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Upplägg för dagens presentation

• Mer om vad skogsbad kan innebära

• Teorier om varför skogsbad fungerar

• Vad forskning visat om skogsbad

• Vilka luckor som finns i  befintlig forskning

• Vad vi vill göra för att fylla några av luckorna



Skogsbad  - Shinrin-yoku

Kravlöst varande i skogen. 

Ta in skogen med alla 

sinnen.



Attention restoration theory -

uppmärksamhetsåterhämtningsteorin

Riktad uppmärksamhet               Spontan uppmärksamhet



Biofili

Balans mellan slåss/flykt och återhämtning/avkoppling.

Slåss/flykt  sympatikus          Återhämtning  parasympatikus



Vad forskning har visat så här långt

Hur jobbar forskningen? Vad mäts?

Puls och blodtryck

Hjärtrytmvariabilitet

Near-InfraRed Spectroscopy (NIRS) – mäter blodflödet i hjärnan

Kortisol och amylas i saliv

Perforin, granzym B, NK-celler

Oxidativ stress, antioxidanter



Forskningsresultat

metallplatta vs ekplatta skillnad i blodtryck

skogsdoft, titta på fruktträd vs byggnad, ökad hjärtrytmvariabilitet

promenera i skog vs urban miljö

titta på levande växter, titta på skog, NIRS  avstressande

aromaterapi 



Forskningsresultat forts.

skogsmiljö vs urban miljö lägre kortisolnivåer

skogsbad stärker immunförsvaret, 

minskar oxidativ stress och 

ökar antioxidanter



Skogsbad vid sjukdom

Högt blodtryck sjunker och kranskärlssjukdom förbättras 

efter skogsbad.

KOL-patienter får lägre nivåer stresshormoner, och mår 

bättre.

Upprepade skogsbad ger lägre blodsockernivåer hos typ II-

diabetiker.

Dansk naturbaserad terapi för krigsveteraner med PTSD.



Psykologisk utvärdering

Depression, ångest och oro minskar efter skogsbad.

Fler positiva känslor, färre negativa.

Skogsbad förbättrar sömnen.

Toronto, Kanada: Lägg till 10 träd i kvarteret så förbättras 

hälsan!



Svenska studier

Total tillgång till natur  ökad mental hälsa

Trädgårdsrehabilitering hjälper vid utmattningssyndrom



Vad vi har gjort så här långt

I samarbete med sjuksköterskeprogrammets Hälsomottagning

• Besökare/Försökspersoner rekryterades

• Dokumentation av bland annat puls och blodtryck.

• Enkät om tidigare erfarenheter av skogsvistelse samt 

hälsotillstånd.

• Skogsbad två dagar i veckan i fyra veckor, ca 1 timme per 

gång.

• Skogsdagbok.

• Efter fyra veckor – ny mätning, enkät om effekt av skogen och 

hur inställningen till skogen påverkats, hälsotillstånd. Intervju.





Resultat

Startenkäten

God skogsvana, upp till fyra besök/vecka 

Vad tänker du på när du hör ordet ”skog”?

Doft, tystnad, grönska, trygghet, lugn, välmående, mossa, 

träd, natur, svamp.

Vad gör du när du är i skogen?

Promenerar, plockar bär och svamp, lyssnar, filosoferar, 

röjer.



Resultat

Fler olika skogar och oftare än tidigare

Viktiga faktorer: närhet, variation, trygghet, skogens 

utseende

Upplevd stress  

Känsla av utmattning och irritation 

Samklang och harmoni, ljudlig tystnad gav medveten 

närvaro, läkande kraft som gav vila och andrum.



Här finns det luckor i forskningen

Våra föreställningar om skog och inställning till den.

Hur öka allmängiltigheten så att detta fungerar för många?

Detta vill vi undersöka framöver!



Fokusgruppsintervjuer

Vad tänker ni om skogen?

Vilken erfarenhet har ni av att vara i skogen?

Vad tänker ni om skogsbad?

Vad är viktigt för att få ut er i skogen?



Skogsbad som behandlingsmetod för 
stressrelaterad ohälsa

• Unga vuxna

• Ökad psykisk ohälsa, nedsatt psykiskt välbefinnande

• Mer psykofarmaka

• Skogsbad – enkelt och billigt

• Ökat psykiskt välbefinnande

• Relativt riskfritt och få biverkningar

• Viktigt för framtida planering av städernas närområden
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