Coss och Moore 2002). Sjätte dimensionen 
tillflykt betyder att det ska finnas ett omslutet tryggt område där vi kan söka skydd från väder 
och andra faror. Den strävan har vi ärvt från våra förfäder (Appleton 1975). Sjunde 
dimensionen beskriver sociala aktiviteter som att träffa andra människor samt att det finns 
faciliteter som stigar och bänkar (Gehl och Gemzoe 1996). Åttonde dimensionen innebär att 
människan har haft en påverkan, det vill säga att det relateras till historia, myter eller 
traditioner, för att människor har ett behov till att förstå sin omgivning. 
 
Ulrich (1993) säger att människor har en ärvd kapacitet i att kunna tolka dimensioner i 
naturen angående stressreaktioner vilket de inte har i stadsmiljöer. Det vill säga att vi 
intuitivt vet vilka dimensioner som naturen levererar medan vi inte vet vad vi ska söka upp i 
staden för att minska stressnivån. 
 
Tabell 2. Åtta dimensioner av natur (Grahn 2010 a, sid. 65) 
 
Åtta upplevda dimensioner Beskrivning av dimensionen 

1. rofylld  

Lugn, tystnad och tecken på omsorg. Ljud av vind, 
vatten, fåglar och insekter. Inget skräp, inget ogräs, 
inga störande människor. I byggnader kan detta 
upplevas i fridfulla kyrkorum.  

2. natur/ vild  

Fascination av vild natur. Växter ser ut att vara 
självsådda. Lav- och mossbelupna stenar, gamla 
djurstigar. Området är inte skapat av människor utan 
av något större och mäktigare. 

3.artrik  
Här kan man uppleva en rikedom av olika arter av såväl 
djur som växter. 

4. rymd  

Platsen erbjuder en vilsam känsla av att man kommer 
in i en annan värld; ett samband, en uttalad helhet, 
som en bokskog. 

5. öppning  

En kvalitet som både erbjuder utblickar och plats för 
spontana aktiviteter. Ett grönt, öppet fält som inbjuder 
till att slå sig ner. 

6. skydd  

En trygg ombonad plats, en tillflykt. En liten hemlig oas 
där man kan slappna av och vara sig själv, och även ha 
möjlighet att experimentera och leka. 

7. social 
En social arena, en mötesplats för trevlig samvaro, fest 
och nöje. 

8. kultur  
 

En plats som erbjuder fascination över människors 
värderingar, uppoffringar, slit och möda. Det bör helst 
innehålla en aspekt av tid, en tillbakablick genom 
historien. 
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Människor har olika behov och önskningar angående naturmiljöer. Några föredrar mer 
sociala platser som stadsparker, vissa förortsparker med öppna gräsmattor och somliga de 
stilla vilda områdena. Det finns områden där alla åtta kvaliteter förekommer. Dessa platser är 
mest uppskattade och eftersökta för att de flesta individer hittar ett ställe där de trivs bra. För 
människor med psykisk ohälsa finns det vissa preferenser angående dimensionerna. Tillflykt 
och natur anses vara de viktigaste dimensionerna för stressdrabbade människor och 
framställer den mest restaurativa miljön. Ännu bättre mot stress är en kombination av 
tillflykt, natur och biologisk mångfald samt mindre krav av sociala värden (Grahn och 
Stigsdotter 2010). Den sociala komponenten kan till och med bidra till en högre grad av 
stress. En stressdrabbad tycker att det är svårt att förstå och kommer bra överens med andra 
människor samt att tolerera dem (Währborg 2009). Grahn (2010 a, sid.63) visade med sin 
behovspyramid att människor i ett svagt psykiskt tillstånd och de med ett starkare psykiskt 
tillstånd söka sig till utemiljöer av olika karaktär. Personer med svagare tillstånd har mer 
behov av att få stöd av en skyddad miljö som de hittar i naturen Dessa människor föredrar 
enkla intryck och vill hellre vara ensamma i naturen. Personer som mår bättre väljer en 
öppen plats och delar sina upplevelser gärna med andra (Figur 6). 
 

 
Figur 6. Behovspyramid. Beroende på sitt psykiska tillstånd föredrar människan att hellre vara själv i en lugn 
miljö till att vara social och utåtriktad i sällskap av andra människor (Grahn 2010 a, sid. 63). 

3.3.4 Aktiviteter i skogen och allmänt utomhus  

Vildmarksterapi användes som terapimetod för människor med mentala störningar (Davis-
Berman & Berman 1989, Russel 2001). Unga vuxna med familjeproblem eller 
relationssvårigheter togs med på en tio till tretton dagars vandringstur i en nationalpark i 
östra USA. Efter två dagar instruering om beteendet i vildmark och inlärning av första 
hjälpen på ett basläger i naturen utanför civilisationen gjorde de en längre vandring. Under 
en vecka med minimal utrustning skulle deltagarna ta eget ansvar:  För det första ska de 
klara en vildmarksupplevelse som ligger utanför det de är vana vid. För det andra måste de 
samarbeta med en tilldelad partner under turen,  alltså fokusera på grupprocessen. Efter fyra 
veckors upplevelse kunde konstateras att programmet hade en positiv effekt på 
människornas beteende. Deltagarna uppvisade bättre självkännedom, självkänsla och högre 
acceptans för sina medmänniskor (Davis-Berman & Berman 1989). 
 
I en studie från Nordh, Grahn och Währborg (2009) undersöktes hur meningsfulla 
aktiviteter i skogen kan påverka långtidssjukskrivna som drabbades av utmattning och stress 
relaterad ohälsa. Forskarna (Nordh, Grahn och Währborg 2009) förmodade att trötthets 
symptom skulle minskas och att livskvaliteten skulle förbättras. Under tio veckor följde de 
sjukskrivna ett program som genomfördes i samarbete med skogsstyrelsen och 



 

 

 

16 

arbetslivsresurs. Rehabiliteringsprocessen delades in i olika delmål (Figur 7). Från 
sjukskrivningen skulle patienterna få hjälp med att få struktur på vardagen. Sedan skulle de 
förstå och acceptera läget och få ett ökat självförtroende. Följande skulle kommunikationen 
och lärandet utvecklas och leder till bättre självkännedom och motivation att få ett nytt 
framtidsperspektiv. Dessa steg framförallt att skapa en framtidsplan anses som nödvändiga 
för att kunna återgå till studier eller arbete. 
 

 
 
Figur 7. Rehabiliteringsprocessen. Rehabiliteringsprocessen delas in i olika delmål från sjukskrivning till 
återintegrering i arbetslivet eller studier (Nordh, Grahn och Währborg 2009). 
 
Under tio veckor följdes samma schema. På morgonen började man inomhus med 
information och föreläsningar och fortsatte sedan ute. Lunch åts oftast ute kring en eld om 
väderförhållanden tillät. Aktiviteter organiserades i samband med skogen och innebar 
hantverk, orientering med karta och kompass, inventeringar av skogen, lära om naturen, 
flora och fauna eller promenera i skogen. Alla aktiviteter var frivilliga utan krav och press. En 
gång i veckan hade deltagarna ett samtal om framtiden med arbetslivsresursen för att 
diskutera framtidsperspektiv (Nordh, Grahn och Währborg 2009). Efter avslutat projekt 
hade livskvaliteten sänkts hos ett flertal av deltagarna. De var mer rädda och deprimerade 
inför framtiden. Under projektet hade de en sysselsättning och organiserad vardag, efteråt 
var de tvungna att planera själv igen. Samtalet med arbetslivsresursen uppskattades inte av 
alla utan ansågs som mer stressande. En längre förberedelse på framtiden hade önskats. Å 
andra sidan nämnde alla en stor tillfredställelse när de var ute i naturen. De uppskattade att 
det var lugnt och fridfullt i det vackra landskapet. Fenomen som nämndes som särskilt 
omtyckt var kulligt landskap, platser med fina utsikter, varierad skog och gamla träd. 
Produktionsskog var minst uppskattad på grund av en låg biologisk mångfald. Även om det 
var kallt ville alla sitta ute, särskilt elden upplevdes som positivt. Vidare uppskattades sociala 
aspekter som gruppsamvaron även om det ansågs svårare i början att vara en grupp. Som 
positivt nämndes att olika åsikter och svårigheter i gruppen kunde diskuteras och att man 
kunde vara sig själv. En vändpunkt i projektet skedde efter fem veckor då deltagarna blev less 
av att diskutera negativa tankar utan började fokusera på det positiva. Även om projekttiden 
på tio veckor tycktes vara för kort hade det dock bidragit till positiva förändringar hos 
individerna. Exempelvis började några cykla mer, äta mer hälsosam mat, slutade röka 
(Nordh, Grahn och Währborg 2009).  
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Stigsdotter och Grahn (2011) undersökte vilka aktiviteter och vilka områden som stressade 
individer väljer att vistas i. I studien erbjöds 17 olika friluftsaktiviteter (Tabell 3) – av vilka 
stillsamma aktiviteter (1), djur aktiviteter (2), och promenera (3) var mest uppskattade bland 
de stressade individerna. Aktiviteter där gruppen samlades hade den mest negativa effekten 
på stressnivån. Bland de ej stressade individerna var promenera (1), samling (2), bad och 
cykling (3) och stillsamma aktiviteter (4) de mest populära aktiviteterna. Lek med tekniska 
redskap (17) var minst omtyckt (Tabell 3). Alla dessa aktiviteter är enkla vardagars aktiviteter 
som inte kräver tekniska redskap eller en idrottshall. När de relaterade aktiviteterna som 
föredrogs av de stressade individerna med de upplevda sensoriska dimensionerna (PSD, 
Tabell 2) graderades först djuraktiviteter i artrika områden, sedan djuraktiviteter i områden 
som erbjuder tillflykt och sedan stillsamma aktiviteter i vilda oexploaterade områden 
(dimension natur, Tabell 2, Tabell 3). Som jämförelse kan nämnas Ottossons och Grahns 
(2008) studie där de framställde att den rena naturupplevelsen det vill säga att den 
stillsamma naturupplevelsen där man bara ÄR i naturen har största påverkan på människor i 
kris, medan promenader hade en mindre effekt och sociala aktiviteter bara hos människor 
som var mindre drabbad. Stigsdotters och Grahn (2011) studie baserar på kunskapen att inte 
bara kontakten till natur (Stigsdotter 2004) utan också fysisk aktivitet (Hug et al. 2009) har 
en positiv påverkan på människans psykologiska välmående. Studien baseras också på 
skillnaden mellan motiven att utöva en aktivitet i naturen bland stressade och ej stressade 
människor. Medan stressade individers motiv för att besöka grönområden är relaterad till 
mental återhämtning som att minska stress samt att uppnå fred och ro går ej stressade 
människor hellre ut för att möta en fysisk utmaning och mental styrka (Stigsdotter et al. 
2010).  
 
Tabell 3. 17 Aktivitetstyper och föredragna aktiviteter av stressade individer kopplad till PSD (modifierad efter 
Stigsdotter et al. 2010). 
 
17 Aktivitetstyper Föredragna aktiviteter av stressade individer kopplad till 

PSD 
 
1. promenera 
2. samling (gruppaktiviteter) 
3 bada och cykla 
4. stillsamma aktiviteter 
5. picknick- aktiviteter 
6. plocka mat aktiviteter 
7. fridfulla aktiviteter 
8. titta på blommor 
9. festival folkfest  
10. Titta på skådespel och annan konst i urbana 
miljöer 
11. djur aktiviteter 
12. titta på spel och spelutrustning 
13. hundaktiviteter 
14. boll spel 
15. lekfulla sportaktiviteter 
16. konstaktiviteter 
17. Lek med tekniska redskap 
 

1. djuraktiviteter i artrika områden 

2. djuraktiviteter i områden som erbjuder tillflykt 
 
3. stillsamma aktiviteter i vilda oexploaterade områden 

3.3.5 Skogen i sig 

Hur naturen respektive skogsvistelser kan bidra till bättre hälsa vid stress problematik har 
undersökts på Sveriges Lantbruksuniversitet i samarbete med Norrlands Universitetssjukhus 
(SLU 2013). Studier som gjordes visar att vistelser vid en sjö eller i en ljus öppen tallskog 
leder till bättre välmående hos de drabbade människorna. Människorna är mer avspända och 
harmoniska, gladare, lugnare samt klartänkta (Sonntag-Öström et al. 2011). Sex patienter 
som hade drabbats av stressrelaterad utmattning erbjöds att vistas ute i skogen två gånger i 
veckan över en period på elva veckor. De fick välja mellan sex olika skogstyper: tall (öppen 
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tallskog med mycket ris), blandad skog (blandad tall och gran), gran (tätt granskog), skog vid 
en sjö (öppen skog nära sjön dominerad av tall), skog längs en liten bäck (blandad skog med 
tall och gran), skog vid stenhäll (öppen skog med många stenhällar och tallar). Patienterna 
fick välja en skogstyp att vara i. Mentala tillståndet undersöktes innan och efter vistelsen. 
Alla vistelser började med att göra en eld och en enkel frukost. Efter det fick varje gå till sin 
efterönskade skog och övade mindfulness i fem minuter (Baer 2006) det vill säga att fokusera 
på en aktivitet som andningen eller på ett föremål. Efteråt fick de bara vara själva i det valda 
skogsområdet i två timmar. Vistelserna avslutades med en enkel lunch vid elden (Sonntag-
Öström et al. 2011). Efter studien kunde konstateras att deltagarna uppskattade samlingarna 
vid elden och att de fick låna varma kläder för utevistelsen, vilket var viktigt att de inte var 
tvungna att planera och bry sig. Mindfulness övningarna hjälpte de att slappna av och under 
två timmars utevistelse uppskattades lugnet och ensamheten. Även om samlingarna efter 
tvåtimmars varande för sig själv tycktes om framhävdes ensamhet som mest för deltagarna 
(Sonntag-Öström et al. 2011). Den mest omtyckta skogen var den nära sjön, efter den följde 
tallskogen, stenhällarna, blandade skogen, granskogen och sist kom skogen med lilla 
vattendraget som var lite mörkare. Kvalitativt föredrog deltagarna ljusare skogar och närhet 
till vatten. Mörkare granskogar var mindre populära än ljusare tallskogar nära sjön. Skogen 
vid sjön, tallskogen och hällmarken upplevdes som mest positivt och beskrevs med ord som 
ljust, glans, öppen yta, sol medan granskogen tycktes vara instängd, mörk och otillgänglig 
(Sonntag-Öström et al. 2011). Variationen av skogen framställdes som ytterligare viktig 
faktor för patienterna. De upplevde hur landskapet förändrar sig under årstiderna, löven som 
bytte färgen i höst och bäckens brus. De visuella upplevelserna kändes som mest viktigt. 
Studiedeltagarna berättade också att skogsbesöken påmindes om barndomen. Skogen 
förknippades med sociala aktiviteter, bärplockning och med att göra upp eld. Tidigare 
upplevelser i samband med skogen och särskilt elden associerades med trygghet och frihet. 
Skogen är också en plats där man bara får vara utan krav (Sonntag-Öström et al. 2011).  
 
Annerstedt et al. (2010) undersökte vilket trädslag som stressade människor uppsöker och 
hur stressnivån påverkas. Annerstedt et al. (2010) visade att lövskog är skogen som föredras 
av både kvinnor och män. Däremot spelade längden av vistelsen i lövskogen en större roll för 
män och avstånd till lövskogen en viktigare roll för kvinnor. Målet i att besöka skogen var att 
uppleva naturen och hade inget ytterligare syfte som att plocka bär, promenera eller vara 
fysisk aktiv. Forskningsgruppen presenterade också att kombinationen av fysiska aktiviteten 
och tillgång till restaurativa dimensionerna som vild och rymd (Tabell 2) har en negativ effekt 
på risken att drabbas av mental ohälsa. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

19 

4. Diskussion 

Forskningsanalysen som gjordes i det här arbetet visar att vissa dimensioner av naturen kan 
leverera resurser för att återhämta sig från stress och minska risken att drabbas av mental 
ohälsa (Nordh, Grahn och Währborg 2009, Sonntag-Öström et al. 2011). Den bakomliggande 
mekanismen antas vara en aktiv avslappning som orsakas av det parasympatiska 
nervsystemet. Man kan konstatera att naturunderstöd terapi kan användas framgångsrikt 
hos stressade och utbrända individer. Det finns en positiv korrelation mellan lövskog och 
stressnivån, vilket hänvisar till en viss skogstyp som är särskilt hälsofrämjande (Annerstedt 
2011). Det finns ännu inte studier som förklarar  vad som är orsaken och vad som är effekten 
mellan naturupplevelser och mental hälsa. Studier (Stigsdotter 2004, Lottrup, Grahn och 
Stigsdotter 2012) presenterade att det finns ett samband mellan tillgång till naturen och 
minskad stressnivå, men varför det är så har inte förklarats. Förmodligen ger bara 
möjligheten att kunna ta sig ut i naturen en minskad stressnivå. Det skulle behövas mer 
forskning om den djupgående biologiska förståelsen av hälsoeffekterna som naturen 
framkallar. Bara om man kan förklara betydelsen av naturens effekter för hälsan kan den 
integreras i och accepteras av hälsosektorn (Annerstedt 2011). Forskningsanalysen visar att 
effekten av naturupplevelsen och människans hälsa är väldigt komplex och påverkas av flera 
olika parametrar (Währborg 2009, Stigsdotter 2004, Ottosson 2007). För att kunna förklara 
effekten skulle flera vetenskapliga discipliner som psykologi, geografi, biologi, medicin, 
kulturvetenskap med flera kunna samarbeta. En holistisk betraktelse som går tillbaka till 
evolutionen skulle kunna fördelaktigt. Människan har fötts och utvecklats med och i naturen 
och kan hålla sig frisk när den lever i samklang med den (Wilson 1984, Währborg 2010). För 
att må bra behöver människan återupptäcka naturens betydelse för hälsan (Wilson 1984). 
Naturen är inte bara viktig inom rehabilitering av stress utan är en viktig del i alla 
människors liv. Förutom det moderna samhällets krav har särskilt arbetsplatsen visat sig  
som källa för stress (Karasek och Theorell 1990). Enligt Karasek och Thorell (1990) skulle 
man kunna motverka stressen på arbetsplatsen genom att säkerställa vissa villkor, som att 
individerna ska ha stor beslutsmedverkan samt att få bekräftelse på sina styrkor och att det 
finns möjlighet att utveckla sig (Figur 2).  
 
Exploatering av ändliga resurser har lett till en svår förlust av naturliga landskap och en 
minskning av biologiska mångfalden. Avtagandet av biologiska mångfalden är också ett hot 
för människans hälsa. Möjliga konsekvenser av landskapens förstörelse och den avtagande 
biologiska mångfalden är: utbredningen av sjukdomar, sämre matproduktion och 
vattenkvalitet och mindre tillgång till råmaterial samt begränsade resurser för fritid, stress 
återhämtning och kognitiv utveckling. Det kan anses som kontraproduktivt att restaurativa 
områden minskas samtidigt som den mentala ohälsan ökar. Alla människor är en del av 
ekosystem och människans välbefinnande är beroende av ekosystemets tjänster. 
Ekosystemtjänster är resurser som naturen levererar som vi anser som självklara som rent 
vatten, ved, habitat för fisk och pollineringen av växter (Ehrlich och Ehrlich 1981). Oavsett 
om vi lever i staden eller i lantliga områden behöver vi och får dessa resurser. Annerstedt 
(2011) föreslår att sambandet mellan hälsa, mentala tillvaron och naturen är grundad i 
ekosystemets tjänster. Man kan också relatera till Wilsons biofili teori (1984) och strävan 
efter överlevnad och skydd. Sammantaget innebär det att en minskning av naturliga landskap  
medför ett stort hot för människans hälsa och det mentala välbefinnandet. Återigen en 
hänvisning att olika forskningsdiscipliner skulle ha nytta av att samarbeta. På det viset sätter 
vi stora förhoppningar på skogen och andra grönområden – och argumentet att dessa miljöer 
är så viktigt för hälsan skulle kunna bli en drivande kraft i att bevara naturliga landskap. Om 
politiker skulle inse vikten av att skydda grönområden i städer, samt att bevara biologisk 
mångfald, skulle detta bidra till en bättre folkhälsa genom exempelvis minskning av 
luftföroreningar och andra skadliga effekter i stadsmiljöer (Annerstedt 2011). 
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4.1 Skolmedicin och natur som hälsobringande kraft 

Naturen kan inte läka från alla sjukliga tillstånd och kan inte ersätta operationer, läkemedel 
eller generellt hela skolmedicinen. Däremot kan den ha en stor påverkan på 
rehabiliteringsprocessen och förkorta läkningsprocesser samt att skapa mer långsiktiga 
perspektiv (Währborg 2010, Ulrich 1989). Naturen erbjuder vidare en variation av 
upplevelser från skogs-, till ängs-, till vattenområden. Varje område kan väcka olika sinnen 
för olika känslotillstånd (Währborg 2010, Ottosson, 2007). Währborg (2010) föreslår att det 
är tankar och känslor som vi förknippar med naturen, som gör att den gör sig lämplig för 
hälsofrämjande eller rehabilitering för att den kan erbjuda ”rum” och ”sammanhang” som är 
särskilt lämpliga ”för att möta livsstils relaterade sjukdom och ohälsa” (Währborg 2010). Alla 
ser olika på naturen och har olika kunskaper om den. Beroende på vad man vet kan man 
använda sig och ta nytta på olika sätt. Det är troligen svårt att hitta ett koncept som passar till 
alla (Uddenberg 1995, Ottosson 2007), men ju mer studier som görs desto bättre kan man 
anpassa olika koncept till olika individer. 
 
Att människor återhämtar sig lättare i en miljö som inte kräver direkt uppmärksamhet 
exempelvis en skog visades redan av Kaplan och Kaplan (1989, sid. 120). De förklarade 
sambandet mellan stimulerande sinnesintryck som vi får av naturen och aktiveringen av den 
spontana uppmärksamheten. Hjärnan är centrumet för allt som styr kroppen, också 
stressupplevelsen (Mc Ewen 2000). Det föreslås att vi har ett sådant stort behov av naturen 
för att alla sinnesupplevelser i naturen tas upp av hjärnan (Währborg 2009). Medicin kan 
inte ge samma sinnesupplevelser som naturen (Währborg 2009). Det är svårt att föreställa 
sig att en kemisk tillverkad substans kan påverka lika mycket som diversitetet som naturen 
erbjuder. Upphovet av stress är mångfaldigt (Stadlar 2006) och ska behandlas mångfaldigt 
(Servan-Schreiber 2006). Även om medicin förutom en smärtstillande effekt påverkar 
psykologiskt kan naturens tjänster anses som lättare tillgängligt och mer långsiktigt. 

4.2 Psykologiska effekter av naturupplevelsen 

Många forskare (Wilson 1984, Appleton 1975) påpekar på naturens roll som tillflykt för faror 
och känslan av sammanhang genom liknelsen av savannen där våra förfäder levde. Olsson 
(2005) diskuterar om att trivseln med att vara ute i naturen förutom biologiska arv har sina 
rötter i kulturella behov. Närmare beskrivit kan det vara en ”evolutionär nödvändighet, en 
konsekvens av människans utvecklingshistoria i naturpräglade landskap. För att må bra och 
utvecklas kroppsligt och mentalt bör vi vistas i den typ av miljöer som vår konstitution  
skapats för” (Olsson 2005). Ur kulturell synpunkt att utövningen av friluftsliv som 
fjällvandra, paddla, grilla etc. är ”något som skapats av samhället där vi lever genom 
påverkan av våra föräldrar, lärare, reklam och annat” (Olsson 2005). Det föreslås att båda 
värden är viktiga. Evolutionärt skapades förutsättningar för att vistas i naturen och kulturellt 
påverkas vi av vad som anses vackert i det moderna samhället. Vi påverkas även av vilka 
landskap som är tillgängliga samt hur landskapen förändras under tiden (Olsson 2005). 
Sandell (2004) skriver att friluftsmotivet kan antingen vara ett mål i sig eller vara en metod 
för andra syften. Motivet kan vara hälsa, nationell mobilisering, personlig utveckling och 
gruppsolidaritet. Egenvärdet har mer att göra med existens och livskvalitet (Sandell 2004). 
För rehabiliteringen av stressade individer anses båda motiven vara viktiga.  
 
Naturens betydelse i en livskris beskrevs som stor av Ottosson (2007). Även om han relaterar 
till andras upplevelser och om samtal med andra så ligger fokusen ändå på sin egen 
upplevelse. Ottosson (2007) berättar även om flera personer som har liknande erfarenheter 
och känslor. Frågan är om man kan generalisera utifrån det och säga att alla individer som 
har genomgått en svår kris finner lika mycket stöd i naturen som Ottosson (2007) beskriver. 
En annan fråga är om man kan jämföra personer med en hjärnskada med individer som 
drabbades av stress och utmattning. En hjärnskada har möjligen en mer djupgående 
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påverkan, jämfört med att känna sig stressad eller utmattad. Beroende på hur mycket man 
har vistats i naturen innan man har drabbats av en skada eller av psykisk ohälsa, finns det 
skillnader på hur tillgänglig man är för olika naturupplevelser. En person som har forskat 
inom området skog har troligen en större anknytning till naturen än någon som är uppväxt i 
en storstad och inte haft lika mycket möjlighet att vistas utan samt att lära sig om naturen. 
Man kan undra om personen med mindre erfarenhet av utevistelser har lika lätt att bygga 
relationer till stenar eller andra livslösa ting och få stöd och kraft därifrån.  
 
Flera forskare (Ulrich 1979, Ulrich 1984, Van den Berg et al. 2003, Ottosson 2011) 
framställde den visuella upplevelsen som särskilt viktig och inte aktiviteten i naturen. Det 
finns dock även studier som påpekar på att kombinationen av aktiviteter och visuella 
respektive sensoriska dimensioner har en positiv påverkan på stressade individer (Grahn och 
Stigsdotter 2010).  

4.5 Definiera en miljö och planera en aktivitet 

I en studie med större tidsram skulle man kunna använda sig av den här studien som 
förberedelse för en praktisk undersökning av en patientgrupp. Att en vistelse i natur 
respektive i en skogsmiljö har en positiv påverkan på stressade individer som befinner sig i 
rehabilitering har visats av Sonntag-Öström et al. (2011). Det har dock i studien inte 
formulerats en särskilt aktivitet i naturen som skulle kunna främja läkningsprocessen. 
Forskningen visar olika resultat av olika miljöer som vi upplever som positiva. Varje individ 
har sina egna preferenser på naturtyper (Grahn 2010 b). Grahn (2010 a, sid. 58) föreslår att 
den stressade individen ”blir mest lugn på en liten höjd med utsikt över ett ljust naturområde 
med gles trädvegetation och vatten i bakgrunden”. I en senare studie skulle man kunna 
definiera en aktivitet i en särskilt miljö - en naturupplevelse – för att sedan undersöka hur 
den förändrar patienternas välbefinnande. 
 
Om man skulle planera en aktivitet föreslås ta hänsyn till följande faktorer: 

- Nära vatten det kan vara hav, älv, bäck eller sjö (Uddenberg 1995, Ottosson 2007) 
- Öppen yta och rymd, ej tät vegetation (Grahn 2010 a, sid. 65, Sonntag-Öström et al. 

2011) 
- Vackra vyer, kanske uppe på ett berg (Nordh, Grahn och Währborg 2009) 
- Biologisk mångfald: variation i landskapet, hellre naturlig skog och inte 

produktionsskog (Nordh, Grahn och Währborg 2009) 
- Stora träd, lövträd, tall (Ottosson 2007,  Annerstedt 2011) 
- Beroende på hur hög eller låg stressnivån är, mer eller mindre gruppaktiviteter. 

Mår en person sämre föredrar den att ta in naturupplevelsen själv, en grupp att 
hantera kan höja stressnivån i sådana fall. (Russel 2001, Davis-Berman och Berman 
1989, Grahn 2010 a, sid. 63) 

- Eld uppskattades i tidigare studier och kan bidra till en social faktor -> samling kring 
elden (Russel 2001, Sonntag-Öström et al. 2011) 

- En ”enkel” aktivitet som en vandring som inte kräver för mycket teknisk kunskap som 
exempelvis paddling, skidåkning , cykling där personer som inte har tekniska 
kunskapen och fysiska förmågan och inte kan njuta av upplevelsen (Grahn och 
Stigsdotter 2011, Stigsdotter et al. 2010) 

- Inblandning av djur, sällskapsdjur som hund , häst anses som positivt (Grahn och 
Stigsdotter 2011) 

- Planera och organisera turen från början till slut och möjligtvis låna ut utrustning så 
att deltagarna inte behöva tänka på något utan bara kan fokusera på upplevelsen 
(Sonntag-Öström et al. 2011) 
 

Om nu enstaka naturupplevelser kan förändra välbefinnandet hos stressade och utmattade 
människor är svårt att bedöma. De flesta naturbaserade terapierna utgår från en 
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mångdisciplinär metod (Russel 2001, Nordh, Grahn och Währborg 2009, Grahn 2010 b, 
Sonntag-Öström et al. 2011). Det betyder att naturupplevelsen är en del av terapin bredvid 
övriga terapier som psykoterapi, arbetsterapi och sjukgymnastik.  Förutom aktiviteter spelar 
individuella samtal och gruppterapier en viktig roll (Grahn 2010 b). Kortsiktigt har visats att 
vara ute och vistelsen i naturen har en positiv effekt på välbefinnandet. Studier 
demonstrerade att blodtryck , puls sänks och att människor blir mer lugna (Sonntag- Öström 
et al. 2011). Det kan antas att det behövs mer regelbundna utevistelser  för en mer långsiktig 
effekt. 
 
Vid planeringen av en naturguidning respektive organisation av naturupplevelser skulle man 
kunna ha olika inriktningar, exempelvis en för ”normal-stressade” som inte är sjukskrivna 
och en för utbrända som befinner sig i rehabilitering. Även om fler studier (Grahn 2010 b, 
Nord, Grahn och Währborg 2009, Sonntag-Öström et al. 2011) i det här arbetet hade 
sjukskrivna utbrända patienter som studiedeltagare skulle man ändå kunna ta arbetet som 
bas för planeringen av naturupplevelser för ”normal-stressade”. I en naturguidning för 
”normal stressade” människor skulle man kunna fokusera på naturupplevelsen och aktivt 
deltagande. Det kan vara en aktivitet som en vandring i grupp där individen också tar eget 
ansvar. Flora- och faunavandringar där man förmedlar kunskap antas också som passande. 
På det sättet får individen bättre kunskap om vad den kan använda sig naturen av. Dessutom 
handlar det om att visa naturrummet som möjlig tillflykt. Förutom tillflykt ska platsen som 
väljs förmedla en viss vildmarkskänsla med orörd natur samt att det bör finnas en hög 
biologisk mångfald. Detta för att främja välmående hos de stressade såväl den svårdrabbade 
som den i mindre utsträckning drabbade (Tabell 2) (Grahn och Stigsdotter 2010). En annan 
inriktning kan vara för utbrända som behöver mer ordnade förhållanden och inte tänka 
mycket själv på praktiska ting. Här ska det finnas utrymme för att själv utforska miljön och 
bara vara och nyttja. Upplevelsen kan vara organiserad i grupp. Det ska dock inte läggas 
märke på en grupprocess eller en gruppaktivitet. I svaga psykiska tillstånd föredrar de flesta 
att var ensamma och fokusera på sig själv och sin kropp (Ottosson 2007). Vid planeringen av 
en aktivitet kan man använda sig av Grahns behovspyramid (Figur 6) och därigenom ta 
hänsyn till individernas inre känslotillstånd (Grahn 2010 a, sid. 63). Element som samling 
kring eld och utrymme för samtal kan finnas (Grahn 2010 b, Russel 2001, Sonntag-Öström et 
al. 2011). Psykologiska inslag som mindfulnessövningar  (Baer 2006, Sonntag- Öström et al. 
2011) eller yogaövningar där man upplever kroppens muskler och spänningar samt att kunna 
lösa kan vara nyttiga. Båda inriktningar ska inte spikas med för mycket aktiviteter utan det 
ska mer handla om att bara vara och om att slappna av. Aktiviteterna som erbjuds ska vara 
frivilliga och inte ha någon tävlingstanke (Nordh, Grahn och Währborg 2009). Vidare ska 
aktiviteterna erbjuda olika natur- och sinnesupplevelser som motsvarar individens inre 
känsla. Vintern borde inte anses som mindre lämplig bara för att det är mindre grönt och att 
det inte finns lika många blommor. I trädgårdsterapin i Alnarp beskrev några patienter att de 
föredrar vinterns kyla för att den motsvarar hellre deras känslotillstånd. Man kan alltså ta 
nytta av de olika årstiderna och planera enligt dem (Andersson och Bengtsson 2010). 
Utbrända och stressdrabbade behöver visas nya perspektiv på var och hur de kan återhämta 
sig (Andersson och Bengtsson 2010). Naturen ska vara en tillflykt och en kraftkälla (Ottosson 
2007, Kaplan och Kaplan 1989, sid. 112). Särskilt hos svårt utbrända individer borde man 
inte kräva att för tidigt planera framtiden, för att inte bidra till en känsla av ångest inför det 
som kommer näst (Nordh, Grahn och Währborg 2009). Stigsdotter et al. (2010) och 
Annerstedt (2010) har visat att det finns en genusskillnad i upplevelsen av stress. Eftersom 
kvinnor intar största andelen bland stressade människor (Stigsdotter et al. 2010), skulle man 
kunna ha särskilda erbjudanden för kvinnor. För att bättre kunna planera en kvinno-
fokuserad naturaktivitet, skulle det behövas djupare studier inom vad genusskillnaden beror 
på och utforska varför en större andel kvinnor upplever högre stressnivån, särskilt på 
arbetsplatsen. 
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Metoder som beskrivs i de studerade artiklarna kan man hitta igen i olika områden av ”green 
care” respektive grön omsorg (Figur 8). Begreppet ”green care” är formulerad mer brett än 
NAT för att den förutom terapi innehåller hälsofrämjande metoder, det vill säga 
hälsopromotion i form av preventiva åtgärder (Haubenhofer et al. 2010). 
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Figur 8. Översikt ”green care” områden. Översikt över de vanligaste områden av grön omsorg ”green care”  i 
Västeuropa. Sektorerna är indelade i målen för hälso- och sjukvård som de följer (hälsofrämjande åtgärdar och 
terapi), den typen av naturliga element som de är byggda på och hur de använder dessa element. AAA, "animal-
assisted activities”, djurstödd verksamhet; AAT, "animal-assisted therapy” djurstöd terapi (modifierad efter 
Haubenhofer et al. 2010). 
 
Översikten ”green care” kan användas som tankekarta för att få med vilka olika inslag 
naturupplevelserna som planeras kan ha. Överblicken visar att grön terapi och 
hälsopromotion finns i andra delar av världen förutom i Skandinavien (Haubenhofer et al. 
2010). Potentialen för att utveckla nya företag inom grön terapi och hälsopromotion anses 
med hänsyn till forskningsanalysen som stort.  
 
Det finns flera studier som visar ett positivt samband mellan natur och hälsa hos andra 
målgrupper än de som presenterades i resultatet. Björk et al. (2008) forskade om närheten 
till grönområden och trivseln med sin bostad. Desto fler möjligheter det finns för att besöka 
grönområden ju bättre trivs människor i sina bostäder. Dessa människor tar oftare 
promenader och har en lägre BMI (Body mass index) och bättre välbefinnande (Björk et al. 
2008). Mårtensson et al. (2009) menar att barn som har tillgång till naturrika miljöer på sin 
förskola har bättre koncentrationsförmåga, än de som inte har möjlighet att vara ute lika 
mycket. Dessutom utvecklar dessa barn bättre motorik (Mårtensson et al. 2009). Även äldre 
med tillgång till en trädgård får positiva hälsoeffekter i form av bättre koncentrationsförmåga 
och snabbare tillfrisknande från stress (Ottosson och Grahn 2005). 

4.5 Slutsats 

Människan kommer troligtvis ändra sina värderingar i framtiden, när den har förstått vad 
som är viktigt för hälsan och välbefinnandet (Währborg 2010). Nutida indikationer för 
välfärd beskrivs som ekonomisk tillväxt samt antal bilar och datorer. Framtida faktorer 
kommer bli helt annorlunda: ”Ren och oförstörd natur, tystnad, acceptans för olikhet och 
emotionell njutning är några exempel på sådana tänkbara värderingar” (Währborg 2010). 
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Det gäller inte bara att behandla stressen med naturupplevelser kortsiktigt. För att främja 
hälsan och sänka stressnivån långsiktigt måste människan inkludera naturen i sin vardag 
(arbete och fritid) och anpassar sin livsstil. På det sättet kan man motverka att psykisk ohälsa 
överhuvudtaget uppstår.  
 
Om människor förstår någon gång hur viktigt det är att bevara naturen och anpassar sina 
livsstilar efter den kan de möjligen främja sin hälsa långsiktigt. 
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