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Motivet till att denna stiftelse bildas grundar sig på den forskning som vuxit fram under de senaste 30
åren, och nu är mogen att användas i hälso- och sjukvården. Forskningen har i synnerhet kunnat visa
på evidens att naturbaserade interventioner fungerar väl när det gäller förebyggande, behandling
och rehabilitering av stressrelaterad psykisk ohälsa. Den stressrelaterade psykiska ohälsan dominerar
sjukdomsbilden i alla världsdelar utom Afrika. Stiftelsen avser att främja alla initiativ som kan
stimulera såväl forskning om naturbaserade interventioner som spridning och användning av
resultaten. Nedanstående genomgång av ett antal forskningsöversikter motiverar oss att starta en
stiftelse som kan verka för att stimulera spridningen och användningen av resultaten samt till fortsatt
forskning inom området.
Sedan år 2000 har ett stort och växande antal studier inom området naturbaserade interventioner
(trädgårdsterapi, skogsbad mm) genomförts världen över. Bara inom det engelskspråkiga området
kan antalet uppskattas till ett femsiffrigt antal. Sedan tillkommer studier som är publicerade på
japanska, kinesiska, koreanska, franska, tyska m fl språk. På grund av det stora antalet studier har det
under senare år genomförts ett antal systematiska översikter (se referenser nedan). Översikterna
utgår vanligen från många tusen studier där man sållar fram de som genomförts enligt de bästa
metoderna, såsom randomiserade kontrollerade studier.
Sammanfattningsvis visar de systematiska forskningsöversikterna att naturbaserade interventioner
är väl fungerande och när det gäller psykisk ohälsa är evidensen stark. En viktig del som framhålls är
att deltagarna slipper drabbas av biverkningar. Den starkaste evidensen relateras till depression och
ångest, där symtomen minskar signifikant i interventionsgrupperna men inte i kontrollgrupperna.
Flera studier visar signifikanta positiva resultat även för annan typ av psykisk ohälsa såsom
schizofreni, bipolär störning, PTSD och ADHD. Naturbaserade interventioner leder till bättre allmänt
psykiskt välbefinnande, lägre stressnivåer, högre copingförmåga och bättre sömnkvalitet. Flera
nordiska studier visar likaså att naturbaserade interventioner fungerar bra när det gäller behandling
och rehabilitering av stressrelaterade psykiska sjukdomar som utmattningssyndrom, depression och
ångest.
Ett stort antal studier visar således att naturbaserade interventioner fungerar, men hur effektiva är
de? Ett par meta-analyser har undersökt effekten, mätt med Hedges g. Effekten bedöms vara
märkbar när den är större än 0,2; måttlig när den är större än 0,5 och stor när den är större än 0,8.
Effektstorleken ligger i meta-studierna i allmänhet på 0.52 - 0,72 om de leds av utbildad personal och
0.26-0.37 om de leds av icke utbildad personal. Skillnaderna är klart statistiskt säkerställda på nivån
p<0.001. Det räcker således att tillhandahålla en naturmiljö för att märkbara effekter ska uppnås för
patienter eller deltagare, men effekterna fördubblas med ett professionellt team. Effektstorleken är
högre för patienter eller deltagare med psykiska störningar (såsom depression och ångest), höga
stressnivåer eller låg kognitiv förmåga. Effektstorleken är högst för en gruppstorlek på cirka 5-7
deltagare. Med fler deltagare minskade effektstorleken kraftigt. För interventioner som varar över
flera veckor eller månader kunde man konstatera vid uppföljning tre månader senare att effekten
fortfarande satt i, vilket tyder på att trädgårdsterapi ger bestående positiva effekter. Något vi även
sett vid studier i Alnarp.
Ett par nordiska studier visar att naturbaserade interventioner fungerar bra när det gäller förbättrad
hälsa och återkomst till arbetet. En studie i Alnarp undersökte återkomst till jobbet efter en
naturbaserad intervention för deltagare med vanliga psykiska störningar såsom utmattningssyndrom
och depression. Effektstorleken låg på 1,49 för deltagare som hade varit i behandling i 24 veckor;

1,22 för deltagare som varit i behandling i 12 veckor och 0,85 för deltagare som varit i behandling i 8
veckor. Metaanalyser har även konstaterat att effektstorleken är högre för program med minst 21
behandlingar och att de minskade kraftigt med färre behandlingar.
Vad beror de goda effekterna på? Professor Michael Holick, Boston University Medical Center har
genomfört en rad systematiska översikter som visar att dagsljuset och solens UVB-strålning
bevisligen har starka positiva effekter på människans hälsa. Det naturliga dagsljuset har ett mycket
bredare frekvensområde än den belysning som används inomhus. I synnerhet de moderna,
energisnåla lamporna har ett för människans hälsa mycket ogynnsamt frekvensområde. Brist på
naturligt dagsljus är en starkt bidragande orsak till depression. När man vistas utomhus i dagsljus
leder det till att man får en markant ökning av beta-endorfin, som både kan lindra smärta och bidra
till avslappning, samt dessutom förbättrar känslan av allmänt välbefinnande. Brist på dagsljus leder
även till en obalans mellan de hormoner som reglerar dygnsrytmen, vilken styrs av ljus i främst det
blå ljusspektrat. Det är kraftfullast på morgnar och kvällar och reglerar de två hormoner som styr
vakenhet respektive sömnkvalitet: kortisol och melatonin. Kortisolet höjer vakenhetsgraden och gör
oss alerta medan melatonin får oss att gå ner i varv och sova gott. En obalans i dygnsrytmen ger
påfrestningar på alla funktioner i människokroppen: bevisligen en sämre koncentrationsförmåga,
störd nattsömn och en ökad risk för hjärt- kärlsjukdomar och depression.
Sol på huden i form av UVB-strålning har under en lång följd av år setts som en risk för att utveckla
cancer. För mycket av strålningen på huden kan leda till hudtumörer men för lite solljus bidrar också
till såväl olika typer av cancer som kortare livslängd. Därför är det viktigt att sola, men med måtta.
När solstrålarna träffar huden leder UVB-strålningen till en syntes av D-vitamin. Uppskattningsvis 80–
90% av D-vitaminet i människokroppen kommer från denna syntes, medan resten tillförs genom mat.
D-vitaminet behövs i uppbyggnaden av många vävnader och celler i kroppen liksom i uppbyggnaden
av makrofager, viktiga för vårt immunförsvar. Vitaminet främjar reparation av DNA samt reglerar
tillväxten, differentieringen och utvecklingen av kroppens celler. En god vitamin D-status tidigt i livet
minskar risken för många autoimmuna sjukdomar såsom multipel skleros, typ 1-diabetes och
reumatoid artrit. Det finns även en stark koppling mellan en hög D-vitamin halt i kroppen och
minskad förekomst av influensa A, akuta virusinfektioner och astmatiska attacker. Att hålla sig i
dagsljus leder dessutom till en ökning av kollagen i huden.
I Europeiska och Nordamerikanska städer innehåller luften inomhus vanligen dubbelt till femdubbelt
fler föroreningar än utomhusluften, i form av partiklar (t ex damm från textilier och byggmaterial),
lösningsmedel (från exempelvis färger och byggmaterial) samt mikrober. Om inomhusluften är fuktig
och ventilationen är otillräcklig kan inomhusluften vara 100 gånger så skadlig att andas som
utomhusluften, även i städer. Det handlar om koncentrationen av damm och lösningsmedel, där
specifikt damm från asbest är en hälsofara i byggnader före 1979, men ibland även i nyare
byggnader. Till detta kommer koncentrationer av mikrober, som i fuktiga miljöer kan bestå av
bakterier, amöbor samt sporer och toxiner från rötsvampar och mögelsvampar. Att gå ut för att
andas frisk luft är således en bra idé.
Det är inte oväsentligt hur miljön utomhus är beskaffad där man söker andas frisk luft. Bor man i
större städer är närheten till ett grönområde av stor betydelse. Emellertid kan stora ytor av klippt
gräs inte absorbera särskilt stora mängder luftföroreningar. Buskage, och i synnerhet stora
trädkronor kan absorbera och filtrera stora mängder av svaveldioxid, kväveoxider och partiklar.
Större parker är bättre än mindre, men även små parker gör stor verkan. Bäst är om parkerna
innehåller såväl buskar som stora trädkronor och om genomsläppligheten av vind i vegetationen
ligger på cirka 50 %. Är löven klibbiga eller håriga ökar effekten.

Att gå långa promenader i skogar för att andas in frisk luft är bra för hälsan, särskilt i gamla
barrskogar menar forskare i Japan, Sydkorea och Kina. Det beror på mängden fytoncider, menar de.
Dessa ämnen renar luften från mikrober och gynnar kroppens immunförsvar. En vandring i en
gammal barrskog som omfattar någon timme kan ha effekter ett par veckor, hävdar de asiatiska
forskarna. Halten av fytoncider är även riklig i svenska barrskogar, inte minst där det är gott om enar.
En annan teori handlar om att vi i naturmiljöer får tillgång till våra ”gamla vänner”, dvs mikrober som
vi under miljontals år har haft i våra lungor, på huden och i vårt mag-tarmsystem. Forskning visar att
en stor del nödvändiga mikrober finns i naturmiljöer men saknas i våra städer. Dessa vänner, som
ingår i människans naturliga mikrobiom, skyddar oss från många sjukdomar, såväl fysiska som
psykiska. Det återstår dock ännu en hel del forskning inom detta område innan man med säkerhet
kan veta hur stora effekterna är och vad de beror på. Kan det vara så att vi i naturen får kontakt med
våra gamla mikrobvänner, eller är det den fytoncid-bemängda rena luften, handlar det om en
kombination av båda, eller är dessa en del i ett större sammanhang?
Närsynthet (myopi) är ett stort och växande folkhälsoproblem över hela världen. Förekomsten har
ökat snabbt under de senaste åren, särskilt i större städer i Japan, Kina och Sydkorea. Uppemot 80 %
av 16- till 18-åringarna i Kina klassas som närsynta och en femtedel av dessa är mycket närsynta
vilket innebär att allt över ett avstånd på 16 centimeter uppfattas vara suddigt. Över hela Ostasien är
andelen närsynta ungdomar hög. Orsaken bedöms främst hänga samman med den höga andelen tid
som barn och ungdomar i Ostasien tillbringar inomhus med studier, läsning och användning av
datorer, läsplattor och smarta mobiltelefoner i jämförelse med den tid de tillbringar utomhus. Risken
att drabbas av myopi ökar om man vistas allt för mycket inomhus, och särskilt bör barn och
ungdomar vistas mer ute. Det visar sig lyckligtvis att naturbaserade interventioner kan häva påbörjad
myopi hos barn och unga vuxna. Att tillbringa tid utomhus ger en skyddande effekt, och där har man
länge trott att det beror på kopplingen till D-vitamin. Det verkar dock inte finnas ett sådant samband.
Hur mekanismerna som leder till utvecklingen av närsynthet ser ut är idag oklara, men sambandet
mellan många utomhusaktiviteter och mindre risk att utveckla myopi är uppenbar, evidensen är hög.
Vad kan detta handla om?
En teori som bygger på djurförsök är enriched environments; berikade miljöer. Forskning har visat att
om djur med skadade hjärnor, såsom skallskador eller stroke, vistas i berikade miljöer kan skadorna
läka, helt eller delvis. Miljöerna är berikade avseende såväl den fysiska som sociala miljön, dvs andra
djur samt en miljö rik på naturelement. Denna teori har inspirerat forskare som arbetar med
naturbaserade interventioner för såväl barn som äldre. Det har även gjorts försök att finna den ideala
berikade miljön för människor, och man har där föreslagit skogsmiljöer som de bästa. På senare tid
har man upptäckt tillväxtfaktorer i hjärnan hos patienter som genomgått naturbaserade
interventioner, vilket påminner om resultat från studier av råttor som får vistas i berikade miljöer. De
positiva resultaten har fått forskare att föreslå att personer som drabbas av stroke bör få behandling
i berikade miljöer. Hur kropp, hjärna och medvetande kommunicerar i berikade naturmiljöer är
emellertid ytterst komplicerat att analysera. Om en person exempelvis springer på en skogsstig
kräver det synnerligen snabb kommunikation mellan dennes öga, hjärna och muskler, så personen
hinner lyfta fötterna lagom högt för att exempelvis parera en sten på stigen. Ögat uppfattar stenen
och primar (dvs förbereder och instruerar) muskler i ben och fötter hur de ska möta hindret. Detta
sker i snabba tankeprocesser som personen inte är medveten om, de är undermedvetna eller
”subliminala”. Sådana subliminala primingprocesser i naturen kan hypotetiskt stimulera och facilitera
läkning i såväl hjärna som muskler hos personer som drabbas av stroke, eller stimulera läkning av
ögat hos barn och unga människor som riskerar att drabbas av myopi. Det återstår mycket forskning
innan vi får en närmare kunskap om hur naturbaserade interventioner påverkar kroppen och varför,

samt vidare hur naturbaserade interventioner bör utformas; hur sambanden ser ut mellan
aktiviteter, miljö och deltagare.
Såväl forskningsöversikterna som metaanalyserna efterlyser bättre beskrivningar av de
naturbaserade interventionerna; de får inte bli till en ”black box”. Översikterna och metaanalyserna
visar tydligt att naturbaserade interventioner har effekt, i synnerhet på psykisk ohälsa. Vidare
konstaterar metaanalyserna att effekterna blir de dubbla om personalen är professionellt utbildad.
Författarna antar att resultaten till stor del även kan härledas till kvaliteten i platsernas innehåll och
utformning och hur aktiviteterna professionellt väljs ut och leds av personalen. Författarna till
översikterna och metaanalyserna skriver att behovet är stort av att beskrivningarna av naturbaserade
interventioner görs tydliga, så att det blir klarlagt vilken typ av verksamhet som är mest effektiv, och
hur de kan utvecklas till det bättre.
Det finns dock några få verksamheter som uppfyller sådana krav, och har blivit riktigt genomlysta
såväl vad gäller effektivitet som beskrivning av platserna som sådana och hur verksamheten med
dess skilda aktiviteter bedrivs: Gröna Rehab i Göteborg och Alnarps Rehabiliteringsträdgård på SLU
Alnarps campusområde utanför Malmö: det gäller beskrivningen av platserna och hur dessa används
och upplevs, hur personalen arbetar samt hur patienterna beskriver sin rehabilitering, relaterat till
såväl plats som aktiviteter. Dessa studier är ingående, och när de upprepas med olika infallsvinklar
kan man upptäcka sammanhang som belyser och förklarar komplexa mönster, såsom hur deltagarnas
beteenden påverkas av sammanhanget personal – plats – aktivitet och tidpunkt och hur dessa
sammanhang kan aktivera olika typer av hormoner hos deltagarna. Eller att utformning av miljöer
kan utlösa respektive minska risken för fallskador hos Parkinson-patienter. I Alnarp arbetar därför
SLU med att utveckla en teori om stödjande miljöer: SET, the supportive environment theory. Dessa
stödjande miljöer består av den fysiska miljön (exempelvis en trädgård); den sociala miljön
(exempelvis medpatienter) och den kulturella miljön (aktiviteter av olika slag, relaterade till språk,
odling, måleri mm). För att på bästa sätt kunna använda de stödjande miljöerna i en behandling eller
rehabilitering bör denna enligt teorin skötas av ett multimodalt professionellt team: förslagsvis en
arbetsterapeut (expert på aktiviteterna i miljön); en sjukgymnast (expert på hur kroppen fungerar i
miljön), en psykoterapeut (expert på hur psyket fungerar i miljön) samt expertis på odling (såsom en
eller ett par trädgårdsingenjörer). Mycket forskning återstår att göra inom detta område, vilket
föranleder oss att skapa denna stiftelse.
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