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Abstrakt 
Bakgrund: Olika typer av natur kan ge en positiv effekt på behandling och 
rehabilitering av mental ohälsa. Det har påvisats att dagsljus har en positiv effekt på 
personers hälsa vid många typer av psykologiska tillstånd, däribland depression. 
Personer med mental ohälsa kan snabbt förbättra sin hälsa om de utövar lätt fysisk 
aktivitet i naturområden.  
Syfte: Syftet med studien var att belysa naturpromenaders påverkan på personer 
med mental ohälsa. 
Metod: En litteraturstudie genomfördes. Artiklarna söktes i databaserna: Pubmed, 
Cinahl, PsykINFO och GreenFILE. Sortering, exkludering, granskning 
och kvalitetsbedömning av 9 vetenskapliga studier genomfördes. En manifest 
innehållsanalys genomfördes vilket gav meningsenheter, som bildade kategorier och 
användes till att formulera resultatet. 
Resultat: Naturpromenader hade en positiv påverkan på den mentala hälsan. 
Känslor av stress, depression, ilska och aggressivitet minskade medan positiva 
effekter som självkänsla, humör, koncentration och korttidsminne förbättrades.  
Slutsats: Litteraturstudiens resultat visar på att naturpromenader kan förbättra den 
mentala hälsan. Litteraturstudien berörde även vilken typ av naturpromenader som 
visat sig kunna ge bättre eller sämre effekt. Där gick det att se att en tät skog har en 
sämre återhämtande effekt än en mer öppen skog. 
 
Nyckelord: natur, mental ohälsa, utomhuspromenader, depression,  
Litteraturstudie. 



 

 

Abstract 
Background: Different forms of exposure to nature can have a positive effect on the 
treatment and rehabilitation of mental illness. It was concluded that natural daylight 
has a positive effect on people's mental and physical health, including psychological 
conditions such as depression.  

Aim: The aim of this study was to illuminate the effect of outdoor walking on the 
health of individuals suffering from mental illness. 
Method: A literature review was conducted. The articles were searched in the 

databases: Pubmed, Cinahl, PsychINFO and GreenFILE.  9 articles within the chosen 

field were selected. After the quality assessment, an overview table of the material 

was created. A manifest content analysis was conducted which formed the categories 

later used to describe the result. 

Results: Nature walks had a positive impact on mental health. Feelings of stress, 

depression, anger and aggression decreased, while the positive effects like self-

esteem, mood, concentration and short term memory increased. 

Conclusion: The results show that nature walks can help people to obtain an 

improved mental health. The results also illuminate what type of nature walks that 

proved to have a better or worse effect. Dense forest had a worse effect on the mental 

health than more open forest. 

Keywords: nature, outdoor walking, mental illness, depression, Literature Review. 
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Bakgrund 

 

Det har diskuterats och forskats kring naturens påverkan på människan under 

ett flertal år och att intresset ökar bland ledande personer och beslutsfattare 

konstaterar bland annat White et al (2013). Eftersom natur inom vården är ett 

brett område och kan innefatta många olika interventioner kommer denna 

litteratursammanställning att fokusera på naturpromenaders effekt på 

patienter med mental ohälsa. 

 

Naturen och samhället 

Både tillgång till och avsaknad av natur påverkar samhället på ett eller annat 

sätt. Bland annat har White et al. i en studie (2013) kunnat visa på att 

människor som vistas i grönområden på landsbygden upplever en högre grad 

av återhämtning än människor som vistas i gröna stadsområden. Den allra 

högsta graden av upplevd återhämtning kunde dock ses vid besök längs 

kusten. Vidare har det påvisats att öppen landsbygd ger en högre uppskattad 

känsla av återhämtning än lekplatser och spelplaner. 

 

Liknande resultat går att finna i Richardson et al's studie (2013) som visar att 

innevånare i gröna stadsdelar har bättre mental hälsa och löper lägre risk för 

hjärt- och kärlsjukdomar än innevånare som lever i mindre gröna stadsdelar. 

Flera studier visar alltså på att naturen gör en samhällsnytta. 

 

Naturen och patienten 

Redan på tidigt 80-tal forskades det på vilken påverkan naturen kan ha på 

patienter av Dr. Ulrich (1984, 420-421). Under senare år har naturens 

påverkan uppmärksammats allt mer och det har lett till att det även bedrivits 

mer forskning inom området. Resultaten av forskningen har visat sig ha god 

effekt då det bland annat har kunnat gå att använda sig av dessa slutsatser 

inom hälsosjukvården. Det har till exempel införts naturljud och terapeutiska 

trädgårdar inom vården (Davis 2011; Cutshall et al. 2011).  
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En läkare som uppmuntrade "grön" behandling inom vården var Dr Bird 

(Mason 2009). Han införde uttrycket "Health Walks" och fann att patienter 

som tidigare haft svårt att upprätthålla någon form av daglig fysisk aktivitet 

efter läkares råd hade lättare att bibehålla sin aktivitet genom dessa så kallade 

"Health Walks". Anledningen var att de kände sig mer inspirerade och 

genomförde aktiviteten för att de själva ville och inte endast pga. uppmaning 

från en läkare. Detta gav patienterna många fysiska förbättringar bl.a. lägre 

blodtryck och viktnedgång. 

 

Dr. Bird ville därför undersöka betydelsen av utomhusvistelse ytterligare och 

införde därför "The green gym" där människor förbättrade sin hälsa genom att 

bland annat plantera och kvista träd. The Department of Health i England 

godtog år 2004 "The Green gym" som en beprövad metod att motverka 

depression samt öka aktivitet och minska stress. Dr Bird menade att naturen 

inte endast är något fint att titta på utan att det även är en resurs som 

sjuksköterskor och läkare måste bli medvetna om då tillgång till natur är 

viktigt för människors hälsa  (Mason 2009). 

 

Natur och mental ohälsa 

Hos patienter inom öppenvården är just mental ohälsa ett vanligt tillstånd. I 

en studie gjord av Jackson et al (2007) led 29% av patienterna som sökte sig 

till primärvården av någon form av mental ohälsa, men de sökte oftast för 

fysiska besvär. Den mentala ohälsan underdiagnostiserades och 

underbehandlades ofta. All form av mental ohälsa innebar en funktionell 

begränsning för individen. Detta visar på behovet av att uppmärksamma 

mental ohälsa samt att hitta effektiva metoder för att behandla och förebygga 

sådana tillstånd. 

 

Beute & de Kort (2014) kommer i sin reviewstudie fram till att natur och 

dagsljus kan påverka människors mentala och fysiska hälsa på många olika 

områden, däribland tillstånd som depression. Barton & Pretty (2010) menar 

att personer med mental ohälsa snabbt upplever förbättring redan vid korta 
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stunder av lätt fysisk aktivitet i grönområden. Graden av förbättrad hälsa 

sjunker sedan igen, men om personerna lyckas upprätta en regelbunden vana 

av aktivitet i grönområden behålls den förbättrade hälsan. I en studie gjord av 

Halvardsson och Wångstedt (2013) framkommer det att interventioner i form 

av natur och trädgårdar vid stressrelaterad ohälsa har använts inom vården 

och att de innehåller flera olika värdedimensioner som att ge trygghet, en 

känsla av mening och leda till en bättre balans i vardagen. 

 

Problemformulering 

Det har visat sig att personer upplevde en högre grad av mentalt 

välbefinnande om de genomför en aktivitet utomhus istället för inomhus. 

Aktivitet i naturmiljöer utomhus var associerat till en högre känsla av 

återhämtning och ökad energi samt att det minskade känslor av anspänning, 

förvirring, ilska och depression (Coon et al. 2011). Det är av betydelse att få 

mer kunskap kring hur naturpromenader kan påverka hälsan hos personer 

med mental ohälsa då dagens traditionella behandlingar, enligt Fisher et al. 

(2004) inte alltid räcker till och att det bland annat vid tillstånd som 

depression kan vara till fördel att prova en alternativ behandlingsmetod. Det 

skulle kunna innebära en fördel om sjuksköterskor vid omvårdnadsplanering 

för patienter med tillstånd som depression, provar en alternativ 

omvårdnadshandling såsom naturpromenader. Studier pekar även på behovet 

av mer forskning. Det gick inte att finna någon befintlig litteraturstudie som 

belyser hur utomhuspromenader påverkar hälsan hos personer med mental 

ohälsa.  

Syfte 

Syftet med denna studie var därför att belysa naturpromenaders påverkan på 

personer med mental ohälsa.  

Då studien fokuserade på natur i form av promenader ledde det fram till 

följande frågeställningar: 

 Hur påverkar naturpromenader hälsan hos personer med mental 

ohälsa?  

 Vilka typer av naturpromenader påverkar hälsan positivt hos personer 

med mental ohälsa? 
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Metod 

En studie relevant för omvårdnadsämnet genomfördes genom att en 

sammanställning, tolkning och analys av tidigare forskning gjordes för att få 

en sammanfattande bild och genom detta öka förståelsen inom det valda 

området (Friberg 2012, 123). För att granskningen och sammanställningen av 

resultatet skulle ske på ett så korrekt sätt som möjligt gjordes en 

litteraturstudie. 

 

Tillvägagångssättet inom systematiska litteraturstudier innebär att 

sammanställa ett flertal vetenskapliga arbeten inom valt område, som på ett 

systematiskt sätt, med en dokumenterad sökstrategi har sökts, granskats och 

sammanställts. Genom översiktstabeller redovisas sortering och exkludering 

av artiklar samt granskning och kvalitetsbedömning av de vetenskapliga 

studierna vilket bör göras enligt Willman et al. (2011, 112). Förutom att 

använda kurslitteratur som behandlar hur man skriver litteraturstudier 

användes även en artikel skriven av Pautasso (2013) där han gav en 

vägledande struktur för hur man skriver en litteraturstudie och där råd och 

tips gavs i tio punkter. Målet var att försöka omsätta den förvärvade 

kunskapen i ett senare skede till en ny utformad vägledning som kan bidra till 

god omvårdnad. 

 

Definitioner  

Studien är inriktad på naturpromenaders påverkan på hälsan hos personer 

med mental ohälsa. Naturpromenader definieras i denna studie som 

promenader i skog, trädgårdar, parker och kustområden. Just dessa fyra 

områden valdes då en övergripande artikelsökning som gjordes i början av 

studien visade på att artiklar fanns tillgängliga kring just dessa typer av 

miljöer. Personer med mental ohälsa definieras i denna studie som personer 

med stressyndrom, oro, ångest och depression. Även detta val gjordes på 

grund av att den befintliga forskningen fanns tillgänglig kring just dessa 

diagnoser. 
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Sökmetoder 

En första artikelsökning gjordes för att få en överblick över hur forskningen 

kring natur i vården såg ut i dagsläget, samt för att få förvissning om att det 

fanns tillgång till material inom området. Artiklarna söktes i databaserna 

Pubmed, Cinahl, PsykINFO och GreenFILE. Sökord som användes var: 

nature, rehabilitation environment, mental health, mental illness, outdoor 

therapy och patient. De var utgivna mellan åren 2004-2014 och skrivna på 

engelska. Artiklarna söktes med MESH-termer, Thesaurus, alternativt 

Cinahlheadings men även med fritextsökning då MESH-termer och 

Cinahlheadings gav begränsat sökresultat inom naturområdet. 

Inklusionskriterierna fastställdes till att artiklarna skulle behandla natur och 

mental ohälsa. 

 

Efter hänvisningar i några artiklar valdes även en artikel från 1984 som ännu 

bedömdes relevant, samt några andra artiklar som hittades i referenslistor och 

som verkade intressanta för studien. För att inte missa värdefullt material 

utökades sökningen med en längre tidsperiod (1980-2014). Även antalet 

sökord som hade betydelse för problemformuleringen utökades. 

Forskningsproblemet avgränsades och huvuddragen i sökningen fastställdes 

vilket är viktiga åtgärder under processen enligt Willman (2011, 68). 

 

Urval  

När sökningen genomförts gjordes ett första urval genom att utgå från titeln. I 

det andra urvalet lästes abstraktet. I det tredje urvalet lästes artiklarna igenom 

och studiernas kvalité granskades, syftet granskades och ett beslut togs om det 

var omvårdnadsrelaterat och vad resultatet visade (Se Tabell 1, Bilaga 1). 

Totalt valdes nio artiklar ut till resultatet. Vi exkluderade två artiklar på grund 

av låg kvalité och irrelevant fokus. Artiklar som blev inkluderade hade alla till 

slut en kvantitativ design.  Avgränsningen i litteratursökningen 

dokumenterades noggrant med sökord och sökvägar (Friberg 2012, 137-138). 

Studien ska handla om det område som är avsett att studeras och ska 

förhoppningsvis tillföra kunskap i omvårdnad inom det valda ämnet, som 

vårdpersonal sedan ska kunna inhämta. Ett förhållningssätt vidtogs för att 



 

6 

inte låta fördomar eller förutfattade meningar angående vad som sagts och 

gjorts i tidigare forskningsmaterial påverka (Backman 2008, 57). 

 

Kvalitetsgranskning 

För att lättare kunna avgöra om en artikel var relevant och aktuell för studien 

ställdes frågan om vilka resultaten var, om resultaten var trovärdiga och om 

de kunde vara till nytta i den kliniska verksamheten (Willman et al 2011, 101). 

Om svaren på dessa frågor var positiva gjordes en noggrannare genomläsning 

av de utvalda artiklarna för att kunna kvalitetsgranska och analysera resultatet 

på ett trovärdigt sätt. De frågor som ställdes angående artiklarna var om det 

fanns en tydlig forskningsfråga, om rätt sorts studier fanns i bakgrunden, om 

artikelsökningarna var utförda på ett tillfredställande sätt, om de ingående 

artiklarna var kvalitetsgranskade, om resultaten gick att jämföra på ett 

tillfredställande sätt, om det fanns risk för bias eller jäv eller om resultatet 

kunde bero på en slumpmässig variation (Willman et al 2013, 102-103). 

Studierna kvalitetsgranskades genom användning av Willmans 

granskningsmall (Se Tabell 4, Bilaga 4) som tar upp just dessa typer av frågor 

(Willman et al 2011, 173-176). Poäng sattes på artiklarna med hjälp av 

granskningsmallen och detta användes sedan som ett hjälpmedel för att 

avgöra kvaliteten på artiklarna (Se tabell 2, bilaga 2). Efter att 

kvalitetsgranskningen genomförts analyserades resultatet. Först gjordes en 

beskrivande och tolkande sammanfattning om vad studierna handlade om och 

sedan diskuterades artiklarna igenom för att säkerställa en så korrekt analys 

som möjligt. Om det skulle ha uppstått oenigheter mellan författarna 

angående tolkningen hade ett beslut tagits att i så fall hantera detta genom att 

försöka diskutera och analysera igenom artikeln ytterligare (Willman et al. 

2011, 102). Efter sortering och exkludering av artiklarna gjordes en 

översiktstabell (Se tabell 3, Bilaga 3) för redovisning av sortering, granskning 

och kvalitetsbedömning. Tabellen ger läsaren information om författarnamn, 

publiceringsårtal, studiens syfte, metod, undersökningsgrupp, eventuellt 

bortfall, studiens resultat och metodologiska kvalitet (Willman et al. 2011, 93-

94). 
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Analys 

Ett fokus sattes på varje enskild studies resultat, likheter och skillnader, samt 

fokus på om studien hade fångat den företeelse som var avsedd att studeras 

(Friberg 2012, 124-128). En innehållsanalys på manifest nivå genomfördes. 

Det innebär att meningsbärande enheter, kondensering och kategorisering 

görs ur de utvalda artiklarna, där de olika studiernas resultat grupperas i olika 

kategorier för att lättare kunna se vad som ska analyseras. Ur materialet togs 

meningsbärande enheter, som förkortades, men där huvudinnehållet 

bevarades. Utifrån detta bildades kategorier, som bestod av material som hade 

något gemensamt. När analysen var klar formulerades en text utifrån de 

sorterade kategorierna så att de beskrev de analyserade studierna och 

presenterades på ett så tydligt sätt som möjligt (Willman et al. 2011, 112-113).  

 

Att analysera innebär att plocka isär någonting i dess beståndsdelar för att 

sedan foga samman bitarna till en helhet, sen är det upp till författaren att gå 

vidare och tänka självständigt dvs. att inte bara jämföra och konstatera 

(Alvehus 2013, 107- 108).  

 

Forskningsetik 

Artiklarna granskades kritiskt gällande deltagarnas samtycke, information, 

personuppgifter och konfidentialitet enligt god forskningsetik (Olsson och 

Sörensen 2011, 84-85). Studierna undersöktes enligt Willmans modifierade 

granskningsmall (Se bilaga 4) för att se om studierna som ingick i resultatet 

hade genomgått en etisk granskning och genom denna var etiskt godkända. I 

urvalet av artiklar till resultatet användes därför endast de artiklar som hade 

genomgått ett etiskt godkännande, eller hade ett frivilligt deltagande. För att 

säkerställa de etiska aspekterna hos de artiklar som inte i klartext angav att de 

var etiskt godkända, gjordes en sökning på de publicerade tidskrifterna. Där 

framkom det att de blivit granskade av en etisk kommitté. Deltagarna i 

studierna skulle ha behandlats enligt principen om att göra gott-inte skada. 

Det innebär att studien skulle medföra goda konsekvenser och minimera 

risken för skada. Hänsyn togs även till autonomiprincipen vilket innebar att 

det skulle vara frivilligt att delta i studien och att deltagarna hade gett sitt 
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samtycke, antingen skriftligt eller muntligt. De skulle även ha rätt att avbryta 

sin medverkan utan att behöva ange en anledning. Det är även viktigt att 

informera om att uppgifter om personen är konfidentiella och att obehöriga 

kan ej få tillgång till något material (Vetenskapsrådet, 2013). 

Rättviseprincipen fanns även med i det etiska förhållningssättet. Den har 

tillkommit för att skydda sårbara gruppers rättigheter. Det är läkarens plikt 

att skydda deltagarens hälsa i forskningsprojekt enligt 

Helsingforsdeklarationen (World Medical Association 2013). 

Litteraturstudien har inte uteslutit någon studie pga. deltagares kön, kultur 

eller samhällsklass, ett beslut som vi grundar på rättviseprincipen. 
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Resultat 

Resultatet presenteras utifrån de sju kategorierna som framkom efter att en 

analys av de nio utvalda vetenskapliga artiklarna genomförts. 

Mental påverkan 

Vid en studie från USA gjordes en jämförelse mellan naturmiljö och 

stadsmiljö där flera fördelar med naturmiljön hittades. Studiens syfte var att 

jämföra mental och fysisk återhämtning samt förmågan till riktad 

uppmärksamhet mellan deltagare som promenerat i naturmiljö och deltagare 

som promenerat i stadsmiljö. Studien hade en utomhusfas som bestod av 

promenader samt en inomhusfas som bestod av olika typer av utsikt från 

fönster. Naturmiljön gav både fysisk och mental återhämtning. Den positiva 

effekten ökade när deltagarna promenerade i naturreservatet men minskade 

när deltagarna promenerade i stadsmiljön. Även känslor av ilska och 

aggressivitet minskade i naturmiljön men ökade i stadsmiljön. Känslor av 

rädsla mättes men där gick det inte att se någon signifikant skillnad mellan de 

olika miljöerna (Hartig et al. 2003). 

 

Andra studier styrker detta resultat, bland annat gjorde Barton et al. (2012) en 

utvärdering av ett ”grönt promenadprogram” i England för personer med 

mental ohälsa genom att jämföra den mentala påverkan detta hade på 

deltagarna jämfört med deltagare i en simgrupp och deltagare i en social 

aktivitetsgrupp. Personerna deltog i ett av de tre programmen en gång i 

veckan i sex veckor och fyllde i utvärderingsenkäter under tiden. Både 

självkänslan och det allmänna humöret förbättrades signifikant för alla tre 

grupperna men omfattningen av förändringen skilde sig lite åt. Vad gällande 

gruppen som deltog i naturprogrammet gick det att se en betydande 

förbättring av självkänslan jämfört med den sociala aktivitetsgruppen. 

 

Berman et al's. (2012) studie från Canada hade som syfte att undersöka om 

naturpromenader kunde vara till nytta för personer med depression. De mätte 

humör och korttidsminne på deltagarna som fick genomföra både 

naturpromenader och stadspromenader. Även i denna studie ökade positiva 
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känslor mest för deltagarna som genomfört naturpromenader. Minskning av 

negativa känslor gick att se efter bägge typer av promenader utan någon större 

skillnad mellan grupperna, de negativa känslorna minskade ungefär lika 

mycket. 

 

En stressad livssituation var, i England, förknippat med en försämrad hälsa, 

ökad stress och risk för depression. Promenader i naturområden kunde dock 

vara en skyddande faktor mot de negativa effekterna av en stressad 

livssituation (Marselle et al. 2013; Marselle et al. 2014). 

 

Hansmann et al. (2007) beskrev hur stressade personer i Schweiz kunde 

uppleva naturen som en möjlighet till återhämtning. De bedömde först 

deltagarnas orsak till stressade känslor, stressnivå, huvudvärk och upplevelse 

av balans i livet. Den vanligaste orsaken till stress var arbete, skola och 

universitet. Mätningar genomfördes både innan och efter interventionen och 

det gick då att finna att stressnivå och huvudvärk minskade signifikant samt 

att känslor av välbefinnande ökade. Det som även gick att se var att 98.4% 

respektive 97.4% av deltagarna som vistats i skog respektive parker uppgav att 

vistelsen hade förbättrat deras hälsa och välbefinnande. Studien kunde även 

visa på att de som praktiserat någon form av lite ansträngande aktivitet i 

naturen kunde känna en ännu högre grad av förbättrad hälsa än de som valde 

att ta det lugnt. 

 

Naturpromenaders påverkan på uppmärksamhet och 

koncentration 

Gatersleben & Andrews studie (2013) från England visade på att 

försökspersoner som utfört ett test i uppmärksamhet och koncentration fick 

förbättrat resultat efter promenader i skogsmiljö med öppen och gles skog, 

men försämrat resultat efter promenad i tät skog. Berman et al's (2012) studie 

från Canada undersökte om korttidsminnet hos personer med depression 

kunde förbättras av vistelse i natur. Deltagarnas minne och koncentration 

ökade avsevärt, nära 5 gånger mer efter sin naturpromenad, än efter sin 

stadspromenad. 
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Hartig et al. (2003) ville i sin studie undersöka hur stress och förmågan till 

riktad uppmärksamhet kunde påverkas av vistelse i natur- och stadsmiljöer. 

De utvalda deltagarna var 112 slumpvis utvalda yngre vuxna i USA. De fick 

utföra ett koncentrationstest och sedan gå en natur eller stadspromenad och 

efter den utföra ännu ett test. Testresultatet visade dock på väldigt få 

skillnader inom de olika testgrupperna. 

 

En aktiv livsstil i naturen som behandling vid mental ohälsa 

Enligt en studie gjord i Schweiz av Hansmann et al. (2007) kunde en aktiv 

livsstil som t.ex. jogging, cykling och bollspel förbättra den mentala hälsan 

avsevärt. Återhämtningsresultatet för stress var högt, huvudvärk kunde 

minskas och välbefinnandet ökade avsevärt. Resultaten stödjer tidigare 

forskning angående att aktiviteter i gröna områden ökar välmående och 

återhämtning från stress. Även aktiviteter med lägre intensitet visade sig 

förbättra och ge en långvarig effekt på den mentala hälsan. 

 

 

Även Marselle et al. (2013) kom fram till att någon form av mer ansträngande 

fysisk aktivitet har positiv påverkan på det mentala välbefinnandet, ger 

minskad depression och ökat välmående. Detta i kombination med 

naturvistelse gav ännu bättre effekt än endast fysisk aktivitet. Marselle et al. 

(2014) kom fram till samma slutsats, att ökat antal naturpromenader och 

fysisk aktivitet minskade risken för depression. Längden på själva 

naturpromenaden utgjorde en marginell skillnad för att minska depression. 

Däremot är fysisk aktivitet sedan länge känt som en hälsofrämjande faktor 

och Marselle et al. benämner kombinationen av denna åtgärd tillsammans 

med natur som ett bra sätt för att uppnå optimal hälsofrämjande effekt. 
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Gruppromenader i naturen 

Förutom att kunna kombinera naturpromenader med fysisk aktivitet har 

Marselle et al. (2014) studerat vilka mentala, emotionella och sociala effekter 

som naturpromenader i form av gruppaktivitet i England kan ge. Resultatet 

visade på att gruppromenader i naturen kan signifikant minska nivån av 

depression, stress och negativa känslor samt öka de positiva känslorna och 

välbefinnandet ännu mer jämförelsevis med att promenera själv. 

 

Marselle et al. (2013) undersökte om gruppromenader i vissa typer av 

landsbygd i England kunde ge bättre mental och emotionell effekt än 

promenad i stadsmiljöer. Deltagarnas nivå av stress, depression, emotionellt 

och mentalt välbefinnande mättes innan och efter promenaden. I jämförelse 

med stadsmiljön gav gruppromenaderna i landsbygd ett större välbefinnande 

och större minskning av stress och negativa känslor. Även promenader i gröna 

alléer visade på samma positiva resultat. Deras resultat visade att vissa små 

förändringar i promenaderna, som att gå 15 min extra eller lägga till en extra 

promenad, kunde ha positiv inverkan på känslor och stress. Det gick att se ett 

marginellt samband mellan tiden på gruppromenaden och minskning av 

depression. Depressionen motverkades mer om promenaden förlängdes med 

15 minuter. 

 

Olika miljöer påverkar den mentala hälsan på olika sätt 

Deltagare i studien av Gatersleben & Andrews (2013) visade att skog som 

naturmiljö kan påverka människor på olika sätt, att den ibland kan öka 

stressnivåerna och vara skrämmande. Platser där det fanns öppna ytor och få 

gömställen upplevdes som mindre farliga och mindre skrämmande än platser 

med tät vegetation och kort synfält. Studien visade på att de olika känslorna av 

förväntad fara och rädsla inte gav den förväntade återhämtningen. Denna 

studie utfördes i England där deltagarna fick ett frågeformulär och fick se en 

video med olika bilder på skog med olika grader av både öppna ytor och 

mycket tät skog. 
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Gatersleben & Andrews utförde vid samma tillfälle en studie utomhus. Den 

visade på att upplevelser i natur med öppna ytor och god sikt kan ge positiv 

effekt genom att minska negativa känslor, öka uppmärksamheten och minska 

psykisk utmattning i större utsträckning än en tät skog eller park med många 

gömställen. En skillnad mellan studierna var att uppmärksamhet och 

koncentration förbättrades mer när personerna tog en promenad utomhus än 

när de såg bilder på sin promenad. De positiva förändringarna gällande 

humör, rädsla och uppmärksamhet var högre utomhus än inomhus, medan 

förändringar i ilska, aggressioner och positiva känslor påverkades mer i 

bildspelet. 

 

En fältstudie som gjordes i Schweiz undersökte vilken typ av hälsofrämjande 

effekt en vistelse i en stadsnära skog och park kan ha. De tillfrågade fick svara 

på frågor om olika källor till stress. Den vanligaste uppgivna källan var arbete 

och skola. De tillfrågade fick även svara på frågan om vad de skulle 

rekommendera för typ av återhämtning om en vän led av stress. Av åtta 

alternativ var att promenera i skogen det mest rekommenderade. Resultatet 

av studien visade på positiva effekter, ökat välbefinnande och 

stressåterhämtning vid vistelse i skog och parker och utövande av aktiviteter 

utomhus. Den positiva effekten förstärktes i takt med att vistelsen i miljön 

förlängdes. Deltagarna i studien ombads beskriva sina aktiviteter. Svaren 

varierade beroende på var de befann sig. De som vistades i skogen 

promenerade medan mer stillsamma aktiviteter förekom i större utsträckning 

i parken. En bidragande effekt till den positiva påverkan i just parkmiljö kan 

ha varit att den hade en stor damm. Närvaro av vatten kan ha en förstärkande 

hälsofrämjande effekt (Hansmann et al. 2007). 

 

Det finns många olika typer av naturmiljöer och förutom att promenera i skog 

och parker har det även studerats hur promenader i trädgårdar påverkar den 

mentala hälsan. Ett exempel på detta är en studie gjord i USA av Mc Caffrey et 

al. (2010). Efter sex månaders datainsamling studerades effekten av 

trädgårdspromenader i kombination med en form av daganteckningar på 

äldre personer med depression. Nivån av depression mättes med GDS 

(Geriatric Depression Scale) innan och efter trädgårdspromenaden och 
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resultatet visade på en signifikant skillnad. Efter promenaderna uppmättes en 

lägre nivå av depression i jämförelse med testresultaten innan promenaderna. 

Deltagarna rapporterade positiva känslor efteråt. De uttryckte bland annat att: 

 

”promenaderna var en gåva, oavsett hur det kändes i början så kände man 

alltid glädje i slutet”, 

”Jag är så glad att jag kunnat delta i promenaderna...även om jag var på 

dåligt humör gav promenaderna mig ro.” 

”Skönheten och lugnet i trädgården gav mig en ny inställning till mina 

problem” 

”Trädgårdarna gjorde mig lugn” 

”Promenaderna öppnade mina ögon och hjälpte mig att se med perspektiv 

på mina problem och rädslor och gör det lättare att leva med dom” 

(Mc Caffrey et al. 2010) 

 

I en observationsstudie utförd i England av Mitchell (2013) tillfrågades 

människor om de upplevde att fysisk aktivitet i kontakt med naturen kunde ha 

en helande effekt. Studien ville undersöka om fysisk aktivitet i naturmiljö 

hade bättre effekt på mental ohälsa än vad aktiviteter i annan miljö hade. 

Studieresultatet visade att för de som regelbundet utövade fysisk aktivitet, 

åtminstone en gång i veckan, i parker eller skog halverades risken för mental 

ohälsa jämfört med hos de som inte vistades där. För varje tillfälle man 

vistades i naturmiljö minskade risken för mental ohälsa. Även närhet till ett 

grönområde i form av visuell kontakt kunde ha en positiv påverkan på hälsan. 

 

Fysiologiska effekter 

Hartig et al. (2003) ville även jämföra om omgivningar kunde påvisa 

skillnader fysiologiskt. För att avgöra den frågan fick deltagarna utföra ett test 

och under tiden mätte man blodtrycket på deltagarna när de satt inne i ett 

rum med eller utan utsikt. Man mätte även blodtrycket innan och efter att de 

promenerat i naturen och i staden. Resultatet visade på att det diastoliska 

blodtrycket gick ned snabbare hos de som haft ett fönster med utsikt än de 
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som inte hade någon utsikt. Under promenaderna sjönk blodtrycket hos de 

som vandrade i naturen medan blodtrycket ökade hos de som gick i staden. 

 

I Gatersleben & Andrews (2013) undersökning från England studerades 

fysiologiska data och det visade sig att pulsen var signifikativt lägre vid 

promenader utförda i den öppna skogen än i den täta. I en jämförelse mellan 

promenader i verklig natur och promenader som utfördes visuellt i ett labb 

visade det sig att pulsen var lägre hos dem som såg på en film med skog och 

parker med öppna ytor och få gömställen än de som promenerade i verklig 

natur. En anledning till att pulsen inte gick ner hos de som promenerade kan 

bero på att de utförde en fysisk aktivitet, medan den andra gruppen satt stilla. 

I studien noterades även att känslor som exempelvis rädsla och oro kan höja 

pulsen och kan framkallas av att vistas i verklig natur. 

 

Riskreduktion för mental ohälsa 

I en observationsstudie från England undersöktes det om fysisk aktivitet i 

naturen kunde ha en helande effekt. Ett stort antal deltagare fick fylla i 

frågeformulär om sin mentala hälsa och sitt välbefinnande samt när och var 

de utförde sina aktiviteter. Resultatet visade att personer som vistades 

regelbundet i skogsmiljöer löpte ca 50% lägre risk för mental ohälsa än icke-

besökare av skogsmiljöer. Varje extra vistelse i naturmiljö per vecka gav en 6 

% lägre risk för mental ohälsa (Mitchell 2013). McCaffrey (2010) kom fram till 

att trädgårdspromenader tillsammans med tid till reflektion var viktiga 

resurser eftersom det visade sig kunna minska depression hos äldre, vilka 

tillhör en grupp med hög depressionsförekomst som kan leda till både högre 

mortalitet och morbiditet. 
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Diskussion 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva naturpromenaders påverkan på 

personer med mental ohälsa. Ett neutralt förhållningssätt användes för att 

kunna fånga upp både positiv och negativ påverkan av naturpromenader och 

genom detta inte låta egna åsikter påverka studien. Dock framkom det 

mestadels att naturpromenader hade en övergripande positiv påverkan på 

många olika områden. Känslor av stress, ilska och aggressivitet minskade 

medan de positiva effekterna ökade. Självkänsla, humör, koncentration och 

korttidsminne förbättrades. Även risken för depression och andra typer av 

mental ohälsa minskade. Flertalet olika naturmiljöer som skog, parker och 

trädgårdar gav positiva resultat. Dock fanns även studier som visade på att 

vistelse i tät skog kan öka negativa effekter, tex känslan av stress. Det visade 

sig att en mer ansträngande fysisk aktivitet i naturmiljöer gav ett ännu bättre 

resultat än tex. fysisk aktivitet inomhus. Därför ansågs kontakt med naturen 

vara en viktig resurs till förbättrad folkhälsa. 

 

 

Resultatdiskussion 

Utifrån litteraturstudiens resultat kan slutsatsen dras att naturpromenader 

har en positiv effekt. Resultatet besvarar frågeställningarna då flertalet studier 

jämförde hälsoeffekterna av stadspromenader och naturpromenader och fann 

mestadels positiv påverkan av naturpromenaderna. Promenaderna ansågs ha 

en skyddande effekt mot de negativa effekterna som stress kan ge samt ansågs 

kunna motverka depression. Enligt Donovan et al. (2013) kan stress påverka 

hälsan negativt och leda till flera olika tillstånd som kronisk trötthet och 

depression, samt dåliga vanor som rökning, alkoholdrickande, dålig kost och 

otillräcklig fysisk aktivitet.  

 

Litteraturstudiens resultat stärks av en reviewstudie utförd i Sverige av 

Annerstedt och Währborg (2011). Studien pekade på att naturanpassad terapi 

i form av trädgårdspromenader, vildmarksliv och äventyrsterapi hade en 

positiv mental, fysisk och social effekt och kunde minska symtom på flera 

olika typer av sjukdomar. De flesta studierna i reviewstudien visade på goda 
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resultat gällande förbättrat humör, mental ohälsa och social funktion. Men 

alla studier visade inte på goda resultat, t.ex. kunde en studie på personer med 

post-traumatiskt stressyndrom, PTSD, inte rapportera några förbättringar 

gällande PTSD-diagnosen. Uppföljningar på upp till två års tid gjordes på de 

olika studierna med mer eller mindre positiva förbättringar. 

I studien kom de fram till att det fanns ett ganska litet, men pålitligt evidens 

som påvisade stöd för tesen att naturvistelse som behandling vid allt ifrån 

fetma till mental ohälsa ger påtagliga förbättringar. Därför ansåg de att en 

regelbunden kontakt med naturen var en viktig resurs till förbättrad folkhälsa. 

 

Utifrån litteraturstudiens resultat kan slutsatsen dras att olika former av 

naturpromenader bör räknas in i valet av behandlingsalternativ vid mental 

ohälsa. Detta stärks av en studie gjord av McQueen (2012). Studien lyfter upp 

behovet av bättre behandlingsalternativ till depression då depression ansågs 

som en av de vanligaste orsakerna till att äldre gjorde självmordsförsök, 

framförallt då depressionen ofta var underbehandlad.  

 

Utifrån litteraturstudiens resultat gick det att se att flertalet naturmiljöer 

skulle kunna gå att användas inom vården. De naturmiljöer som studerats i 

artiklarna är olika typer av skog, parker, trädgårdar och närhet till vatten. 

Burton (2008,) beskriver hur en mentalsjuksköterska såg naturen som en 

resurs och nyttjade många olika typer av miljöer i sitt arbete. Han startade en 

patientgrupp där deltagarna fick utöva flera typer av naturaktivitetet, allt från 

vandring till klättring, och där de såg flertalet fördelar för patienterna i och 

med utövandet av dessa aktiviteter.  

 

Ett annat exempel på hur naturpromenader skulle gå att implementeras i 

vården är att använda sig av natur på recept. Naturvårdsverket (2006) har 

sammanställt naturens många användningsområden och bland annat lyft upp 

hur natur på recept hade positiv effekt på en patientgrupp i Michigan. 

Patienterna fick välja om de ville promenera, cykla eller arbeta i trädgården. I 

dagsläget finns det redan FaR, Fysisk aktivitet på Recept, i Sverige vilket har 

många positiva hälsofrämjande effekter men det skulle kunna vara en 

intressant utmaning att NaR (Natur på Recept) börjar testas mer utbrett även 
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i Sverige. Täby kommun (Täby kommun, 2014) har nyligen genomfört en 

pilotsatsning med NaR som genomförs i samarbete med lokala vårdgivare och 

där personer med stress eller depression erbjuds guidade naturpromenader. 

Författarna till litteraturstudien anser det dock viktigt att denna typ av 

behandlingsalternativ genomförs inom ramarna för vetenskaplig evidens. 

 

I litteraturstudiens resultat ansågs både positiv och negativ påverkan av 

naturpromenader som intressanta fynd. Därför ansågs en artikel som tog upp 

att viss naturmiljö även hade en negativ effekt på den mentala hälsan vara ett 

positivt komplement till studien. Skog med tät vegetation och kort synfält 

kunde upplevas som en mer skrämmande och farlig plats och kunde därför 

öka stressnivåerna och förhindra återhämtning. Detta är viktigt att ta hänsyn 

till och vara uppmärksam på för att kunna hjälpa människor att uppnå 

optimal hälsa på bästa sätt. 

 

Angående vilka olika kombinationer av naturpromenader som påverkar 

hälsan gick det i litteraturstudiens resultat att se att natur i kombination med 

fysisk aktivitet gav extra god effekt. Natur i kombination med fysisk aktivitet 

gav högre återhämtningsresultat från stress samtidigt som huvudvärk 

minskade och välbefinnandet ökade. Anledningen ansågs vara att denna form 

av utomhusaktiviteter har en flerdimensionell påverkan på både kropp och 

själ vilket ger bättre resultat än om fokus endast läggs på en av delarna. Clarke 

(2010) visar på vikten av att ha ett holistiskt synsätt på människan. I ett 

verkligt holistiskt synsätt ska varje del av människan tas hänsyn till och 

värdesättas och ses som ett bidrag och ett komplement till varandra. Clarke 

beskriver hur personalen, framförallt sjuksköterskorna, inom psykiatrin 

förväntas kunna se just hela människan och inte endast kroppen. Meyer et al. 

(2014) beskriver i sin studie att just fysisk aktivitet är kopplat till en högre 

självuppskattad hälsa samt bättre mental hälsa. 

 

Detta stärks av en review skriven i England av Frances (2006) som visar på att 

aktiviteter utomhus kan ha en betydande hälsofrämjande effekt och kan 

därför användas i terapeutiskt syfte. Studien definierade aktiviteter utomhus 

som promenader, vandring, orientering och cykling och dessutom klättring, 
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paddling och segling. Genom att utföra någon eller några av dessa aktiviteter 

och värdera det som en viktig sysselsättning kunde det förstärka självkänslan 

och öka en känsla av livskvalité för människor med mental ohälsa. Den sociala 

situationen kunde förbättras, och ge fler möjligheter till social gemenskap. 

Sysselsättningar som hade en flerdimensionell påverkan på både kropp och 

själ hade en större effekt än sysselsättningar riktat till antingen endast fysisk 

träning eller till mentalt välbefinnande. 

 

I litteraturstudien fanns det delade meningar om hur längden på själva 

naturpromenaderna inverkade på effekten. Vissa studier menade på att det 

endast fanns en marginell skillnad medan andra studier såg en förbättrad 

effekt vid varje förlängd kvart av längre utomhusvistelse. Vidare gick det att 

finna att regelbunden naturaktivitet, minst en gång i veckan, halverade risken 

för mental ohälsa. 

 

Förutom att natur och fysisk aktivitet var en kombination som gav en god 

effekt visade även resultatet på att gruppromenader i naturen var en 

kombination som gav god effekt. Det visade sig att i jämförelse med att 

promenera själv så kunde promenader i grupp ytterligare minska nivån av 

stress och depression samt öka emotionellt och mentalt välbefinnande. 

Gardner et al. (2000)beskriver hur människan som individ är en social varelse 

som har ett behov av att känna en känsla av tillhörighet. Detta stärker de 

studier som menar att just naturvistelse i grupp kan ge ännu högre 

välbefinnande och minskad stress. 

En teori som stärker litteraturstudiens resultat är Attention Restoration 

Theory. Förmågan till riktad uppmärksamhet kan ha en stor betydelse för 

individen och en överbelastning påverkar den psykiska hälsan negativt. 

Attention Restoration Theory belyser vad som kan hjälpa till i återhämtningen 

från ett sådant negativt tillstånd. Där har det visat sig att vistelse i natur gav 

en hög grad av återhämtning. Anledningen till det anses vara att vistelse i 

naturområden ger en känsla av att komma ifrån vardagen en stund samtidigt 

som det ger en känsla av fascination. Alla former, färger och mönster tar 

individens uppmärksamhet men på odramatiskt och kravlöst sätt vilket är 

hälsosamt då det gör att det går lättare att släppa andra kravfyllda tankar. 
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Vidare anses naturen ge en känsla av rymd vilket kan göra att man tycker 

befinna sig i en annan värld. Den fjärde anledningen ansågs vara att 

människor upplever det mindre ansträngande att vistas i naturmiljö än i en 

mer civiliserad miljö även om det oftast är det som är den mest kända miljön 

för individen. Naturmiljön ansågs vara mer kompatibel med människan än 

stadsmiljön (Kaplan 1995).  

 

Metoddiskussion 

Datainsamlingen bestod av en kvantitativ studiedesign, som innebär att någon 

form av mätning eller observation har gjorts. Den beskriver något och ser om 

det finns något samband samt att den jämför olika saker (Billhult och 

Gunnarsson 2012, 116). Efter genomläsning, kvalitetsgranskning och analys 

valdes artiklar med kvantitativ forskning ut, där validitet och reliabilitet 

eftersträvades, dvs. att man mäter det som är avsett att mätas samt att 

mätningen har genomförts på ett tillförlitligt sätt. Vad gäller resultatets 

tillförlitlighet är det viktigt att redovisa metoden och hur kategoriseringen har 

gått till, samt att det finns trovärdighet och att studien är överförbar. 

 

Artiklarna söktes i flera databaser och urvalet skedde i tre steg. Först lästes 

titeln och sedan abstraktet. Om det verkade relevant lästes hela artikeln. Om 

dessa artiklar var av intresse, söktes det även efter fler artiklar med hjälp av 

deras nyckelord. Genom detta urval har studien en sökmetod som är utförd på 

ett tillfredsställande sätt. De flesta av studierna är genomförda i Europa och 

Nordamerika. Därför har generaliserbarheten för litteraturstudien stärkts då 

personerna i studierna har befunnit sig i liknande sociala kulturer. 

 

En styrka med studien är att artikelsökningarna skedde i flera databaser. Flera 

av studierna som användes hade dessutom ett stort deltagarantal som 

möjliggjorde att effekten av en åtgärd kunde fastställas på ett säkrare sätt. 

Sammanställningarna av studierna visade på liknande resultat vilket ökar 

tillförlitligheten för en litteraturstudie enligt Lundman och Graneheim (2012, 

198). 
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Artiklarna granskades av båda författarna genom att individuell genomläsning 

genomfördes ett flertal gånger. Sedan lästes artiklarna igenom tillsammans av 

författarna innan en jämförelse gjordes och där de inkluderade artiklarnas 

kvalité diskuterades. Detta tillvägagångssätt stärker reliabiliteten i studien. 

För att utföra kvalitetsgranskningen användes Willmans granskningsmall 

modifierad av författarna. En mall för kvantitativ forskning respektive en för 

kvalitativ användes då studien från början innehöll fler kvalitativa artiklar 

men där de flesta av dessa senare exkluderades. Två av artiklarna 

exkluderades även på grund av låg kvalité och irrelevant fokus. De 9 artiklar 

som användes hade en kvantitativ design. En etisk granskning utfördes på alla 

inkluderade artiklar som även bidrog till vilken poäng de fick på 

kvalitetsgranskningsmallen och som bidrog till beslutet om exkludering eller 

inkludering. 

 

Som analysmetod valdes en innehållsanalys på manifest nivå, att analysera 

det som direkt uttrycks i texten, då detta ansågs vara det bäst lämpade 

alternativet för denna typ av studie. Innehållsanalysen utfördes av bägge 

författarna där meningsenheter plockades ut från texten och kategorier sedan 

kunde bildas. Utifrån kategorierna skrevs sedan en text ihop som bildade en 

ny helhet vilket presenterades som studiens resultat. Genom att noggrant 

beskriva hela arbetsprocessens gång, från artikelsökningen till 

sammanställandet av resultatet, stärktes studiens reliabilitet och validitet. 

 

En svaghet som kan tänkas sänka studiens reliabilitet är att författarna inte 

hade någon erfarenhet sedan tidigare av att genomföra litteraturstudier. Detta 

förbättrades dock genom att man sökte efter kunskap om hur litteraturstudier 

genomförs både via olika typer av kurslitteratur men även via vetenskapliga 

artiklar vilket ses som en styrka i studien. Reliabiliteten stärktes ytterligare 

genom att författarna fick handledning under processens gång som utfördes 

av en handledare med rätt kompetens. 

 

Den begränsade tiden var ytterligare en faktor som ansågs som en 

begränsning i studien. Ganska mycket tid gick till att läsa in sig på hela 

processen och även att formulera ett syfte som var tillräckligt preciserat och 
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inte så omfattande. Vid mera tid skulle varje steg i processen kunnat arbetats 

igenom ytterligare vilket skulle kunnat bidra till en större reliabilitet. 

 

Författarnas förförståelse kan ses som ytterligare en svaghet i studien då 

bägge är aktiva utövare av aktiviteter i naturmiljö och finner det som en 

påtaglig avkoppling för kropp och själ. Det skulle kunna innebära att en 

svårighet att se de mer negativa effekterna som framkom i studierna. Detta 

togs dock hänsyn till tidigt i studien genom att en diskussion kring problemet 

hölls och ett beslut att aktivt tänka på att ha ett neutralt förhållningssätt togs 

samt att försöka vara uppmärksam på om det fanns någon studie som beskrev 

något negativt. Det visade sig finnas någon enstaka studie som belyste negativ 

påverkan och som då ansågs som ett värdefullt komplement till studien och 

därför inkluderades efter kvalitetsgranskningen. 

 

Artiklarna är skrivna på engelska vilket skulle kunna innebära att det har 

gjorts felaktiga översättningar eller tolkningar. För att motverka detta 

analyserades artiklarna först av författarna var för sig, för att sedan diskutera 

igenom tillsammans för att säkerställa att en gemensam förståelse för artikeln 

fanns. Litteraturstudiens resultat baserades på de olika artiklarnas resultat, 

men även en liten del av någon av artiklarnas diskussion användes. Detta 

skulle kunna innebära att artikelförfattarnas egna åsikter speglades och inte 

endast fakta. Hänsyn till detta togs dock genom att en noggrann 

innehållsanalys av dessa meningar gjordes. 

 

Forskningsetisk diskussion 

Författarna till litteraturstudien strävade efter att beskriva artiklarna utan 

subjektiva tolkningar. Genom att sammanställa resultatet, en referenslista 

samt en söktabell möjliggörs en etisk granskning av litteraturstudien. Pågrund 

av författarnas etiska förhållningssätt samt att en etisk granskning av 

artiklarna gjordes så ges litteraturstudien högre kvalitet. Resultatet är etiskt 

försvarbart så länge eventuella implementeringsåtgärder baseras på evidens 

samt att etiska principer, exempelvis Göra-gott-inte-skada och 

autonomiprincipen, tas hänsyn till. Exempel på hänsynstagande enligt de 

etiska principerna kan vara att personer ska ha möjlighet att välja ifall de vill 
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delta i naturpromenader eller inte samt att naturpromenadernas positiva 

effekter ska vara dokumenterade och övervägande. 

 

Betydelse för omvårdnad 

Då flertalet studier visar på att naturpromenader har en positiv inverkan på 

personer med mental ohälsa går det lättare att argumentera och motivera 

varför det bör arbetas mer utbrett med den typen av interventioner inom 

vården. Det går också att visa på vilka typer av naturpromenader som ger 

bättre eller sämre effekt. 

 

I dagsläget går det att märka av en begränsad tillgång till natur inom 

vården.  Denna litteratursammanställning visar på att den begränsade 

tillgången är till en stor nackdel för patienterna då det har kunnat påvisats att 

patienter som har tillgång till natur blir snabbare utskrivna från sjukhuset, 

upplever mindre fysisk och psykisk smärta och behöver inte ta lika mycket 

läkemedel (Cutshall et al. 2011; Ulrich 1984). 

 

Detta betyder att många patienter i dagsläget inte får den goda vård som de 

har rätt till och att sjukvården inte fullt ut uppfyller kravet på att förebygga 

ohälsa som de enligt den svenska hälso och sjukvårdslagen har som skyldighet 

att göra (SFS 1982:763). 

 

Sammanställningen visar vidare på olika sätt att integrera naturpromenader i 

vården vilket skulle kunna inspirera, motivera och stödja vårdpersonal 

ytterligare i arbetet mot en bättre vård. Personalens hälsa skulle också 

påverkas positivt då de förhoppningsvis skulle känna sig mindre stressad när 

patienterna mår bättre. Sen skulle naturpromenader i vården även kunna ha 

en direkt påverkan på personalen om det tex. skulle kunna gå att använda sig 

av sådana behandlingar  inom tex. slutenpsykiatrin eller äldreomsorgen. 

Genom detta skulle även personalen få tillgång till naturmiljöer vilket kommer 

påverka deras fysiska och psykiska hälsa. 

 

Detta skulle leda till mindre sjukskrivningar och bättre ekonomi för 

arbetsplatsen. Ekonomin skulle ytterligare förbättras då ökat antal naturinslag 
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i vården enligt Cutshall et al (2011) kan innebära en minskad självuppskattad 

smärta hos patienterna som i så fall skulle kunna innebära minskad 

förskrivning av analgetika samt att det enligt Ulrich (1984,) skulle kunna 

förkorta vårdtiderna då patienterna blir utskrivna snabbare. 

 

Även Währborg et al (2014) kom i sin studie fram till att naturtillgång för 

patienterna minskar vårdkonsumtionen och förbättrar ekonomin inom 

hälsosjukvården. Deras studie genomfördes på patienter med stressyndrom 

och/eller depression och som fick delta i ett naturbaserat 

rehabiliteringsprogram. Patienterna hade, vid studiens början, ett högre 

behov av vårdkontakt än befolkningen i övrigt, speciellt patienterna inom 

psykiatrin som hade upp till 20ggr mer kontakt med vården i jämförelse med 

övriga befolkningen. Efter att de deltagit i programmet hade dock behovet av 

vårdkontakt sjunkit framförallt för patienter inom psykiatrin samt 

primärvården. Währborg et al menar att denna minskade vårdkonsumtion 

bidrar till minskade kostnader för vården. 

 

 

Slutsats 

Litteraturstudiens resultat visar på att naturpromenader som en förebyggande 

åtgärd eller behandling för personer med mental ohälsa har en övergripande 

positiv effekt. Åtgärden kan hjälpa personer att få en förbättrad mental hälsa 

genom att den visade sig kunna öka positiva känslor som även påverkade 

självkänslan och humöret i en positiv riktning. Naturpromenader minskade 

risken för depression och andra typer av mental ohälsa. Litteraturstudien 

berörde även vilken typ av naturpromenader som visat sig kunna ge bättre 

eller sämre effekt. där gick det att se att tät skog har en sämre återhämtande 

effekt än mer öppen skog. Den inhämtade kunskapen och genomförda 

sammanställningen är inte bara intressant för personal inom vård och omsorg 

utan även för personer som planerar och designar naturområden och 

samhället i stort. 
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Fortsatt forskning 

Naturpromenader är sammantaget en viktig intervention som bör studeras 

mer för att kunna användas som en resurs inom vården. Framtida forskning 

skulle behövas för att utvärdera effekten av "Natur på recept". Det skulle även 

gå att forska kring om "Gröna" sjukhus skulle kunna förbättra hälsan för 

patienter och personal. Vidare forskning skulle även behövas för att 

undersöka hur naturpromenader påverkar andra typer av ohälsa. Det skulle gå 

att forska på fler varianter av natur tex. ridning för patienter, rullstolsturer i 

nationalparker, samt forskning kring fler typer av naturmiljöer tex. hav och 

fjäll. En sammanställning över vilka olika typer av naturaktiviteter det går att 

använda sig av till vilka olika typer av ohälsa skulle underlätta för vården att 

lättare få en överblick över aktuella behandlingsalternativ. 
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Tabell 1. Söktabell och urval              Bilaga 1 
 

 

 
Datum Databas Författare,år Sökord Limitation Antal 

Träffar 

Urval 1* Urval 

2** 

Urval 

3*** 

2014-

12-08 

CINAHL Barton et al, 

2012 

Interacting with nature AND 

mood AND affect AND green 

space 

Apply related 

word, English, 

1993-2014 

2 1 1 1 

2014-

11-03 

PsycINFO Berman et al, 

2012 

Interacting with Nature AND 

Mood AND Affect 

English 2 1 1 1 

2014-

11-16 

CINAHL Gatersleben & 

Andrews, 

2013 

Walk in nature AND Stress English 2 1 1 1 

2014-

11-03 

GreenFILE Hansmann et 

al, 2007  

Restoration AND Physical activity 

AND Well-being 

None 2 1 1 1 

2014- 

12-08 

PsycINFO Hartig et al, 

2003 

MM "stress" OR DE 

"psychological stress" AND 

walking AND well-being or 

health AND nature  

Apply related 

word English, 

2003-2014 

4 1 1 1 

2014-

11-16 

Pubmed Marselle et al, 

2013 

Psychological health AND 

Outdoor AND Walking 

None 20 2 2 1 

2014-

11-18 

PsycINFO Marselle et al, 

2014  

Group Walks AND Nature AND 

Mental Well being 

English 1 1 1 1 

2014-

12-08 

CINAHL Mc Caffrey, 

2010 

Garden AND walking AND 

depression 

English 5 1 1 1 

2014-

11-03 

CINAHL Mitchell, 2013 Psychological benefits AND 

environment AND mental health 

English, 

1998-2013, 

Academic 

Journals 

35 1 1 1 

* Antal utvalda titlar 

** Antal utvalda artiklar efter lästa abstrakt 
*** Antal utvalda artiklar efter genomläsning och kvalitetskontroll 

MM/ DE Thesaurus MESH/CINAHL headings 
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Hög kvalitet 10-13 poäng Medel kvalitet 5-9 Låg kvalitet 0-4 

10 7** 4* 

10 9  

10 9  

11   

11   

12   

13   

 
*Borttagen artikel på grund av låg kvalitet 
**Borttagen artikel på grund av irrelevant fokus 
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Författare, 

(år), Titel, 
Land  

Syfte Metod Antal deltagare 

Etisk reflektion  

Resultat Kvalitet 

Barton et al. 

(2012) 
Exercise, 

nature and 
socially 

interactive- 
based 

initiatives 
improve 

mood and 

self-esteem 
in the clinical 

population.  
England 

 

To evaluate two 

existing group 
based health 

promotion 
initiatives, 

social club and 
swimming 

group, and 
compare these 

to a new green 

exercise 
programe, 

weekly 
countryside and 

urban park 
walks. 

Deltagarna deltog i 

ett av de tre 
programmen 

1gång/vecka i sex 
veckor. Efter det 

fick de i fylla i 
frågeformulär, för 

att kunna analysera 
deras självkänsla 

och humör efter 

varje aktivitet. 

53 personer med 

varierande problem av 
mental ohälsa. Etiskt 

tillstånd till studien var 
erhållet. Deltagarna var 

informerade att 
deltagandet var frivilligt. 

Ett skrivet tillstånd från 
deltagarna samlades in 

där de informerades om 

att deras information 
skulle behandlas 

konfidentiellt. 

En signifikant 

effekt på 
självkänsla och 

humör var 
rapporterad efter 

deltagande i en 
session. Störst 

förbättring i själv-
känsla och humör 

var i den gröna 

tränings-gruppen, 
jämfört med den 

sociala aktivitets-
klubben. 

Hög 

Berman et al. 
(2012) 

Interaction 
with nature 

improves 

cognition and 
affect for 

individuals 

To explore 
whether 

walking in 
nature may be 

beneficial for 

individuals with 
depressive 

disorder. 

Humör och 
korttidsminne 

undersöktes med 
statistiska verktyg. 

Sedan fick 

deltagarna gå en 50 
minuters promenad, 

antingen i natur-

20 personer med 
depression.  

Etiskt prövad och 
godkänd. 

Ökat minne efter 
naturpromenaden 

i jämförelse med 
stadspromenaden. 

Deltagarna visade 

även på ett 
förbättrat humör. 

Hög 
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with 

depression. 
Canada 

eller i stadsmiljö. 

Efter det gjorde 
man en ny mätning. 

En vecka senare 
gjordes samma 

undersökning, fast 
då bytte man till 

den andra miljön. 

Gatersleben 
& Andrews 

(2013) 
When walking 

in nature is 
not 

restorative- 
the role of 

prospect and 
refuge. 

England 

To examine 
restoration in 

natural settings 
with different 

levels of 
accessibility, 

prospect and 
refuge. 

Två studier. 
En online enkät. 

Den undersökte 
genom ett bildspel 

om den förvärvade 
återhämtningen i 

omgivningen. 
Den andra 

undersökningen 
gick ut på 

återhämtning i 
utevistelse (n=17) 

och en 

videoinspelad 
upplevelse av 

samma 
naturpromenad 

(n=17). 
 

 

N=269 universitets-
studenter genomförde en 

online-enkät. N=17 gick 
en verklig 

utomhuspromenad, N=17 
såg samma promenad på 

video.  
Deltagandet i studien var 

frivilligt. 

Att vistas i 
naturen i områden 

med öppna ytor 
och utan skymd 

sikt kan upplevas 
som återbyggande 

för hälsan. 
Däremot 

upplevdes vistelse 
i natur med tät 

växtlighet och 
skymd sikt inte 

som det. Den kan 

även öka nivåer av 
stress och 

utmattnings-
syndrom.  

Medel 
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Hansmann   

et al. 
(2007) 

Restoration 
and stress 

relief through 
physical 

activities in 
forests and 

parks. 
Schweiz 

 

To assess the 

restorative 
effects of 

visiting an 
urban forest 

and a city park 

Deltagarna rankade 

sin huvudvärk, 
stress och sina 

känslor av balans i 
ett frågeformulär 

där de blev 
intervjuade i 

anslutning till att de 
vistades ute i olika 

miljöer.  

164 personer deltog i 

utfrågningarna.  

Huvudvärk och 

stress minskade 
signifikant och 

känslan av inre 
balans ökade. 

Medel 

Hartig 
et al.  

(2003)  
Tracking 

restoration in 
natural and 

urban field 
settings. 

USA 

To compare 
psycho-

physiological 
stress recovery 

and directed 
attention 

restoration in 
natural and 

urban field 

settings. 

Ett före- och efter 
promenad test 

utfördes för att 
mäta effekten av 

utomhusvistelsen. 
Blodtrycksmätning, 

test av personliga 
reaktioner, av 

välbefinnande och 

ett 
uppmärksamhets-

test. Studien bestod 
av en utomhus och 

en inomhusfas. Ena 
studien satt de i ett 

rum med utsikt och 

112 st. slumpvist, utvalda 
ungdomar. De indelades 

slumpvist i grupper med 
jämnt antal och 

könsfördelat. 
De gav en skriftlig 

tillåtelse.  

Utomhusfasen 
visade på ett 

förändrat 
blodtryck som 

indikerade på en 
större 

stressreduktion än 
vad inomhusfasen 

visade på. Positiv 

påverkan ökade 
och ilska och 

upprördhet 
minskade i 

naturen. Mönstret 
var tvärtemot i 

den andra fasen, 

Hög 
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gick en promenad i 

naturen. De andra 
satt i ett rum utan 

utsikt och 
promenerade i 

stadsmiljö. 

stadsmiljö.  

Marselle  
et al.  

(2013) 
Walking for 

well-being: 
Are group 

walks in 
certain types 

of natural 
environments 

better for 
well-being 

than group 
walks in 

urban 

environments 
England 

To investigate 
whether group 

walks in specific 
types of natural 

environments 
were associated 

with greater 
psychological 

and emotional 
wellbeing 

compared to 
group walks in 

urban 
environments. 

Individer som 
regelbundet deltog i 

gruppromenader 
tillsammans en 

gång/vecka eller 
mer. De tillfrågades 

om sin mentala 
hälsa, depression, 

förvärvad stress och 
känslomässigt 

välbefinnande. 
Deltagarna gick en 

gång/vecka under 
13 veckor, de 

besvarade ett 

frågeformulär online 
före och efter 

deltagandet. 

708 personer, de flesta 
över 55 år. De var 

rekryterade från en 
databas. Allt 

studiematerial var etiskt 
granskat. Deltagarna gav 

sitt samtycke till att fylla i 
frågeformuläret. De hade 

även möjlighet att ångra 
sitt deltagande genom att 

trycka på en datalänk  
”unsubscribe”. 

I jämförelse med 
gruppromenader i 

stadsmiljö mot 
lantmiljö var det 

en signifikant 
skillnad. Mindre 

stress och negativ 
påverkan och ett 

bättre 
välbefinnande. 

Gruppromenader i 
bevarade gröna 

områden 
sammankopplades 

med mindre 

förvärvad stress 
och mindre 

negativ påverkan. 

Hög 

Marselle  

et al. 
(2014) 

Examining 

To identify the 

mental, 
emotional, and 

social well-

Online fråge-

formulär användes 
för att utvärdera 

mentalt, 

Deltagare n=1991 

N=1258 promenerade i 
grupp. N=733 

promenerade inte i grupp. 

Gruppromenader i 

naturen var 
associerade med 

signifikativt lägre 

Hög 



Tabell 3. Artikelöversikt och kvalitetsbedömning           Bilaga 3 
 

 

group walks 

in nature and 
multiple 

aspects of 
well-being: a 

large scale 
study. 

England 

being benefits 

from 
participation in 

group walks in 
nature. 

känslomässigt och 

socialt väl-
befinnande hos 

individer som deltog 
och inte deltog 

gruppromenader i 
naturen. Data 

samlades in vid 
start och en andra 

gång efter 13 
veckor. 

Etiskt godkänd av 

kommité. 
Deltagarna gav sitt 

tillstånd till att bli 
kontaktade. 

risk för 

depression, stress 
och en negativ 

påverkan. De 
ökade även 

positiva effekter 
och mentalt 

välbefinnande. 

McCaffrey  

et al.  
(2010) 

Garden 
walking for 

depression. 
USA 

To determine 

the effect of 
garden walking 

and reflective 
journaling on 

adults with 
depression. 

Fick en promenad- 

guide och ett häfte, 
där de fick skriva 

ned sina reflektiva 
daganteckningar 

från de 12 olika 
trädgårds-

promenaderna 
under 12 veckor.  

Ett kvantitativt 

frågeformulär 
användes för att 

mäta depression 
före och efter 

promenad. De blev 
även intervjuade. 

 

40 vuxna. Äldre än 65 år 

med depression. De 
uttalade att de hade 

förstått att deltagandet 
var frivilligt. En tillåtelse 

från en etisk kommité var 
erhållen för att skydda de 

deltagande. 

En förändring i 

poäng gällande 
depression var 

signifikant. De var 
lägre efter 

promenaderna i 
trädgårdarna i 

jämförelse med 
innan. Det 

indikerade att 

depressionen hade 
minskat. 

Hög 
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Mitchell 

(2013) 
Is physical 

activity in 
natural 

environments 
better for 

mental health 
than physical 

activity in 
other 

environments 

England 

To determine if 

physical activity 
in natural 

environments 
are better for 

mental health 
than other 

environments. 

Studien använde 

data från “the 
Scottish health 

survey” (2008). Där 
beskrevs I vilka 

olika slags miljöer 
deltagarna är fysiskt 

aktiva. Ett hälso-
frågeformulär 

användes 
(GHQ12)och även 

ett annat 

frågeformulär 
användes 

(WEMWBS). 

N=1890 GHQ12  

N=1860 WEMWBS  
Information om 

deltagarnas hemadress 
avslöjades inte för att 

kunna säkerställa deras 
anonymitet. 

Det fanns ett 

sammanhang 
mellan 

regelbunden 
vistelse i 

naturområden och 
en lägre risk för 

svag psykisk 
ohälsa. Men man 

fann inget 
samband mellan 

aktiviteter i andra 

typer av miljöer. 

Hög 
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Mall för kvalitetsgranskning av studie med kvantitativ metod 
Modifiering efter Willman, Stoltz och Bahtsevanis granskningsmall (2006). 
 
Beskrivning av studien: 
Forskningsmetod (RCT/CCT):…………………………………………………… 
Var och när genomfördes undersökningen ………………………………………………… 
 
Karakteristika på de undersökta: 
Antal:…………………………………………………… 
Urvalsgrupp:…………………………………………… 
Adekvata kriterier för inkludering/exkludering: Ja Nej 
Syfte med studien: ………………………………………………………………………….. 
Intervention:………………………………………………………………………… 
 
JA= 1poäng NEJ= 0poäng 
1. Finns en beskrivning av studien enligt ovan? 
2. Är designen lämplig utifrån syftet? 
3. Är urvalsförfarandet beskrivet? 
4. Är urvalet representativt? 
5. Är bortfallet beskrivet? 
6. Är bortfallsanalysen beskriven? 
7. Används adekvat statistisk metod? 
8. Är reliabiliteten diskuterad? 
9. Är validiteten diskuterad? 
10. Är resultatet generaliserbart? 
11. Förs ett etiskt resonemang? 
12. Är resultatet logiskt och begripligt? 
13. Är svagheter och begränsningar diskuterade? 
 
Hög = 10-13p Medel = 4-9p Låg = 0-3p 
 
Sammanfattande bedömning av kvalitet 
Hög     Medel       Låg 
 
 
Eventuella Kommentarer:................................................................................... 
Granskare (Sign):.............................. &.................................. 


