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Sammanfattning 

Bakgrund 

Sjukskrivningar idag utgörs till stor del av stressrelaterade sjukdomar, exempelvis 

utmattningssyndrom. En relativt outforskad behandlingsmetod är Naturunderstödd 

rehabilitering (NUR). Flera verksamheter riktar sig mot rehabilitering av utmattningssyndrom 

där fysioterapeut är en av professionerna i teamet. 

  

Syfte 

Att undersöka fysioterapeutens erfarenheter vid arbete med naturunderstödd rehabilitering för 

personer med utmattningssyndrom. 

  

Design och metod 

Kvalitativ design. Fyra fysioterapeuter som är eller har varit verksamma inom 

Naturunderstödd rehabilitering intervjuades med semistrukturerade intervjuer. En 

innehållsanalys med induktiv ansats användes vid analysen. 

  

Resultat 

Fysioterapeutens arbete inom NUR är varierat och utmanande. De teman som kom fram via 

analysen och tycks vara viktigt för rehabiliteringen är en Stressreducerande miljö och 

Fysioterapeutens kroppsliga och mentala guidning. Under temat Stressreducerande miljö 

framkom kategorierna Kravlöshet, Naturen ger lugn och stillhet, Naturen sätter gränser och 

ger ett annat fokus samt Naturen ger inspiration. Under temat Fysioterapeutens kroppsliga 

och mentala guidning ingick kategorierna Guidning till fysisk aktivitet i naturen, Lyhördhet 

för patienten, Hjälp till reflektion samt Delaktig patient. 

  

Konklusion 

Inom NUR kan fysioterapeuter med sin kunskap hjälpa patienter med utmattningssyndrom 

genom kroppslig och mental guidning i rehabiliteringsprocessen. Den stressreducerande 

miljön som naturen bidrar med har flertal välgörande effekter. 
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Abstract 

Background 

 Long term sick leave due to stress-related diseases, including burnout syndrome, is an 

increasing problem in Sweden. A relatively new and sparsely studied treatment method is 

nature based therapy. Several clinics aim at rehabilitation of the burnout syndrome, where 

physiotherapist is one of the professions of a multimodal team. 

  

Purpose 

 To study the physiotherapists experience in work with nature based rehabilitation for patients 

with burnout syndrome. 

  

Design and method 

 A qualitative method was used in this study. Four physiotherapists which currently are 

working or have the experience from working with nature based rehabilitation were selected 

to participate. Semi-structured interviews were used followed by a content analysis with an 

inductive approach. 

  

Results 

The first theme from our result is stress reducing environment and the categories are 

Undemanding, Nature gives peace and quiet, Nature makes lines and gives a different focus, 

and Nature gives inspiration. The other theme is The physiotherapists guidance in body and 

mind and the categories are Guidance to physical activity in nature, Sensitive response to 

patient, Help to reflect, and Participating patient. 

  

Conclusion 

Physiotherapist can contribute with their knowledge of the body and mind in the rehabilitation 

of patients with burnout syndrome. In combination with a stress reducing environment that 

nature can offer, an effectual rehabilitation is possible. 

  

Key words 

Physiotherapy, nature based rehabilitation, burnout, mental health, nature assisted therapy 
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1. BAKGRUND 

1.1 Stress och utmattningssyndrom 

Begreppet utbränd (på engelska Burnout) har de flesta personer hört talas om. Det skapades i 

USA under 1970-talet och syftade på en form av fysiskt och psykiskt utmattningstillstånd som 

troddes uppstå som en konsekvens av arbetsförhållanden (1). På svenska associeras ordet lätt 

till något oåterkalleligt, förstört och förbrukat. Detta tillstånd är emellertid något man kan 

tillfriskna ifrån och därför används idag termen utmattningssyndrom istället. Det är också det 

begrepp vi kommer använda oss av i vår studie. 

Utmattningssyndrom kännetecknas enligt Socialstyrelsen av att personen lider av 

utmattning, såväl fysisk som mental, samt att man kan identifiera vad det är som utlöst detta 

(1). De utlösande faktorerna kallas stressorer, vilka ska ha funnits under minst 6 månader (2). 

När en person drabbas av utmattningssyndrom är det inte sällan som det orsakats av 

arbetsrelaterad stressexponering, det vill säga att arbetet är en stressor (3). Olika symtom som 

personen upplever vid utmattningssyndrom kan exempelvis vara påtaglig brist på psykisk 

energi, koncentrationssvårigheter, nedsatt förmåga att hantera krav, sömnsvårigheter, 

känslomässig labilitet eller irritabilitet (1). År 2005 gjorde Socialstyrelsen ett tillägg i kriterier 

för utmattningssyndrom i form av en anmärkning. Denna innebär att om depression eller 

annan specifik psykiatrisk diagnos föreligger anges denna som huvuddiagnos och 

utmattningssyndrom som bidiagnos. Härmed förtydligar och särskiljer man på 

utmattningssyndrom och depression (4). 

  

1.2 Sjukskrivningar idag på grund av stress och utmattning 

I Sverige ökar antalet sjukskrivningar inom psykiatriska diagnoser (5). Enligt en rapport från 

försäkringskassan utgörs idag 90% av alla sjukskrivningar inom psykiatrisk diagnos, av 

ångest- och stressyndrom samt förstämningssyndrom. De senaste åren har en stor ökning setts 

av startade sjukfall relaterat till ångest- och stressyndrom, och kvinnor är klart 

överrepresenterade i vilka som sjukskrivs med en psykiatrisk diagnos (6). 

Störst antal sjukskrivningar på grund av ångest- och stressyndrom återfinns i våra 

storstäder och dess ytterområden. Lägst risk för sjukskrivningar har man i de norrländska 

länen samt glesbygdskommuner. Sjukfrånvaro relaterat till ångest- och stressyndrom och dess 

utbredning i olika län beror enligt Försäkringskassan mycket på socioekonomiska 

förhållanden. Kommuner där det är låg arbetslöshet, hög medianinkomst samt flera 

högskoleutbildade tenderar generellt sett att ha lägre antal sjukskrivningar relaterade till 

ångest- och stressyndrom (7). Undersökningar har visat att den mest frekventa faktorn till 
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stress är överlägset höga krav på arbetsplatsen, följt av relationsproblem i det privata livet. 

Dessa stressfaktorer verkar vara lika för både män och kvinnor (8). Sjukskrivningar till följd 

av stress och utmattning är ett stort problem varpå tillgång till en god och effektiv 

rehabilitering är viktigt. 

  

1.3 Behandling av utmattningssyndrom idag 

Enligt Vårdguiden (9) rekommenderas en rehabilitering via ett multimodalt team som det 

bästa alternativet. Där ingår bland annat fysioterapeut som en av professionerna. En nyligen 

publicerad studie om fysioterapeutiska interventioner vid utmattningssyndrom har visat att 

aerob träning kan användas som evidensbaserad behandling. Aerob träning har bland annat 

visat sig ha goda effekter på korttidsminnet vilket kan vara nedsatt hos personer med 

utmattningssyndrom. En av teorierna bakom förbättringen är att det efter ett aerobt 

träningspass sker ett påslag i det autonoma nervsystemet. Aerob träning för patienter med ett 

konstant eller ökat sympatikuspåslag har visat på goda effekter efter avslutat träningspass 

(10). Även avslappningsövningar och mindfulness har visat sig effektfullt som behandling då 

det i flera studier visat sig ge statistiskt signifikanta minskningar i sjukskrivningar efter 

genomförd träningsperiod av mindfulness (11). 

  

1.4 Naturunderstödd rehabilitering 

Det finns idag en mängd olika definitioner på rehabilitering där man använder sig av naturen 

som redskap. För att få klarhet i vilken definition som innebär vad är det viktigt att veta på 

vilket sätt naturen används i rehabiliteringen. Stigsdotter et al (12) delar in de olika 

definitionerna i två grupper. I den första gruppen finns bland annat “Healing gardens” och 

“Sensory gardens”. Här används trädgårdens design som ett redskap som i sig själv har 

påverkan på människors hälsa. Dessa trädgårdar förekommer bland annat i sjukhusmiljö och 

på äldreboenden. Stigsdotter et al (12) definierar dem som “Health design and planning”. Den 

andra gruppen trädgårdar är de där man använder naturen och trädgården tillsammans med en 

viss intervention för att påverka människors hälsa. Interventionen är utformad för en viss 

målgrupp och leds av ett team av olika professioner. Stigsdotter et al (12) väljer att kalla den 

“Nature-based therapeutic intervention”. Det är den andra gruppen trädgårdar som vi kommer 

fokusera på i det här arbetet. I den litteratur vi funnit har ibland andra namn används som 

exempelvis grön-rehabilitering och trädgårdsterapi. Naturunderstödd rehabilitering (NUR) är 

dock det begreppet vi kommer att använda oss av i det här arbetet. 
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1.5 Naturens påverkan på individen 

Naturen har en positiv påverkan på människan på flera olika sätt. Träd och växter påverkar 

luften vi andas, de kan skydda oss från starkt solljus och vind, de kan vara grundstenar i 

maten vi äter eller mediciner vi behöver ta. Naturen kan också påverka såväl den mentala som 

psykiska hälsan positivt (13). Naturen har även visats sig påverka utövandet och effekten av 

fysisk aktivitet. En studie visar att fysisk aktivitet utomhus bidrar till en förhöjd 

sinnesstämning med bland annat ökad glädje. Fysisk aktivitet inomhus visade sig inte ha 

samma positiva effekt på sinnesstämningen (14). Att direkt kontakt med naturen påverkar vår 

upplevda hälsa positivt är alltså riktigt. Studier har dock visat att även en bild på natur kan 

påverka hälsan i en positiv riktning med ökad livslust (14). Samma effekt har det också om du 

har ett fönster med utsikt mot naturen (12). 

  

1.6 Naturunderstödd rehabilitering för personer med stressproblematik 

Det finns flera studier som visar att en naturunderstödd rehabilitering kan förbättra och 

effektivisera behandling vid utmattningssyndrom. Naturen verkar ha en lugnande effekt på 

personer som upplever mycket stress. Personer som har deltagit i studier av 

trädgårdsrehabilitering har rapporterat att de varit tvungna att sakta ner sitt tempo eftersom att 

det inte går att skynda på naturen eller en odlingsprocess (15). Testpersonerna upplevde ett 

välbehag över att de inte kunde eller behövde påverka naturen för mycket och detta gav en 

känsla av att delta i ett större sammanhang och fick dem att fundera kring existentiella 

dimensioner (16). 

Kognitiva nedsättningar är något som ofta drabbar patienter med utmattningssyndrom. I 

stadsmiljöer med mycket stimuli och saker som händer behöver hjärnan hela tiden vara 

uppmärksam på vad som sker. Detta kan vara något som patienter med utmattningssyndrom 

upplever som stressande och uttröttande. I en studie där det har undersökts och jämfört 

avslappning i inomhus och utomhusmiljö och specifikt hur den riktade uppmärksamheten 

påverkas av att vistas i naturen har det visat sig att den riktade uppmärksamheten kan 

förbättras. Detta tros ha att göra med att i naturen finns inget som akut kräver din 

uppmärksamhet utan istället lockas din uppmärksamhet fram av nyfikenhet och fascination 

(17). Efter vistelse och aktivitet i naturmiljöer har man kunnat se förbättrad sinnesstämning 

samt självkänsla vilket har en generell positiv effekt på behandling av patienter med 

stressproblematik (18). 

Under längre studier (med rehabilitering under 16 veckor och arbetsträning under 12 

veckor) har man kunnat se att rehabilitering i naturmiljö minskar ångest, depression och 
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utbrändhet i större utsträckning än likvärdig rehabilitering i inomhusmiljö (19). I det långa 

loppet (då uppföljning har skett efter 6 respektive 12 månader) har det också rapporterats att 

självskattad arbetsförmåga, efter lång sjukskrivning, ökade efter deltagande i naturunderstödd 

multimodal stresshanteringskurs (20). Flera studier har visat att naturunderstödd rehabilitering 

har positiva effekter på patienten. Därför har man undersökt om längden på naturunderstödd 

rehabiliteringen har någon inverkan på patienten. Resultaten visade att ju längre rehabilitering 

personen deltagit i (som längst under 24 veckor), desto större var chansen att hen skulle återgå 

till betalt arbete, heltidssysselsättning eller deltidssysselsättning ett år efter avslutad 

rehabilitering (21). 

I de studier som vi tagit del av har de fysioterapeutiska interventionerna inom NUR främst 

bestått av avslappningstekniker och mindfulness. Fysioterapeuter har även bidragit genom att 

föreläsa om stress och tekniker för att hantera stress för att erhålla en hälsosam och hållbar 

livsstil (16, 19). 

  

1.7 Problemformulering 

Naturunderstödd rehabilitering är ett relativt nytt och outforskat område. Denna studie ämnar 

förtydliga och ta reda på mer om vad fysioterapeutens roll innebär i rehabilitering av 

utmattningssyndrom. I vår litteratursökning har vi funnit att det finns evidens för att arbete 

och vistelse i naturen har flera positiva effekter och bidrar till en effektivisering vid 

rehabilitering av utmattningssyndrom (20). Samtidigt har vi funnit evidens för att fysisk 

aktivitet har goda effekter på personer inom denna patientgrupp (10, 11), vilket kan ses som 

en av flera fysioterapeutiska behandlingsmetoder. Studier vi tagit del av undersöker patienters 

upplevelse av NUR (16, 20). Enligt vår kännedom finns det dock ingen studie som belyser 

fysioterapeutens upplevelser och erfarenheter av Naturunderstödd rehabilitering. 

Sjukskrivningar till följd av psykiatriska diagnoser, då bland annat utmattningssyndrom, ökar 

och god rehabilitering är viktigt (5). Vi anser därför att det är viktigt att undersöka hur 

fysioterapeuter kan arbeta med hjälp av naturen. 

  

2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet är att undersöka fysioterapeutens erfarenheter vid arbete med Naturunderstödd 

rehabilitering för personer med utmattningssyndrom. 

Frågeställning:  Hur anser fysioterapeuterna att de kan använda sig av naturen i det 

fysioterapeutiska arbetet med personer med utmattningssyndrom? 
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3. METOD 

  

3.1 Design 

I studien undersöktes erfarenheter hos fysioterapeuter som arbetade inom naturunderstödd 

rehabilitering. Vi använde oss därför av en explorativ och deskriptiv design som baserades på 

semistrukturerade intervjuer (22). Analysen av det insamlade materialet bestod av en 

innehållsanalys (23).  

  

3.2 Urval 

Inklusionskriterier för deltagare i studien var legitimerade fysioterapeuter eller sjukgymnaster 

verksamma inom naturunderstödd rehabilitering (NUR) eller så kallad grön rehabilitering, 

eller trädgårdsterapi där målgruppen var personer med utmattningssyndrom. Genom en bekant 

som arbetar inom NUR fick vi tips om att använda oss av hemsidan för Grön rehab i Västra 

Götalandsregionen. På denna hemsida fann vi länkar till andra hemsidor för verksamheter 

inom NUR. Totalt fann vi 27 stycken verksamheter på detta sätt som vi sedan valde att 

kontakta. Förutom dessa kontaktades ytterligare två verksamheter. En av dem vi kontaktade 

fick vi tips om från en lärare på programmet. En av de verksamheter vi kontaktade fick vi 

kännedom om genom att ha läst en artikel om NUR. Sammanlagt kontaktades 29 stycken 

olika verksamheter. 

I första hand kontaktade vi verksamhetschefen via mejl och bifogade ett brev om studien 

(bilaga 1). Om vi inte kunde hitta adressen till verksamhetschefen skickade vi mejl till den 

adress som angavs på hemsidan (bilaga 2). I vissa fall fanns inte någon mejl och då tog vi 

istället kontakt via telefon. 

Av 29 tillfrågade fick vi svar från 16 stycken att de inte kunde ställa upp. Den mest  

förekommande anledningen till detta var att de inte hade någon fysioterapeut som arbetade 

inom verksamheten. En person av de tillfrågade ville inte ställa upp på intervju. Två av de 

personer som svarade på våra mejl ville ställa upp på intervju. Dessa hade dock arbetat med 

NUR under en väldigt kort tid vilket gjorde att de inte hade några erfarenheter av att arbeta 

med patienterna i naturen. Detta gjorde av vi utformade exklusionskriteriet att deltagarna i 

studien inte skulle ha arbetat med NUR under mindre än ett år. Sex stycken av de 

verksamheter/personer som vi kontaktat svarade inte på vår fråga, trots upprepade försök till 

kontakt. Sammanlagt fick vi därefter svar från fem verksamheter/personer som motsvarade 
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inklusionskriterierna och som ville ställa upp. Vi använde oss således av ett 

bekvämlighetsurval (22). 

Fyra stycken av de fysioterapeuter vi fann var verksamma inom NUR för personer med 

utmattningssyndrom, och en hade varit verksam inom NUR för personer med 

utmattningssyndrom för några år sedan. Urvalskriterierna ändrades således till att innefatta 

fysioterapeuter som var verksamma, eller hade varit verksamma inom NUR för personer med 

utmattningssyndrom 

  

 3.3 Datainsamlingsmetod 

En första provintervju för att testa om frågorna i intervjuguiden (bilaga 3) var relevanta och 

täckte de svar vi var ute efter genomfördes. Detta gjordes med en arbetsterapeut inom NUR 

innan de riktiga intervjuerna påbörjades. Anledningen till att vi valde en arbetsterapeut var på 

grund av att det fanns få fysioterapeuter som kunde delta i studien och de som ville ställa upp 

behövde vi ha med i studien. Efter provintervjun gjordes en mindre ändring i intervjuguiden. 

Ändringen innebar att vi la till en fråga angående uppmuntran till fysisk aktivitet. Därefter 

genomfördes intervjuer med fyra fysioterapeuter. 

Intervjuguiden (bilaga 3) innehöll 3 bakgrundsfrågor, och 14 öppna frågor. Då intervjuerna 

var semistrukturerade tillät det oss att även ställa följdfrågor till informanterna (23). Frågorna 

berörde i stora drag arbetsuppgifter, effekter av arbetet samt naturens påverkan på 

patientgruppen. 

 

3.4 Genomförande 

Intervjuerna genomfördes över telefon under februari 2018. Datainsamlingen genomfördes 

genom semistrukturerade intervjuer med ljudupptagning via diktafon. I tre av intervjuerna 

deltog båda författarna under intervjun, då var en av författarna ansvarig för att intervjua och 

den andra satt med och lyssnade och ansvarade för diktafonen. I en intervju deltog enbart en 

av författarna under intervjun.  

I fyra av de tillfrågade verksamheterna kontaktades först chefen som gav oss godkänt att prata 

med fysioterapeuterna. Dessa bokade vi sedan in en intervju med antingen över mejl eller 

telefon. En av fysioterapeuterna var egenföretagare och kontakt togs således direkt med den 

personen. En av de verksamma fysioterapeuterna valde på avtalad tid att inte delta i studien 

och gick därefter inte att få kontakt med, därav genomfördes det sammanlagt fyra intervjuer 

med fysioterapeuter. 
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3.5 Databearbetning 

   Tabell 1: Exempel på hur analysprocessen har gått till.  

Meningsbärande enhet 
Kondenserad 

meningsbärande enhet 
Kod Underkategori Kategori 

“Det är en hårfin balans där om 

personen är jätteutmattad och 

samtidigt jättedeprimerad, och 

då vet vi att aktivitet vid en 

depression är bra, att personen 

ska försöka att inte isolera sig 

och försöka röra på sig så 

mycket som möjligt men det 

kan bli väldigt fel, det är 

jättesvårt och där tänker jag, 

jag har min beprövade 

erfarenhet att vila på, jag tycker 

ofta att utmattade personer blir 

uppmuntrade lite i överkant av 

andra professioner att vara 

fysiskt aktiva i ett för tidigt 

stadium. Här måste man vara 

lyhörd och följa med den här 

personen där den befinner sig.” 

Fysioterapeutens 

upplevelse och 

beprövade erfarenhet 

är att utmattade 

personer ofta blir 

uppmuntrade i 

överkant av andra 

professioner att vara 

fysiskt aktiva i ett för 

tidigt stadium. Man 

måste vara lyhörd 

och följa med 

patienten där den 

befinner sig. 

Anpassa 

aktivitet efter 

patient 

Varsam 

uppmuntran 

Lyhördhet för 

patienten 

  

Vid analys av materialet användes en induktiv ansats för att identifiera likheter och skillnader 

i textinnehållet och analysen bestod av en kvalitativ innehållsanalys (23). Direkt efter 

genomförd intervju transkriberades intervjun. Intervjuerna delades upp i en första och andra 

del och författarna transkriberade en del var. En överenskommelse om hur transkriberingen 

skulle gå till bestämdes innan transkriberingen påbörjades. Stakningar, harklingar, 

hummanden och upprepningar av enskilda ord togs ej med i transkriberingen. Detta för att de 

ej ansågs tillföra något och gjorde transkriberingen mer lättläst. Pauser markerades med tre 

punkter i rad. När transkriberingen var färdig lästes den igenom ett flertal gånger. 

När transkriberingen var klar gick vi igenom texten flera gånger och tog ut 

meningsbärande enheter. Detta gjordes först var för sig, och sedan jämförde vi vilka 

meningsbärande enheter vi tagit ut. De meningsbärande enheterna förkortades för att minska 

textmassan, och därefter fick de en kod (24). Då vi hade så pass få intervjuer valde vi att 

genomföra analyserna tillsammans. Detta för att öka tillförlitligheten i resultatet (23). När vi 

gett alla meningsbärande enheter en kod kunde vi lättare utläsa vilka meningsbärande enheter 

som hörde ihop. De meningsbärande enheterna delades därefter in under kategorier och 

subkategorier. Alla kategorier delades sedan in under tre olika teman. (24) Även vår 

handledare har deltagit i processen med analysen, så kallad triangulering. När vi plockat ut 

meningsbärande enheter gick vår handledare in och läste igenom dessa och kom med 
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synpunkter. Detta skedde sedan under alla steg i analysen, såväl i utformandet av kategorier, 

subkategorier, och teman. Det fungerar som en verifiering av de resultat vi fått fram (22). 

 

3.6 Etiska överväganden 

Fysioterapeuterna fick såväl muntlig som skriftlig information om studien (bilaga 2). Även 

chefen för verksamheten fick skriftlig information (bilaga 1), utom en av deltagarna som var 

egenföretagare. Informationen skickades till berörda via mejl. Av informationen framgick att 

de när som helst hade möjlighet att avbryta sitt deltagande i studien. Information gavs också 

om att alla uppgifter skulle behandlas konfidentiellt. Ljudfiler från intervjuerna raderades 

efter arbetets slut. 

Fördelar för de medverkande att delta i studien var att de verksamma personerna fick 

sprida sin kunskap och berätta om sina erfarenheter som fler får möjlighet att ta del av den. En 

nackdel är att det tar tid från personens dagliga arbete att delta i studien. 

  

4. RESULTAT 

  

4.1 Bakgrundsdata om informanterna 

Informanterna i rapporten benämns utifrån bokstäverna A, B, C och D. De hade varierande  

lång erfarenhet av att arbeta inom NUR, allt mellan 9 och 39 år. Informanterna var  

verksamma i olika delar av Sverige.  

 

4.2 Resultat 

Vid vår analys har vi tagit fram teman, kategorier, subkategorier samt kondenserade  

meningsenheter. Resultatet presenteras i tabell 2 och därefter följer en förklarande text. 
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Tabell 2: Översikt över hur fysioterapeuter upplever att de kan använda sig av naturen i  

arbetet med personer med utmattningssyndrom 

Tema Kategori Subkategori Kondenserad meningsenhet 

S
tr

es
sr

ed
u

ce
ra

n
d

e 
m

il
jö

 

Kravlöshet 

Kravlös 

rehabilitering  

De flesta patienter menar att det är kravlösheten på rehabiliteringen som är det bästa. 

Det är kravlöst inom en struktur. (A) 

Kravlöst med 

natur  

Fysioterapeuten hävdar att det är kravlöst att umgås med djur och natur. Det som är 

mest kravlöst att umgås med, det är en sten. Sen kommer djur och sist människor. (A) 

Kravlös 

inställning 

Patienten måste hitta det som hen mår bra av, kan njuta av och som ger energi, och 

sedan hitta ett sätt som gör att det inte blir ett krav, måste eller prestation. (C) 

Går ej att 

misslyckas 
Att vara i naturen kan man inte misslyckas med, vilket är en jätteviktig bit. (C) 

Naturen ger lugn 

och stillhet 

Tystnad 

Tysta platser med endast naturljud kommer att vara viktiga för att människor är oerhört 

överstimulerade i sina hjärnor. Man behöver dessa platser för att återhämta sig rent 

sensoriskt. (C) 

Ger lugn 
Naturen har en väldigt god effekt på att just reducera stressen och därmed få tillbaka 

lite av det lugn som man många gånger saknar i stadsmiljö. (B) 

Fascination och 

närvaro 

Man kan fascineras av naturen och därmed glömma lite utav det som stressar en. Man 

får möjlighet att på så sätt gå ner i varv och lära sig vara mer i nuet. (B) 

Naturen sätter 

gränser och ger 

ett annat fokus 

Stanna upp 
Genom naturen och trädgården får de redskap att avgränsa sig och bli medvetna om hur 

de gör och det är jätteviktigt att ha paus och känna efter. (A) 

Uppmärksamhet 
NUR handlar om att uppmärksamma det vi har runt omkring oss i naturen, ex olika 

typer av växter och djur. (C)  

Spontan 

uppmärksamhet  

I naturen behöver man inte använda den riktade uppmärksamheten utan den spontana, 

den är god för oss då den är stressreducerande (B).  

Miljöombyte 
Utmattade kan vara för sjuka för att komma ut och arbetsträna och blir 

understimulerade av att vara hemma. De behöver ett annat forum att vara i. (A) 

Naturen ger 

inspiration 
Sinnen Via sinnena väcker naturen lust och inspiration. (A) 

F
y

si
o

te
ra

p
eu

te
n

s 
k

ro
p

p
sl

ig
a 

o
ch

 m
en

ta
la

 g
u

id
n

in
g

 

Guidning till 

fysisk aktivitet i 

naturen  

Träning i terräng 
Patienterna får träna kondition, balans och koordination när de går i terräng som inte är 

tillrättalagd. (B) 

Lyhördhet för 

patienten 

Varsam 

uppmuntran 

Fysioterapeuten upplevelse och beprövade erfarenhet är att utmattade personer ofta blir 

uppmuntrade i överkant av andra professioner att vara fysiskt aktiva i ett för tidigt 

stadium. Man måste vara lyhörd och följa med patienten där den befinner sig. (A) 

Fysioterapeuten upplever att om man pushar patienterna för hårt upplever de det 

snarare som ett krav än att man ger dem den återhämtning de behöver. (A) 

Börja försiktigt  
Utmattade behöver maximal återhämtning och fylla på med sådant de tycker om. Man 

måste börja på jättebasal nivå. (A) 

Hjälp till 

reflektion 

Tankar om dåtid 

och framtid 

En utmattad person blir inte hjälpt av att bara vara i sin trädgård eller gå ut i naturen 

utan personen behöver också hjälp med att reflektera kring hur det kom sig att den blev 

utmattad och vad den kan göra nu för att förhindra att det ska fortgå. (A) 

Symbolik 

Fysioterapeuten kan använda symbolik från mänskliga processer. Ex att ett frö gror, 

träden tappar löv på hösten och får tillbaka nya knoppar på våren. Att livet går i cykler. 

(A) 

Delaktig patient Patienten i fokus 
Patienten kan inte överlämna processen till terapeuten. Terapeuten kan guida patienten 

men det är patienten själv som äger processen. (D) 
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Tema 1: Stressreducerande miljö 

Naturen som miljö med skog, djur, och trädgård ses som en stor del i rehabiliteringen. Därav 

temat Stressreducerande miljö, som framkommer i tabell 2. Under detta tema identifierades 

fem olika kategorier. Nedan följer en beskrivning av respektive kategori och subkategori. 

 

Kravlöshet 

Vid intervjuerna framkom att kravlösheten i NUR var viktig. Kravlösheten kunde delas upp i  

flera underkategorier: Kravlös rehabilitering, kravlöst med djur och natur, kravlös inställning,  

och går ej att misslyckas. 

I den första subkategorin, Kravlös rehabilitering, beskrev informanterna att något av det 

patienterna uppskattar mest på rehabiliteringen är att det är kravlöst, men att det fortfarande 

finns en struktur. Informanterna beskriver att naturen är en kravlös plats för 

människor. Trädgårdarna kräver lite mer med räta linjer, och ogräs som ska rensas. Under den 

andra subkategorin, Kravlöst med djur och natur, beskriver informanterna att det innebär mer 

krav att umgås med människor, än att umgås med djur och framförallt natur, vilket gör NUR 

till en mer kravlös plats för patienten. Subkategorin Kravlös inställning innebär att patienten 

får delta i de aktiviteter och göra det som hen mår bra av, utan att det ställer några krav eller 

innebär en prestation. Hittar de en sådan aktivitet som de mår bra av kan de genom det få 

energi. Informant C beskriver det på följande vis “...Och sen kan de gå och lägga sig under en 

gran och tanka lite mer energi och sen går de hem”. Informant D beskriver naturens 

kravlöshet på följande vis “Naturen bidrar till minskade krav på sig själv att man alltjämt 

måste vara duktig”. Subkategorin Går ej att misslyckas innebär att man inte kan göra fel i 

naturen. Informant D beskriver det med orden “Naturen sviker aldrig, den möter alltid”. 

Informant C beskriver att man inte kan misslyckas i naturen på följande vis: “Vi behöver inte 

jobba med avspänning i naturen, utan där kan man istället sitta och jobba med att betrakta. 

Det blir mycket prestation kring exempelvis yoga och avspänning vilket skapar att man kan 

eller inte kan. Att vara i naturen kan man inte misslyckas med, vilket är en jätteviktig bit.”   

  

Naturen ger lugn och stillhet 

Under denna kategori identifierades tre olika subkategorier Tystnad, Ger lugn, och fascination 

 och närvaro. 

Subkategorin Tystnad handlar om att naturen erbjuder en tystnad som inte finns i 

exempelvis stadsmiljö. Människor är så överstimulerade idag och naturen ger de olika sinnena 
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en chans att återhämta sig. Informanterna beskriver att det finns patienter som det tagit flera 

veckor för att höra fåglarna och vinden. Det tog så lång tid innan de kunde stanna upp och 

lyssna. 

En annan subkategori är Ger lugn. Stadsmiljö kan vara stressigt med mycket intryck, men 

naturen kan bidra med lugn och reducera stressen. Informant B beskriver det på följande vis 

“Vi är sprungna från naturen och därmed finns det en stressreduktion vid att vara ute i 

naturen, då vi är vana vid det.” 

Tredje subkategorin är Fascination och närvaro och handlar om att naturen kan fascinera 

människor. Detta gör att man för en stund kan glömma det som stressar en runtomkring. 

Informanterna beskriver att de arbetar med olika sinnen i naturen och att de på så sätt kan 

väcka en fascination från patienten som gör att hen glömmer bort allt annat runtomkring för 

en stund. 

  

Naturen sätter gränser och ger ett annat fokus 

Fyra subkategorier identifierades under denna kategori, Stanna upp, uppmärksamhet, spontan 

uppmärksamhet, och miljöombyte.  

 Subkategorin Stanna upp, innebär att naturen och trädgården ger patienten möjlighet att  

stanna upp och ta en paus. Informant B berättar “I trädgårdens arbete övar patienten på  

att ta pauser”. Informant A beskriver arbetet med att stanna upp på följande sätt  

“Utmattade personer har ofta svårt att avsluta saker, de vill göra allt klart och det går inte när  

man exempelvis ska rensa en hel grusgård. Då får de istället ta en pyttedel och öva på att ta  

paus och känna efter om de orkar fortsätta.” 

En annan subkategori är Uppmärksamhet. NUR handlar om att uppmärksamma det som 

finns i naturen. Exempelvis kan fysioterapeuten tillsammans med patienten uppmärksamma 

saker i naturen, så som djurspår, ljud från djur, eller flygande fåglar. Uppmärksammar man 

detta kan man sedan börja fundera kring vad det man uppmärksammat egentligen betyder. 

Om man ser färska spår i snön betyder det kanske att ett djur är nära. Om fåglarna plötsligt 

tystnar, eller börjar låta mer, vad betyder då det, och så vidare. I naturen kan man använda den 

spontana uppmärksamheten istället för den riktade vilket informanterna beskriver som 

stressreducerande. I stadsmiljö använder vi ofta den riktade uppmärksamheten vilket kan göra 

att vi blir trötta av alla intryck, speciellt personer med utmattningssyndrom. Om vi istället 

använder spontan uppmärksamhet så fokuserar vi på det som egentligen intresserar och 

fascinerar oss. Informanterna beskrev att patienterna behöver få omväxling och ett 
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Miljöombyte, men att de är för utmattade för att själva ta sig ut. Samtidigt blir de 

understimulerade av att vara hemma. Då är det bra att få komma ut i naturen. 

  

Naturen ger inspiration 

Här återfanns en subkategori som var sinnen. Analysen visade att man arbetar 

med sinnen och upplever NUR genom sinnen. Informant A beskrev det på följande vis “Med 

hjälp av naturen och att arbeta med de olika sinnena är fysioterapeuten med och väcker lust 

 och inspiration”. 

  

Tema 2: Fysioterapeutens kroppsliga och mentala guidning 

Det andra temat vi kom fram till, och som också framkommer i tabell 2, var Fysioterapeutens  

kroppsliga och mentala guidning. 

 Fysioterapeutens kunskap om träning samt kopplingen till patientens mentala process är  

viktigt i guidning av patienten. Under detta tema formades fyra kategorier och nedan följer  

en förklaring till respektive kategori. 

  

Guidning till fysisk aktivitet i naturen 

Att komma igång med fysisk aktivitet är en del av rehabiliteringen och då framförallt fysisk  

aktivitet utomhus, därav subkategorin Träning i terräng. Informanterna upplevde att det var  

underlättande att få till träning för patienterna om träningen genomfördes utomhus eftersom  

att de fick in delar som balans och koordination på ett naturligt sätt när de parerar för 

variationer i naturen. 

  

Lyhördhet för patienten 

Under denna kategorin återfanns subkategorierna Varsam uppmuntran och Börja försiktigt. 

För att kunna möta patienterna på bästa sätt betonar informanterna vikten av att vara 

lyhörd för var i processen patienten befinner sig och anpassa arbetet utifrån det. Subkategorin 

Varsam uppmuntran visar på att fysioterapeuten ska guida och hjälpa patienten tillbaka till 

aktivitet och vardagsliv.  Det är dock en fin balansgång där uppmuntran inte får upplevas som  

ett krav då det direkt blir stressande för patienten som är känsliga för just krav och prestation. 

Subkategorin Börja försiktigt syftar på att möta patienten där hen befinner sig i sin sjukdom 

och maximera återhämtningen utifrån det. Många gånger handlar det om att börja på en  

väldigt basal aktivitetsnivå. Informant A ger exempel: “Då behöver man maximal  
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återhämtning och fylla på med sådant man tycker om. Man måste börja på jättebasal nivå som 

 exempelvis sitta med en kopp te och titta på gräset som vajar.” 

  

Hjälp till reflektion 

Här följer subkategorin Tankar om dåtid och nutid och den syftar på att fysioterapeuten  

hjälper patienten att processa och reflektera kring de faktorer som bidrog till utmattningen  

och hur patienten kan hitta nya hållbara förhållningssätt för att kunna återgå till vardagen. Att  

endast vistas i en trädgård hjälper därför inte patienten att bli frisk utan det är den inre  

processen som är viktig. Symbolik är ett sätt för fysioterapeuten att använda sig 

av naturen och visar hur exempel från naturen kan användas som liknelser för att förstå 

processer i den mänskliga kroppen och därmed den egna rehabiliteringen. 

  

Delaktig patient 

Denna kategori visar att det är patienten själv som är nyckelperson till ett tillfrisknande. Det  

går inte att lämna över processen till en terapeut utan patienten måste själv stå i fokus och  

delta i rehabiliteringen medan terapeuten guidar, därav subkategorin Patienten i fokus. 

  

5. DISKUSSION 

  

5.1 Resultatsammanfattning 

Det finns idag ett antal fysioterapeuter som arbetar med NUR för personer med  

utmattningssyndrom. I analysen framkom två teman: Stressreducerande miljö och  

Fysioterapeutens kroppsliga och mentala guidning. Därunder formades åtta stycken  

kategorier samt 18 stycken subkategorier. Naturen ses som en viktig del i rehabiliteringen då  

den är en kravlös plats som verkar stressreducerande för individerna. Den ger inspiration  

såväl som lugn och ger ett annat fokus än stadsmiljö. Fysioterapeuten kan använda de positiva  

aspekterna av naturen när den deltar i patientens rehabilitering. Naturmiljön bidrar till naturlig  

rörelse och kan användas som symbolik till mänskliga processer.  
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5.2 Resultatdiskussion  

Naturen är användbar vid arbetet med personer med utmattningssyndrom. En av de mest  

framträdande anledningarna till att naturen är så bra för personer med utmattningssyndrom i  

synnerhet är att det erbjuder en stressreducerande miljö. Detta bekräftas av såväl  

informanterna som av studier (15, 19).  

 En viktig del av naturunderstödd rehabilitering är att den ger ett annat sammanhang och  

en känsla av att komma bort från vardagen. Patienten får genom NUR ett annat forum att  

vistas i som inte är deras hem eller arbete vilket informanterna beskriver som viktigt för dessa  

individer. Forskning stödjer detta resonemang. För att en plats i naturen ska vara  

rehabiliterande är ett av kriterierna att den ska ge en känsla av att komma bort (25).  

 Att det inte går att skynda på naturen eller trädgårdsarbete är en viktig del i  

rehabiliteringen (15). Patienterna får öva på att ta paus och sakta ner tempot. Studier visar att  

naturen har en lugnande effekt på människan och utmattade personer som deltagit i  

trädgårdsterapi upplever att de blivit tvungna att dra ner tempot eftersom odlingen och naturen  

inte har kunnat skyndas på, det tar den tid det tar (15). 

Kravlöshet är ett återkommande ämne bland våra informanter. Studier har visat att 

personer som vistas i naturen känner välbehag då de inte kan påverka naturen (16). Just detta 

berättar informanterna om och beskriver hur kravlöst det är att umgås med naturen. Att umgås 

med människor ställer betydligt högre krav, men att vara i naturen kan man inte misslyckas 

med. Studier visar på de positiva effekterna för återhämtningen genom att umgås med natur 

vid en rehabilitering (26).  

Informanterna beskrev hur patienterna kan hitta saker i naturen som ger energi utan att 

ställa krav. Informanterna uppgav att flera patienter tycker att just kravlösheten inom 

rehabiliteringen är det bästa, samtidigt som det finns en struktur att förhålla sig till. Att 

personen känner välbehag i naturen samt att naturen har positiva effekter vid rehabiliteringen 

är något som flera studier bekräftar (16, 26). Enligt vår vetskap finns inga studier som 

bekräftar att naturen är just kravlös. Dock kan detta ha beskrivits i andra termer, och den 

litteratur vi har läst pekar ändå åt den riktningen.  

Naturen ger lugn och stillhet och är en viktig faktor i rehabiliteringen. Att vistas i 

stadsmiljö kan upplevas som stressande då det kräver att vi använder den riktade 

uppmärksamheten för att uppmärksammas på olika saker som sker runt omkring oss och som 

kräver akuta beslut om vår nästa handling, exempelvis parera för bilar och cyklister. I naturen 

finns inte sådant stimuli som gör att du akut måste rikta uppmärksamheten dit. Detta leder till 

att du istället kan använda din nyfikenhet och fascination, vilket bekräftas av studie (17). Via 
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sinnen ger naturen även lust och inspiration vilket är positivt för en rehabiliterande miljö. 

Detta bekräftas av en studie som beskriver att  naturen är en bra plats för rehabilitering genom 

att den väcker positiva känslor hos betraktaren (27). 

Informanterna beskriver att naturen ger möjlighet till återhämtning för sinnen då naturen 

är tyst på ett sätt som vi inte får uppleva i stadsmiljö. Av denna anledning är naturen 

användbar i arbetet med personer med utmattningssyndrom som ofta är sensoriskt 

överstimulerade. Flera av informanterna beskriver att man i naturen till stor del använder den 

spontana uppmärksamheten vilket är stressreducerande för hjärnan. Detta bekräftas av en 

studie som visar på att när den spontana uppmärksamheten är aktiverad sker en återhämtning 

av den riktade uppmärksamheten (25).  

 

För att naturen ska vara rehabiliterande på ett optimalt sätt krävs det både kroppslig och 

mental guidning av fysioterapeuten. 

     Fysisk aktivitet utomhus ger förhöjd sinnesstämning, med bland annat ökad glädje, i större 

utsträckning än vid fysisk aktivitet inomhus (14). Studier har också visat att aerob träning kan 

ha en god effekt på personer med utmattningssyndrom och bland annat bidra till bättre minne 

(10). Informanterna beskriver att de till viss del använder naturen som en del i att patienterna 

får vara fysiskt aktiva, de guidar till fysisk aktivitet i naturen. De promenerar i naturen och 

den skiftande terrängen bidrar till att balansen och styrkan utmanas. Således bidrar naturen till 

fysisk aktivitet vilket som sagt är positivt för personer med utmattningssyndrom. Samtidigt är 

det viktigt att inte uppmana patienterna till fysisk aktivitet i överkant, och att vara lyhörda för 

patientens behov. Detta för att fysisk aktivitet inte ska upplevas som ett krav. Personer med 

utmattningssyndrom behöver inte enbart uppleva att det är jobbrelaterade faktorer som 

stressar dem. Det kan likväl finnas andra stressorer (28).   

      Fysioterapeuten kan använda sig av naturen och trädgårdens symbolik för att börja 

reflektera kring sin egen situation. Patienter med utmattningssyndrom som får möjlighet att 

utforska naturen kan för en stund glömma det som stressar dem, men också dra paralleller 

mellan naturen och sitt eget liv (16). Informanterna beskriver att använda naturen som 

symbolik och jämföra det med den mänskliga rehabiliteringsprocessen var ett sätt att på 

pedagogiskt vis ge patienten förståelse för sin utmattning och tillfrisknande. På detta sätt kan 

patienten via en ökad förståelse för sin sjukdom bli mer delaktig i sin rehabilitering. En 

delaktig patient är viktigt för en god vård (29). 
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5.3 Metoddiskussion 

Till denna studie valdes en kvalitativ metod med en explorativ och deskriptiv design. Detta 

var ett bra val då vi ville undersöka fysioterapeuters erfarenheter och upplevelser. Det finns 

relativt få fysioterapeuter som är verksamma inom NUR. Med anledning av detta var 

det inte helt lätt att hitta intervjudeltagare. Ett par fysioterapeuter kunde tänka sig att ställa 

upp på intervju, men då de precis börjat arbeta inom området och således skulle ha svårt att  

besvara våra frågor valde vi att tacka nej till dem. Därefter utformades exklusionskriteriet att  

informanterna inte skulle ha arbetat med NUR under mindre än ett år.  

Vi fann sammanlagt fyra stycken fysioterapeuter som ville och kunde vara med i studien. 

Att endast fyra personer intervjuats bör beaktas när vi redovisar resultatet. Intervjuerna 

genomfördes över telefon och spelades in med en diktafon. Att göra intervjuerna över telefon 

var dels mest kostnadseffektivt men också mest tidseffektivt. Dock möjliggör det inte att se 

ansiktsuttryck och kroppsspråk. Det skulle kunna vara en relevant del i intervjusammanhanget 

då vi skulle se om informanten vill förmedla eller förstärka något med kroppsspråk, gester och 

miner. Utan den visuella delen ställde det mer krav på informanten att förmedla sitt budskap 

endast verbalt. Ljudupptagningen hade också stundtals dåligt ljud vilket gjorde att det vid 

transkribering var svårt att höra vad informanterna sa. Detta kan ha medfört att vi missat 

enstaka detaljer. 

Som beskrivs i metoden genomförde vi en provintervju med en arbetsterapeut inom NUR. 

Det kan finnas vissa nackdelar med att det var en arbetsterapeut vi intervjuade och inte en 

fysioterapeut. Framförallt eftersom det är olika professioner vilket kan göra att vissa frågor  

lämpar sig bättre för den ena eller andra yrkesgruppen. Samtidigt såg vi stora fördelar i att  

genomföra provintervjun med någon som arbetade med NUR, då det är ett så speciellt  

arbetssätt, trots att det var en annan yrkeskategori. 

 Intervjuguiden var utformad så att vi kunde besvara vår frågeställning. Genom att det var  

öppna frågor gav det informanterna möjlighet att lyfta det de själva ansåg vara intressant och  

av vikt, men det fanns fortfarande en struktur. Intervjuerna varade under 20-40 minuter  

beroende på hur djupgående svar informanterna gav på frågorna. Vår ambition var att  

intervjuerna skulle vara ungefär 30 min, vilket tyder på att intervjuguiden var bra utformad för  

att hålla tidsramen. Vissa frågor i intervjuguiden gav inte information som kunde användas i  

att besvara vår frågeställning. De frågor vi skulle tagit bort om vi gjort om studien igen är:  

Arbetar du i team? Om så är fallet vilken roll har du i teamet? I övrigt tycker vi att  

intervjuguiden var bra.  
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Under analysprocessen gick vår handledare in under ett flertal gånger och tillförde 

ytterligare synpunkter och kommentarer om teman, kategorier, subkategorier och 

meningsbärande enheter. Att en tredje person ibland var med under analysprocessen kallas för 

triangulering och ökar trovärdigheten samt ser till att resultatet motsvarar det som framkom i 

intervjun. När resultatet sammanställdes framkom information som inte passade in under 

frågeställningen om vad fysioterapeuterna arbetade med inom NUR och hur deras 

arbetsuppgifter ser ut. För att ge läsaren en förståelse för fysioterapeuternas arbetsuppgifter 

beskrivs detta i inledningen av resultatdelen. Denna information var svår att få fram genom 

enbart litteratursökning till bakgrunden. 

Under arbetets gång fördes hela tiden en etisk diskussion kring de val som gjordes. Det 

finns relativt få verksamma fysioterapeuter inom NUR i Sverige vilket gjorde att vi inte ville 

uppge för mycket information om dessa då det skulle kunna röja deras identitet. Av den 

anledningen valde vi att inte göra en tabell med bakgrundsinfo då det hade varit svårt att göra 

en tabell med innehåll som inte gjorde det möjligt att identifiera informanterna. En annan 

fråga att diskutera är om det var etiskt rätt att ta tid från informanternas arbetstid för att delta i 

vår studie. Samtidigt fick de genom denna studie möjlighet att föra sina erfarenheter vidare 

och reflektera över sitt egna arbete vilket kan ses som ett förbättringsarbete. 

  

5.4 Klinisk betydelse och framtida forskning   

Fysioterapeuter kan med sin kunskap om kroppen och hälsa ge råd och behandling och på så  

vis bidra med mycket till en rehabilitering. Men på vilket sätt fysioterapeuter kan använda sig  

av naturen har vi tidigare upplevt som något otydligt och som vi ämnade förtydliga. På grund  

av detta är rapporten skriven ur ett fysioterapeutiskt perspektiv vilket vi upplever är en ny  

vinkling på ämnet och hjälper oss förstå vikten av deras arbete bättre. Fysioterapeuter som  

idag arbetar med patienter med utmattningssyndrom kan genom vårt arbete få en insyn i hur  

de skulle kunna använda sig av naturen för att på ytterligare ett sätt kunna hjälpa patienter  

med utmattningssyndrom. Andra professioner inom hälso- och sjukvård kan genom att ta del  

av denna studie lära sig mer om NUR och kanske att den skapar lust att utforska området mer  

inom andra yrkeskategorier.  

Att använda sig av naturen är kostnadseffektivt då naturen ofta redan finns där och 

behandlingen blir i dessa lägen lättillgänglig. Det behövs mer forskning som dokumenterar 

evidens för hur naturen påverkar patienter med just utmattningssyndrom samt mer evidens för 

fysioterapeutiska interventionerna i kombination med natur för att styrka denna typ av 

rehabilitering. Framtida forskning skulle kunna fokusera mer på de långsiktiga effekterna. 
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Många gånger har naturunderstödd rehabilitering skett i projektform under några års tid och 

det är då svårt att följa upp patienterna för att få ett långsiktigt perspektiv. På detta sätt tror vi 

att fysioterapeutens roll inom naturunderstödd rehabilitering skulle stärkas. Annan forskning 

som vore värdefull är att undersöka vidare är patienternas upplevelse av denna typ av 

behandling.  

  

5.5 Konklusion 

Naturen har flera positiva effekter på människan, inte minst på personer med  

utmattningssyndrom. De fysioterapeuter vi intervjuat har belyst naturens positiva effekter och  

fördelarna med att rehabiliteringen för personer med utmattningssyndrom sker i naturmiljö.  

Sjukskrivningar till följd av utmattningssyndrom är ett stort problem idag och vi har i denna  

studie visat på hur fysioterapeuterna med sina erfarenheter upplever att de kan använda sig av  

naturen i arbetet med personer med utmattningssyndrom.  
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Bilaga 1 

                                                                                            

Hej! 
  
Vi heter Julia och Anja och studerar Fysioterapeutprogrammet vid Uppsala Universitet. Vi kommer 

under våren 2018 att skriva vårt examensarbete. Syftet med arbetet är att undersöka fysioterapeutens 

upplevelser och erfarenheter vid arbete med Naturunderstödd rehabilitering för personer med 

utmattningssyndrom. 

  
Vår plan är att intervjua fem stycken fysioterapeuter som är verksamma inom naturunderstödd 

rehabilitering. Intervjuerna kommer att ske via telefon eller ett fysiskt möte och kommer att hållas 

under arbetstid. Intervjuerna kommer ta max 30 minuter och kommer att spelas in. Intervjuerna 

beräknas genomföras under februari månad 2018. Studien kommer att utmynna i en rapport där 

resultaten redovisas. 

  
Alla uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt och enligt Vetenskapsrådets krav på anonymitet. 

Namn eller annan information som möjliggör identifiering kommer inte att vara med i uppsatsen. Det 

är helt frivilligt att delta i studien och man får när som helst avbryta ditt deltagande utan att uppge 

någon anledning. 
  
Om ni ger oss tillåtelse kommer vi att intervjua fysioterapeuten/fysioterapeuterna i din verksamhet. 

Återkom gärna till oss med besked eller om ni har frågor så snart som möjligt. 
  
Er medverkan skulle betyda mycket för oss! 

  

Vänliga hälsningar 

Julia Bremfält och Anja Vesterlund 

 

  

  

______________________________________________________________________ 

Författare                          Författare                                  Handledare 

Julia Bremfält                   Anja Vesterlund                        Elisabeth Anens 

Fysioterapeutstudent         Fysioterapeutstudent                 Leg. Fysioterapeut & Med Dr. 

Uppsala Universitet           Uppsala Universitet                   Uppsala Universitet 
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Bilaga 2 

  

Hej! 

  

Vi heter Julia och Anja och studerar Fysioterapeutprogrammet vid Uppsala Universitet. Vi 

kommer under våren 2018 att skriva vårt examensarbete. Syftet med arbetet är att undersöka 

fysioterapeutens upplevelser och erfarenheter vid arbete med Naturunderstödd rehabilitering 

för personer med utmattningssyndrom. 

Vår plan är att intervjua fem stycken fysioterapeuter som är verksamma inom naturunderstödd 

rehabilitering. Intervjuerna kommer att ske via telefon eller ett fysiskt möte och kommer att 

hållas under arbetstid. Intervjuerna kommer ta max 30 minuter och kommer att spelas in. 

Intervjuerna beräknas genomföras under februari månad 2018. Studien kommer att utmynna i 

en rapport där resultaten redovisas. 

Alla uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt och enligt Vetenskapsrådets krav på 

anonymitet. Namn eller annan information som möjliggör identifiering kommer inte att vara 

med i uppsatsen. Det är helt frivilligt att delta i studien och du får när som helst avbryta ditt 

deltagande utan att uppge någon anledning. 

Om du vill låta dig intervjuas av oss och bidra till vårt examensarbete kommer du att få ta del 

av slutresultatet som beräknas vara klart i juni 2018. Återkom gärna till oss med besked eller 

om ni har frågor så snart om möjligt. 

  

Er medverkan skulle betyda mycket för oss! 

  

Vänliga hälsningar 

Julia Bremfält och Anja Vesterlund 

  

___________________________________________________________________________ 

Författare                          Författare                                  Handledare 

Julia Bremfält                   Anja Vesterlund                        Elisabeth Anens 

Fysioterapeutstudent         Fysioterapeutstudent                 Leg. Fysioterapeut & Med Dr. 

Uppsala Universitet           Uppsala Universitet                   Uppsala Universitet 
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Bilaga 3 

Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor: 

• År sedan fysioterapeutexamen 

• Hur lång tid har du arbetat inom naturunderstödd rehabilitering 

• Tidigare arbeten 

Intervjufrågor: 

• Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig i arbetet med patienter med 

utmattningssyndrom? (Ej administrativt utan i kontakten med patienter) 

·     • Vilka arbetsuppgifter har du? 

▪ Arbetar du i team? Om så är fallet, vilken roll har du i ett team? 

▪ Finns det något som du känner att bara din yrkesroll kan bidra med? 

• Hur upplever du att du kan använda dig av naturen i det fysioterapeutiska arbetet mot 

patienter med utmattningssyndrom? 

• Berätta om någon gång när du upplever att ditt arbete gick bra. 

•  Varför gick det bra? 

• Berätta om någon gång det gick mindre bra. 

• Varför gick det mindre bra? 

• Kunde något gjorts annorlunda? 

• Vad tror du att naturen kan ge för effekt i ditt arbete med denna patientgrupp? 

• Vad tror du är den största skillnaden i naturunderstödd rehabilitering jämfört med 

traditionell stressrehabilitering? 

• Förespråkar du fysisk aktivitet i ditt arbete med den här patientgruppen? 

• Hur tror du att naturunderstödd rehabilitering kan utvecklas och vilken roll tror du 

att den kommer ha i framtiden för denna patientgrupp? 

 

  


