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sociala mål, samt vad anordnare/handledare och deltagare tillskriver värde och 
mening i ett urval av verksamheter. Insatserna som studerats är inriktade mot att 
ge meningsfull sysselsättning för personer med funktionsnedsättning alternativt 
arbetslivsinriktad rehabilitering för personer sjukskrivna eller arbetslösa till 
följd av psykisk ohälsa. Resultatet visar att insatserna är en sammansättning 
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djuren som aktörer, lantgårdsmiljön som fysiska arena och lantgårdsunderstödda 
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att nyckelelement samspelar i den vardagliga praktiken. En vardaglig praktik där 
såväl interaktion mellan människor, samspel med djur som upplevelser av miljön 
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Förord	
Det har varit ett privilegium att få möjligheter att gå en 
forskarutbildning och genomföra ett avhandlingsarbete. Ett 
individuellt arbete som möjliggörs av stöd och inspiration från andra 
runt omkring. Det har varit en fantastisk resa och det hade krävts en 
avhandling till för att nämna alla inspirerande, kunniga och vänliga  
personer jag mött under dessa år. Jag vill dock inleda med att uttrycka 
min tacksamhet till Karlstads universitet. Studier lokalt, forskarskolan 
i regionalt samhällsbyggande, nationella forskarskolan i socialt arbete, 
det nordisk baltiska nätverket för forskarskolor (NBSW) och 
internationella utbyten med Norge, Japan och Namibia som varit 
betydelsefulla, lärorika och inspirerande inslag under min 
doktorandtid.  

Tusen, tusen tack till alla deltagare, handledare och anordnare som 
delat med er av erfarenheter, upplevelser, tankar och tagit er tid att 
svara på frågor som möjliggjort mitt avhandlingsarbete!  

Bengt G Eriksson och Mona Sundh har varit mina handledare genom 
hela arbetet. Jag är mycket tacksam och värdesätter högt de kunskaper 
och erfarenheter ni delat med er av, vidare er tålmodighet och era kloka 
råd. När jag upplevt utmaningar med begriplighet och hanterbarhet 
har ni alltid funnits där. Bengt har dessutom varit en inspiratör 
avseende internationella samarbeten och betydelsen av dessa. Tack 
finaste ni för allt stöd ni gett mig under hela resans gång! 

Stort tack vill jag rikta till er som kommenterat mina texter vid 
seminarier. Noggranna genomläsningar och därutifrån välriktad 
konstruktiv kritik har gett ovärderlig guidning vidare längs vägen. 
Lars-Gunnar Engström och Karin Lundkvist vid idéseminariet, 
Torbjörn Forkby vid mittseminariet och Kajsa Svanevie vid 
slutseminariet. Klargörande synpunkter i slutfasen bistod Maria 
Scheffer-Lindgren, Stefan Karlsson och Marie Nordfeldt med. Tack alla 
för er tid och kloka infallsvinklar!   

Till kollegorna vid ämnet socialt arbete vid Karlstads universitet, tack 
för allt stöd och överseende med mitt ensidiga fokus på avhandlingen 
det senaste året. Ni alla är inkluderade i mitt varma tack! Särskilt tack 
vill jag rikta till några tidigare och nuvarande kollegor som varit särskilt 
betydelsefulla för mig på olika sätt, Lena Ede, Britt Ovlien-Säll, Gunilla 
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Lönnbring, Lars-Gunnar Engström, Berit Check, Anna-Lena 
Haraldsson, Andreas Henriksson och Elin Vadelius.  

Anna Holm, Irma Heikkinen och Åse-Britt Falch vill jag tacka för visat 
intresse för mitt avhandlingsarbete, era kloka resonemang och er 
omtänksamhet! 

Stort tack vill jag rikta till Eva Backström på biblioteket som med 
humor och tålamod coachat mig i referenshantering samt Rickard 
Fallqvist på tryckeriet som hjälpt till att få allt på pränt.  

Stort tack till alla nuvarande och tidigare doktorandkollegor i 
forskarskolan för regionalt samhällsbyggande samt övriga doktorander 
jag mött i andra sammanhang. Särskilt vill jag nämna Karin Lundkvist, 
Ulrik Terp, Victoria Lönnfjord, Åsa Melin och Katarina Grim. Från 
djupet av mitt hjärta vill jag tacka er för alla skratt, viktiga samtal om 
allt och ingenting, er omtanke och sällskap. Tusen tack för allt stöd och 
all glädje!  

Tack till mina fina vänner, ni betyder så mycket för mig! Tack pappa, 
för att du alltid trott på mina förmågor och övat mig i argumentation. 
Mother and Father Oz, mina bonusföräldrar i Australien, långt borta, 
men alltid närvarande i mitt hjärta och numera med regelbundenhet 
på Facetime. Stort tack till min storebror Jonas och hans familj som 
alltid finns där för mig och mina döttrar. Tack till min fantastiska 
mamma som visar outtröttligt engagemang och omtanke i vardagen. 
En stor del av den nyfikenhet och viljestyrka som krävts genom detta 
arbete har jag fått från dig. Ett tack till mina fyrfota familjemedlemmar. 
Katten som stundvis gör skrivandet till en djurunderstödd aktivitet 
genom att trampa på tangentbordet och boxern Asta som på ett 
naturligt sätt väver in restoration och restorativa miljöer i mitt 
vardagsliv. Tack finaste Fredrik för att du är du, samt för inspiration 
och stöd i alla former! 

Slutligen, tack Minna och Sofie! Mina underbara, älskvärda, 
kärleksfulla, kloka, uppmuntrande och humoristiska barn. Ert 
överseende med mig under intensiva perioder av skrivande har varit 
guld värt. Tänk, nu äntligen har vi sommarlov… 

 

Ulvsby, Karlstad i maj 2020 

Jenny Höglund 
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1 		INTRODUKTION		

1.1 BAKGRUND	OCH	FORSKNINGSINTRESSE	
Avhandlingen har sin hemvist i ämnet socialt arbete och är en studie 
om lantgårdsbaserade dagverksamheter med sociala mål. Det som 
förenar insatserna i fokus för avhandlingen är att de kombinerar den 
yttre strukturen av arbete och arbetsliv med målsättningar som är 
inriktade mot att stödja och främja deltagarnas hälsa och livskvalitet. 
Under dagtid kommer deltagargrupper till en gårdsmiljö och en 
betydande del av dagen ägnas åt djur- och naturunderstödda 
aktiviteter. Beroende på verksamhetens inriktning och deltagarens 
behov och förutsättningar varierar syfte och mål med insatserna. 
Dagverksamheterna som studerats är inriktade mot att utgöra en 
meningsfull sysselsättning för personer med funktionsnedsättning 1 
alternativt en arbetsrehabiliterande- eller arbetsförberedande insats 
för personer som är sjukskrivna eller arbetslösa till följd av psykisk 
ohälsa.   

Mitt forskningsintresse för lantgårdsbaserade insatser tar sin 
utgångspunkt i ett brett intresse för välfärdsinsatser, nationellt och 
internationellt. Under mitt yrkesliv har jag kommit att besöka en 
mångfald av sociala verksamheter, exempelvis socialkontor, 
äldreboenden, behandlingshem och dagverksamheter, vilka vänder sig 
till människor med behov av sociala insatser. Besöken har föranlett 
återkommande reflektioner över hur sociala kontexter, fysiska miljöer 
och de aktiviteter människorna ägnar sin tid åt samspelar i olika 
sammanhang. Intresset har inte specifikt varit inriktat mot natur och 
djur, snarare mot interaktion mellan människor, aktiviteter samt 
fysiska omgivningar i allmän mening. Kunskapsintresset genom 
avhandlingen har varit inriktat mot samspelet mellan miljö, aktiviteter 
samt sociala och psykosociala dimensioner. Att lantgårdsbaserade 
verksamheter kom att utgöra studieobjekt i avhandlingen utgår från ett 
antagande om att miljöns karaktär och aktiviteternas inriktning mot 
djur och natur kan tydliggöra detta samspel. Inledande 
efterforskningar identifierade kunskapsluckor att fylla avseende 
lantgårdsbaserade insatser inom ämnet socialt arbete och i det svenska 
sammanhanget.  

                                                
1 En insats enligt LSS- lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (SFS 1993:387) 
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Om vi blickar utanför Sveriges gränser mot en europeisk kontext har 
sociala insatser i lantgårdsmiljö uppmärksammats genom 
kartläggningar av praktiken i en rad europeiska länder (Di Iacovo & 
O’Connor, 2009; Hassink & van Dijk, 2006b). Formerna har visat sig 
vara starkt förbundna med nationella och regionala traditioner samt 
lokala förutsättningar och initiativ (Hassink & van Dijk, 2006b). 
Insatser som förenar lantgårdsmiljöer med sociala mål återfinns i 
samtliga länder där kartläggningar genomförts, men 
organisationsformer, inriktning  och traditioner skiljer sig åt (Hassink 
& van Dijk, 2006b; Haubenhofer, Demattio, & Geber, 2013; 
Haubenhofer, Elings, Hassink, & Hine, 2010).  

Lantgårdsbaserade sociala insatser 2  inordnas återkommande under 
paraplyet naturbaserade insatser 3 . Exempel på andra former av 
naturbaserade insatser är trädgårdsterapi (Grahn & Ottosson, 2010; 
Pálsdóttir, Persson, Persson, & Grahn, 2014; Stigsdotter et al., 2011) 
och djurunderstödda interventioner (Berget, Krøger, & Thorød, 2018; 
Carlsson, 2017; Fine, 2015; Silfverberg & Lerner, 2014). Den 
gemensamma nämnaren för naturbaserade insatser är att natur 
och/eller djur används i hälsofrämjande syfte för individer med 
definierade behov av stöd (Sempik, Hine, & Wilcox, 2010). Det som 
framhålls som specifikt för lantgårdsbaserade insatser är gårdsmiljöns 
förutsättningar att kombinera miljöfaktorer, natur- och 
djurunderstödda aktiviteter och sociala faktorer i syfte att främja hälsa 
och välbefinnande (Hassink & van Dijk, 2006b; Leck, 2013; Sempik et 
al., 2010). Naturbaserade insatser utgår därmed ifrån idén om att djur 
och natur har performativa krafter (jmf. Barad, 2003; Rose-Redwood 
& Glass, 2014) . Performativa i meningen att djuren och den omgivande 
miljön kan påverka människor genom sin närvaro men också i 
samspelet mellan det mänskliga och icke-mänskliga.    

Insatser, sammansatta på liknande sätt som de i fokus för denna 
avhandling, är sedan tidigare främst uppmärksammade av forskare i 
Norge (Granerud, Eriksson, & Lund, 2012; Pedersen, Dalskau, 
Ihlebæk, & Patil, 2016; Steigen, 2018), Nederländerna (Elsey, Bragg, 
Brennan, et al., 2014; Hassink, 2017) och Storbritannien (Bragg & 
Atkins, 2016; Leck, 2013). I dessa länder har insatserna visat sig vara 
                                                
2 Den vanligaste engelska termen för att benämna insatserna är care farming (Bragg & Atkins, 2016) 

3 På engelska naturebased interventions, ett alternativt begrepp är Green Care. Hur Green Care och 
naturbaserade insatser förhåller sig till varandra återkommer jag till längre fram.   
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inriktade mot en varition av olika brukargrupper: exempelvis personer 
med olika former av psykisk ohälsa (psykiatriska diagnoser och 
stressrelaterad problematik); missbruksproblematik; 
funktionsnedsättning; demenssjukdom och ungdomar med psykisk 
ohälsa (Bragg & Atkins, 2016; Sempik et al., 2010). Utifrån mina 
kunskaper om det internationella och nationella forskningsfältet är det 
endast i undantagsfall det länkas samman med disciplinen socialt 
arbete, vilket är samstämmigt med Steigens (2018) och Niemis (2010) 
iakttagelser. Niemis (2010) avhandling Naturbaserade aktiviteter i 
daglig verksamhet och gymnasiesärskola är en etnografisk studie av 
en naturbaserad verksamhet, i ämnet socialt arbete. Avslutningsvis 
framhåller författaren brist på beskrivningar om förekomsten av 
naturbaserade aktiviter inom praktikfältet för socialt arbete och 
efterlyser mer forskning ”som lyfter fram och tydliggör vad som pågår 
och vad det ger” (Niemi, 2010 s. 174).  

Forskningsfältet för lantgårdsbaserade sociala insatser är ungt och 
tvärvetenskapligt. Initialt har insatserna i första hand intresserat 
forskare med anknytning till lantbruksuniversitet. Inledande initiativ 
att kartlägga verksamheterna i Europa har varit kopplade till projekt 
för att finna former för att främja regional utveckling och 
multifunktionella lantbruk (Di Iacovo & O’Connor, 2009; Di Iacovo, 
Senni, & De Kneght, 2006; Hassink & van Dijk, 2006b). Forskningen 
om insatserna tenderade att fokusera på aspekter i lantgårdsmiljön, 
dess potentiella bidrag och möjliga hälsofrämjande effekter för 
deltagarna. Leck, Upton och Evans (2013) menar att detta skett på 
bekostad av kunskaper om sociala sammanhang och sociala faktorer. 
De argumenterar för att insatserna ”overwhelmingly takes place in a 
social context, yet this element can often appear to be marginalised in 
comparison both to associated health outcomes and the relevance of 
natural environment (s.155).” Författarna efterfrågar en balans i 
forskningen, där såväl naturens som de sociala faktorernas betydelse 
införlivas, för att bidra till en helhetsförståelse.  
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Forskningen på området har således kritiserats för att förbise sociala 
faktorer när hälsoeffekter och naturmiljöer hamnar i fokus. Ett 
förhållande som kan sägas vara det omvända inom ämnet socialt 
arbete, där vanligtvis sociala faktorer betonas medan fysiska miljöer 
och naturens betydelse tillmäts mindre vikt (Payne, 2015). Kritiker har 
påpekat att ett sådant synsätt riskerar att förbise viktiga aspekter av 
fysiska miljöer och naturens betydelse för människor (se exempelvis 
Besthorn, 1997, 2012; Besthorn & Saleebey, 2003; Dominelli, 2012, 
2016; Kemp, 2011; Närhi, 2017).  

Norton (2012) argumenterar för att socialt arbete i sina ansatser att 
förstå sociala problem och stödja social förändring utmärkt sig genom 
att utgå från en förståelse för människors samspel med 
omgivningen/miljö (person-in-environment)4. Det är en konstruktion 
författaren framhåller som vägledande för att tänka kring sociala 
problems uppkomst och utforma förändringsarbete och stödjande 
insatser på såväl individ, familj, grupp och samhällsnivå. I tolkningen 
av begreppet omgivning/miljö menar Norton att fysiska miljöer och 
naturmiljöer sällan inkluderas, utan omgivning/miljö alltför ofta 
definieras ensidigt som en social fråga med fokus på mänsklig 
interaktion. Heinsch (2012) framför  liknande kritik och beskriver 
ämnet och forskningen i socialt arbete som ”humancentric”. I en 
genomlysning av internationell forskning om naturens hälsofrämjande 
kvaliteter visar Heinschs resultat att kunskaper från andra ämnen 
exempelvis: medicin, psykologi och arkitektur inte tillvaratas av det 
sociala arbetets praktik eller forskning. Om så görs är det få inom 
disciplinen som väljer att skriva om det (a.a.).  

Shaw (2013) argumenterar för att socialarbetare kan spela en ledande 
roll i att förstå det inbördes sambandet mellan människor och miljö, då 
det systemiska tänkandet som underbygger disciplinen kan införliva 
idéer om fysisk miljö och naturen på alla nivåer. Författaren framhåller 
Jane Addams holistiska utgångspunkter som en ledstjärna för framtida 
tänkande om individ, miljö och aktivitet. 5  Traditioner inom socialt 

                                                
4 I engelska publikationer används vanligtvis person–in-environment, PIE, för att uttrycka det 
ekologiska systemiska tänkande som underbygger mycket av socialt arbete,  samspelet mellan 
microsystem, mesosystem, exosystem, macrosystem. Jmf. exempelvis Bronfenbrenners 
utvecklingsekologiska modell.    

5 Jane Addams ( f.1860-1935) räknas som en pionjär och förgrundsgestalt för en idéhistorisk 
tradition i socialt arbete som tar sin utgångspunkt i en vardagsnära förståelse för medborgares 
levnadsvillkor. Addams grundade 1889 Hull House i Chicago. Verksamhet var inriktad mot socialt 
förändringsarbete utifrån praktiska arbetsmetoder som tog utgångspunkt i att lösa de personliga 
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arbete i Sverige och internationellt, där betydelsen av miljö och 
aktiviteter framträder, är miljöterapi (Hagqvist & Widinghoff, 2000; 
Jenner, 2000) och socialpedagogik (Cederlund & Berglund, 2014; 
Cedersund, Eriksson, Ringsby Jansson, & Svensson, 2019; L. Eriksson 
& Markström, 2000; Lihme, 1988; Madsen & Larson, 2006). 
Disciplinen socialt arbete omfattar därmed idéer och traditioner som 
öppnar upp för att studera samspelet mellan ”det sociala”, fysisk 
omgivning och aktivitet.  

Den samlade bilden är att det finns kunskapsluckor i socialt arbete om 
naturbaserade insatser. De lantgårdsbaserade dagverksamheter som 
avhandlingen inriktar sig mot är ett exempel på en sådan insats där 
kunskaperna är ofullständiga. Det finns exempel på 
verksamhetsinitiativ men saknas en nationell kartläggning. Vidare 
saknas kunskaper om insatsernas sammansättning ur 
anordnarperspektiv samt studier om deltagarnas upplevelser och 
erfarenheter av deltagandet. Denna bakgrund föranleder att 
avhandlingsarbetet haft en empirinära ansats med fokus på att förstå 
och analysera insatsernas praktik och vad som tillskrivs betydelse ur 
deltagar- och anordnar/handledarperspektiv. Avhandlingsarbete har 
varit inspirerat av röster (se Dominelli, 2012; Heinsch, 2012; Norton, 
2012;  Shaw, 2013) som argumenterar för att det sociala arbetets 
möjligheter att i större utsträckning införliva idéer om fysiska miljöers 
och naturens betydelse i utformningen av sociala insatser. Ambitionen 
har inte varit att utvärdera insatserna, till exempel genom att  
undersöka om insatserna har effekt eller inte. Istället har jag valt att gå 
närmare och försöka se vad som försiggår.   

Teori och begrepp har valts utifrån dess förutsättningar att bidra med 
insikter om de mönster som framträtt i analysen av empirin. Ett 
förhållningssätt som föranlett sökande efter teoretiska nycklar inom 
andra ämnesdiscipliner som följt en abduktiv tankeprocess (se 
Alvesson och Sköldberg, 2017). En ambition genom detta arbete har 
varit att uppmärksamma såväl sociala strukturer och relationer, som 
mänsklig interaktion med förutsättningar i den fysiska omgivningen. 
Tankegångar förenliga med de utgångspunkter som framhålls av 

                                                
behov som människor upplevde i sin vardag och stödja deras förutsättningar till självhjälp, 
exempelvis avseende: bosättning, sysselsättning, utbildning och fritidsaktiviteter. Vid Hull House 
bedrevs även ett aktivt arbete med att driva igenom sociala reformer för att förbättra invånarnas 
levnadsvillkor, avseende exempelvis arbetsmarknadsförhållanden och ungdomsdomstolar (Soydan, 
1993).  
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exempelvis Østerberg (1977), Barad (2003), Latour (2005) och 
Orlikowski (2007). Författare som argumenterar för att det sociala och 
förutsättningar i den fysiska omgivningen kontinuerligt sammanvävs i 
vardagslivet och behöver uppmärksammas även inom 
socialvetenskaperna. Inledningsvis saknades givna teoretiska 
utgångpunkter för att studera insatsernas sammansättning. Dynamisk 
systemteori (se exempelvis Thelen, 2005; Thelen & Bates, 2003) där 
samspelet mellan människor, miljöer och aktiviteter uppmärksammas 
har efterhand kommit att utgöra en central referenspunkt genom 
avhandlingsarbetet. 

1.2 SYFTE	OCH	FRÅGESTÄLLNINGAR	
Syftet med avhandlingsprojektet är att beskriva och analysera hur  
dagverksamheter med utgångspunkt i lantgårdsmiljöer med djur 
utformas som insatser med sociala mål, samt vad 
anordnare/handledare och deltagare tillskriver värde och mening i ett 
urval av verksamheter. 

Tre delstudier 
Avhandlingsarbetet omfattar tre delstudier. En inledande kartläggning 
för att fånga en ögonblicksbild av lantgårdsbaserade dagverksamheter 
i ett svenskt sammanhang. Resultatet från denna studie har varit 
vägledande för urval och datainsamling i följande två delstudier. I 
delstudie två har fokus varit att utifrån ett verksamhetsperspektiv 
beskriva och analysera vad anordnare/handledare tillskriver värde och 
betydelse i insatsernas utformning och praktiska innehåll. Delstudie 
tre är inriktad mot deltagarnas perspektiv, vad de tillskriver värde och 
mening i insatsernas sammansättning. De verksamheter som kommit 
att studeras närmare är inriktade mot arbetslivsinriktad rehabilitering 
och daglig verksamhet. 6   Min tolkning är att en formell och 
övergripande målsättning för insatserna är att stärka och utveckla 
deltagarnas resurser och hälsa med inriktning mot arbetsliv och 
självständighet, även om de vänder sig till personer med skilda 
förutsättningar och definierade behov av stöd. Resultaten från 
delstudierna syntetiseras och diskuteras i avhandlingens avslutande 
kapitel. Nedan presenteras delstudiernas syften och de frågeställningar 
som varit vägledande för respektive studie.  

                                                
6 Vad som avses med arbetslivsinriktad rehabilitering och daglig verksamhet och hur deltagarnas 
behov av stöd kan förstås beskriver jag närmare under rubriken: Centrala begrepp i avhandlingen. 
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Delstudie ett: Kartläggning av verksamheter och insatser 
Den inledande delstudien syftar till att beskriva förekomsten av 
verksamheter, samt insatsernas övergripande mål och innehåll, 
likheter och variationer. Ett ytterligare syfte var att ge förutsättningar 
för urval för delstudie två och tre.  

Frågeställningar: 
  

- Hur ser verksamheternas omfattning och inriktning mot olika 
deltagargrupper ut på ett nationellt plan? 

- Vilka karaktäristiska har verksamheterna vad avser fysisk miljö, 
organisation och sociala sammanhang?  

- Vilket innehåll omfattar insatserna, såsom tidsaspekter, 
aktiviteter, social samvaro och pedagogiska inslag? 
 
 

Delstudie två: Insatsernas praktik ur ett verksamhetsperspektiv  
Syftet med delstudien är att bidra med praktisk och teoretisk förståelse 
för hur anordnare/handledare utformar och leder sociala 
dagverksamheter i lantgårdsmiljö.   

Frågeställning:  
   

- Vilka aspekter av sociala sammanhang och sociala faktorer, 
aktivitetsinnehåll och fysisk omgivning tillskriver 
anordnare/handledare värde och mening i planering inför och 
genomförande av insatserna?  

 

Delstudie tre: Insatsernas praktik ur ett deltagarperspektiv 
I delstudie tre undersöks deltagarnas upplevelser av daglig verksamhet 
och arbetslivsinriktad rehabilitering i lantgårdsbaserade insatser. 
Syftet med studien är att beskriva och analysera deltagarnas 
erfarenheter av att delta i insatserna och vad de tillskriver värde och 
mening: 

Frågeställningar:  
 

- Vilka aspekter av sociala sammanhang och sociala faktorer, 
aktivitetsinnehåll och fysisk omgivning upplevs som betydelsefulla 
av deltagarna. Varför och på vilka sätt?  

- Om upplevelser och erfarenheter av deltagandet skiljer sig åt för 
deltagare i daglig verksamhet respektive arbetslivsrehabilitering, 
hur kan då dessa skillnader förstås? 
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Avgränsningar 	
Delstudie ett är inriktad mot att kartlägga verksamheterna. Denna 
studie är ett led i att explorativt skapa en bild över förekomsten av 
insatser i det svenska sammanhanget och möjliggöra ett urval för 
kommande delstudier. Syftet är inte att studera verksamheternas 
framväxt eller etablering på välfärdsmarknaden, inte heller öka 
kunskaperna om verksamhetsansvarigas roll som entreprenörer eller 
företagare.7  Avhandlingsarbetet är inriktat mot dagverksamheter för 
vuxna i arbetsför ålder som inte omfattas av skolsystemet. 
Dygnsvårdande insatser som utgår från lantgårdar, exempelvis HVB-
hem för personer med funktionsnedsättning eller behandlingshem 
inriktad mot personer med missbruksproblematik ingår således inte i 
urvalet 8 . Slutligen har samtliga verksamheter som inkluderats, i 
delstudie två och tre, djur av olika sorter närvarande i miljön och 
djurunderstödda aktiviteter ingår i aktivitetsinnehållet. 
Lantgårdsmiljöer där aktivitetsinnehållet är inriktat mot odling, 
trädgårdsarbete eller trädgårdsterapi utan kombination med 
djurunderstödda aktiviter ingår inte i urvalet. 9 

1.3 CENTRALA	BEGREPP	I	AVHANDLINGEN	
I det sociala arbetets forskning och praktik är det en återkommande 
problematik att definiera och avgränsa användningen av termer, 
benämningar och begrepp (Denvall, 1998). Detta arbete är inget 
undantag. Vik och Farstad (2009) har identifierat inneboende 
utmaningar för att finna ett gemensamt språk mellan aktörer nationellt 
och internationellt inom området för lantgårdsbaserade insatser. 
Utmaningar för en gemensam terminologi framträder även i det 
svenska sammanhanget, exempelvis genom att nationella, regionala 
och lokala aktörer använder olika benämningar. Vidare att insatserna 
utformas i en förhandling mellan regionala och lokala förutsättningar, 
intressen och behov.      

                                                
7 För den som är intresserad av verksamheternas etablering eller entreprenörskap rekommenderas 
exempelvis följande publikationer för vidare läsning: Sverige - Pierre (2017) och Schauman (2014); 
Nederländerna - Hassink (2017) ; Norge - Ihlebæk, Ellingsen-Dalskau, and Berget (2016), Danmark -
Johansen (2014); Storbritannien - Leck (2013)  

8 För den som är intresserad av hästunderstödda insatser vid exempelvis behandlingshem 
rekommenderas vidare läsning av Carlsson (2017); Forsling (2001); (Forsling, 2014). 

9 För den som är intresserad av trädgårdsterapi som utgångspunkt för insatser inriktade mot 
stressrelaterad ohälsa rekommenderas vidare läsning av Grahn and Ottosson (2010); Bengtsson and 
Grahn (2014a, 2014b); Larsson (2010); Pálsdottír (2014); Sahlin (2014). 
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Naturbaserade insatser10 är en kollektiv benämning för insatser som 
använder inslag av natur och/eller djur för att uppnå sociala, 
psykosociala eller hälsofrämjande mål för personer med definierade 
behov av stöd (Elsey, Bragg, Elings, et al., 2014). Insatser inriktade mot 
deltagare som har ett definierat behov av stöd i någon form, således 
inte generella åtgärder som vänder sig till allmänheten. 11  Ett 
alternativt begrepp som använts i en rad publikationer är green care 
(Gallis, 2013b; Sempik et al., 2010), översatt till svenska som grön 
omsorg (Lantbrukarnas riksförbund, 2010) och grön vård (Lerner & 
Silfverberg, 2014). I mötet med andra forskningstraditioner, 
exempelvis omvårdnad och medicin, har green care som 
paraplybegrepp visat sig vara problematiskt (Bragg & Atkins, 2016). 
Genom detta arbete har jag valt benämningen naturbaserade insatser. 
I enlighet med exempelvis Bragg och Atkins (2016) anser jag att termen 
har bättre förutsättningar än green care att bidra med tydlighet i detta 
gränsöverskridande fält. Lantgårdsbaserade insatser som ingår i denna 
studie kan inordnas under detta begrepp, som en av flera möjliga 
former av naturbaserade insatser, vilket jag återkommer till i kapitel 2.  

Lantgårdsbaserade sociala dagverksamheter: I litteraturen återfinns 
en rad alternativa termer för att beskriva insatser som utgår från 
liknande utgångspunkter i andra länder. Care farming är den mest 
frekvent använda termen i engelskspråkiga publikationer (Elings, 
2012; Elsey, Bragg, Brennan, et al., 2014; Leck, 2013), andra exempel 
är social farming (Di Iacovo & O’Connor, 2009), farm-based social care 
services (Hassink, Grin, & Hulsink, 2015) och nature based services 
(Steigen, 2018). Denna variation påvisar att det är en utmaning att 
finna essensen i denna brokiga praktik och att begreppsutvecklingen 
inom området är pågående.  

Inom ramen för detta arbete har jag valt lantgårdsbaserade  
dagverksamheter som övergripande benämning för insatserna jag 
studerat. Insatser vars generella syfte är främja deltagarnas hälsa, 
resurser och funktioner inom ramarna för arbetets struktur. Arbetets 
struktur syftar till att insatsens tidsramar och regelbundenhet i 
vardagen är strukturerade som ett arbete under dagtid, anpassat till 

                                                
10 I kapitel två återger jag en mera ingående beskrivning av naturbaserade ansatser och hur de kan 
relateras till varandra. 

11 Avgränsningen avser exempelvis parker, stadsbondgårdar och andra platser eller aktiviteter som 
utgår från naturmiljöer som vänder sig till allmänhetens intressen.  
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målgruppens eller individuellt definierade behov och 
förutsättningar. 12  En vidare målsättning är inriktning mot ökad 
självständighet i arbetslivet, syfte och mål varierar beroende på 
individens förutsättningar och behov. De verksamheter som ingår i 
studien använder sig av andra benämningar för att beskriva insatser, 
kopplade till lokala, regionala och nationella initiativ. Detta föranleder 
att benämningarna av de enskilda verksamheterna varierar, 
exempelvis; Grön arena, Grön omsorg, Grön rehabilitering, Gröna 
välfärdstjänster och Naturunderstödd rehabilitering i Landsbygd 
(NUR). Verksamheternas inriktning mot deltagargrupper med 
specifika behov, utformning av tidsramar och struktur varierar.  

Anordnare och handledare: Informanterna i delstudie ett och två har 
återkommande två funktioner i relation till insatserna. Dels som 
anordnare med (eget eller delat) ansvar för att planera och organisera 
insatsernas innehåll på verksamhetsnivå, dels som handledare i det 
vardagliga praktiska arbetet med deltagarna. I texten har jag valt att 
skriva anordnare då det är funktionen som ansvarig för verksamheten 
som behandlas och handledare då det är i rollen som ledare av insatsen 
i det vardagliga arbetet som diskuteras. När båda funktionerna berörs 
har jag valt att skriva anordnare/handledare. 

  

                                                
12 Vissa dagverksamheter, exempelvis Naturunderstödd rehabilitering, NUR har givna tidsramar för 
samtliga deltagare dvs. 8 veckor, 4 timmar, 3 dagar per vecka. Andra verksamheter anordnar insatser 
utifrån bedömningar och beslut om tidsramar och regelbundenhet på individnivå. 
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Arbetslivsinriktad rehabilitering används som begrepp för många 
typer av åtgärder som syftar till att främja återgång till arbete för 
sjukskrivna (Ekberg, 2009). Urvalet för delstudie 2 och 3 har kommit 
att omfatta två olika former av arbetsrehabiliterande insatser.13 

- Naturunderstödd rehabilitering på landsbygd, NUR, (Vårdgivare 
Skåne, 2018) är ett åtta veckors program förlagt i landsbygdsmiljö. 
och är ett komplement till medicinsk behandling. Deltagarna, 
personer med stressrelaterad psykisk ohälsa, remitteras av läkare 
vid vårdcentral eller psykiatrin. Målet med insatsen är att ge 
deltagarna en förbättrad hälsa och funktion som ett led i återgång 
i arbete.  

- Arbetsrehabilitering på uppdrag av arbetsförmedlingen i 
samverkan med försäkringskassan (Arbetsförmedlingen & 
Försäkringskassan, 2017). Det övergripande målet för 
rehabiliteringsinriktade insatser är att  utveckla den 
arbetssökandes resurser och möjligheter till arbete genom 
anpassning av arbetsuppgifter eller arbetsmiljö. Den enskildes 
orsaker till nedsättning av arbetsförmågan kan skilja sig åt, 
exempelvis stressrelaterad ohälsa, neuropsykiatrisk diagnos eller 
andra former av psykisk ohälsa som medför tillfälliga eller mera 
varaktiga arbetshinder. Deltagarna i dessa verksamheter har en 
individuell planering för rehabilitering med tidsramar från 3-12 
månader. Tiden i insatsen skiljer sig åt på individnivå samt att 
insatsernas innehåll utformas av anordnaren i den lokala 
verksamheten. 

Daglig verksamhet avser insatser som för deltagaren syftar till att  
utgöra en meningsfull sysselsättning, ett vidare syfte är att stärka 
individens arbetsförmåga (Socialstyrelsen, 2019). Personer som deltar 
i daglig verksamhet är i yrkesverksam ålder och saknar förvärvsarbete. 
Deltagarna har sin plats beviljad som ett bistånd enligt 9 § 10, Lagen 
om stöd och service, LSS (SFS 1993:387). Beslut fattas av kommunal 
socialtjänst. 14 Deltagare som får daglig verksamhet beviljad enligt LSS 
är inte en homogen grupp. Det kan vara en rad olika diagnoser och 
funktionsnedsättningar15 som ligger till grund för beslut, exempelvis 

                                                
13 Upphandlade platser i NUR finansieras genom Region Skåne.  

14  Förutsättningarna för daglig verksamhet varierar över landet. Deltagandet är inte en 
anställningsform  och kommunala beslut avgör om ersättning i form av habiliteringsersättning utgår 
eller ej, om ersättning utgår varierar den mellan 15-55 kronor per heldag (6-8 timmar). Lag om 
valfrihetssystem, LOV (SFS 2008:962) tillämpades för daglig verksamhet i 32 av landets 290 
kommuner år 2019. Tillämpningen innebär att individen kan välja mellan kommunala och privata 
utförare (Sveriges kommuner och landsting, 2019).    
 

15 Socialstyrelsen definierar funktionsnedsättning som en nedsättning av fysisk, psykisk eller 
intellektuell funktionsförmåga. Denna nedsättning kan uppstå till följd av sjukdom, annat tillstånd 
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personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande 
tillstånd, neuropsykiatriska diagnoser eller personer med betydande 
och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i 
vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom. Flyckt 
(Socialstyrelsen, 2019) framhåller att många av de personer som 
omfattas av LSS även lider av psykisk ohälsa 16 . Deltagarna har en 
individuell planering som även kan omfatta andra former av 
individuella målsättningar med insatsen, exempelvis stimulans eller 
varierad kost.  

1.4 AVHANDLINGENS	DISPOSITION	
I kapitel 2 ges en bakgrund till hur lantgårdsbaserade dagverksamheter 
förhåller sig till andra former av naturbaserade insatser, samt en 
beskrivning av förekomst i  internationellt och nationellt. I kapitel 3 
behandlas tidigare forskning om lantgårdsbaserade insatsers 
sammansättning, samt studier ur anordnar/handledar- och 
deltagarperspektiv. I kapitel 4 presenteras avhandlingens teoretiska 
ramverk. I kapitel 5 redogörs för avhandlingens forskningsdesign, 
metodologiska val och strategier, samt tillvägagångssätt i analysen av 
empirin. Här diskuteras även etiska övervägande samt forskningens 
vetenskapliga kvalitet.  

Därefter följer fyra empiriska kapitel. I kapitel 6 presenteras 
ögonblicksbild av lantgårdsbaserade dagverksamheter i Sverige, 
baserat på en rikstäckande enkätundersökning, delstudie ett. Kapitel 7 
är en beskrivande bakgrundsteckning av insatsernas sammansättning 
vid de gårdar där empirin för delstudie två och tre har samlats. I kapitel 
8 redogör jag för resultat och analys av insatsernas innehåll ur ett 
anordnarorienterat perspektiv, delstudie två. I kapitel 9 är det 
deltagarnas erfarenheter och upplevelser av insatserna som är i fokus, 
delstudie tre.  

Slutligen i kapitel 10 diskuteras resultaten från de tre delstudierna,   
avhandlingens kunskapsbidrag, förslag till vidare forskning 
presenteras och slutligen reflektioner över metod.   

                                                
eller till följd av en medfödd eller förvärvad skada. Sådana sjukdomar, tillstånd eller skador kan vara 
bestående eller av övergående natur. 

16 37.500 personer hade daglig verksamhet beviljad utifrån LSS år 2017 (Socialstyrelsen, 2017) 
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2 NATURBASERADE	INSATSER	–	PRAKTIK	OCH	KONTEXT	
Kapitlet är indelat i två avsnitt. I det första avsnittet beskriver jag olika 
former av lantgårdsbaserade insatser i Europa. Därefter introduceras 
välfärdsinsatser från Norge, Nederländerna och Storbritannien, som är   
jämförbara med de dagverksamheter jag valt att studera i det svenska 
sammanhanget. Överblicken avslutas med en introduktion till aktörer 
och verksamheter i Sverige.  I kapitlets andra avsnitt presenteras vad 
som är gemensamt för naturbaserade insatser samt hur olika 
naturbaserade insatsformer förhåller sig till varandra. Några centrala 
kunskapsfält  av betydelse för lantgårdsbaserade insatser introduceras, 
vilka relaterar till naturmiljöer och djurs potentiella påverkan på 
människors hälsa.  

2.1 LANTGÅRDEN	SOM	ARENA	FÖR	VÄLFÄRDSINSATSER	I	EUROPA	OCH	
SVERIGE	

I inledningen indikerade jag att lantgårdsbaserade insatser med sociala 
mål inte enkelt låter sig beskrivas. Europeiska sammanställningar (Di 
Iacovo & O’Connor, 2009; Gallis, 2013b; Hassink & van Dijk, 2006a) 
visar att de flesta europeiska länder har historiska och nutida exempel 
på sociala verksamheter som tar sin utgångspunkt i lantgårdsmiljöer. 
Det finns en mångfald av organisationsformer, inriktningar, syften och 
målsättningar. Hassink (2013) framhåller att politiska förutsättningar 
och traditioner inom välfärdssystemen har inflytande över hur 
lantgårdsbaserade sociala insatser kommit att utformas.  I detta avsnitt 
ger jag några exempel från olika länder, utan anspråk på att ge en 
heltäckande bild. Syftet med avsnittet är i första hand att ge en inblick 
i variationen på området samt hur insatserna i fokus genom 
avhandlingen förhåller sig till en europeisk kontext.17 

  

                                                
17 För läsare intresserade av en historisk och samtida beskrivning och problematisering av hur olika 
ideologiska och kulturella skiftningar påverkar villkor för och användandet av lantgårdsmiljöer och 
naturmiljöer i omsorg, vård och sysselsättning för personer med funktionsnedsättningar (och i viss 
mån även personer med psykisk ohälsa) rekommenderas läsning av Niemi (2010, 2012) .      
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Italien,	Frankrike	och	Tyskland	
Di Iacovo et al. (2009; 2006) beskriver att det i Italien finns  
uppskattningsvis 300-350 organiserade verksamheter som tar sin 
utgångspunkt i lantbruksaktiviteter.18 Initiativen är baserade på socialt 
ansvarstagande och riktar sig exempelvis till personer med missbruk, 
funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa. Verksamheterna drivs 
under informella former, ofta av volontärer eller som sociala 
kooperativ förankrade i det lokala samhället. Få formella regler är 
styrande och det saknas registreringar i exempelvis databaser, beslut 
om verksamheter fattas främst på lokalnivå. Förutsättningar som 
bidrar till att praktikfältet i Italien är svåröverskådligt. Di Iacovo et al. 
(2006) framhåller att det i Italien finns en kulturell motvilja mot att 
utvärdera sociala aktiviteter med syfte att förbättra sitt anseende som 
givare av socialt stöd. Författarna menar att denna utgångspunkt  gör  
att intresset för att mäta effekter eller terapeutiska värden av 
insatserna av tradition är lågt och svårt att förena med rådande etiska 
tankegångar. 

I Frankrike (Di Iacovo & O’Connor, 2009) ges en liknande bild av ett 
praktikfält knutet till etik, solidaritet och lokalsamhälle. 
Verksamheterna här drivs vanligtvis av kyrkan eller genom non-profit 
organisations, NGO´s. Syfte med verksamheterna som författarna 
framhåller är social inkludering av marginaliserade grupper samt att 
undvika att personer blir socialt exkluderade (a.a.) De verksamheter 
som återfinns i Italien och Frankrike kan kopplas till den traditionen 
inom socialt arbete som förknippas med social mobilisering (se 
exempelvis Denvall, Heule & Kristiansen, 2016). Verksamheter där 
förändringsarbetet utgår från ledord som  brukarstyre, socialt 
företagande och empowerment.19.  

Verksamhetsexempel som beskrivs från Tyskland har en helt annan 
social inramning.  Lantgårdsunderstödda aktiviteter ingår som daglig 
sysselsättning vid 150 av uppskattningsvis 630 statliga 
arbetsinstitutioner, ”Sheltered Workshops”, som organiserar daglig 
sysselsättning för personer med psykiatriska diagnoser (Neuberger et 
al., 2006). Arbetsinstitutionerna måste enligt lag ha minst 120 
                                                
18 Di Iacovo et al. (2006) framhåller att lantbrukare i Italien av tradition ofta tar socialt ansvar för 
släktingar med behov av socialt eller hälsorelaterat stöd.  

19 Basta-kollektivet är ett exempel från det svenska sammanhanget som har en jämförbar inriktning 
(Basta, 2019). 
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deltagare, utifrån antaganden om att storskalighet säkrar deltagarnas 
välbefinnande (a.a.).    

Norge,	Nederländerna	och	Storbritannien	
I Norge, Nederländerna och Storbritannien har lantgårdsbaserade 
insatser under de senaste tjugofem åren utvecklats i en annan riktning. 
Majoriteten av verksamheterna som återfinns i kartläggningarna från 
dessa länder är inriktade mot att erbjuda välfärdstjänster vid privata 
verksamheter, som upphandlas eller finansieras inom ramarna för 
ländernas välfärdssystem. Verksamheterna vänder sig till individer 
med olika behov av stöd. I Norge och Nederländerna har utvecklingen 
understötts av nationella strategier för att finna nya former för 
multifunktionella lantbruk med syfte att främja regional utveckling. I 
Norge inleddes ett strategiskt arbete som syftade till att sammanföra 
välfärdssektorn med lantbrukssektorn under 1990-talet (Berget & 
Braastad, 2008; Kogstad, Hummelvoll, & Hopfenbeck, 2012). 
Lantbrukare med sociala intressen sågs som potentiella resurser för att 
lösa välfärdssektorernas utmaningar och samtidigt lösa behovet av att 
hitta nya verksamhetsformer inom jordbrukssektorn. I Norge är 
verksamheterna organiserade på nationell nivå under benämningen 
Inn på Tunet. Ett nationellt kvalitetssäkringssystem för 
verksamheterna introducerades 2012, där 388 godkända gårdar var 
registrerade 2018 (Matmerk, 2018).  

I Nederländerna utformades en politisk agenda för att främja en ökad 
etablering 1999. Antalet sociala verksamheter i gårdsmiljö ökade från 
75 år 1998 till närmare 1000 verksamheter 2009 (Hassink, 2017; 
Hassink, Hulsink, & Grin, 2014) 20 . Hassink (2017) har skrivit en 
avhandling om utvecklingen av care farming i Nederländerna. 
Resultaten visar att initiativtagare i Nederländerna fram till 2003 
främst var lantbrukare eller sociala stiftelser. År 2003 instiftades en ny 
lag som gav personer med psykiatrisk problematik, äldre och unga med 
särskilda behov en personlig budget, vilket medförde att individerna 
själva kunde välja anordnare av vård och daglig sysselsättning. Lagen 
medförde att det blev vanligare att verksamheter även startas av 
personer som tidigare varit verksamma inom vård, omsorg eller socialt 
arbete som köper lantgårdar för att utforma naturunderstödda sociala 
verksamheter (a.a.).  

                                                
20 Trots eftersökningar har jag inte funnit statistik från Nederländerna från senare datum.  
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Slutligen i Storbritannien uppgick antalet registrerade verksamheter 
till 200 år 2014 (Elsey, Bragg, Brennan, et al., 2014). Här anordnas 
verksamheterna av ägare till lantgårdar eller NGO´s. I Storbritannien 
återfinns också en betydande representation av verksamheter som 
drivs av stiftelser samt att volontärer är delaktiga i det vardagliga 
arbetet (Leck, 2013).  En faktor som framhålls som betydelsefull för det 
växande antalet lantgårdsbaserade insatser i Nederländerna och 
Storbritannien är införandet av lagstiftning där personer som beviljats 
stöd eller vård får förfoga över en personlig budget, där individer ges  
större möjligheter att välja utförare av beviljade insatser (Hassink, 
2017). I Storbritannien behöver beslut om tillämpning av lagen fattas 
genom politiska beslut på lokal nivå (Leck, 2013).  

Exemplen från olika länder visar att samverkan mellan 
lantbrukssektorn och välfärdssektorn aktualiserar utmaningar 
(Hassink et al., 2014). Utmaningar som framkommer är bland annat 
kvalitetssäkring, finansiering samt samarbete mellan berörda aktörer. 
Förutsättningar för samverkan har  beskrivits som förening av olika 
sociala världar (Vik & Farstad, 2009) vilket föranlett efterfrågan av 
stödjande strukturer på nationell och regional nivå (de Krom & 
Dessein, 2013). I Norge, Nederländerna och Storbritannien har 
verksamheterna organiserat sig i nationella nätverk som ett sätt att 
hantera dessa utmaningar. Genom nätverken samordnar anordnarna 
gemensamma uppgifter såsom utbildning av handledare, 
kvalitetssäkring och marknadsföring. I såväl Norge, Nederländerna 
som Storbritannien har insatserna väckt intresse inom forskningen, 
vilket jag återkommer till i kapitel 3.  

Genomgången visar även att den sociala kontexten och målsättningen 
med verksamheterna skiljer sig åt. Socialpolitiska modeller och 
traditioner påverkar utformningen och de värden som underbygger 
olika former av lantgårdsbaserade ansatser. Intressant är även att de 
olika traditionerna har motsatta ideal avseende kunskaper om sociala 
verksamheter. Vissa traditioner förhåller sig avståndstagande till 
utvärderingar av sociala eller terapeutiska aktiviteter, medan det i 
andra välfärdstraditioner framhålls som centralt. Under följande 
rubrik redogör jag för lantgårdsmiljön som arena för insatser med 
sociala mål i Sverige, avgränsat till de verksamheter och insatser som 
är jämförbara med de insatser som beskrivits från Norge, 
Nederländerna och Storbritannien.           
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Lantgårdsmiljön	som	arena	i	Sverige	-	initiativ	och	aktörer	
I Sverige saknas en nationell kartläggning och beskrivning av praktik 
och initiativ inom lantgårdsbaserade sociala insatser, vilket inte är det 
samma som avsaknad av initiativ och praktik. Den beskrivning som jag 
återger är resultatet av mitt inledande arbete för att identifiera ett 
möjligt studieområde. Genomgången är inriktad mot de aktörer som 
verkat på nationell och regional nivå. Initiativen har ofta drivits i 
projektform. Det är därför förenat med vissa svårigheter att få en tydlig 
historisk överblick.  

Aktörer på nationell och regional nivå har varit 
Hushållningssällskapet, HS och Lantbrukarnas riksförbund, LRF.  
Organisationer som företräder lantbrukare och landsbygd.  HS och 
LRF har inspirerats av den norska etableringen av Inn på Tunet och 
målsättningen har varit att finna former för liknande verksamheter i 
det svenska sammanhanget. De första projekten inleddes av LRF under 
1990-talet, därefter har såväl LRF som HS periodvis drivit projekt som 
riktat sig mot att etablera verksamheter som förenar lantgårdsmiljöer 
med välfärdssektorn. Projekten har främst inriktat sig mot regionala 
satsningar på utbildning av personer intresserade av att starta företag 
inom området.  

De benämningar som använts av LRF är Grön omsorg och därefter 
Gröna välfärdstjänster, som omfattar grön omsorg och grön 
rehabilitering (Whitelock, 2014). Gröna välfärdstjänster riktar sig i 
första hand till personer som berörs av Socialtjänstlagen, Lagen om 
vård och service till vissa funktionshindrade eller myndigheters 
insatser för att personer ska kunna återgå till arbetsmarknaden. HS 
använder sig av benämningen Grön arena. Grön arena var 
ursprungligen ett regionalt projekt som drevs av HS i Värmland från 
2006-2012 (Estegård Svahn, 2012). Projektet drevs sedan som ett 
nationellt projekt 2013-2018. Grön arena är ett varumärke för 
lantgårdsbaserade verksamheter som inriktar sig mot social omsorg, 
arbetsträning, rekreation samt skol- och fritidsverksamhet. HS 
certifierar verksamheter utifrån ett antal kvalitetskriterier, till exempel 
genomgången utbildning inom Grön arena, krav på antal djursorter 
och ett genomtänkt innehåll för deltagarna. Därefter görs en 
helhetsbedömning av gårdens lämplighet som Grön arena-gård och 
beslut om certifiering fattas av en beslutskommitté. Enligt hemsidan 
finns 80 certifierade gårdar (Hushållningssällskapet, 2020). I 
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organisationernas informationsmaterial och rapporter framkommer 
att varje gård är unik, aktiviteterna ska vara anpassade utifrån 
deltagarens individuella behov och att det är viktigt att skilja på 
produktionsverksamhet och insatser riktade mot deltagargrupper 
(Estegård Svahn, 2012; Whitelock, 2014). 

En annan form av verksamheter och insatser inom området återfinns i 
Skåne. Naturunderstödd rehabilitering i landsbygd, NUR, startades 
som projekt år 2012, i samarbete mellan Region Skåne, 
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Lantbrukarnas Riksförbund 
samt Sveriges Lantbruksuniversitet (Stigmar et al., 2016). Projektet 
syftade till att utveckla en ny rehabiliteringsmodell som ett 
komplement till den medicinska vården.21 Läkare inom primärvård och 
psykiatri kan remittera personer med utmattningssyndrom, mild till 
måttlig depression eller ångest till deltagande i NUR. NUR bedrivs 
både vid verksamheter som inkluderar djurunderstödda aktiviteter 
och/eller är inriktade mot trädgård och natur. Deltagargruppen består 
av max sju personer, som leds av en eller flera handledare, tre dagar 
per vecka under åtta veckor. Insatsernas metodologiska 
utgångspunkter är att:  deltagandet ska vara kravlöst för individen som 
alltefter ork och förmåga deltar i det dagliga arbetet på gården. 
Dagarna följer en tydlig struktur, med gemensamma samlingar och 
utrymme för individuella valmöjligheter mellan aktiviteter och vila.22 
Vid verksamheten bedrivs ingen medicinsk eller samtalsinriktad 
behandling utan det ansvarar andra vårdkontakter för (a.a.). NUR 
upphandlas vid verksamheter utifrån kravspecifikationer som gäller 
kvaliteter i utemiljö, byggnader för hygien och möjligheter, 
aktivitetsinnehåll, säkerhet och kompetens hos personal (Pálsdóttir, 
Kyrö Wissler, & Grahn, 2014).  

Sammanfattning		
Det europeiska praktikfältet för lantgårdsbaserade insatser är präglat 
av mångfald. Traditioner och utveckling av verksamheter och insatser 
är knutet till förutsättningar och aktörer på nationell, regional och lokal 
nivå. I Norge, Nederländerna och Storbritannien återfinns insatser 

                                                
21 NUR är en anpassning av Alnarpsmetoden. Alnarpsmetoden som är en form av trädgårdsterapi 
utvecklad vid Rehabiliteringsträdgården vid Lantbruksuniversitetet vid Alnarp, vilken jag beskriver 
mera utförligt längre fram i kapitlet. 

22 I Halland län drivs från 2017-2019 ett liknande projekt som initierades efter det att jag genomförde 
min kartläggning.  
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som närmast påminner om de verksamheter som är i fokus i 
avhandlingen, vilka även rönt visst intresse inom forskningen. I det 
svenska sammanhanget finns aktörer och initiativ men det saknas i stor 
utsträckning kunskaper om lantgårdsbaserade insatser. Med undantag 
för naturunderstödd rehabilitering, NUR, som utformats i samarbete 
med forskare har begränsat forskningsintresse riktats mot området i 
Sverige.   
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2.2 NATURBASERADE	INSATSER	OCH	INSATSER	I	LANTGÅRDSMILJÖ 

Naturbaserade	insatser	och	grundläggande	begrepp	
Lantgårdsbaserade dagverksamheter eller lantgårdsbaserade insatser 
(care farming) inordnas inom forskningen återkommande som en av 
flera möjliga former av naturbaserade insatser (Bragg & Atkins, 2016; 
Gallis, 2013b; Sempik et al., 2010). Bakgrunden till detta är ett 
samarbetsprojekt mellan forskare från olika länder som syftade till att 
ge en gemensam inramning för forskningen om sociala insatser där 
natur och/eller djur utgör ett centralt inslag. Resultatet från detta 
arbete publicerades i rapporten Green Care: A Conceptual Framework 
(Sempik et al., 2010). Gemensam utgångspunkt för naturbaserade 
insatser är idén om att inslag av natur och/eller djur kan bidra till ökad 
livskvalitet och välbefinnande för människor med särskilt behov av 
stöd i olika livssituationer.  

Idén om att naturen har förutsättningar att främja människors 
välbefinnande och hälsa är inte ny. Naturmiljöer, trädgårdar och odling 
har tillskrivits läkande krafter långt tillbaka i historien och återfinns i 
många kulturer (Bengtsson & Grahn, 2014a). Hippokrates (460-370 f 
Kr), ofta kallad läkekonstens fader använde naturen och 
trädgårdsmiljöer som redskap i rehabilitering (Gallis, 2013a).  
Bengtsson och Grahn (2014) exemplifierar hur naturmiljöer och 
trädgårdsmiljöer kan designas, utformas för att ha olika kvaliteter och 
anpassas  för att tillgodose olika brukargruppers behov i varierande 
sammanhang, exempelvis i anslutning till ett äldreboende eller insatser 
inriktade mot återhämtning för personer med psykisk ohälsa (a.a). Det 
finns forskningsstöd för att naturmiljöer påverkar människors hälsa på 
flera sätt: stressen reduceras (Ulrich, 1984), koncentrationsförmågan 
förbättras (R. Kaplan & Kaplan, 1989) och det allmänna välbefinnandet 
ökar (Stigsdotter & Grahn, 2003).  

Även djurens betydelse för människor, som nyttodjur och för sällskap, 
har historiska band som sträcker sig årtusenden tillbaka i tiden 
(Fagerberg & Silfverberg, 2014). I dag finns forskningsstöd för att 
människors interaktion med natur och djur kan vara främjande för 
människors hälsa på olika sätt (Bragg & Atkins, 2016).  

Initiativ till insatser som utgår från idén om att förena natur- och/eller 
djur med sociala och hälsofrämjande mål beskrivs vara ett mångsidigt 
och innovativt fält (Sempik et al., 2010).  Elsey, Bragg, Elings et al. 
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(2014) har modifierat Haubenhofer et al. (2010) 23  typologi över 
naturbaserade insatser, se figur 2.1. Typologin omfattar en gradering 
av naturinslag i olika insatser samt de stödbehov insatserna inriktas 
mot.   

  
 

  
 
Figur 2.1:  En typologi över olika former av naturbaserade insatser i västra 
Europa. Figuren är kategoriserad utifrån syfte (hälsofrämjande, terapi, 
rehabilitering, anpassat arbete) med de inslag av natur som omfattas och vilka 
förutsättningar till passiv och aktiv interaktion med naturliga element som olika 
insatsformer ger förutsättningar för att kombinera. (Care farming används i 
modellen för att illustrera de insatser som är i fokus i avhandlingen) Hämtad 
från Elsey. Bragg, Ellings et al. (2014, s. 2), modifierad från Haubenhofer et al. 
(2010). 

 

Naturinslagen i insatserna kan  omfatta varierande grad av interaktion 
med naturen. Viewing nature – avser upplevelser med mänskliga 

                                                
23 Författarna framhåller att kartläggningen är preliminär, men att en klassificering ger en överblick 
över olika initiativ och hur de förhåller sig till varandra. 
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sinnen som utöver synintryck kan omfatta lukt, hörsel och känsel. 
Being active in nature – avser fysisk rörelse i naturen, som inte 
inbegriper interaktion med naturen utöver att vara omgiven av den 
(promenera, springa, cykla). Shaping nature – avser aktiviteter som 
formar eller vårdar naturen, som odling i eller skötsel av en trädgård. 
Slutligen interacting with animals – som avser aktiviteter som omfattar 
interaktion med djur på olika sätt, exempelvis  hantering, skötsel eller 
träning med djur. Modellen återger även att insatser är  utformade för 
att syfta till olika stöd och målsättningar för deltagarna, såsom 
hälsofrämjande, terapeutiska eller behandlande, samt rehabiliterande, 
eller att utgöra en anpassad arbetsplats (sheltered employment). 
Sempik et al. (2010) summerar de faktorer som är gemensamma för 
naturbaserade insatser och andra former av människostödjande 
insatser: struktur, delaktighet, social interaktion och utveckling av 
färdigheteter. Specifika dimensioner som författarna argumenterar för 
att natur och djur kan tillföra är: fascination över naturen, känsla av 
välmående utifrån övertygelsen att frisk luft och fysisk rörelse främjar 
hälsa, samt möjligheten att vårda djur och natur. 

Lantgårdsbaserade insatser (care farming), omfattar enligt figur 2.1 
möjligheteter att inriktas mot att stödja deltagarna i syfte att vara 
hälsofrämjande, behandlande eller en anpassad arbetsplats. Vidare att 
insatserna kan ge förutsättningar för deltagarna att förhålla sig till 
naturen genom mera passiva inslag och upplevelser av natur, såväl som 
möjligheter till aktiv interaktion med naturmiljöer och djur (a.a.). 
Detta aktualiserar att kunskaper om såväl naturunderstödda- som 
djurunderstödda insatser kan bidra med förståelse och förklaring av 
innehållet i lantgårdsbaserade sociala dagverksamheter, vilket 
redogörs för i följande avsnitt.  
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Naturmiljöer	och	trädgård	
När sociala insatser tar sin utgångspunkt i trädgårds- och naturmiljöer 
för att främja mänsklig hälsa kan de ta sig olika uttryck (Sempik, 2010). 
Vissa insatser är inramade i tydliga metodologiska utgångspunkter, 
exempelvis trädgårdsterapi (horticultural therapy), andra insatser som 
exempelvis social och terapeutisk trädgårdsodling har öppnare former 
med ett mera generellt mål att bidra till välbefinnande för individen 
(a.a.).  

Alnarpsmetoden har i det svenska sammanhanget haft inflytande som 
en form av naturunderstödd insats inriktad mot trädgårdsterapi. 
Utvecklingen har skett i samverkan mellan forskare och andra 
samhällsaktörer för att utprova och ta fram en modell för naturbaserad 
rehabilitering för personer med stressrelaterad psykisk ohälsa. 
Alnarpsmetoden utgår från en trädgårdsmiljö designad med naturrum 
av skilda karaktärer för att främja omväxlande sinnesupplevelser med 
möjligheter att möta upp deltagarnas behov av en omgivning som 
stimulerar till passivt deltagande eller aktivt engagemang. Designen av 
den fysiska miljön tar samspelet mellan sociala och psykosociala 
dimensioner i beaktande, exempelvis att det ska finnas möjlighet för 
deltagaren att välja plats utifrån sinnesstämning och förmåga att 
hantera intryck i stunden, för att främja förutsättningar till restoration. 
Deltagargruppen består av åtta personer som under tolv veckor 
regelbundet vistas dagtid i trädgården. Dagens rytm är tydlig, med 
bestämda möten, tid för aktiviteter och vila samtidigt som utrymme 
lämnas för individuella val. Aktiviteterna som finns tillgängliga ska ge 
förutsättningar för anpassning till deltagarnas upplevelse av 
begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet under olika faser i 
rehabiliteringsprocessen. Personalen är sammansatt som ett 
flerprofessionellt team med: arbetsterapeut, trädgårdsmästare, 
landskapsingenjör/läkepedagog, sjukgymnast och psykoterapeut (a.a).  

Naturunderstödd rehabilitering på landsbygd, NUR, är en variant och 
anpassning av Alnarpsmetoden med inriktning mot landsbygdsmiljö 
och gårdsmiljö (Pálsdóttir, Kyrö Wissler, et al., 2014). Även denna 
rehabiliteringsform har utvecklats i samverkan mellan forskare och 
samhällsaktörer. Insatsernas innehåll bygger på en medveten koppling 
mellan stödjande naturmiljöer, meningsfulla aktiviteter samt 
salutogena utgångspunkter riktade mot en avgränsad målgrupp. 
Viktiga skillnader är att utgångspunkten är en gårdsmiljö istället för en 
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designad trädgårdsmiljö. Den professionella inramningen har bytts ut 
mot handledare och tidsramen är åtta veckor istället för tolv (Stigmar 
et al., 2016). I arbetet med kravkriterier i NUR (Pálsdóttir, Kyrö 
Wissler, et al., 2014) är utemiljöns förutsättningar att erbjuda en 
omgivning som stimulerar till både vila och aktivitet en grundläggande 
utgångspunkt i insatsernas innehåll.  

Social och terapeutisk trädgårdsodling (Sempik, 2010) skiljer sig åt 
från trädgårdsterapi, såtillvida att det inte ställs samma krav på 
metodologiska utgångpunkter, kliniskt uppföljningsbara mål och att 
gruppens sammansättning inte givet är inriktad mot en avgränsad 
målgrupp. Det sociala sammanhanget tillskrivs betydelse även i dessa 
insatser men det ställs inte samma krav på detaljerade tillvägagångsätt, 
dokumentation och standardisering. Sempik (2010) framhåller att 
terapeutisk trädgårdsodling kan vara förankrad i samma eller liknande 
antaganden om naturmiljöers förutsättningar att påverka människor 
välbefinnande och hälsa som trädgårdsterapi, men utformningen kan 
variera beroende på initiativtagaren och syftet med insatserna (a.a). 
Gallis (2013a) framhåller att lantgårdar har en inneboende variation i 
den fysiska miljön och förutsättningar att införliva naturmiljöer som 
ett ”naturligt” och stödjande inslag, samtidigt som det betonas att varje 
lantgårdsmiljö har sin unika karaktär. Det finns därmed ingen 
standarddesign. De fysiska omgivningarna och deras förutsättningar är 
knutna till det lokala sammanhanget.  

Djurunderstödda	interventioner	
Ett annat centralt inslag i lantgårdsbaserade insatser är djurens 
närvaro i miljön och deltagarnas förutsättningar att interagera med 
djur (Hassink, de Bruin, Berget, & Elings, 2017). Likt sociala insatser 
som tar sin utgångspunkt i mer eller mindre anpassade (eller 
designade) naturmiljöer, utformas djurunderstödda insatser på en 
mångfald av olika sätt för att bidra till människors hälsa och livskvalitet 
(Lerner & Silfverberg, 2014). Djuren används på olika sätt för att stödja 
människors välbefinnande och hälsa, allt från att vara ett sällskap i 
vardagen till att träna fysisk förmåga genom ridning (Fagerberg & 
Silfverberg, 2014), besökshundar för att främja aktivering av äldre 
(Johannessen, 2018) eller som stöd för barns läsinlärning (Krøger, 
2018).  Djurunderstödda inslag som är beskrivna eller omnämnda i 
litteratur inom socialt arbete tycks i första hand återfinnas vid 
dygnsvårdande verksamheter, såsom Hem för Vård och Boende, HVB, 
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kriminalvård och boenden inom äldreomsorgen (se exempelvis; 
Lindberg, 2005, Borglund, 2014, Forsling, 2014, Carlsson, 2017 och 
Johannessen, 2018).   

Djurunderstödda interventioner används som samlingsbegrepp för 
djurunderstödd terapi och djurunderstödda aktiviteter 24   (Fine, 
2015). En åtskillnad mellan de båda formerna eftersträvas för att göra 
åtskillnad mellan olika insatsformer och dess inriktningar, dock kan 
gränsdragningarna vara oklara i såväl forskning som praktik. De 
huvudsakliga skillnaderna är att djurunderstödd terapi följer en 
tydligare struktur och inramning, samt har ett förutbestämt kliniskt 
eller behandlande mål som dokumenteras och följs upp. Formella krav 
ställs på utbildningsnivå hos utföraren, som exempelvis  kan vara 
arbetsterapeut, ha medicinsk, beteendevetenskaplig eller annan 
relevant akademisk examen. Djurunderstödda aktiviteter sker under 
friare former och har som utgångspunkt att närvaron och interaktionen 
med djur kan bidra med förbättrad livskvalitet mera generellt. Det 
ställs således inte samma krav på formell utbildning hos utföraren. I 
länder som USA och Storbritannien är det vanligt att volontärer 
exempelvis besöker olika vårdhem eller sjukhus med sina djur (Fine, 
2015).  

Denna mycket kortfattade introduktion indikerar att djurens betydelse  
för människor och människans initiativförmåga att använda djur för 
att främja andra människors hälsa präglas av mångsidighet. Berget och 
Braastad (2018, s. 54) argumenterar för att olika former av  
djurunderstödda insatser har en rad potentiella möjligheter att 
påverka människors välbefinnande och hälsa. Forskning har påvisat 
olika möjliga effekter som interaktion med djur kan ha på människor, 
exempelvis: fysiologiskt reducera stress och främja psykisk hälsa; 
interaktion med djur kan träna förmågan att bemästra nya situationer 
och främja individers självförtroende; djur kan av människor upplevas 
som emotionellt och socialt stödjande; vara en social katalysator för att 
främja kommunikationen mellan människor samt att interaktion med 
djur kan utveckla människors omsorgsförmåga och empati (Berget et 
al., 2018).  

                                                
24 De svenska förkortningar som används är utifrån Lerner och Silfverberg (2014) djurunderstödd 
terapi, DUT alternativt djurassisterad terapi, DAT. Djurassisterade/understödda aktiviteter,  DAA. 
Djurunderstödda interventioner – DAI .    
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 Säkerhet, risker och etik är aspekter som är centrala i alla 
verksamheter som har inslag av interaktion mellan djur och människor 
(Lerner, 2014). Detta kan exempelvis handla om att välja djur som 
lämpar sig för och trivs i verksamheten, vikten av att värna om djurens 
välfärd samt förmedla kunskaper om djurs olika sätt att kommunicera. 
Risker för människor kan vara rädsla för djur och allergier, vilket kan 
göra djurunderstödda insatser mindre lämpliga. Lerner argumenterar 
för att det är viktigt att inte varken underskatta eller överskatta 
riskerna, samt att ta hänsyn  till de risker som finns (a.a.). Lerner och 
Silfverberg (2014) konstaterar att även om allt fler studier intresserar 
sig för olika teoretiska frågor om djur som medarbetare inom vård och 
socialt arbete, ”finns fog att säga att det vetenskapliga intresset inte 
hängt med i den utveckling som sker på det praktiska planet i olika 
verksamheter (Lerner & Silfverberg, 2014, s. 23).” 

Det finns ännu inget gemensamt teoretiskt fundament som beskriver 
dynamiken i samspelet mellan djur och människa (Berget & Braastad, 
2018). Teoretiska utgångspunkter som används för att underbygga och 
förstå djurunderstödda insatser är tvärvetenskapliga, hämtade från 
exempelvis medicin, psykologi, etnologi, pedagogik och sociologi (a.a).  
Berget och Braastad (2018) framhåller Wilsons (1984) Biophilia-
hypotes som ett förslag till en möjlig förenande teoretisk utgångspunkt 
för många djurunderstödda insatser. Biophilia- hypotesen (Kellert & 
Wilson, 1993; Wilson, 1984) utgår från evolutionspsykologi och 
framhåller människors inneboende samhörighet med naturen och 
andra levande varelser. En förutsättning som Wilson (1984) menar gör 
att människans beroende av naturen går utöver det materiella och 
fysiska som är livsnödvändigt för överlevnad. Människor är också 
beroende av naturen för intellektuell, kognitiv, estetisk och även 
spirituell mening och tillfredsställelse(a.a.).25  

I lantgårdsbaserade insatser finns ofta ett flertal djurindivider av olika 
sorter närvarande i miljön, såväl husdjur, exempelvis hundar, katter 
och kaniner som lantbruksdjur, exempelvis hästar, kor och getter 
(Hassink et al., 2017). Deltagarna interagerar med djuren och utför 
vardagliga aktiviteter som medför direkt interaktion, exempelvis att 
mata djuren, kela med dem och rida eller mera indirekt omsorg om 

                                                
25 Wilsons teoretiserande kopplas också ofta samman med naturbaserade insatser som inte har inslag 
av djur.  
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djuren såsom att hålla rent i boxar och underhålla hagar. I litteraturen  
jag tagit del av framkommer att lantgårdsbaserade dagverksamheter i 
första hand är inriktade mot djurunderstödda aktiviteter i en vardaglig 
miljö, således inte utformat eller strukturerat som djurunderstödd 
terapi.  

Sammanfattning	och	reflektioner		
Lantgårdsbaserade insatser med sociala mål inordnas  som en av flera 
former av naturbaserade insatser. Insatser där naturmiljöer och natur- 
och djurunderstödda aktiviteter används för att främja hälsa och 
välbefinnande för individer med olika definierade behov av stöd. Både 
forskningsfält och teoriutveckling avseende naturens och djurens roll 
för mänsklig hälsa är nära sammanlänkade med förståelse för 
innehållet i lantgårdsbaserade insatser.  

En skiljelinje i naturbaserade- och djurunderstödda insatser är 
huruvida insatserna struktureras som terapier med en professionell 
inramning eller om de har en utformning med betoning på det 
informella och vardagliga. Det framkommer att lantgårdsbaserade 
insatser i första hand använder naturmiljöer och djurunderstödda 
aktiviteter som betonar det vardagliga. En professionell inramning av 
det sociala sammanhanget byts mot mera informell utformning. 
Naturen och djurens närvaro utgör en vardaglig miljö och aktiviteter 
med inslag som kan främja deltagarnas välbefinnande på olika sätt. En 
utgångspunkt som lämnar ett större handlingsutrymme åt 
initiativtagaren att utforma insatsernas innehåll, avseende miljö, 
aktivitet, sociala sammanhang och villkor.  
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3 TIDIGARE	 FORSKNING	 OM	 LANTGÅRDSBASERADE	
INSATSER	MED	SOCIALA	MÅL	

I följande kapitel redogör jag för forskning inriktad mot innehållet i 
lantgårdsbaserade insatser med sociala och hälsofrämjande mål. Syftet 
är att presentera de centrala kunskapsbidrag som mina studier bygger 
vidare på. Avhandlingens kunskapsintresse är inriktat mot att förstå 
och analysera insatsernas innehåll. Huvudsakligt fokus i översikten 
riktas mot studier som intresserat sig för insatserna i detta 
hänseende. 26  Kapitlet består av tre huvudavsnitt. I första avsnittet 
introducerar jag forskningsfältet som inriktats specifikt mot 
lantgårdsbaserade insatser. I det andra avsnittet riktas intresset mot de 
tre grundelement som identifierats som gemensamma för insatserna; 
social kontext, naturlig miljö och meningsfulla aktiviteter. I det tredje 
avsnittet presenteras resultat från handledar- och deltagarorienterade 
studier.  

3.1 FORSKNINGSFÄLTET	
Forskningen om lantgårdsbaserade insatser med sociala mål har vuxit 
fram under de senaste femton åren (Bragg & Atkins, 2016). Antalet 
studier är begränsat men det akademiska intresset för området har 
ökat under senare år (Iancu et al., 2015) 27 . Som nämnts tidigare 
kommer majoriteten av studierna kommer från Nederländerna, Norge 
och Storbritannien. Flertalet av de forskare som inledningsvis 
intresserade sig för insatsformen har kopplingar till 
lantbruksuniversitet. Hassink, Elings, Zweekhorst, van den 
Nieuwenhuizen och Smit (2010) framhåller att forskningsintresset för 
insatserna inledningsvis i första hand fokuserades  på kvaliteter i den 

                                                
26 Studier om effekter av insatserna bidrar med viktig kunskap för att fastställa och mäta potentiella 
hälsoeffekter som insatserna som helhet, eller specifika inslag i insatserna kan bidra till. Dessa 
studier berörs endast kortfattat i denna översikt, då effekter och utvärdering av insatserna inte är i 
fokus här. För den som är intresserad rekommenderas vidare läsning av; Berget, Ekeberg, and 
Braastad (2008); Berget et al. (2013); Bragg and Atkins (2016); (de Bruin, Ferwarda-van Zonneveld, 
Elings, & Hassink, 2013); Iancu et al. (2015); Pedersen, Martinsen, Berget, and Braastad (2012); 
Pedersen, Nordaunet, Martinsen, Berget, and Braastad (2011); Pedersen, Patil, Berget, Ihlebæk, and 
Gonzalez (2016) 

27 Ett betydande forskningsintresse har riktats mot anordnarnas entreprenörskap och utmaningar i 
utvecklingen av en marknad för insatserna. Studier med denna inriktning har utelämnats i 
forskningsöversikten, då det inte är ett område i fokus för avhandlingens syfte. För den som är 
intresserad rekommenderas vidare läsning av: (de Krom & Dessein, 2013; Dessein, Bock, & de Krom, 
2013; Fjeldavli, 2006; Hassink, 2017); Ihlebæk et al. (2016); (Pierre, 2017; Schauman, 2014; Vik & 
Farstad, 2009) 
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”gröna miljön” och dess potential att bidra till förbättrad hälsa och 
välmående. Efterföljande studier har visat att sociala faktorer tillskrivs 
lika stort värde, ur såväl anordnar- som deltagarperspektiv (se 
Granerud & Eriksson, 2012; Elings, 2012; Leck, 2013; Steigen, 2018). 
Leck, Upton och Evans (2013) argumenterar för att när 
hälsoperspektivet och studier av effekter prioriteras oreflekterat så 
riskerar det ske på bekostnad av uppmärksamhet på sociala faktorer.  

Systematiska kunskapsöversikter (Bragg & Atkins, 2016; Elings, 2012; 
Iancu et al., 2015; Steigen, Kogstad, & Hummelvoll, 2015) visar att 
lantgårdsbaserade insatser har studerats utifrån såväl kvantitativa, 
kvalitativa som kombinerade ansatser. De studier som  genomförts har 
påvisat positiva resultat avseende förbättringar av deltagarnas 
psykologiska och sociala hälsa (Bragg & Atkins, 2016). Iancu et al. 
(2015) sammanställning av kunskapsläget avseende evidens visar att 
forskningsunderlaget endast omfattar ett fåtal studier som uppfyllde 
kvalitetskriterier för randomiserade kontrollerade studier, RCT-
studier. Studier som uppfyllde kriterierna visade sig svåra att jämföra 
då de riktades mot olika målgrupper och använde sig av olika 
mätinstrument. Praktikens utformning med småskaliga verksamheter 
med varierande innehåll medför enligt författarna betydande 
utmaningar för att genomföra RCT-studier (a.a.). Utmaningar som 
delas med många andra sociala och psykosociala välfärdsinsatser 
(Bergmark & Lundström, 2007; Denvall & Johansson, 2012; Hydén, 
2008).  

Steigen et al. (2015) genomförde en integrativ litteraturöversikt över 
forskningen om naturbaserade insatser 28  i de nordiska länderna. 
Författarnas slutsatser är att insatserna inte låter sig fångas i 
sambandstudier, med fokus på orsak och verkan. Istället krävs 
holistiska ansatser och kombinationer av olika metoder för att bidra till 
en teoretisk utveckling inom området. I litteraturen har författarna 
funnit en sammanblandning av begrepp i beskrivningar av effekter, 
resultat, möjliga förändringsfaktorer och mekanismer. Författarna 
identifierar behovet av att i framtida studier tydligare skilja olika 
aspekter åt. Vidare föreslås forskningsansatser där faktorer som  
aktualiseras i insatserna beskrivs och relateras till varandra, vilket 
förväntas ge möjligheter till jämförelser mellan olika insatser och bidra 
                                                
28 Litteraturöversikten kom att omfatta naturbaserade insatser som exempelvis: trädgårdsterapi och 
lantgårdsbaserade insatser.  
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med kunskapsunderlag för att välja lämpliga insatser anpassade 
utifrån deltagarnas behov (Steigen et al., 2015). Teoretiska 
utgångspunkter som har använts för att bidra till kunskaper om 
lantgårdsbaserade insatser är exempelvis: det salutogena perspektivet 
(Granerud & Eriksson, 2014; Steigen, 2018), välbefinnande 
(Rotheram, McGarrol, & Watkins, 2017) livskvalitet (Elsey, Bragg, 
Brennan, et al., 2014), socialt stöd (Steigen, 2018), 
självbestämmandeteorin (Ellingsen-Dalskau, 2017) samt 
empowerment  (Hassink et al., 2010). Förenande för de teoretiska 
utgångspunkter som används för att studera insatserna är inriktningen  
mot hälsa, välbefinnande och livskvalitet.  

3.2 GEMENSAMMA	GRUNDELEMENT	I	LANTGÅRDSBASERADE	INSATSER	
Bragg och Atkins (2016) identifierar i litteraturen tre grundelement: 
social kontext, naturlig miljö och meningsfulla aktiviteter som 
framträder som gemensamma för lantgårdsbaserade insatser och 
andra former av naturbaserade insatser.  Interaktion mellan människa 
och naturmiljöer, ibland även djur, är en förenande utgångspunkt för 
insatserna (Sempik et al., 2010). Lantgårdsbaserade insatserna kan 
förstås som en sammansättning som består av dessa tre nyckelelement, 
vilka  kontinuerligt samspelar med varandra. Däremot är insatserna 
utformade i ett lokalt sammanhang, där den sociala kontexten, 
aktiviteter och miljö varierar. Det är viktigt att påminna sig om att 
lantgårdarna har olika sammansättningar och präglas av mångfald, 
”The care farm does not exist” (Elings, 2012, s. 6).   

Social kontext – Den sociala kontexten består av grupper med 
deltagare och en eller flera handledare. Djuren framhålls också som 
viktiga aktörer i det sociala sammanhanget (Gorman, 2017; Hassink et 
al., 2017; Leck, 2013; Steigen, 2018). Den sociala inramningen kan 
liknas vid en anpassad arbetsplats även om syftet med deltagandet inte 
är förvärvsarbete (Pedersen, Patil, et al., 2016). Målsättningen med 
insatsen och tidsramarna för deltagarna skiljer sig åt. I beskrivningar 
av insatserna och studier ur anordnar- och deltagarperspektiv 
framträder att insatsernas innehåll i hög grad anpassas till deltagarnas 
individuella förutsättningar och behov (Sempik et al., 2010). Vissa 
verksamheter vänder sig till specifika och avgränsade målgrupper, 
medan andra inte har lika tydlig avgränsning och inkluderar personer 
med olika bakomliggande orsaker till exempel psykisk ohälsa (Bragg & 
Atkins, 2016). Gruppernas sammansättning varierar därmed i olika 
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lokala sammanhang avseende deltagarnas definierade behov, men 
också avseende antal deltagare. Betydelsen av social inkludering, 
tillhörighet i en social gemenskap och struktur i vardagen har 
framhållits som viktiga kvaliteter i insatsernas sociala kontext 
(Granerud & Eriksson, 2014; Leck et al., 2013; Pedersen, Dalskau, et 
al., 2016).  

I beskrivningar av de sociala sammanhangen intar den person som är  
anordnare och verksamhetsansvarig vanligtvis rollen som handledare 
i det  vardagliga arbetet, håller i den dagliga strukturen och arbetar 
tillsammans med deltagargruppen i de praktiska arbetsuppgifterna 
(Sempik et al., 2010). Handledarnas yrkesmässiga eller professionella 
bakgrund kan skilja sig åt, exempelvis; lantbrukare, sjuksköterskor, 
socialarbetare, arbetsterapeuter eller lärare (Hassink, 2017; Leck, 
Evans, & Upton, 2014; Steigen, 2018). Handledarens roll har visat sig 
vara central för deltagarnas upplevelser  (Bjørgen & Johansen, 2007; 
Elings & Hassink, 2008; Ellingsen-Dalskau, 2017; Granerud & 
Eriksson, 2014). Viktiga aspekter i relationen är ömsesidighet, 
respektfullhet och acceptans (Leck et al., 2013). Slutsatser från 
Steigens (2018) avhandling visar att  handledaren har en central 
funktion i att bistå deltagarna med olika dimensioner av socialt stöd: 
emotionellt, bekräftande, instrumentellt, informativt stöd, samt att 
deltagarna vid gården ges möjligheter att ge omsorg till andra. Steigen 
framhåller att relationen mellan handledaren och deltagarna är 
asymmetrisk, då deltagarna på olika sätt kan vara beroende av 
handledaren och vikten av medvetenhet om potentiella konsekvenser 
av detta betonas. Denna maktaspekt lyfts för övrigt sällan fram i 
forskningen på området.  

I lantgårdsmiljön blir samspelet mellan människor och djur påtagligt 
och en del av vardagen. Flera studier visar att anordnarna ser 
möjligheter till interaktion med djur och djurens närvaro som det 
viktigaste inslaget i insatsen för att understödja positiva upplevelser för 
deltagarna (Leck, 2013; Lund, Granerud, & Eriksson, 2015). 
Människors interaktion med djur kan förstås på olika sätt. Grunderna 
för att inkludera djur i den sociala kontexten kan därför behöva 
klargöras. Social är ett mångtydigt ord och tillskrivs olika mening i 
olika sammanhang, ibland strikt avgränsat till människornas värld och 
mänsklig interaktion. Det argumenteras för att omdefiniera begreppet 
social till att även inkludera andra arter och dess betydelse som sociala 
aktörer (Berget et al., 2018; Haraway, 2013). Gorman (2017) har 
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specifikt inriktat sig på att klargöra djurens roll i lantgårdsbaserade 
insatser teoretiskt. Han argumenterar för att tänka om djuren som ”co-
participants” och framhåller att djuren inte är en homogen grupp utan 
individer.  

I intervjustudier med deltagare (Granerud & Eriksson, 2014; Hassink 
et al., 2017) framkommer att de beskriver djuren i termer som 
’kravlösa’ och ’icke-dömande’, vidare att deltagarna ibland föredrar 
djurens sällskap framför att umgås med andra människor.  Hassink et 
al. (2017) framhåller vikten av att det ges frihet inom ramen för 
insatsen för deltagarna att forma relationer till djur genom vilka de kan 
uppleva känslomässigt stöd. Resonemang om djurens förutsättningar 
att bidra till känslomässigt stöd är samstämmiga med Steigens (2018) 
resultat, vilka visar att djuren bidrar till deltagarnas förutsättningar att 
uppleva emotionellt och bekräftande dimensioner av socialt stöd inom 
ramen för insatsen.   

Varierat aktivitetsinnehåll – Insatserna i lantgårdsmiljö för 
personer i arbetsför ålder har fokus på sysselsättning och aktiviteter 
inramat som en anpassad arbetsdag. Insatserna har likt andra former 
av dagliga sysselsättningar som utgångspunkt att bidra med struktur i 
vardagen och  rutin på dagen (Sempik et al., 2010). Detta är även 
centrala aspekter som framträtt som en betydelsefull funktion i flera 
studier ur deltagarperspektiv (Ellingsen-Dalskau, 2017; Granerud & 
Eriksson, 2014)  

Inom ramen för dagarnas innehåll framhålls lantgårdsmiljön ha 
specifika förutsättningar att kombinera och tillgängliggöra en variation 
av natur- och djurunderstödda aktiviteter (Sempik et al., 2010). I 
tidigare forskning framhålls att arbetet är naturligt och ”på riktigt” 
(Elings, 2012; Granerud & Eriksson, 2014). Meningsfullhet är en 
subjektiv upplevelse föränderlig över tid (Csíkszentmihályi, 2006). Det 
som upplevs som meningsfullt för en person, behöver inte vara det för 
andra. En kvalitet i insatserna som framhålls som betydelsefull är 
mångfalden av tillgängliga aktiviteter för deltagarna att välja mellan 
(de Bruin et al., 2013; Ellingsen-Dalskau, 2017; Hassink et al., 2017). 
Ellingsen-Dalskau (2017) framhåller att utrymme för 
självbestämmande och flexibilitet och möjligheter att kunna påverka 
dagarnas innehåll är viktiga aspekter ur deltagarperspektiv. Granerud 
och Eriksson (2014) framställer det som att meningsfullheten i 
aktiviteterna kan påverkas av att aktiviteten ofta har ett annat värde, 
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oberoende av deltagaren, att uppgiften utförs för att den behöver göras, 
inte primärt för att deltagaren önskar göra den. I uppgifter med djuren 
så möter deltagaren ett direkt behov och får direkt bekräftelse på sin 
handling när de tillgodoser djurens behov (a.a.). Utifrån en tolkning 
som utgår från socialt stöd (Steigen, 2018) kan detta förstås som att 
deltagarna upplever det socialt stödjande att få möjligheter att ge 
omsorg till andra. Leck et al. (2013) betonar att sociala villkor för 
utförandet av arbetsuppgifter är centrala för deltagarnas upplevelse av 
värde och meningsfullhet. Exempelvis om deltagare upplever sociala 
krav att utföra ensidiga och ostimulerande arbetsuppgifter under 
längre tid riskerar förutsättningar att uppleva meningsfullhet i 
aktiviteterna att utebli (Leck et al., 2013).   

Hassink et al. (2017) har sammanställt en litteraturöversikt av sex 
studier avseende djurens betydelse i lantgårdsbaserade insatser. 
Studierna som inkluderades var genomförda i Nederländerna, Norge 
och Storbritannien. Översikten var inriktad mot insatser som vänder 
sig till personer med olika former av psykisk ohälsa. 
Sammanställningen visar att deltagarna upplever djurunderstödda 
aktiviteter som mångsidiga och bidragande till meningsfullhet, samt 
ger möjligheter att utveckla förmågor och understödja reflektion. Detta 
sker exempelvis genom att aktiviteterna kan få deltagarna att inte 
tänka på problem, vara avkopplande, stimulera till fysisk aktivitet samt 
underlätta kontakter med andra människor. Att arbetsuppgifterna och 
miljön uppmuntrar till fysisk aktivitet är en återkommande aspekt, 
något som framhålls vara betydelsefullt för att främja deltagarnas 
upplevelse av välbefinnande (Sempik et al., 2010).  

Naturliga miljöer – Lantgårdsmiljön och dess karaktär utgör den 
fysiska omgivning som deltagarna samspelar med. I miljön ingår det 
materiella, byggnader, stängsel, trädgårdsodlingar och närheten till 
andra former av mera orörda naturmiljöer i omgivningen, samt 
människor och djur. Lantgårdsmiljöer framhålls som en naturligt 
stödjande miljö som kan användas med syfte att bidra med 
terapeutiska värden för deltagare (Gallis, 2013a). Gårdsmiljön  
beskrivs som en rymlig miljö med en naturlig variation av omgivningar 
och utrymmen som kan ge förutsättningar till valmöjligheter mellan 
olika nivåer av passiv och aktiv interaktion med dess olika inslag av 
utrymmen och platser (Elsey, Bragg, Brennan, et al., 2014; 
Haubenhofer et al., 2010).    
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Miljöns förutsättningar, det naturnära och närvaron av djuren, 
framställs bidra till en gårdarnas atmosfär (Hassink et al., 2017). Vilket 
beskrivs påverka den sociala kontexten, Hassink et al. (2010) 
benämner det som en ”non-care context”, Bruin et al.(2013) som en 
icke-institutionaliserad miljö. Förutsättningar som kontrasteras till 
andra former av traditionella miljöer eller inramningar för 
människostödjande insatser (a.a.). I Hassink et al. (2010) 
intervjustudier med 41 deltagare framkom att de upplevde miljön som 
rymlig och lugn, att den gav möjligheter till fascination över naturen 
samt att miljöns karaktär skiljer sig från andra miljöer i deltagarnas 
vardag. En annan aspekt som framkom var att miljön gav deltagarna 
förutsättningar att välja social samvaro eller enskildhet ”social 
tystnad”(a.a.). Gorman (2017) betonar det dynamiska samspelet 
mellan människa och miljö, där det som upplevs som en terapeutisk 
miljö för en människa kan ha motsatt påverkan på en annan individ. 

3.3 LANTGÅRDSBASERADE	INSATSER	UR	ANORDNAR/HANDLEDAR-	OCH	
DELTAGARPERSPEKTIV	

I kommande avsnitt kommer jag att presentera några studier som 
riktats mot lantgårdsbaserade insatser ur anordnar/handledar- samt 
deltagarperspektiv. Ur anordnar/handledarperspektiv har jag valt 
studier med utgångpunkt i utformningen av insatserna och 
erfarenheter av att ansvara för insatserna. Ur deltagarperspektiv 
redovisas studier som lyfter fram hur personer med psykisk ohälsa 
samt personer med intellektuell funktionsnedsättning upplever 
insatsernas innehåll.  

Lantgårdsbaserade	insatser	ur	anordnar/handledarperspektiv		
De studier jag valt att lyfta fram här är de som bidrar med förståelse för 
anordnarna/handledarnas roll och erfarenheter av att leda arbetet med 
deltagargrupperna. En referenspunkt är att belysa de kvaliteter som 
lyfts fram som centrala för insatsernas innehåll.  

I en nederländsk studie (Hassink et al., 2010) intervjuades anordnare 
(n=33) och hälsopersonal (n=27)29 vid 33 lantgårdsbaserade insatser 
som inriktades mot olika målgrupper (personer med psykisk ohälsa, 
ungdomar i riskzon samt personer med demenssjukdom). Författarna 

                                                
29 Personalen hade anställningar vid institutioner med heldyngsvård, men följde deltagare till gården 
under dagtid. 



46 

 

noterar att det inte framkom några avgörande skillnader i vad 
informanterna framhöll som centralt i insatsen som kunde relateras till 
målgruppsinriktning. Analysen visade att insatsens sociala innehåll var 
inriktat mot deltagarnas resurser och förmågor utifrån individuella 
förutsättningar. Viktiga inslag som understödjer detta är att arbeta 
tillsammans med deltagarna i ett stödjande sammanhang, i en miljö 
som stimulerar till aktivitet och uppmuntrar deltagaren att ta ansvar. 
Platsen, vila, natur och djur ses som andra stödjande resurser i 
insatserna. Författarna framhåller att anordnaren är nyckelaktör i att 
utforma en social kontext som ger dessa förutsättningar (a.a).  

I en norsk studie genomfördes fokusgruppsintervjuer med sju 
verksamhetsansvariga (Lund et al., 2015). Informanterna upplevde att 
de erbjöd deltagarna en lugn och terapeutiskt miljö. Sin egen roll i det 
dagliga arbetet med deltagarna beskrev de som att vara en inspiratör, 
förebild eller mentor.  

I en kvalitativ intervjustudie (n=15) studerade Hemingway, Ellis-Hill 
och Norton (2016) vad anställda vid en lantgårdsbaserad insats i 
Storbritannien ansåg vara centrala bidrag till deltagarna. 
Informanterna uppfattade gården som en plats där deltagarna kunde 
vara sig själva och känna tillhörighet,  socialt men även tillhörighet till 
en miljö där deltagarna kan utföra aktiviteter som involverar alla 
sinnen. Kombinationen av miljö, aktivitet och sociala aspekter 
förväntades bidra till deltagarnas upplevelser av glädje, meningsfullhet 
och välbefinnande. Förutsättningar som de anställda erfarit som 
främjande för deltagarnas lärande och som erbjuder möjligheter att 
stärka individens självförtroende genom att de får tillfällen att utmana 
sina förmågor.    

Mina litteratursökningar visar att få studier har intresserat sig för en 
djupare förståelse för handledarnas roll och valda förhållningssätt i det 
dagliga arbetet med deltagargrupperna. Exempelvis hur de resonerar 
kring  utgångspunkter för den sociala inramningen och sociala villkor 
för deltagarna, eller hur de förhåller sig till innehållet i den vardagliga 
praktiken. Tidigare forskning ur anordnarperspektiv berör främst 
möjligheter och utmaningar som företagare på välfärdsmarknaden, 
studier som inte ligger i linje med avhandlingens syfte.30   

                                                
30 För läsare intresserade av dessa frågor rekommenderas vidare läsning i; de Krom and Dessein 
(2013); García-Llorente, Rubio-Olivar, and Gutierrez-Briceño (2018); Hassink (2017); Hassink, 
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Forskning	om	deltagare	med	funktionsnedsättning	
Personer med intellektuell funktionsnedsättning har historiskt ofta 
haft arbeten inom lantbrukssektorn (Niemi, 2010). Det är den till antal 
största målgruppen för insatser i Storbritannien (Leck, 2013) och 
Nederländerna (Elings, 2012), dock återfinns endast ett par studier  
som intresserat sig för erfarenheter från deltagare i denna målgrupp.   

Elings (2004) genomförde en studie i Nederländerna där hon besökte 
sex verksamheter och intervjuade såväl deltagare som anordnare. Fem 
kvalitéer i insatserna identifierades som betydelsefulla för deltagarna: 
handledaren som en viktig förebild, meningsfullt arbete, småskalighet, 
socialt nätverk och att deltagarna upplevde att fokus var på deras 
förmågor och resurser i utförandet av  arbetsuppgifter (Elings, 2012).  

I en studie från Storbritannien (Rotheram et al., 2017) intervjuades 
arton deltagare med varierande grad av inlärningssvårigheter. Genom 
analysen framkom att deltagarna när de själva fick definiera sin hälsa, 
beskrev den i termer av välbefinnande, och att lantgårdsmiljön 
utgjorde ”a space for wellbeing” -  en plats för välbefinnande i deras 
vardag. Fyra kvaliteteter underbyggde den övergripande upplevelsen 
av lantgårdsmiljön. En plats för kapabilitet, kapabilitet avser 
människors förmåga att nå mål och göra saker som upplevs som 
värdefulla, där deltagarna upplevde att de gavs valmöjligheter och hade 
möjligheter till självbestämmande, autonomi. En integrativ plats, en 
social gemenskap där ansvariga arbetade tillsammans med deltagarna 
och där arbetsuppgifternas natur skapar möjligheter till ömsesidiga 
relationer. En plats för trygghet, genom att deltagarna upplevde sig 
socialt inkluderade. Författarna framhåller att många personer med 
inlärningssvårigheter riskerar att bli socialt exkluderade på en vanlig 
arbetsplats. Vid lantgården ges de möjlighet till självförverkligande 
utan risk för utanförskap. Slutligen en terapeutisk plats, deltagarna 
beskrev hur de kände sig lyckliga och glada när de var på arbetet, ibland 
i jämförelse med hemmet, vidare att de upplevde att de kunde ”keep 
their minds clear and thinking”. Författarna drar slutsatsen att care 
farming kan förstås som en plats för välbefinnande och inte ”bara” en 
sysselsättning för personer med inlärningssvårigheter. Slutligen 

                                                
Hulsink, and Grin (2016); Ihlebæk et al. (2016); Johansen (2014); Leck (2013); Leck et al. (2014); 
Lund et al. (2015) 
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poängteras att resultatet inte ska förstås som att alla lantgårdsbaserade 
verksamheter är platser för välmående för alla individer, de deltagare 
som intervjuades hade själva valt att ha sin sysselsättning på gården. 
(Rotheram et al., 2017). 

Forskning	om	deltagare	med	psykisk	ohälsa	
Forskningsintresset för deltagare med psykisk ohälsa är mera 
omfattande än för personer med funktionsnedsättningar och har 
genererat över tjugo studier (Bragg & Atkins, 2016; Elings, 2012). 
Majoriteten av studierna inkluderar personer med olika psykiatriska 
diagnoser och problematik relaterad till psykisk ohälsa. I vissa studier 
inkluderas även personer med missbruksproblematik. Några studier är 
direkt inriktade mot att mäta effekter av deltagande för personer med 
likartade medicinska diagnoser ex. klinisk depression (Pedersen, 
Martinsen, et al., 2012; Pedersen et al., 2011) eller personer med 
psykiatriska diagnoser (Berget et al., 2008). 

I Bragg och Atkins (2016) sammanställning av litteraturen 
identifierade de följande positiva förändringar av deltagares 
psykologiska och sociala hälsa:  upplevelser av social inklusion, ökad 
social förmåga och ökad arbetsförmåga, ökad förmåga till coping, 
social rehabilitering, förbättrade kognitiva funktioner, välbefinnande, 
ökad självkänsla, bättre humör samt minskade nivåer av depressiva 
symtom. Studierna som sammanställts utgår från olika metodologiska 
ansatser och teoretiska utgångspunkter. Vissa studier är inriktade 
specifikt på djurens roll, eller trädgårdinriktade studier, eller andra 
specifika aspekter av insatser i lantgårdsmiljö. Flertalet studier har 
riktats mot att fastställa effekter eller positiva förändringar av 
insatserna. Iancu et al. (2015) framhåller att sociala och 
arbetsrelaterade aspekter är centrala för deltagarnas möjligheter till 
återhämtning och förändring.  

Stigmar et al. (2016) har genomfört en utvärdering av deltagandet i 
Naturunderstödd rehabilitering i Landsbygd. Deltagarna har 
remitterats av primärvården och målgruppen är personer med 
utmattningssyndrom, mild till måttlig depression eller ångest. 
Rehabiliteringen utgör ett komplement till medicinsk behandling31. 
Deltagarna är på gårdarna, fyra timmar, tre dagar per vecka under en 
åtta veckors period och deltar efter egen förmåga i aktiviteter. 
                                                
31 Medicinsk behandling ansvarar primärvården fortsatt för. 
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Deltagarnas förändringar över tid har mätts genom självrapporterad 
data. I samband med att insatsen påbörjades och avslutades, samt vid 
en sex respektive tolv månaders uppföljning32. Resultaten visar att det 
på gruppnivå går att statistiskt säkerställa förbättringar av 
hälsorelaterad livskvalitet, arbetsförmåga, ångest, depression samt 
sömn. I arbetet med utvärderingen konstaterades att en stor grupp av 
deltagarna hade utmattningssyndrom, vilket var i enlighet med 
målgruppen i fokus. Dock framhåller författarna att det kan föreligga 
en förskjutning i målgruppen som remitterats, då även personer med 
sjuk- och aktivitetsersättning kommit att omfattas av insatserna. Sjuk- 
och aktivitetsersättning är en mera permanent ersättningsform och 
förändringar av deltagarnas hälsa över tid inte kan förväntas i samma 
utsträckning (a.a.).  

Granerud och Eriksson (2014) genomförde en intervjustudie (n=20) 
med tjugo deltagare med psykisk ohälsa eller missbruksproblematik. 
Resultaten analyserades med inspiration av grundad teori. Den 
huvudkategori som växte fram var ett ”ett meningsfullt liv”.  
Huvudkategorin underbyggs av fem kategorier: Kontakt med djur, Ett 
”naturligt” arbete, Ledarskap och grupprocesser, Utmaningar och 
bemästrande samt Känsla av gemenskap och tillhörighet. Den sociala 
kontexten upplevdes av deltagarna som öppen och accepterande, samt 
leddes på ett inkluderande sätt av handledaren.  

Ett forskningsprojekt i Norge har fokuserat på deltagares erfarenheter 
av arbetsförberedande insatser vid lantgårdar. Projektet omfattade 
såväl kvalitativa (Ellingsen-Dalskau, Morken, Berget, & Pedersen, 
2016) som kvantitativa forskningsmetoder (Ellingsen-Dalskau, Berget, 
Pedersen, Tellnes, & Ihlebæk, 2016). Den kvantitativa studien 
inkluderade 194 deltagare i åldern 18-66, som av olika orsaker stod 
utanför arbetsmarknaden. I studien användes självbestämmande-
teorin och i analysen konstaterades att insatserna kunde leda till 
förbättrad hälsa, ökad motivation och välbefinnande för deltagarna. 
Viktiga element var känslan av att vara en kompetent kollega, känslan 
av tillhörighet i en grupp och socialt stöd från handledaren. 
Handledarens betydelse, som stödjande, förstående och bekräftade 
visade sig vara det viktigaste elementet för en positiv utveckling för 
deltagarna (Ellingsen-Dalskau, Berget, et al., 2016). Den kvalitativa 

                                                
32 Författarna framhåller att det empiriska materialet hade stort bortfall vid uppföljningarna. 
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analysen indikerade att fem teman i relation till insatsernas innehåll: 
Struktur i vardagen och flexibilitet; Guidning och positiv feed-back; 
Natur och djur samt Reflektion över personlig förmåga och framtid 
(Ellingsen-Dalskau, 2017; Ellingsen-Dalskau, Morken, et al., 2016).  

Sammanfattning	och	reflektioner	
Inom forskningsfältet har inledande arbeten gjorts för att etablera en 
gemensam terminologi för verksamheter som visar sig variera lokalt 
och nationellt. Forskningen kan förstås vara explorativt avseende 
teoretiska utgångspunkter och metodologiska forskningsansatser. 
Flertalet studier har varit inriktade mot att påvisa effekter av  
deltagande, ibland för insatsen som helhet men ofta inriktad mot vissa 
specifika inslag i insatsen. Studier ur deltagarperspektiv har påvisat att 
insatserna har goda förutsättningar att på olika sätt bidra till positiv 
förändring för deltagarna utifrån hälsofrämjande faktorer. Studier har 
även intresserat sig för att beskriva och bidra med fördjupad teoretisk 
förståelse för insatsernas innehåll. Utifrån val av forskningsansats och 
teorival hamnar olika aspekter av insatserna i fokus.  

Tre grundelement är återkommande i relation till insatsernas innehåll: 
social kontext, meningsfulla aktiviteter och naturlig miljö. Element 
som i litteraturen om lantgårdsinsatser framhålls möjliga att anpassa 
till en variation av olika individuella förutsättningar och behov.  
Hassink et al (2010) visar att insatsernas huvudsakliga innehåll och 
sammansättning inte har några framträdande skillnader som kan 
relateras till målgrupp. Utifrån min kunskap om forskningsfältet har 
mindre uppmärksamhet tillägnats samspelet mellan de tre 
grundelementen, den sociala kontexten samspelar med deltagarnas 
upplevelser av aktiviteter och miljön. Få studier har också intresserat 
sig för handledarnas roll i den vardagliga praktiken.    
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4 TEORETISKT	RAMVERK	
I detta kapitel introduceras teoretiska utgångspunkter som använts för 
att underbygga analysen av det empiriska materialet. Såväl 
anordnare/handledare som deltagare tillskriver de tre 
grundelementen: social kontext, fysiska omgivning och 
aktivitetsinnehåll betydelse i olika avseenden. De teorier och begrepp 
som jag tillämpat har på olika sätt fördjupat analysen av olika aspekter 
länkat till de tre elementen, men också bidragit till förståelse för hur 
miljö och  aktivitet samspelar med sociala faktorer i insatsernas 
sammansättning.  

Jag inleder med en att ge en beskrivning av dynamisk systemteori 
(Thelen, 2005; Thelen & Bates, 2003), somt kommit att utgöra något 
av en klangbotten för hela analysen av avhandlingens empiriska 
material. Därefter presenteras teori om salutogenes vars grundidéer 
utformades av Antonovsky (1979, 1987a, 1987b, 1991, 1993, 1996). 
Idéer som inspirerat och vidareutvecklats av forskare inom en bredd av 
ämnesdiscipliner med intresse för frågor om vad som främjar mänsklig 
hälsa i olika sammanhang (M. Eriksson, 2015; Mittelmark et al., 2017).  

För att analysera hur fysiska omgivningar kan inverka på och samspela 
med människor, har jag från miljöpsykologin hämtat teorier och 
begrepp om restorativa miljöer (exempelvis Ulrich, 1983,1984, 1993;, 
Kaplan & Kaplan, 1989; 1984; 1993;, Von Lindern, Lymeus och Hartig, 
2017) samt teorin om stödjande miljöer som utvecklats av Grahn  
(Grahn, Tenngart Ivarsson, Stigsdotter, & Bengtsson, 2010). För att 
närmare förstå förutsättningarna för och upplevelser av aktiviteter har 
teoribildning om mening och värde i aktivitet tillämpats i analysen 
(Erlandsson & Persson, 2014; Persson, Erlandsson, Eklund, & 
Iwarsson, 2001) 
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4.1 DYNAMISK	SYSTEMTEORI	–	INDIVID,	OMGIVNING	OCH	AKTIVITET	
Systemiskt tänkande härstammar ursprungligen från 
naturvetenskaperna, men har visat sig också bidra till att lösa 
teoretiska utmaningarna inom många andra vetenskapliga discipliner, 
inte minst samhällsvetenskapliga (Michailakis & Schirmer, 2017). 
Systemiskt tänkande kan tillämpas för att studera  sociala fenomen på 
olika nivåer och system kan identifieras och betraktas på olika nivåer, 
exempelvis på individ-, grupp-, organisations- eller samhällsnivå. 
”Generellt gäller att system är komplexa enheter som består av ett antal 
element och deras relationer (a.a., s.12)”. En gemensam nämnare i 
olika variationer av systemiskt tänkande är att fenomen eller enheter 
(personer, grupper, organisationer) inte är isolerade utan uppfattas 
som element inom ett system (kontext). Payne (2018) sammanfattar de 
viktigaste generella systemteoretiska begreppen; system är enheter 
med gränser inom vilka fysisk och psykisk energi oftare utbyts internt 
än över gränser. Energi i detta sammanhang utgörs av handlingar, 
resurser och tid. Systemnivåer, makrosystem rymmer mindre 
mesosystem som i sin tur innehåller microsystem. Val av systemnivå är 
avgörande för hur system och subsystem och relationerna däremellan 
tolkas. System kan vara slutna; sakna utbyte över sina gränser eller 
öppna; då utbyte sker över systemets gränser (a.a.). Teoretiska 
tankegångar som underbygger socialt arbete kan ofta relateras till 
någon form av systemiskt tänkande exempelvis: Bronfenbrenners 
ekologiska modell (Bronfenbrenner, 1977, 1979), psykosocialt arbete  
eller Person in Environment, PIE – (personen i sitt sammanhang) 
(Bartlett & Saunders, 1970, Norton, 2011).33  

Dynamisk systemteori i den form som används här lägger 
tyngdpunkten på tre fenomen som interagerar, människa/människor, 
omgivning och aktivitet (Thelen, 2005; Thelen & Bates, 2003). En 
interaktion som sker genom kontinuerliga dynamiska processer, 
utifrån individens förutsättningar, preferenser, erfarenheter och 
beteende.34 Den dynamiska systemteorin har genom denna avhandling 
varit ett ramverk för att lyfta blicken och inkludera såväl sociala 
aspekter,  som människors samspel med miljöer och den mening som 
tillskrivs aktiviteter. Detta för att analysera anordnarnas tankar om hur 

                                                
33 Se Norton 2011 för en historisk genomgång av ”Person in Environment” i socialt arbete. 

34 Utgångspunkter som är samstämmiga med de som anges underbygga teorin om stödjande miljöer 
(Grahn, 2010) och Erlandsson och Perssons (2014) teoribildning om värde och mening i aktivitet. 
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insatser utformas samt deltagarnas upplevelser av hur olika inslag i 
sammansättningen upplevs socialt och psykosocialt. I förståelsen av 
dynamiska system är avgränsningar och förenklingar nödvändiga för 
att kunna se mönster. Mönstersökande kan bidra till att förstå de 
komponenter som är av betydelse i systemet, samtidigt som 
antaganden som underbygger teorin utgår ifrån att individerna 
samspelar med komponenterna på olika sätt och tillskriver dem olika 
mening (Van Geert, 2003). Teoretiska utgångspunkter som används 
för förståelse (och förklaring) avgör vilka komponenter som lyfts fram 
som betydelsefulla och centrala i insatser som syftar till att främja 
förändring (Thelen, 2005).  

Thelen (2005) betonar att förutsättningar förändras över tid. 
Utveckling, förändring och skeenden förstås utifrån teorin som icke-
linjära. Det betyder att system inte är statiska, utan blir till (becoming), 
en utgångspunkt som gör att förändring och utveckling i relation till 
exempelvis en social insats är svår att förutsäga. Individers tidigare 
erfarenheter, upplevelser och historia påverkar alltid det nuvarande 
tillståndet. Individer och deras möjliga handlingsvägar är inbäddade i 
en omgivning, som omfattar såväl fysiska som sociala aspekter. 
Omgivningen erbjuder möjligheter, men innebär också krav, 
begränsningar och utmaningar. Individen som systemen ses som 
självorganiserande. Det innebär att interaktion mellan människan och 
omgivningen kan leda till liknande upplevelser men utgångspunkterna 
och de underliggande inre processerna kan skiljas sig åt (a.a.). Thelen 
och Bates (2003) menar att uppkomsten av nya lösningar som kan 
påverka individers förutsättningar till förändring kan tillföras genom 
exempelvis självreflektion, nya relationer, nya miljöer eller kreativitet. 
Omgivningen och aktiviteter har betydelse för individers upplevelse av 
mening och värde. Kopplingar görs mellan människors handlingar, 
den fysiska och sociala miljön, såväl som mellan inre mentala 
processer, handlingar och förkroppsligande (Thelen, 2005).  
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4.2 ETT	SALUTOGENT	PERSPEKTIV		
Genom arbetet har ett salutogent perspektiv och nyckelbegrepp från 
teorin om salutogenes använts för att analysera det empiriska 
materialet ur: Anordnar/handledarperspektiv- i utformning av 
insatsernas övergripande innehåll och förhållningssätt till deltagarnas 
förutsättningar och behov i det dagliga arbetet och 
Deltagarperspektiv- vad deltagarna tillskriver värde och mening inom 
ramen för insatsernas innehåll och den betydelse de tillskriver insatsen 
på en övergripande nivå.  

Det salutogena perspektivet utvecklades av den medicinske sociologen 
Aaron Antonovsky (1979, 1987a). 35  Antonovsky intresserade sig för 
varför många människor förblir friska och bibehåller hälsa trots livets 
utmaningar, så som sjukdomar, problem och svårigheter. Genom sin 
forskning och sitt teoretiserande ämnade Antonovsky komplettera 
patologiska perspektiv på sjukdom och ohälsa36. Antonovsky (1987a, 
1987b) menade att det patologiska paradigmet alltför ensidigt 
intresserade sig för att söka förklaringar och orsaker till ohälsa. Vidare 
såg Antonovsky inte hälsa och ohälsa som en dikotomi, utan istället 
som ytterpunkter på ett kontinuum. Antonovsky argumenterande för 
att forskningen även behövde intressera sig för vad som främjar hälsa. 
Detta genom att ställa och besvara frågor om vad som främjar hälsa, 
exempelvis genom att identifiera och förklara skyddande faktorer och 
processer som bidrar till en rörelse i riktning mot hälsa. Salutogenes är 
ett komplement till patologi och tar sin utgångpunkt i att tolka och 
utforska hälsa i en positiv anda (Antonovsky, 1987b). Filosofiskt kan 
ett salutogent perspektiv förstås utgå ifrån en holistisk förståelse av 
hälsa (Nilsson, 2010).  

I litteraturen beskrivs de ansatser som tar sin utgångspunkt i 
Antonovskys tankegångar exempelvis som salutogent perspektiv 
(Gassne, 2008; Granerud et al., 2012), salutogen tradition (von 

                                                
35 Antonovsky forskade på upplevd hälsa hos kvinnor i klimakteriet i Israel under 1960-talet.  Vissa 
av kvinnorna i urvalsgruppen var överlevare av koncentrationsläger. Av dessa överlevare uppskattade 
29 % att de upplevde ganska god allmän hälsa. Istället för att intressera sig för den större gruppen 
kvinnor som upplevde sämre hälsa intresserade sig Antonovsky för att förstå varför vissa kvinnor 
upplevde god hälsa.  

36 Betydelsen av patologi är sjukdomars ursprung eller uppkomst (Keyes, 2007). I fokus för patologin 
är att beskriva orsaker till eller utveckling av sjukdom.  Filosofiskt utgår patologin ifrån reduktionism, 
att helheten kan förklaras utifrån sina komponenter (Nilsson, 2010).   
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Lindern, Lymeus, & Hartig, 2017), salutogena teorin (M. Eriksson, 
2015) och salutogen modell (Mittelmark et al., 2017). Centralt i ett 
salutogent perspektiv är att människan är en del av ett större 
sammanhang och tankegångarna underbyggs således av 
systemteoretiska utgångspunkter (M. Eriksson, 2015). Människors 
inre psykologiska processer såväl som yttre processer, interaktionen 
med omgivningen tillskrivs betydelse. Stressorer och utmaningar som 
människor utsätts för under livsloppet anses vara en naturlig och 
oundviklig del av att vara människa.37 Hur människor trots det kaos 
livet kan innebära, kunde bringa ordning och bibehålla upplevelser av 
hälsa och välbefinnande var frågor Antonovsky intresserade sig för 
(Antonovsky, 1987b). 

Den salutogena modellen har använts för att analysera fenomen på 
olika nivåer och använts av forskare inom olika discipliner (M. 
Eriksson, 2015; M. Eriksson & Lindström, 2006; Mittelmark et al., 
2017). Ett betydande intresse har inriktats mot hur arbetsliv och sociala 
verksamheter kan ordnas för att främja förutsättningar till salutogenes 
för individers med olika förutsättningar och behov (Bauer, 2017; Bauer 
& Jenny, 2017; Bengtsson & Grahn, 2014a; Vaandrager & Kennedy, 
2017; Westlund & Sjöberg, 2008).  De resursorienterade grunderna 
inom det salutogena perspektivet har visat sig bidra med 
förklaringsvärde för studier inom fältet för naturbaserade insatser som 
inriktar sig mot rehabilitering och sysselsättning (Bengtsson & Grahn, 
2014a; Granerud et al., 2012; Pálsdóttir, Grahn, & Persson, 2014; 
Sempik & Adevi, 2013; Sempik et al., 2010; Steigen, 2018).  

Känsla	av	sammanhang,	Kasam		
Känsla av sammanhang, Kasam, framhålls ha stor betydelse för 
positionering på kontinuumet mellan ohälsa och hälsa, samt rörelser 
mot hälsa. Kasam består av tre dimensioner: begriplighet; 
hanterbarhet och meningsfullhet (Antonovsky, 1987b).  

Begriplighet är en kognitiv dimension, vilken avser om de inre och yttre 
stimuli som upplevs är förnuftsmässigt gripbara. Om informationen är 
ordnad, sammanhängande och tydlig istället för att uppfattas som brus 
som är kaotiskt, oordnat, slumpmässigt, oväntat och oförklarligt, så 
bidrar den till att öka begripligheten (Antonovsky, 1991, s. 39). En hög 

                                                
37 Sterssorer defineras av Anotonovsky som ”krav det inte finns några omedelbart tillgängliga eller 
automatiska adaptiva responser på” (Anotonovsky, 1991 s. 51) 
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grad av begriplighet innebär att stimuli man möts av är förutsägbara, 
även om de är oväntade eller oönskade så är upplevelser och händelser 
möjliga att ordna och förklara. Hanterbarhet syftar till upplevelsen av 
att ha tillgängliga resurser för att möta krav och stimuli från 
omgivningen. Det avser inte bara individuella resurser utan även 
informella och formella resurser som står till ens förfogande, 
exempelvis stöd från tillitsfulla närstående, professionella eller andra 
samhällsaktörer på olika nivåer. Meningsfullhet är en känslomässig 
dimension som relaterar till mening i livet och det som sker i livet. 
Meningsfullhet är kopplat till motivation, intresse och engagemang 
inför olika situationer, krav eller utmaningar vi ställs inför. Upplevelser 
av meningsfullhet är av betydelse för om åtagande eller problem som 
föreligger upplevs som utmaningar eller belastningar. Denna 
dimension framhålls av Antonovsky som den viktigaste för hälsa och 
välbefinnande (a.a.)  Meningsfullhet har visat sig vara av betydelse i 
flera studier om lantgårdsbaserade insatser (Granerud & Eriksson, 
2014; Pedersen, Ihlebæk, & Kirkevold, 2012). 

Starkare upplevelser av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet 
bidrar till en starkare känsla av sammanhang och det motsatta gäller 
för svag Kasam.38 Enligt Antonovsky (1987b) antogs individers känsla 
av sammanhang utvecklas fram till 30 års ålder, för att därefter vara 
relativt stabil under livsloppet fram tills pensionering då den 
förväntades sjunka något. 39  Eriksson (2015) har i en systematisk 
kunskapsöversikt sammanställt forskningsresultat vilka påvisar att det 
finns grund för antagandet om att Kasam är relativt stabilt i vuxen 
ålder, däremot återspeglar sammanställningen av resultat en sannolik 
tendens att Kasam har potential att utvecklas och stärkas av 
livserfarenheter under hela livscykeln. Antonovsky (1987b) framhöll 
tre livserfarenheter som avgörande för utvecklingsprocessen och 
upplevelser av KASAM: konsistens; balans mellan under- och 
överstimulering samt delaktighet i beslutsfattande. Konsistens avser 
omgivningens tydlighet och förutsägbarhet, vilket därmed främst är 

                                                
38 Flerfaldiga forskningsansatser har använt mätinstrumenten Sense of Coherence Scale38, SOC 13 
och SOC 29 för att studera individers känsla av sammanhang, såväl vid enstaka som upprepade 
mättillfällen (M. Eriksson, 2007). Individens Kasam mäts i relation till vilken position den befinner 
sig på längs kontinuumet mellan hälsa och ohälsa, vilket benämns svag, måttlig och stark Kasam. 

39 Med reservationer för människor som upplevde livsavgörande traumatiska händelser (Antonovsky, 
1987b). 
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kopplat till dimensionen begriplighet. 40  Balans mellan över och 
understimulering avser förutsättningarna att leva upp till de krav som 
ställs på individens resurser, vilket är kopplat till hanterbarhet. Den 
tredje livserfarenheten är deltagande i beslut, vilken relaterar till i 
vilken utsträckning individen har signifikant del i att bestämma sitt öde 
och inte vara ett objekt för makt och krav från andra. En fjärde 
livserfarenhet, emotionell närhet, adderades senare (Sagy & 
Antonovsky, 2000) och avser individens upplevelse av emotionella 
band och en känsla av tillhörighet till de sociala grupper som hen är en 
del av. Såväl delaktighet som emotionella band anses vara av relevans 
för upplevelser av meningsfullhet.  

Generella	motståndsresurser	
Generella motståndsresurser (GMR) är ett annat nyckelbegrepp inom 
den salutogena teorin (Antonovsky, 1979). Begreppet avser 
karaktäristiska hos en person, grupp eller samhälle som bidrar till 
förutsättningar att hantera stressorer och utmaningar. GMR kan vara 
av olika karaktär: fysiska, biokemiska, materiella, kognitiva, 
emotionella, värde- och attitydmässiga. Exempel på motståndsresurser 
kan vara självkänsla, coping-strategier, kunskap, ekonomisk och 
materiell trygghet, socialt stöd (informellt eller formellt), kulturell 
stabilitet och en sund livsstil (a.a.). Förhållandet mellan Kasam och 
GMR är utifrån den salutogena teorin dynamiskt och ömsesidigt, vilket 
föranleder att framgångsrik tillämpning av GMR kan stärka Kasam. 
Eriksson (2015) lyfter fram att det inte är tillräckligt att ha tillgång till 
resurserna, att identifiera och använda sig av dem på ett sätt som 
främjar hälsa är tillika centralt. Den salutogena teorin lämnar öppet att 
fördjupa förståelsen för generella motståndsresurser, GMR, med stöd 
av kompletterande teoretiska utgångspunkter (Idan, Eriksson, & Al-
Yagon, 2017). Olika former av GMR aktualiseras i olika sammanhang. 
Vad som utgör resurser och deras karaktäristika behöver därmed 
förstås i relation till den kontext som är i fokus. I lantgårdsbaserade 
dagverksamheter framkommer att aspekter i den sociala kontexten, 
den fysiska miljön och aktivitetsinnehållet har potential att utgöra 
generella motståndsresurser inom ramen för insatsernas innehåll.  

                                                
40 Antonovsky(1987b) refererar till Bolwbys (1973) anknytningsteori avseende betydelsen av 
förutsägbara och tydliga livserfarenheter under uppväxten.  
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Socialt	stöd		
Socialt stöd betraktades av Antonovsky (1987) som en generell 
motståndsresurs för att utveckla Kasam och av betydelse för att stärka 
förutsättningar till Kasam under livsloppet. Begreppet socialt stöd 
används enligt Cohen, Gottlieb och Underwood (2000) ofta utifrån en 
bred förståelse som hänvisar till processer där sociala relationer och 
sociala handlingar förväntas främja hälsa och välbefinnande. Socialt 
stöd är inte en variabel som är fristående från sin relationella kontext, 
utan att sociala handlingar och social interaktion behöver uppfattas 
och förstås som stödjande av mottagaren. Författarna argumenterar 
för betydelsen av att i empiriska studier av insatser med sociala mål och 
socialt stödjande inslag utgå ifrån en teoretisk förståelse av begreppet 
utifrån att det kan omfatta olika dimensioner (a.a.). Flertaliga 
klassifikationer har utformats för att skilja mellan empiriskt olika 
dimensioner av socialt stöd, exempelvis: emotionellt, informativt, 
bekräftande  och instrumentellt stöd (se exempelvis Cohen et al., 
2000; Langford, Bowsher, Maloney & Lillis, 1997; Barrera & Ainlay, 
1983; Wills, 1991). Emotionellt stöd karaktäriseras av relationer som 
erbjuder acceptans, empati, intimitet, tilltro och uppskattning, ett 
djupare känslomässigt stöd. Informativt stöd handlar om att ge 
information, råd och stöd, värdera problem och finna lösningar. 
Bekräftande stöd handlar om att stärka individers känsla av 
kompetents, exempelvis genom positiv feed-back, uppmuntran och 
tilltro till egna förmågor. Slutligen instrumentellt stöd som avser 
konkret, praktiskt och handgripligt stöd, exempelvis materiella 
förutsättningar, ekonomiskt stöd, eller tjänster i påtaglig och praktisk 
mening. Weiss (1974) lyfter fram möjligheter att ge omsorg till, eller 
stödja andra, som en form av social handling som kan upplevas som 
stödjande.  

I studier om lantgårdsbaserade insatser lyfts återkommande socialt 
stödjande inslag som en central komponent, vilken länkas till 
anordnarens roll som stödjande person, social inkludering, den sociala 
gemenskapen och tillhörigheten med övriga deltagare men även djuren 
har visat sig fylla funktioner som deltagarna erfar som socialt stödjande 
(Elings & Hassink, 2008; Ellingsen-Dalskau, 2017; Leck et al., 2013; 
Sempik & Bragg, 2013; Steigen, 2018). Steigen (2018) har i sin 
avhandling studerat innehållet i det sociala stödet i lantgårdsbaserade 
insatser med både kvantitativ och kvalitativ metod. Resultaten från 
hennes empiriska analyser visar att socialt stöd är ett viktigt inslag i 
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insatserna och att deltagarna upplever förutsättningar till emotionellt, 
informativt, bekräftande och instrumentellt stöd, samt möjligheterna 
att ge stöd och omsorg till andra.  

Salutogena	villkor	inom	ramen	för	arbete	
I denna avhandling är insatserna inriktade mot sysselsättning,  
utformad som en anpassad arbetsdag, i kombination med att insatsen 
ska bidra till vidare sociala och hälsofrämjande mål för individer med 
olika förutsättningar och behov. Antonovsky (1987a) betonar 
betydelsen av att se till faktorer i arbetslivet som minskar lidande och 
ökar välbefinnande. Vikten av arbetsförhållanden som kan öka känslan 
av sammanhang och därmed gynna god hälsostatus framhålls vilket 
förutsätter att förhållanden utformas på ett sätt som understödjer 
hälsofrämjande faktorer. I relation till meningsfullhet är det centralt 
att individen ges möjlighet att känna arbetsglädje och stolthet. 
Antonovsky argumenterar för att deltagande i beslutsfattande är 
grundläggande för upplevelser av meningsfullhet i en arbetssituation, 
exempelvis individens upplevelse av att själv kunna påverka 
arbetsuppgifter och arbetstempo.  

Having a voice in what tasks are to be performed leads to the wish to invest 
energy – the core of meaningfulness - in them.  

(Antonovsky, 1987a, s.160)  

Röst (voice) i detta sammanhang avser inte enligt Antonovsky  
monopol på kontroll och självbestämmande. Min tolkning att det som 
avses är individens upplevelse av legitimt inflytande i beslutsfattande i 
balans med det kollektiva sammanhanget, ett beslutsutrymme. För 
hanterbarheten framhålls betydelsen av en formell och informell social 
struktur där individen upplever förutsättningar att balansera över- och 
understimulering, krav och kravlöshet. Ett annat sätt att uttrycka det 
är att individens tillgängliga resurser är tillräckliga för att hantera de 
krav och stressorer hen möter under dagarna. Understimulering kan i 
sin tur i lika hög utsträckning påverka hanterbarheten, exempelvis att 
det saknas komplexitet och utmaningar i jobbet. Antonovsky 
framhåller bland annat att personer med funktionsnedsättning är en 
riskgrupp för att hamna i sysselsättningar som inte erbjuder tillräcklig 
stimulans. Vidare behöver arbetsuppgifterna och arbetsmiljön vara 
begripliga för individen i kognitiv och emotionell mening. Andra 
aspekter som framhålls som centrala för begriplighet är 
säkerhetsaspekter, tydlig social struktur och goda sociala relationer i 
arbetsgruppen (a.a.).  I den salutogena forskningstraditionen betonas 
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betydelsen av sociala strukturer och sociala inramningar som centrala 
för att en arbetsplats eller sociala verksamheter ska ha potential att 
vara hälsofrämjande(M. Eriksson, 2015; Mittelmark et al., 2017; 
Nilsson, 2010). Det finns tydliga kopplingar mellan vad som anses vara 
hälsofrämjande faktorer inom den salutogena traditionen och den 
välkända krav-kontroll-stöd modellen (Karasek & Theorell, 1990). För 
att kunna verka hälsofrämjande är de sociala strukturerna och sociala 
villkoren centrala för insatsens potential att bidra till förändring (Iancu 
et al., 2015; Leck et al., 2013; Steigen, 2018), såväl som förutsättningar 
för anordnarna att bistå med stöd och för att deltagarna ska erfara 
inslag i insatserna som socialt stödjande (Ellingsen-Dalskau, 2017; 
Ellingsen-Dalskau, Berget, et al., 2016; Ellingsen-Dalskau, Morken, et 
al., 2016; Granerud et al., 2012; Steigen, 2018).  Efter denna 
genomgång av ett salutogent perspektiv, fortsätter jag redogöra för 
teoretiska utgångspunkter som använts för att tänka kring människors 
samspel med (natur)miljöer.  

4.3 NATURMILJÖER	MED	HÄLSOFRÄMJANDE	KVALITETER	OCH	SOCIALA	
SAMMANHANG	

I det empiriska materialet framhålls miljön och aktiviteterna som 
resurser ur både anordnar- och deltagarperspektiv, ofta sammanvävt 
med sociala- och psykosociala dimensioner. I kommande avsnitt 
introduceras de teoretiska utgångspunkter som jag använt mig av för 
att fördjupa förståelsen för de fysiska miljöernas betydelse i insatserna.		

Restorativa	miljöer	och	naturmiljöers	restorativa	kvaliteter	
Naturen och människans historia är otvivelaktigt sammanvävd. 
Naturen kan inrymma potentiella hot såväl som bidra till vårt 
individuella välbefinnande. Det finns en mångfald av teorier som 
bidrar med förklaringsmodeller om naturens påverkan på mänsklig 
hälsa. För att analysera empirin har jag tillämpat den teoribildning som 
utvecklats inom miljöpsykologin om restorativa och stödjande miljöer.  

Restorativa miljöer kan definieras som en miljö som både tillåter och 
främjar återhämtning eller restoration. Restoration avser en process av 
att förnya, återhämta eller återupprätta fysiska, psykiska och sociala 
resurser eller förmågor som försvagats av pågående ansträngningar att 
möta krav som medför anpassning (Hartig, 2004). Utgångspunkten är 
ett antagande om att människor i sitt vardagliga liv förbrukar adaptiva 
resurser i olika grad i vardagen, resurser som behöver fyllas på genom 
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att individen befinner sig i miljöer och ägnar sig åt aktiviteter som 
tillåter eller främjar restorativa processer. Situationer och omgivningar 
där den spontana uppmärksamheten aktiveras ger individen möjlighet 
till restoration, vilket i sin tur motverkar mental utmattning. Det 
dynamiska förhållandet mellan människa och omgivning betonas och 
medför att resursernas nivåer kan variera i stor utsträckning över tid, 
under en dag, från dag till dag och under livsloppet. Oavsett om en 
person har tillräckliga resurser för att hantera vardagslivets aktiviteter 
och de krav som omgivningen ställer förbrukas resurserna och behöver 
periodvis fyllas på (von Lindern et al., 2017).  

Teoribildningen om restorativa miljöer bygger vidare på Ulrichs 
estetiskt-affektiva teori (1983, 1984, 1993) och Kaplan och Kaplans 
Attention Restoration Theory, ART (1989; 1995, 2001), vilka jag 
presenterar i följande avsnitt. Ulrich (1984) genomförde en studie som 
visade att patienter som genomgått operation tillfrisknade snabbare 
om sjukrummet hade utsikt över en park, än utsikt mot en tegelvägg. 
Därefter utvecklade Ulrich (1993) den estetiskt-affektiva teori om 
miljöns betydelse för stress och återhämtning från stress, restoration. 
Utgångspunkter är att naturen medför både faror och förtjänster för 
människor. Genom synen tolkar vi om vår fysiska omgivning signalerar 
trygghet eller stressberedskap. Denna förmåga är utifrån teorin 
genetiskt nedärvd och styrs av samma delar i hjärnan som våra 
grundkänslor exempelvis: ilska; rädsla; skam och glädje. På samma 
sätt som att vissa miljöer kan starta vårt fysiologiska system för att 
hantera stress, menar Ulrich att andra miljöer, då särskilt naturmiljöer 
med vissa kvaliteter, kan starta vårt fysiologiska system för restoration 
och återhämtning (a.a.) 

Den andra teoretiska utgångpunkten som haft stort inflytande på 
forskning om naturmiljöers restorativa kvaliteteter och inflytande över 
utformningen av miljöer i olika former av naturbaserade insatser är 
Attention Restoration Theory, ART (R. Kaplan & Kaplan, 1989; R. 
Kaplan, Kaplan, & Ryan, 1998; S. Kaplan, 1995). Teorin fokuserar på 
restoration, återhämtning, av de kognitiva resurser som vi förbrukar 
genom omgivningens krav på vår riktade uppmärksamhet. En 
utgångspunkt i ART är att människan har två former av system för 
uppmärksamhet. Ett viljestyrt system som författarna kallar för riktad 
uppmärksamhet. Systemet används för att sortera information, 
planera, fatta beslut och utföra det vi har planerat för. Vidare ett icke-
viljestyrt system, som författarna kallar för spontan uppmärksamhet, 
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eller fascination. Detta system handlar om den uppmärksamhet som vi 
riktar mot det som omger oss. Fascination i sin tur uppträder i två olika 
former. Hård fascination är sådant vi måste ta i beaktande för att 
exempelvis hantera faror i vår omgivning, exempelvis en 
förbipasserande bil. Mjuk fascination, är sådant som spontant fångar 
vår uppmärksamhet, kanske väcker vår nyfikenhet men inte ställer 
krav på reaktioner eller handling (a.a). Att utforma miljöer som 
understödjer förutsättningar för mjuk fascination är utgångspunkten i 
exempelvis trädgårdsterapi (Grahn & Ottosson, 2010). Att skapa 
miljöer som kan främja avslappning och stimulera nyfikenhet med en 
grund i kravlöshet på deltagarna. Med utgångspunkt i ART lyfter 
makarna Kaplan (1989; 1998; 1995) fram kvaliteter som utmärker 
miljöer som har förutsättningar att främja upplevelser av mental 
återhämtning. Kvaliteterna ska ses som egenskaper i interaktionen 
mellan individen och miljön, inte den fysiska miljön i sig (Kaplan, 2001 
s. 482). De fyra kvaliteter som framhålls är:41 

• Beeing away - avskildhet från individens vanliga miljö såväl 
fysiskt som mentalt.  

• Extent -  platsen är rymlig men ändå upplevs höra samman som 
en enhet, med förutsättningar till bibehållet engagemang.  

• Fascination - miljön kan stimulera till fascination, nyfikenhet 
och intresse.  

• Compatibility  - miljön stödjer och är kompatibel med det 
individen känner sig benägen eller sinnad att göra.  

 
Kaplan och Kaplan (1989) antog att restorativa processer genomgår 
olika stadier. Från att rensa medvetandet från tankar och kognitiv 
”röra” till att förnya kapaciteten för direkt uppmärksamhet. En slutlig 
målsättning att processen ska kunna omfatta reflektion över 
angelägenheter i livssituationen betydelsefulla för individens hälsa och 
främja mental återhämtning (a.a.). Om restoration inte sker kan det 
påverka hälsa och välbefinnande, vilket i sin tur bidrar till psykisk 
utmattning och stressrelaterad ohälsa (Pálsdóttir, Stigsdotter, Persson, 
Thorpert, & Grahn, 2017). Forskningen om restorativa miljöer har i 
mycket varit inriktad mot naturens betydelse för att skapa miljöer som 
tillåter eller främjar restoration (Hartig, 2004; Markevych et al., 2017; 

                                                
41 Jag har valt att använda de engelska termerna i brist på svenska ord som kortfattat beskriver  
samma innebörd.   
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Ottosson, 2007; Pálsdóttir et al., 2017; von Lindern et al., 2017). Ett 
brett syfte för forskningen om restorativa miljöer är att ge kunskaper 
om strategier för att designa miljöer som är stödjande för personer med 
tillfälliga eller mera varaktiga stressreaktioner, strategier som kan, 
men inte behöver, vara inbäddade i insatser med exempelvis 
rehabiliterande syften (von Lindern et al., 2017).  

Miljöer, deras sociala och fysiska dimensioner, kan understödja 
restoration på olika sätt. En relativ avsaknad av sociala och fysiska krav 
kan tillåta restoration. Naturmiljöers restorativa värden framhålls i 
litteraturen på området (Grahn, 2010; R. Kaplan & Kaplan, 1989; 
Ottosson, 2007; Ulrich, 1993). Restorativa kvaliteter har studerats 
avseende orörd natur så som vildmark, ”relativt naturliga miljöer” 
påverkade av människor på olika sätt som urbana parkmiljöer och 
trädgårdar, men även restorativa kvaliteter i institutionella miljöer, 
exempelvis vårdmiljöer och sjukhus (von Lindern et al., 2017).  

Restorativa	miljöer	och	salutogenes	
von Lindern et al. (2017) argumenterar för att restorativa miljöer kan 
vara ett kompletterande begrepp i salutogena studier. Genom sitt fokus 
på miljöers sociofysiska kvaliteter, så sammankopplas sociala och 
fysiska dimensioner av en miljö. Teoriutvecklingen om restorativa 
miljöer har flera beröringspunkter med det salutogena perspektivet 
(von Lindern et al., 2017). Idéerna härstammar från samma tidsepok, 
1970-talet, och intresserar sig för resurser som bidrar till hantering av 
den stress och de stressorer som livet medför. Båda traditionerna utgår 
från att studera förutsättningar för att främja hälsa, handling och 
välbefinnande ur ett positivt perspektiv.  

Trots ovan beskrivna beröringspunkter har de båda traditionerna 
utvecklats utan systematiskt utbyte och samarbete sinsemellan, även 
om många som intresserar sig för restorativa miljöer gör kopplingar till 
en bred förståelse av salutogenes (a.a.). En viktig distinktion mellan 
traditionerna som författarna framhåller är de skilda former av 
resurser som är i fokus. Antonovsky framhöll generella 
motståndsresurser som påverkar livet i ett längre perspektiv. Inom 
traditionen för restorativa miljöer så är det i första hand de resurser 
som behöver påfyllnad i vardagen för att människor ska klara av att 
hantera och få möjlighet att återhämta sig från krav och psykosocial 
stress som det dagliga livets aktiviteter medför. Tankegångar om 
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mänskliga resurser, i ett längre och kortare tidsperspektiv, som kan 
komplettera och utveckla varandra (a.a).  

Ett grundläggande antagande som haft inflytande på teorier om  
restorativa miljöer är att sociala aspekter antagits vara potentiella 
hinder för hälsofrämjande upplevelser av miljöer (von Lindern et al., 
2017). Ett antagande som står i kontrast till traditionerna i socialt 
arbete som ofta fokuserar specifikt på det socialas betydelse för 
individers upplevelser av välbefinnande och hälsa. Teoretiska bidrag 
inom miljöpsykologin har först på senare år kommit att inkludera 
sociala aspekter i relation till miljöers karaktär (von Lindern et al., 
2017). En teori som kombinerar salutogena tankegångar, restorativa 
miljöer och sociala och psykosociala dimensioner av omgivningen är 
teorin om stödjande miljöer (Grahn, 1991), vilken beskrivs närmare 
under nästa rubrik. 

Teorin	om	stödjande	miljöer,	SET	
Teorin om stödjande miljöer, SET har utvecklats av Grahn (1991, 2011) 
och bidrar med utgångspunkter för att kombinera förståelse för 
omgivningars sociala och psykosociala dimensioner, miljöns fysiska 
kvaliteter, samt olika grader av passivt engagemang och aktivt 
deltagande i aktiviteter som omgivningen stimulerar till. SET, tar sin 
utgångspunkt i dynamisk systemteori och underbyggs av 
teoribildningen om restorativa miljöer samt den salutogena teorin. 
Den enskildes upplevelse av en stödjande miljö kan bidra till en ökad 
känsla av sammanhang, genom att sinnen, känslor, kognitioner 
påverkar funktion, känslostämningar och beteenden (Grahn et al., 
2010). Teoretiska tankegångar som ligger till grund för utvecklingen  
Alnarpsmetoden, där utgångspunkten är att kombinera miljöer med 
restorativa kvaliteter, meningsfulla aktiviteter och ett socialt 
sammanhang med en salutogen inramning (Grahn & Ottosson, 2010).  

För att en miljö ska upplevas som stödjande krävs att den upplevs som 
begriplig, tillgänglig, trygg och är restorativ (Grahn, 2011). Miljöer 
upplevs och värderas utifrån hur individen uppfattar miljöernas 
betydelse-erbjudanden. 42  Betydelse-erbjudande avser den enskilda 
individens tidigare upplevelser och värderingar i relation till hur miljö 
uppfattas, vilka aktiviteter miljön ger möjlighet till och miljöns sociala 

                                                
42 Betydelseerbjudande är en svensk översättning av affordance, ett begrepp som utvecklades av 
Norman (1999).  
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dimensioner. Fysiska miljöer, med betoning på och inriktning mot 
naturmiljöer, förstås som bärare av olika betydelse-erbjudanden. 
Betydelse-erbjudande som omgivningen stimulerar till är förbundna 
med olika aktiviteter, som omfattar olika nivåer av deltagande: 
inåtriktat engagemang, känslomässigt deltagande, aktivt deltagande 
och utåtriktat engagemang. Individen tolkar stimuli i olika situationer 
och sammanhang. Om möjlighet (beslutsutrymme) ges, kan individen 
välja nivå av deltagande utifrån sin tolkning i stunden (Grahn, 2011). 
Hur dessa delar relateras till varandra illustreras i figur 4.1.  

 

 
Figur 4.1. Behovspyramiden ( Illustrerad av Patrik Grahn ur Grahn och Ottosson 
2010, s 63) 

I en individs förståelse av en miljö finns ett betydelsespelrum43, där 
såväl miljö som människor kan ändra betydelse (i termer av 
begriplighet, hanterbarhet, meningsfullhet) beroende på individens 
(för tillfället) tillgängliga psykiska och fysiska resurser.  Vad som tolkas 
vara en stödjande miljö är individuellt, avhängigt exempelvis 
individens livshistoria, fysiska, kognitiva och psykiska förutsättningar, 
situation och sinnesstämning. När människor exempelvis råkar ut för 
livskriser, upplever de ofta miljöer på nya sätt. Deras betydelsespelrum 
förändras (Pálsdóttir et al., 2017). Fenomen som tidigare var 
hanterbara, begripliga och meningsfulla kan plötsligt upplevas som 

                                                
43 Betydelsespelrum har jag istället valt att kalla spektrum av betydelseerbjudanden i analysen. 



66 

 

kaotiska (Ottosson, 2007). När en person upplever obalans ställs krav 
på tillgång till salutogena miljöer som stödjer individen i processen. 
Baserat på sina individuella situationer och processer, eftersträvar 
människor att själva reglera vilka miljöer, aktiviteter och sociala 
dimensioner de söker sig till för återhämtning och balans.  

För att konkretisera hur jag tolkat teorin får fikastunder på arbetet 
illustrerar en vardaglig aktivitet, ett betydelse-erbjudande, många kan 
känna igen sig i. Fikastunder kan upplevas olika beroende på hur 
individen tolkar stimuli i omgivningen. För person 1, kan fikarummet i 
kombination med närvaro av kollegor ställa krav på riktad 
uppmärksamhet personen i stunden inte har resurser att hantera, eller 
att fika tillsammans med andra inte upplevs meningsfullt eller 
önskvärt. Person 2, finner att miljön stimulerar till ett aktivt 
deltagande som inte tolkas som kravfyllt, utan istället motsvarar 
önskemål och sinnesstämning. Person 2 kanske väljer att delta i 
fikastunden. Person 1 kanske väljer att uppsöka en annan plats som 
stimulerar till andra betydelse-erbjudanden, en promenad runt huset 
med en kollega eller dricka en kopp kaffe ostörd i det egna kontoret.  

Grahn et al. (2010) argumenterar för att människor behöver stödjande 
miljöer för att bibehålla hälsa och välbefinnande. Vidare att individens 
behov av stödjande miljöer varierar beroende på personens fysiska och 
mentala förmåga. För människor som har utsatts för långvarig stress 
kan behovet av stödjande miljöer öka över tid. Exempelvis kan lugna 
omgivningar bidra med sinnesintryck som ger upphov till glädje och 
nyfikenhet, vilket startar en process av konstruktivt reflekterande. Det 
som upplevs som stödjande miljöer kan ha olika kvaliteter och väljs av 
individen utifrån tillgänglighet, tillstånd och behov(a.a.). Människors 
interaktion med miljöer är inte begränsat till det observerbara, utan 
sker med hjälp av alla sinnen och också på ett emotionellt plan. Vilken 
miljö som föredras av den enskilde individen är inte statiskt, utan 
avhängigt faktorer som humör, stressnivå, motivation och tidigare 
erfarenheter  (Grahn, 1991, 2010; Grahn & Stigsdotter, 2010). För att 
en miljö ska ha stödjande kvaliteter betonas i SET balansen mellan en 
salutogen social inramning, en restorativ miljön som rymmer en 
variation av utrymmen samt begripliga, hanterbara och meningsfulla 
aktiviteter, som stimulerar till olika nivåer av deltagande som kan 
anpassas till individens behov.    
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4.4 AKTIVITETERS	VÄRDE	OCH	MENING	
Aktiviteter i olika former tillskrivs betydelse av såväl anordnare som 
deltagare. Många aktiviteter är djurunderstödda, vissa aktiviteter är 
mera rutinbundna och andra aktiviteter är kopplade till projekt i olika 
former. Vad är då en aktivitet och hur kan individers upplevelse av 
värde och mening i aktivitet förstås teoretiskt?  

Erlandssons och Persson (2014) tar sin utgångspunkt i den 
arbetsterapeutiska ämnestraditionen. Författarna framhåller att 
människor omges av en mängd stimuli som signalerar möjliga 
uppgifter som varierar beroende på omgivningen.  Först när en individ 
väljer att utföra en uppgift omformas den till en aktivitet som kan 
förstås i relation till potentiellt värde och mening. Utgångspunkterna 
för att förstå mening och värde i de aktiviteter människor, frivilligt eller 
av en nödvändighet utför, förstås med stöd i dynamisk systemteori. Ett 
perspektiv som i detta sammanhang betyder att tre fenomen 
interagerar; människan, omgivningen och utförandet av aktiviteten. 
Aktiviteterna förstås därmed som dynamiska processer, som utifrån 
människans förutsättningar, preferenser, erfarenheter och beteenden 
är inbäddade i en omgivning som erbjuder möjligheter, men också 
innebär krav, begränsningar och utmaningar. Individens upplevelse av 
en aktivitet och reaktioner från omgivningen, påverkar således 
individens framtida aktiviteter. Genom detta samspel sker en 
kontinuerlig utveckling och förändring (a.a.). Värdet i aktiviteter kan 
förstås i relation till tre värdedimensioner, konkret värde, 
sociosymboliskt värde och självbelönande värde (Erlandsson & 
Persson, 2014; Persson et al., 2001). Konkret värde avser det direkt 
synliga utfallet eller effekten av ett genomförande av en aktivitet. En 
annan aspekt av konkret värde är att aktiviteter kan utföras för att 
undvika en negativ konsekvens. Sociosymboliskt värde är mera 
indirekt. Aktiviteten kan medföra en symbolisk upplevelse  unik för 
individen eller att aktiviteten tillskrivs värde i sociala omgivningen. 
Den sociosymboliska värdedimensionen kan vara en kanal för att 
kommunicera icke-verbala budskap till omgivningen. Omgivningen 
kan tolka utförandet av aktiviteten på olika sätt, beroende på om 
aktiviteten utifrån rådande normer har acceptans i sammanhanget 
eller inte. Omgivningens reaktioner  kan stimulera och uppmuntra, 
eller dämpa utförandet av aktiviteter. De sociosymboliska värden som 
inramar aktiviteter och handlingar i insatsernas sociala sammanhang 
framstår som en central aspekt i de lantgårdsbaserade insatserna. 
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Sammanhanget är begränsat och handledaren är ansvarig och har 
betydande makt över den lokala kulturen. Slutligen kan aktiviteter 
bidra till självbelönande värde, som  medför glädje, lust och njutning i 
samband med utförandet (a.a.). Självbelönande aktiviteter har visat sig 
vara det påtagligaste aktivitetsvärdet i relation till trädgårdsterapi för 
personer med stressrelaterad ohälsa (Pálsdóttir, Grahn, et al., 2014). 
Beroende på utförare, aktivitet och omgivning så ges olika 
förutsättningar för värdedimensioner att samspela. En aktivitet kan ha  
ett konkret värde, som i sammanhanget har ett positivt laddat  
sociosymboliskt värde där individen upplever självbelönande värden 
under utförandet (Erlandsson & Persson, 2014). 

Sammanfattande	reflektioner:		
De teoretiska perspektiv och begrepp som utgör ramverket för analys 
har det gemensamt att de utgår ifrån systemteoretisk tänkande och ett 
bejakande av att livet består av dynamiska processer. De 
systemteoretiska utgångspunkterna medför att teorier och begrepp kan 
användas som verktyg för att tolka insatserna ur såväl 
anordnarnas/handledarperspektiv som deltagarperspektiv. En 
betydande utmaning i den abduktiva processen har varit att 
sammanföra teorier som har haft potential att fånga aspekter av olika 
inslag i insatserna och samtidigt relatera till en eklektiskt sammansatt 
förståelse.  

En tankekarta som väglett mig är att grundelementen i insatserna: 
social kontext, miljö och aktivitet utifrån den salutogena teorin kan 
tolkas som potentiella generella motståndsresurser. Specifika villkor 
för resurser och stressorer, behöver lyftas fram och studeras i sin 
relationella kontext (Antonovsky, 1987a; Bauer, 2017). För att beskriva 
och analysera dessa i lantgårdsbaserade dagverksamheter, har 
dimensioner av socialt stöd, restorativa och stödjande miljöer samt 
värde och mening i aktivitet bidragit med insikter om centrala aspekter 
i relation till insatsernas innehåll som framträtt i analysen.  
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5 VETENSKAPLIG	ANSATS	OCH	FORSKNINGSPROCESS	
I detta kapitel redogör jag för forskningsprocessen. Inledningsvis 
presenteras forskningsdesign och metodologiska utgångspunkter 
vägledande för avhandlingsprojektet. Därefter beskrivs 
tillvägagångssätten för respektive delstudie i kronologisk ordning. 
Avslutningsvis reflekterar jag över etiska överväganden samt studiens 
vetenskapliga kvalitet. Avsikten med kapitlet är att ge en transparent 
bild över den forskningsprocess som utkristalliserat sig och de val som 
gjorts längs vägen.    

5.1 FORSKNINGSDESIGN	OCH	METODOLOGISKA	UTGÅNGSPUNKTER	
Vägledande kunskapsintresse har varit att beskriva och analysera  
insatser med sociala mål som tar sin utgångspunkt i lantgårdsmiljöer. 
Intresset har berört flera nivåer, från förekomst av verksamheter på 
nationell nivå, hur insatserna utformas och genomförs av 
anordnare/handledare till en deltagarorienterad förståelse av 
erfarenheter och upplevelser av insatserna. Utgångspunkten har varit 
att stegvis och med en kombination av tekniker för datainsamling 
skapa en varierad och nyansrik empiri som underlag för analys för att 
besvara mina forskningsfrågor. Forskningsintresset har ställt krav på 
en flexibel design med öppenhet för metodval under 
forskningsprocessen. Maxwell (2013) betonar betydelsen av att inte se 
metoder som färdiga paket utan menar att de måste anpassa till det 
aktuella forskningsprojektet. Starrin et al (1991) menar att forskare har 
ett centralt beslut att fatta, om det är upptäcktens väg (context of 
discovery) eller bevisets väg (context of justification), som är styrande 
för hur man söker svar på sina frågor. Min studie har närmast följt 
upptäcktens väg. Forskningsprocessen har dock inte haft som mål att 
generera nya begrepp och teori. I stället har jag tillämpat en abduktiv 
ansats (se Alvesson och Sköldberg, 2017), där sökandet efter teorier 
och begrepp varit tvärvetenskapligt. Ett förhållningssätt som 
inspirerarats av författare som framhåller teoretiserande och 
vetenskapande som en kreativ process ( se exempelvis; Abbott (2004), 
Fook (2002b), Glaser (2010), Maxwell (2013), Swedberg (2014).   
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Projektet omfattar tre delstudier, se figur 4:1. Metodvalen för 
delstudierna skiljer sig åt. Delstudie ett är en nationell 
enkätundersökning med syfte att kartlägga studieområdet och skapa 
förutsättningar för ett selektivt urval inför delstudie två. Delstudie två 
är inriktad mot anordnarnas/handledarnas utformning och 
genomförande av insatsernas innehåll. För att närma mig dessa frågor 
valde jag att inleda delstudien med en fokusgruppsintervju med 
anordnare. Därefter genomfördes datainsamling vid nio olika 
verksamheter. Metoder för datainsamling var en kombination av 
deltagande observationer, utformade som ”En dag på gården” och 
kvalitativa intervjuer med anordnare/handledare. Delstudie tre, som 
är inriktad mot deltagarnas erfarenheter och upplevelser av insatser 
genomfördes med hjälp av kvalitativa intervjuer med deltagare i 
lantgårdsmiljön. Informanterna  kunde välja att intervjuas medan de 
guidade mig genom gårdsmiljön under en promenad eller i utförande 
av en aktivitet, så kallade ”go-along intervjuer” (Carpiano, 2009) eller 
sittandes i ett rum under mera traditionella former. I figur 4.1 
presenteras den kronologiska följden av datainsamling under 
avhandlingsarbetet. 

 
Figur 5.1, Kronologisk presentation över datainsamlingen i avhandlingsarbetet 
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Empiri,	datainsamlingsmetoder	och	triangulering	
Avhandlingsarbetet har varit en dynamisk process och beslut om 
lämpliga tillvägagångssätt för vidare datainsamling har fattats utifrån 
de kunskaper som förvärvats under processen. Förhållningssättet till 
empiriskt material går i linje med Glasers (2010) utgångspunkt om att 
det inte bara är det som uttrycks i tal eller skrift som utgör ett empiriskt 
underlag för studien. Hur det uttrycks och det omgivande 
sammanhanget utgör också viktiga pusselbitar. Data är med andra ord 
inte bara det sagda eller det skrivna ordet. Den data som blir tillgänglig 
för forskaren är beroende av de metoder som väljs och av forskaren 
som instrument för datainsamling (a.a.).  

Delstudie ett 
Då det saknades kunskaper om förekomsten av lantgårdsbaserade 
insatser i Sverige inriktades den första delstudien mot att med hjälp av 
enkäter explorativt kartlägga verksamheter med denna inriktning. En 
deskriptiv kvantitativ ansats utformades för att få en nationell 
överblick av verksamheternas förekomst, karaktär samt insatsernas 
utformning och innehåll. Studien fyllde även en viktig funktion som ett 
led i urvalsförfarandet inför följande delstudier.  

Delstudie två: 
I delstudie två riktades fokus mot att skapa praktisk och teoretisk 
förståelse för insatsernas innehåll och de aspekter anordnarna 
tillskriver värde och mening i utformningen av en social verksamhet. 
En inledande fokusgruppsintervju syftade till att ta del av olika 
infallsvinklar och generera tankar inför fortsatt datainsamling. När 
variation och olika perspektiv efterfrågas inför ett nytt fenomen har 
fokusgrupper visat sig ha förutsättningar att bidra med mångfaldig 
empiri. Diskussioner mellan deltagarna i fokusgruppen stimulerade till 
att belysa aspekter som kanske inte skulle framträtt vid individuella 
intervjuer och de gav en introduktion till insatsernas praktik, dess 
likheter och variationer i olika kontexter. Utifrån denna 
bakgrundsinformation valdes att kombinera deltagande observationer 
och kvalitativa intervjuer vid ett flertal verksamheter. Då målet med 
forskningen är förståelse för den mening aktörerna tillskriver en 
praktik framhåller Aspers (2011) fördelarna med att kombinera 
observationer av fältet med intervjuer. Deltagande observationer är en 
metod som ger möjligheter att följa vardagslivet, ta del av det sociala 
samspelet, uppleva aspekter av miljöer, aktiviteter och skeenden som 
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är svåra att fånga genom intervjuer (Aspers, 2011; Scott & Garner, 
2013). Utifrån mina forskningsfrågor valde jag att göra observationer 
under en dag vid flera verksamheter, för att kunna ta del av likheter och 
variationer i olika sammanhang. Tanken var att ge förutsättningar för 
jämförelser mellan olika verksamheter och synliggöra aspekter som en 
mera djupgående studie vid endast en insats inte skulle ge 
förutsättningar för.  

I planeringen av observationer är graden av deltagande i rollen som 
observatör, platsen och tidsdimensionen centrala frågor att överväga 
(Fangen, 2005). Min roll som deltagande observatör kan närmast 
beskrivas som en lärling, eller praktikant, som visas runt i miljön och 
guidas i sammanhanget av både anordnare och deltagare. Deltagande 
observationer medför att forskaren interagerar med, påverkar och 
påverkas, av de personer som ingår i sammanhanget. Hur min närvaro 
påverkat anordnare och deltagarna är svårt att säga, men jag har 
noterat att under morgonsamlingen när jag introducerats blir ofta min 
forskning ett samtalsämne under en stund. Därefter har det fallit sig 
naturligt att jag följt med i olika aktiviteter, blivit visad runt i miljön av 
såväl handledare som deltagare, vissa deltagare har varit mer 
kontaktsökande än andra. Under dagen tog jag anteckningar utifrån ett 
observationsschema och skrev ner kompletterande frågor till intervjun 
med anordnare/handledare.  

Det finns en stor mängd litteratur som behandlar den kvalitativa 
intervjun, dess möjligheter, svårigheter och kvalitetskriterier (se 
exempelvis Repstad, 2007, Aspers, 2011, Kvale, 1997). 
Intervjusituationer kan vara samtalsliknande men skiljer sig tillika från 
det vardagliga samtalet. Det finns ett tydligt syfte med den 
samtalsliknande intervjun och ett antal frågeställningar som söker 
svar. Det är alltid en av parterna som styr samtalet, ställer frågor och 
följdfrågor (Kvale & Brinkmann, 2014). Vid intervjuerna var det ett 
antal återkommande frågor som guidade innehållet i samtalen i 
kombination med frågor som uppkommit under observationerna. 
Utrymme har även lämnats för att följa informantens berättelser och 
mina följdfrågor utifrån det sagda. Både intervjuer och deltagande 
observationer är metoder som kan förstås som mellanmänskliga 
(Aspers, 2011), vilket betyder att ingen situation är den andra helt lik 
utan beroende på sammanhang och de människor som möts.  
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Under datainsamlingen vid de olika verksamheterna har jag 
eftersträvat en systematik i insamlandet av empiriskt material, med 
observationsschema och en övergripande intervjuguide, samtidigt som 
jag eftersträvat öppenhet för nya infallsvinklar och frågor som 
genererats av det empiriska materialet.  

Delstudie tre: 
Inför metodval i delstudie tre riktades fokus mot den mening 
deltagarna tillskriver insatsernas innehåll och erfarenheter av 
deltagande. För att besvara mina forskningsfrågor eftersträvades en 
öppenhet för att anpassa formerna för den kvalitativa intervjun till de 
konkreta datainsamlings-situationerna. Erfarenheter från delstudie 
två visade att miljöer och aktiviteter kunde stimulera till samtal om 
ämnen och oväntade infallsvinklar. Detaljer som kanske inte skulle 
beröras vid en individuell intervju där i förhand konstruerade frågor 
fått större inflytande. De individer som skulle tillfrågas om deltagande 
i studien kunde förväntas ha varierande förutsättningar att uttrycka sig 
verbalt, vilket tagits i beaktande och beskrivs längre fram i kapitlet. I 
planering av datainsamlingen aktualiserades även andra former av 
etiska ställningstaganden, då informanterna som individer och deras 
hälsa berördes i datainsamlingen (Vetenskapsrådet, 2011, 2017).44  

En annan aspekt som övervägdes i planeringen av studien var att ge 
förutsättningar att reducera eventuella upplevelser av maktobalans 
mellan mig som forskare och informanterna. Under delstudie två 
berättade flera deltagare oberoende av varandra att de upplevde 
myndighetskontakter besvärande, vilket de återkommande kopplade 
till maktaspekter och känslor av att befinna sig i en underordnad 
position. Min tanke var att en traditionell intervju, sittandes i ett rum, 
av deltagarna kunde uppfattas ha likheter med den formen av 
sammanhang, vilket var något jag ville undvika. Jones et al. (2008) 
belyser att det finns maktrelationer närvarande i alla 
intervjusituationer. Maktrelationer kan bli särskilt märkbara vid 
intervjuer med personer som i någon mening upplever sig i en utsatt 
position. Forskarrollen kan i sådana sammanhang medföra ett övertag 
större än i många andra intervjukonstellationer, kopplat till 
föreställningar om kunskap och socioekonomiska faktorer (a.a.). Min 
ambition har genomgående varit att minska eventuella upplevelser av 
                                                
44 Studien har genomgått etikprövning. Etiska ställningstaganden i studien återkommer jag till längre 
fram i kapitlet.  
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att min position skulle vara överordnad utifrån dessa aspekter. I rollen 
som intervjuare har jag därför betonat min ovetande och nyfikna 
inställning till informanternas berättelser.  

Utifrån denna bakgrund valdes ”Go-Along” intervjuer och kvalitativa 
intervjuer som metod för datainsamling. Informanten fick välja plats 
och miljö för intervjun, exempelvis om hen ville sitta i ett rum eller 
utomhus, visa runt i gårdsmiljön eller utföra en aktivitet. Go-along 
intervjuer är en form av kvalitativ intervju som kan utformas på olika 
sätt. Idén bygger på att intervjun genomförs gående, under en 
rundvandring i miljön. En guidad rundvandring kan främja den 
intervjuades upplevelse av delaktighet och möjliggöra förutsättningar 
för en gynnsam interaktion med den kontext som studeras (Dubé, 
Schinke, Strasser, & Lightfoot, 2014). Metoden beskrivs av Carpiano 
(2009) som en förening mellan fältobservationer och kvalitativ 
intervju. Forskaren tar del av den intervjuades tolkningar av miljön, 
samtidigt som forskaren själv upplever platsen. Därmed ger metoden 
goda förutsättningar för att studera vilken betydelse en plats, miljö, har 
för människors hälsa och välbefinnande utifrån såväl fysiska som 
sociala aspekter (Carpiano, 2009). Metoden ger således 
förutsättningar att använda styrkor och överbygga begränsningar hos 
intervjuer och observationer som separata metoder. I relation till ”Go-
Along” -intervjuer lyfts det fram att metoden har förutsättningar att 
gynna en mera inkluderande process, som ökar den intervjuades 
delaktighet (Carpiano, 2009; Jones et al., 2008). Att använda sig av 
miljön lägger inte samma ansvar på den intervjuade att verbalt 
formulera och kommunicera aspekter som kan vara av betydelse för 
individens erfarenheter och upplevelser, miljön kan användas för att 
visa istället för att beskriva med ord. Intervjuer som genomförs gående 
har visat sig ha fördelar när relationen mellan plats och hälsa ska 
studeras (Butler & Derrett, 2014; Carpiano, 2009; Dubé et al., 2014).  

Intervjuerna med deltagarna hade ett antal återkommande frågor som 
utgångspunkt, samtidigt som utrymme gavs för att följa 
informanternas berättelser och mina följdfrågor utifrån dem. 
Intervjuer kan medföra att emotionellt laddade minnen och tankar 
aktualiseras. Dessa kan vara såväl negativt som positivt laddade. I min 
roll som intervjuare har jag eftersträvat en medvetenhet och 
självreflektion i bemötandet av emotionella reaktioner. Exempelvis 
visa empati vid känsloyttringar som tårar, eller vara observant på om 
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informantens icke-verbala uttryck indikerar att det är dags att avrunda 
intervjun.  

Metodtriangulering: 
Förståelsen av ett fenomen kan kompletteras och utvidgas genom att 
olika metoder och källor för datainsamling kombineras, ett förfarande 
som kan benämnas triangulering (Maxwell, 2013). Metodtriangulering 
innebär att flera olika metoder används för att studera ett fenomen och 
att problemet styr de val som görs (Maxwell, 2013; Starrin, 1991).  
Triangulering har använts för att generera olika former av empiriskt 
material för att belysa verksamheterna ur olika perspektiv. Exempelvis 
har deltagande observationer har bidragit med information om den 
fysiska miljön och insatsernas praktiska innehåll. Information som  
även utgjort en form av validering av informanternas intervjuutsagor, 
då tolkning av utsagorna har kunnat jämföras mot den information 
som insamlats under observationerna. Intervjuer med såväl 
anordnare/handledare som deltagare har genererat empiriskt material 
som bidrar till att kunna beskriva, förstå samt analysera insatsernas 
innehåll och vad som tillskrivs värde och mening ur olika perspektiv. 
Slutligen har go-along intervjuer använts, som komplement till mera 
traditionella former av intervjuer, utifrån antagandet om att det kan 
främja förutsättningarna för en vardagsnära förståelse för deltagarnas 
upplevelser och erfarenheter av samspelet mellan miljö, aktivitet och 
”det sociala” i gårdsmiljön.   

Relationen	mellan	empiri	och	teori	–	en	abduktiv	ansats	
Avhandlingsprojektet har en abduktiv ansats  (se exempelvis Alvesson 
& Sköldberg, 2017, Blaikie, 2007). Abduktion innebär ett pendlande 
mellan empiri, idéer och teoretiska antaganden. Pendlingen leder till 
att empiri och teori tolkas och omtolkas i skenet av varandra, genom 
en spiral likande tankeprocess. Referenspunkter för denna ansats har 
varit att den prelimära tolkningen av det empiriska materialet ska vara 
vägledande i sökandet efter teori och begrepp som leder till vidare 
insikter om resultaten. En ambition har varit att analysen ska vara 
användbar för att tänka kring praktisk verksamhet och att teoretiska 
val ska vara välgrundade i empiriska fynd. 

En teoretisk utgångspunkt som inledningsvis var löst formulerad, eller 
närmast underförstådd, var systemiskt tänkande, som tar samspel 
mellan människa/or, fysisk omgivning och aktivitet (eller handlingar) 
i beaktande (se Thélen, 2003, 2005). Denna utgångspunkt har kommit 
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att bli en röd tråd genom avhandlingsarbetet. En referenspunkt för 
datainsamling, för att söka empiriskt material som uppmärksammar 
samspelet mellan miljö, aktivitet och människa, som också fungerat 
som en sorterande princip för de mönster som framträtt i det empiriska 
materialet. 

Ett tvärvetenskapligt och eklektiskt förhållningssätt med inspiration 
från Abbot (2004), Swedberg (2014) och Charmaz (2014) har präglat 
sökandet efter tillämpbara teorier och begrepp som överensstämmer 
med och bidrar till insikter om mina preliminära resultat. 
Tvärvetenskaplighet har i mitt arbete inneburit att jag 
ämnesöverskridande sökt efter teoretiska nycklar. Hållbarheten i 
logiska kopplingar har prövats mot empirin men även i relation till 
andra analytiska verktyg i det framväxande teoretiska ramverket. Ett 
eklektiskt förhållningssätt till teori innebär att tillämpa och 
sammanfoga teoretiska utgångspunkter och begrepp för en vidare 
förståelse (Payne, 2015). Payne menar att ett eklektiskt förhållningssätt 
till teorier ger möjligheteter att bidra till en bred förståelse, samtidigt 
som det förutsätter en medveten reflektion över teoretiska val och hur 
de förhåller sig till varandra för att utgöra en trovärdig strategi.  

Det är inte lätt att i ett retroperspektiv med exakthet redogöra för den 
tankeverksamhet som följer med en abduktiv ansats. Till skillnad från 
induktiva och deduktiva forskningsprocesser, som kan karaktäriseras 
som linjära i den mening att de följer strikta procedurer, kan   
abduktiva forskningsprocesser beskrivas som spirallikande eller 
cykliska (Vadelius, 2015). Abduktion har genom mitt arbete inneburit 
att den teoretiska förståelsen för empiriska fynd har utvecklats och 
fördjupats stegvis. En pendling mellan helhet och delar har slutligen 
landat i den sammansättning av teorier som presenteras i kapitel 5. 
Den salutogena teorin har under processens gång utkristalliserat sig 
som en inramning av helheten, vilken kompletterats med teorier och 
begrepp som ger vidare insikter om olika aspekter i insatserna.  
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För att öka transparensen för hur den abduktiva forskningsprocessen 
tagit sig uttryck, återger jag ett exempel på hur tanketrådar har 
sammanvävts. Det var ett framträdande mönster i det empiriska 
materialet att informanterna tillskrev aktiviteterna mening i termer av 
resurser. Detta kan relateras till Antonovskys (1991) salutogena teori 
och begreppen KASAM och generella motståndsresurser. Men för att 
förstå de mönster som framträdde i min prelimära analys,  
identifierades behov av kompletterande teoretiska begrepp inriktade 
mot aktivitetsinnehåll. Detta ledde till sökningar efter teorier och 
begrepp inriktade mot hur mening i aktivitet kan förstås. Erlandssons 
och Persson (2014) teoretiserande om värde och mening visade sig vara 
ett analysverktyg som fyllde den identifierade luckan och gav 
förutsättningar för teoretisk förståelse för empiriska mönster. Teorin 
hade givna logiska kopplingar till övriga teoretiska utgångspunkter, 
exempelvis att den tar utgångspunkt i dynamisk systemteori, betonar 
sociala faktorers betydelse för aktivitetsvärden samt att den tidigare 
har använts för att studera aktivitetsvärden i naturbaserade insatser 
(Pálsdóttir, Grahn, et al., 2014).  

Liknande tankeprocesser med en pendling mellan empiri och teori, 
helhet och delar, har genomsyrat den abduktiva forskningsprocessen. 
De analystekniker som använts beskrivs mera ingående i anslutning till 
att tillvägagångssätt och forskningsprocess presenteras för respektive 
delstudie. Detta redogör jag för efter det att min förförståelse inför 
avhandlingsarbetet beskrivits.     

Förförståelse	och	reflektion	som	forskningsverktyg	
Genom denna studie har jag i rollen som forskare varit det tolkande 
instrumentet i val av forskningsfrågor, datainsamling, analys och 
slutligen den berättelse som publiceras. Den förförståelse jag gick in i 
projektet med tar sin grund i min yrkeserfarenhet från tjugo års arbete 
med människor i olika sammanhang, som vårdbiträde, 
socialsekreterare, socialkonsulent och universitetsadjunkt.  

Att det blev insatser förlagda i lantgårdsmiljöer, var som jag nämner i 
inledningen, grundat i mitt intresse för att uppmärksamma och förstå 
hur människor samspelar och påverkas av social och fysisk omgivning  
och aktiviteter. Kunskapsluckor om naturbaserade insatser i socialt 
arbete visade sig vara påfallande (se Niemi, 2010), vilket utgjorde en 
motiverande faktor. En nyfikenhet väcktes för att vända blicken mot 
det som sedan tidigare inte varit ett centralt fokusområde för forskning 
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i socialt arbete. Initialt var det främst ett deltagarperspektiv som främst 
intresserade mig, vad deltagarna tillskriver värde och mening? Men för 
att kunna förstå insatserna ur ett deltagarperspektiv upplevde jag 
behov av att närma mig insatsernas sammansättning och sammanhang 
i vardagen, vilket föranledde att avhandlingsarbetet kom att bestå av 
tre delstudier.   

Hur har jag då förhållit mig till min roll som forskare och tolkande 
instrument? Alvesson och Sköldberg (2017) betonar att empirisk 
forskning är förenat med svårigheter, utifrån att idealet om en ”objektiv 
verklighet” inte är möjligt att uppnå. Det är inte möjligt att säga hur det 
”verkligen är”. De argumenterar samtidigt för att inte ge upp 
ambitionen att forska empiriskt, utan föreslår att lägga tonvikten på 
tolkning och reflektion. Inte bara i relation till forskningsobjektet utan 
även på forskaren själv som tolkare av verkligheten. Detta har jag 
förhållit mig till genom att sträva efter reflexiv tolkning vilket föreslås 
av författarna. De lyfter fram två grundstenar i reflekterande forskning. 
Den första är att referenser till teorin är tolkningsresultat och tolkandet 
har därför grundläggande betydelse. Det medför att forskarens 
förförståelse, språk och teoretiska antaganden är i centrum genom 
forskningsprocessen och i de resultat som presenteras. Den andra 
benämner de reflektion, vilken beaktar forskarens person, berättandet, 
det omgivande forskarsamhället, intellektuella och kulturella 
traditioner. Reflektion blir, enligt Alvesson och Sköldberg, en tolkning 
av tolkningen som främjas av ett självkritiskt förhållningssätt. Vilket 
kräver att forskaren tar ett steg bakåt, ställer sig utanför sin tolkning 
och kritiskt granskar den (a.a.).  

Reflektion över sitt eget tänkande är inte en enkel aktivitet men jag har 
strävat efter att använda det som ett verktyg under 
forskningsprocessen. Som jag ser det finns stora likheter mellan 
forskarrollen och rollen som socialarbetare. Socialarbetarrollen ställer 
också krav på kontinuerlig reflektion över hur verkligheten tolkats och 
vilka handlingsvägar som valts och varför. Förmågan till reflektion, 
eller kritisk reflektion, betonas av många författare inom disciplinen 
socialt arbete (se exempelvis Adams, Dominelli, and Payne (2009); 
Payne (2015); Healy (2014);Fook (2002a)) Min utbildning till 
socialarbeterare och min yrkeserfarenhet har utgjort en resurs, då 
reflektion eller ”självutvärdering” av tankebanor och handlingar varit 
något jag övat mig på och praktiserat sedan tidigare. Blindfläckar 
uppstår dock ändå. Öppenhet inför att diskutera tankegångar med 
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andra är då ett viktigt verktyg för att få distans till sig själv. Tiden 
mellan datainsamling och slutlig tolkning har fyllt en viktig funktion 
för att öka distansen till det empiriska materialet och mina tidigare 
tolkningar.  Tid har också varit av betydelse för att byta fokus mellan 
de olika delstudierna.    

5.2 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT	OCH	FORSKNINGSPROCESS	
I följande avsnitt kommer tillvägagångssätt för datainsamling och 
analysförfarande beskrivas. 

Inledande	kontakter	med	fältet	
Inledningsvis behövde jag finna framkomliga vägar för att inhämta en 
grundläggande kunskap om studieområdet. Det ledde till en  
pragmatisk informationssökning. Det var ett viktigt led för att kunna 
utforma en preliminär tanke om studieobjekt, forskningsdesign och 
möjliga forskningsfrågor.  

Kontakt togs med den nationella projektledaren samt ett antal 
regionala projektledare för Grön arena som drivs av 
Hushållningssällskapet. Kontakt togs även Lantbrukarnas 
riksförbund, LRF på nationell och regional nivå. Socialstyrelsen 
kontaktades för att undersöka om naturunderstödda verksamheter var 
sökbara via deras register över sociala verksamheter, vilket inte visade 
sig vara en framkomlig väg. Vidare besöktes företrädare för en 
kommun som valt att upphandla platser i lantgårdsbaserade insatser. 
Jag besökte två gårdar med etablerad verksamhet och genomförde en 
provintervju med en verksamhetsansvarig. De förberedande 
kontakterna klarlade att det fanns ett studieobjekt. Kontakterna 
indikerade också att det i Sverige, likt i Norge (Vik & Farstad, 2009), 
Storbritannien (Hine, Peacock, & Pretty, 2008) och Nederländerna 
(Hassink, 2017) är en insatsform präglad av lokala initiativtagare och 
den kan således förstås som en ”gräsrotsrörelse”. Den är också 
gränsöverskridande mellan olika samhällsaktörer, exempelvis 
organisationer som företräder lantbrukare, myndigheter, socialtjänst, 
arbetsförmedling och hälso- och sjukvård.    
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5.3 DELSTUDIE	ETT	–	KARTLÄGGNING	AV	VERKSAMHETER	OCH	INSATSER	
Datainsamlingen genomfördes med hjälp av en enkätundersökning 
som skickades via post till möjliga verksamheter som identifierats 
inom undersökningsgruppen. Det bör framhållas att det är en 
explorativ ansats som präglat denna studie. 	

Utformning	av	enkät	
Utformningen av enkäten innebar en hel del utmaningar. Utifrån 
studiens syfte var det viktigt att lämna utrymme för att fånga 
variationer mellan verksamheter och samtidigt ge förutsättningar att 
kunna sammanställa svaren systematiskt (jmf. Barmark & Djurfeldt, 
2015). Enkäten kom att utformas med såväl flervalsfrågor som öppna 
frågor.45 

Enkätstudier har tidigare utförts för att kartlägga care farms i 
Storbritannien, vid University of Essex (Hine et al., 2008; Leck, 2013). 
Enkäterna vid dessa studier var utformade för verksamheter utifrån 
engelska förhållanden och delvis även inriktad mot ekonomiska 
aspekter. De engelska enkäterna kom dock att användas som 
referenspunkt för möjliga frågeområden, frågor och svarsalternativ i 
utformningen av en enkät riktad mot svenska förhållanden. 
Flervalsfrågorna ställdes för att ge information om gården, fysisk miljö, 
förekomst av djur samt de sociala verksamheternas karaktär och 
omfattning. Frågor ställdes också om upphandlare och 
deltagargrupper, om insatsernas innehåll, vilka aktiviteter som 
inkluderas och hur tiden under dagarna fördelas. Avslutningsvis 
ställdes öppna frågor om verksamhetsansvarigas utgångspunkter 
bakom att bedriva en social verksamhet i lantgårdsmiljö och vad de 
anser vara insatsernas viktigaste bidrag till deltagarna. Totalt kom 
enkäten att innehålla 31 frågor.  

Den främsta utmaningen i utformningen i enkäten var vilka termer 
som skulle användas. Verksamheterna är präglade av en mångfald av 
lokala initiativtagare med olika yrkesbakgrunder, exempelvis 
lantbrukare, lärare, socionomer, sjuksköterskor och arbetsterapeuter. 
Tolkningsramar för ordval antogs vara vidare än för en enkät riktad 
mot en specifik yrkesgrupp eller för verksamheter utformade för att 
tillgodose behov utifrån en och samma lagstiftning. Vidare behövde 

                                                
45 Se bilaga 1 
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hänsyn tas till att verksamheterna inte givet riktar sig mot en specifik 
målgrupp.  

I februari 2015 skickades en provenkät till en pilotgrupp med fyra 
verksamhetsansvariga vid olika gårdar. Pilotgruppen valdes ut av en 
regional projektledare för Grön arena. Personerna ombads att besvara 
enkäten och ge synpunkter på utformning och eventuella oklarheteter. 
En viktig synpunkt de lämnade var att de fasta svarsalternativen inte 
var heltäckande. Detta föranledde att det lämnades utrymme för öppna 
svarsalternativ i anslutning till samtliga flervalsfrågor. 

Undersökningsgrupp		
Ambitionen var en totalundersökning av de verksamheter i Sverige 
som bedrev eller stod inför att starta upp en social gruppverksamhet i 
lantgårdsmiljö. Inklusionskriterier var verksamheter som bedrev 
kontinuerliga insatser med gruppverksamhet under dagtid. Deltagarna 
i insatsen skulle ha fått den beviljad utifrån ett beslut eller bedömning 
från en myndighet. En avgränsning var att dygnsvårdande insatser 
såsom Hem för vård och boende, HVB-hem, eller insatser som 
omfattade ridpass någon gång per månad eller vecka inte inkluderades.  

Tillvägagångsättet för att identifiera verksamheter var inte givet och 
flera strategier övervägdes. 46  Det lämpligaste tillvägagångsättet 
bedömdes vara en kombination av systematiska sökningar på nätet och 
utgå från adresslistor som fanns att tillgå genom 
Hushållningssällskapet och Lantbrukarnas riksförbund. 
Adresslistorna baserades på personer som genomgått 
organisationernas utbildningar på området, samt övriga verksamheter 
Hushållningssällskapet och LRF hade kännedom om. Totalt omfattade 
listorna 230 adresser. Sökningar efter verksamheter på internet 
gjordes via sökord, kombinationer av ord som användes var ”grön 
arena”, ”grön omsorg”, ”grön rehabilitering”, ”daglig verksamhet 
gård”, ”daglig sysselsättning gård”, ”rehabilitering gård”, 
”lantgårdsbaserad”, ”djurunderstödd”, ”naturbaserad” och 
”naturunderstödd”. Utifrån träfflistorna besöktes verksamheters 
hemsidor och bedömning gjordes om de var relevanta för 
undersökningsgruppen. Sökningarna på nätet genererade ytterligare 
50 adresser. Postadresser noterades och jämfördes med de adresslistor 

                                                
46 En strategi som övervägdes var att gå genom beslut av möjliga upphandlare. Beslut som i vissa 
verksamheter fattas på handläggarnivå, vilket gjorde att denna sökväg inte var möjlig.  
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som fanns sedan tidigare. På hemsidorna framkom ibland ledtrådar 
som ledde vidare till andra verksamheter. Ytterligare en sökning 
genomfördes via intressesidor för grön omsorg och grön rehabilitering 
på sociala medier. Här lades en intresseförfrågan ut för att delta i 
enkätundersökningen, vilket genererade ytterligare fem adresser. Då 
listorna kontrollerats för dubbletter kom undersökningsgruppen 
slutligen att bestå av 215 adresser till verksamheter/gårdar.  

Datainsamling	
Enkäten kompletterades med ett följebrev och skickades per post 
under april 2015. Påminnelser skickades ut vid två tillfällen, i maj och 
juni 2015. Flödesschema för datainsamling illustreras i figur 4.2, 
nedan.  

 
Figur 5.2 – Flödesschema för datainsamling av enkäter i delstudie 1 

Flödesschemat visar de tillfällen enkäten samt påminnelser skickades 
ut och den respons jag fick. Nitton adresser var inaktuella, dvs. breven 
returnerades oöppnade med hänvisning till att adressaten var inaktuell 
på angiven adress. Ej relevant verksamhet avser då adressaten 
meddelat mig per telefon, email eller per post att de inte bedriver 
relevant verksamhet i relation till enkäten. Totalt inkom 88 enkätsvar 
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som var relevanta för studien. Sjuttiotvå adressater svarade inte på 
enkäten.  

Externt	och	internt	bortfall	
Studien har ett externt bortfall på 34%. Det är svårt att göra en 
fullständig bortfallsanalys utifrån utmaningarna med att identifiera 
undersökningsgruppen. Denna faktor ett troligt skäl till externt 
bortfall, sökvägar för att identifiera verksamheter visade sig omfatta  
adressater som inte tillhörde undersökningsgruppen. Ett annat skäl 
kan vara att studien riktades både till svarande som planerade för att 
starta verksamhet som till svarande med etablerade verksamheter. 
Vissa svarande som ännu inte bedrev verksamhet med deltagare kan 
ha valt att inte delta i undersökningen utifrån svårigheter att besvara 
enkäten i sin helhet.  

Det interna bortfallet indikerar med tydlighet att uteblivna eller 
ogiltiga svar, kan härledas till den problematik i studiens upplägg och 
enkätens konstruktion som nämnts ovan.47 

Statistisk	bearbetning	och	kvalitativ	innehållsanalys		
Data bearbetades i statistikprogrammet SPSS version 22. Analyserna 
bestod främst av deskriptiv statistik. I bearbetningen av materialet har 
en indelning gjorts mellan verksamheter i olika etableringsstadier. 55 
svarande hade pågående verksamhet med deltagare, av dessa uppgav 
37 att de drev en etablerad verksamhet. 33 verksamheter planerade att 
starta upp en verksamhet.  

En kvalitativ innehållsanalys har använts för att bearbeta svaren från 
enkätens öppna frågor. I kvalitativ innehållsanalys är syftet att uppnå 
en innehållsrik och bred beskrivning av ett fenomen, som kan omfatta 
olika nivåer av abstraktion och tolkning (Graneheim & Lundman, 
2004). Analysförfarandet har omfattat identifiering, kodning och 
kategorisering av framträdande mönster i insamlat material.   
Inledningsvis lästes svaren igenom för att få en bild av materialet. 
Därefter strukturerades svaren till meningsbärande enheter som 
kodades. Utifrån att svarsutrymmet i enkäten var begränsat har 
behovet av att kondensera de meningsbärande enheterna varierat. 
Vissa svarande angav nyckelord, medan andra svarade mera utförligt. 

                                                
47 Ogiltiga svar avser kryss i fler svarsalternativ än vad som angavs i anvisningarna. 
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De meningsbärande enheterna har kodats och tematiserats i empiriska 
huvudkategorier, kodningsschema figur 4.3.  

 

 
Figur 5.3,  Exempel på kodningsschema i analysen av öppen fråga i enkäten 

Resultat av tematiseringen prövades därefter mot vad som tidigare 
fanns beskrivet om insatsformen från tidigare forskning. Ett moment 
som medförde vissa omtolkningar av den empirinära kodningen, som 
därigenom höjdes i abstraktionsnivå.  

Reliabilitet	och	validitet:		
Kartläggningen av verksamheter och insatser har till sin utformning 
varit explorativ och resultaten av undersökningen ska förstås i en sådan 
kontext. Syftet med enkäten var tudelat, dels att kartlägga 
verksamheter och insatser i det svenska sammanhanget, dels att bidra 
med underlag för urval inför följande delstudier.  

Reliabilitet syftar till om mätresultatet är tillförlitliga (Djurfeldt, 
Larsson, & Stjärnhagen, 2003). Osäkerhet inför om samtliga  
verksamheter i undersökningsgruppen identifierats är en central 
aspekt i detta hänseende. Utifrån antalet möjliga aktörer var valda 
sökvägar de som antogs vara mest framkomliga för att ge en 
någorlunda rättvisande bild av antalet verksamheter vid tiden för 
studien.  

Enkäten har utformats för denna studie och är inte validerad. De steg 
som tagits för att höja validiteten är att använda enkäten från det 
engelska sammanhanget som referenspunkt. Vidare genomfördes en 
provenkät. I enkäten lämnades i anslutning till flera frågor möjlighet 
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för svarande att med egna ord ange alternativa svar. Det interna 
bortfallet på vissa frågor kunde härledas till att enkätens konstruktion 
inte var anpassad till verksamheter i planeringsstadiet.48 Besvarade 
enkäter från svarande med pågående verksamhet hade inte detta 
interna bortfall. Detta föranleder att resultaten som redovisas i kapitel 
6 huvudsakligen utgår från verksamheter som tillhör den sistnämnda 
gruppen.  

5.4 DELSTUDIE	TVÅ	–	INSATSERNAS	UTFORMNING	OCH	INNEHÅLL	
I denna delstudie riktades kunskapsintresset mot att öka förståelsen 
för anordnarna/handledarnas utgångspunkter i insatsernas 
utformning och vardagliga innehåll.   

Inledande	fokusgrupp	
En fokusgruppsintervju med anordnare/handledare genomfördes 
inledningsvis för att generera empiri utifrån olika infallsvinklar. 
Fokusgruppsintervjun utgick ifrån en så kallad ”naturlig grupp” 
(Wibeck, 2000), det vill säga att deltagarna kände varandra sedan 
tidigare. En gruppgemenskap sedan tidigare bidrog till att deltagarna 
kunde inleda diskussioner kring de fokusområden som underbyggde 
intervjun utan att behöva lära känna varandra först. Deltagare 
rekryterades genom ett nätverk för etablerade verksamheter. Intervjun 
genomfördes i ett grupprum vid Karlstads universitet, våren 2016. 
Gruppen omfattade fem personer med flerårig erfarenhet av att bedriva 
sociala insatser i lantgårdsmiljö. En fokusgrupp leds vanligtvis av en 
eller två intervjuare (Repstad, 2007). Jag valde alternativet med två 
intervjuare och delade rollen med en doktorandkollega. Vi hade 
uppdelade ansvarsområden. Mitt ansvar var att hålla i ramarna, 
introducera fokusområden samt uppmuntra att alla informanter deltog 
i samtalet. Min kollega hade i uppgift att sammanfatta diskussionerna, 
se till att samtliga fokusområden behandlades och ställa eventuella 
frågor som väckts hos henne under diskussionerna. I övrigt lät vi 
diskussionerna flyta så fritt som möjligt mellan deltagarna.   

Fokusområden för intervjun skickades till deltagarna med post någon 
vecka innan intervjun och var även uppskrivna på en whiteboardtavla 

                                                
48 Enkäten visade sig med fördel kunna varit indelad i två frågebatterier. En inledande del relevant 
för samtliga svarande, samt en del inriktad mot verksamheter som vid mättillfället hade pågående 
insatser med deltagare. 
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i grupprummet. Fokusområden var: gårdsmiljöns förutsättningar som 
utgångspunkt för sociala insatser, tankar bakom utformningen av 
innehållet i insatserna, möjligheter och utmaningar som upplevs i 
relation till deltagarna och insatsernas innehåll. Intervjun pågick 
under tre timmar med en halvtimmes paus. Intervjun spelades in och 
transkriberades. Transkriptionen av intervjun har kommit att ingå som 
underlag för tolkning och analys tillsammans med övrigt insamlat 
datamaterial i delstudien.  

Deltagande	observationer	och	kvalitativa	intervjuer		
En sammanvägning mellan resultat från delstudie ett och 
fokusgruppsintervjun ledde till att jag valde att förlägga datainsamling 
till ett flertal verksamheteter. En viktig utgångspunkt var att fånga den 
vardagliga praktiken samt likheter och variationer mellan olika 
verksamheter. Formen för observationerna ”en dag på gården” 
anpassades till mitt forskningsprojekt. Tanken var att följa anordnare 
och deltagare under en dag för att observera hur praktiken organiseras 
och tar sig uttryck. Till stöd för datainsamlingen utformades ett 
observationsschema där jag noterade och beskrev den fysiska 
lantgårdsmiljön och närvarande djur, den sociala inramningen 
(gruppens sammansättning, styrning av dagen, aktivitetsflöden,  
självständiga/gruppinriktade aktiviteter) och aktivitetsinnehåll. 
Observationerna var begränsade till en dag, vilket gör att den form av 
data som insamlas inte blir lika djupgående som i studier som pågår 
under lägre tidsperioder (se exempelvis Fangen, 2007). En kortare tid 
kan i sin tur begränsa risken att som forskare bli alltför involverad eller 
att identifiera sig med det som studeras, samt ger förutsättningar till 
observationer och jämförelser av flera verksamheter.  

Urvalsförfarande,	verksamheter	och	informanter	i	studien	
Urvalet utgick från de 37 etablerade verksamheter som besvarat 
enkäten. Utifrån dessa verksamheter genomfördes ett selektivt urval. 
Selektivt urval kan användas då en variation efterfrågas i det insamlade 
datamaterialet (Bryman, 2012). I min studie eftersträvades en 
spridning och mångfald i det empiriska materialet för att kunna göra 
jämförelser mellan insatsernas innehåll mellan flera verksamheter. I 
urvalet inkluderades insatser inriktade mot daglig verksamhet 
respektive arbetslivsinriktad rehabilitering. En geografisk spridning 
eftersträvades.  Totalt tillfrågades nio anordnare om att delta i studien, 
samtliga deltog men under olika former. Vid sju verksamheter 
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genomfördes deltagande observation i kombination med intervju. Vid 
en verksamhet genomfördes gårdsbesök och intervju, men ingen 
heldagsobservation av verksamheten. En anordnare intervjuades per 
telefon och inget gårdsbesök genomfördes. I de fall där deltagande 
observation alternativt gårdsbesök inte genomfördes, berodde det på 
förändrade förutsättningar för verksamheterna.  

Datamaterialet som utgör underlag för analys baserar sig på 
deltagande observationer och kvalitativa intervjuer. Totalt har femton 
informanter deltagit i studien, verksamma vid tretton olika insatser. 
Fem anordnare deltog i en fokusgruppsintervju, där två personer 
företrädde samma verksamhet. Vid en ”enskild” intervju intervjuades 
två informanter som tillsammans delade på ansvar för verksamheten 
och handledarskap i det dagliga arbetet i insatsen. Övriga intervjuer 
genomfördes individuellt. Informanter som deltagit i studien, är själva 
eller tillsammans med en kollega ansvariga för planering, utformning 
och genomförande av insatserna.  Fyra av informanterna har en 
kommunal anställning, en är anställd vid en verksamhet som drivs i 
privat regi. Med undantag för två informanter bor övriga i anslutning 
till den gårdsmiljö där verksamheten bedrivs. 

Informanterna som intervjuats har olika yrkes- och 
utbildningsbakgrund. Flertalet har yrkeserfarenhet från offentlig 
sektor, inom områden som vård, omsorg, socialtjänst och skola, andra 
har drivit privata företag inom lantbruk och/eller hälsovård. Flera har 
akademisk utbildning: exempelvis sjuksköterska, sjukgymnast, 
arbetsterapeut, socionom, beteendevetare och lärare. Den tid de varit 
verksamma som anordnare/handledare varierade från två till över tio 
års erfarenhet.   

Datainsamling	
Verksamhetsansvarig anordnare kontaktades per telefon, 
informerades om studien och tillfrågades om deltagande. I sin tur 
tillfrågade anordnaren samtliga deltagare om muntligt samtyckte till 
mina deltagande observationer. Ansvaret för denna förfrågan 
överlämnades således till anordnaren att hantera på ett etiskt och 
riktigt sätt. Hen återkom till mig med besked, samtliga tillfrågade 
tackade ja till studien.    

Dagen för datainsamlingen anlände jag till gården på morgonen. Under 
morgonsamlingen presenterade jag mig själv och mitt projekt för 
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gruppen, informerade om att jag skulle komma att dokumentera 
besöket med foton samt vid några tillfällen under dagen skriva ner 
minnesanteckningar. Foton användes för visuellt minne, för att 
dokumentera miljöer, djur samt ting som illustrerade aktiviteter. Det 
hände att deltagare ville vara med på kort, vilket jag inte motsatte mig. 
Som deltagande observatör följde jag dagens aktiviteter och deltog i 
den utsträckning och omfattning som jag upplevde som lämplig i 
stunden.  

Anordnaren/handledaren välkomnade mig, introducerade mig till 
gruppen och tog huvudansvaret för mig vid besöket. I samtliga 
verksamheter var det någon eller några deltagare som ”tog sig an” mig, 
introducerade mig till djuren, småpratade om gården och sina 
erfarenheter av gårdsmiljön. Under dagen noterade jag deskriptiva 
fältanteckningar enligt mitt observationsschema och noterade frågor 
som uppkommit. Efter mina gårdsbesök har jag även nedtecknat 
fältanteckningar och metodreflektioner. Vid flera tillfällen har jag talat 
in dem på diktafon och transkriberat dem vid ett senare tillfälle. 
Intervjuerna, med undantag för telefonintervjun, har genomförts i 
lantgårdsmiljön efter det att deltagarna har lämnat gården för dagen. 
Intervjun vägleddes av en intervjuguide, med frågor som ställdes till 
samtliga informanter. 49  Under intervjuerna gavs utrymme för 
anordnarnas egna berättelser ta plats, följdfrågor ställdes utifrån 
tankar som väckts under dagen. Innan intervjun avslutades  
kontrollerade jag att samtliga frågor berörts under samtalet. 
Intervjuernas längd varierade från en till två och en halv timme.  

Datamaterial		
Det empiriska materialet har kommit att omfatta intervjuer som 
transkriberats närmast ordagrant, hummanden utelämnades och om 
samtalen berörde teman som inte föll inom ramarna för studien. 
Fältanteckningarna renskrevs eller transkriberades om de var intalade 
på diktafon. Foton överfördes från minneskort till datafiler. Foton har 
genom analysen använts som illustrerande stöd för minnet kopplat till 
olika intervjuutsagor och fältanteckningar, inte som underlag för 
kodning.  

                                                
49 Se bilaga 2, för intervjuguide samt observationsschema. 
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Analysarbetet		
Alvesson och Sköldberg (2017) betonar att viss tolkning och analys 
inleds redan i samband med datainsamling. Tankeprocesser påverkar 
vilka följdfrågor som ställs och vilka aspekter som särskilt 
uppmärksammas och följs upp. Tolkningarna som görs i detta stadium 
kännetecknas av att de är okoncentrerade och fragmentariska (E. 
Olsson, 2008).  

Inspiration till val och förhållningssätt till analystekniker har hämtats 
från Saldaña (2015). Saldaña (2015) argumenterar för att kvalitativ 
analys ofta innebär att analystekniker väljs, anpassas och kombineras 
under analysprocessens gång. Processen delas av författaren in i två 
huvudsektioner eller cykler. I den första cykeln, tillämpas initiala 
kodningsmetoder med närhet till det empiriska materialet. I den andra 
cykeln är målet att med stöd av analystekniker och teoretiska begrepp 
reducera och organisera koder till mönster, teman och kategorier (a.a). 
Genom mitt arbete har jag använt en kombination av angreppssätt för 
att analysera materialet. Både kodning och mönsterssökande har skett 
manuellt och med stöd av dataprogram.  

Första cykeln – initial kodning: 
Inledningsvis blev behovet av att sammanställa empiri av mera 
beskrivande karaktär om insatsernas sammansättning påtagligt. 
Wolcott (1994) menar att beskrivningar är grundläggande för 
kvalitativa studier då de gör det möjligt att återge en generell bild och 
mönster av vad forskaren har uppfattat. Han betonar att så ofta är fallet 
då studier omfattar olika former av empiriskt material, där även  
miljöer och aktiviter tas i beaktande i förståelsen av den ”sociala 
världen”. Saldaña (2015) benämner detta som en beskrivande kodning. 
I min studie innebar den beskrivande kodningen att intervjuerna lästes 
igenom med fokus på utsagor av beskrivande karaktär (ex. 
deltagarantal, personal, målgruppsinriktning, yttre tidsramar), 
anteckningar från observationsscheman sammanställdes avseende 
aktivitetsflöden, aktivitetsinnehåll, fysisk miljö. Jämförelser gjordes 
mellan likheter och skillnader i de olika verksamheterna och 
insatserna. Denna analys var empirinära och förhållandevis teorilös, en 
sorterande princip för mönsterssökande var dock att uppmärksamma 
och beskriva aspekter av fysiska miljöer, aktivitetsinnehåll och de 
sociala sammanhang som utgjorde den vardagliga miljön i insatserna. 
Resultat från denna del av analysen presenteras i kapitel 7. 
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Den inledande, beskrivande kodningen och analysen utgjorde en 
bakgrundsförståelse, men följande kodningsmetoder som användes 
fokuserades på att tolka den mening informanterna tillskrev olika 
inslag i insatserna. Analysprocessen befann sig fortfarande i den första 
cykeln men med ett annat fokus. Till att börja med ställdes 
förhållandevis öppna och enkla frågor till materialet; Vad händer här? 
Vad handlar deras berättelser om? Intervjuerna lästes igenom och i 
detta skede var det i första hand mer vardagliga begrepp och  
beskrivningar som skrevs som koder i marginalen. Förfarandet innebar 
en kombination av kodningsmetoder för egenskaper, innebörder, 
värderingar och processer. Vissa avsnitt kodades ord för ord, i andra 
avsnitt var det stycken av text som kom att kodas som meningsbärande 
enheter beroende på utsagornas innehåll. Intervjuerna lästes igenom 
flera gånger, jag varvade mellan olika intervjuer, jämförde koder och 
de listor med koder som framträdde med varandra. I empirinära 
studier riskerar forskaren att gå vilse i data och deskriptioner riskerar 
att överskugga en teoretisk analys (Glaser, 2011). Alvesson och 
Sköldberg (2017) beskriver det som att ”forskningsprocessen antar en 
naiv karaktär av att hopsamla och tröska empiriskt material enligt 
någon sorts jordbruksmetafor” (s. 132). Detta stadie infann sig i mitt 
analysarbete vilket föranledde att jag kom att använda mig av 
databearbetningsprogrammet NVivo. Empiriskt material, koder och 
preliminära teman fördes in i programmet.  

Andra cykeln – mönstersökande och selektiv kodning 
I samband med att materialet fördes över till NVivo vidtog parallellt 
med den initiala kodningen en mera riktad mönstersökande kodning.  
Mönstersökande kodning (Miles & Huberman, 1994) präglas av att den 
är mera fokuserad och möjliggör att empirin organiseras och 
kategoriseras. Programmet gav mig en tydligare överblick över 
datamaterialet, koder och teman, dess innehåll och förhållande till 
varandra. Programfunktionerna annotations (noteringar) och memos 
(minnesanteckningar), användes på ett systematiskt sätt för att skriva 
analytiska memos. Analytiska memos är nedskrivna tankegångar med 
mål att reflektera över och tolka data (Saldaña, 2015). Ett verktyg som 
kan användas för många syften: lyfta frågor som väcks av empirin, 
koppla koder till varandra, se mönster och lyfta den datanära analysen 
i abstraktionsnivå  (Charmaz, 2014; Corbin & Strauss, 2008; Glaser, 
2011; Saldaña, 2015; Starrin, 1991). Analytiska memos användes i 
processen som ett centralt verktyg för att väva samman, jämföra koder 
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och teman i sökandet efter mönster, enheter och deras variationer. 
Därefter påbörjades ett mera aktivt sökande efter teori och begrepp, 
där jag letade i litteratur och andra studier efter uppslag och teorier. 
Förståelse och begrepp som växt fram ur data prövades mot formella 
begrepp och teorier, vilka i sin tur har testats som analysverktyg i 
relation till empirin, en analysteknik jämförbar med selektiv kodning  
(Charmaz, 2014; Saldaña, 2015). Teoretiska analysverktyg har valts 
utifrån deras förutsättningar att lyfta tolkningar till en högre 
abstraktionsnivå och bidra med teoretisk förståelse för empiriska 
fynd.50  De mönster som framträdde indikerade att informanterna i sin 
utformning av insatserna var inriktade mot att lyfta fram deltagarnas 
resurser och främja hälsa genom att utforma en sammansättning där 
såväl sociala faktorer, aktivitetsinnehåll som den fysiska miljön 
tillskrevs värde som resurser. Utgångspunkter som visade sig kunna 
förstås och vara förenliga med begrepp från den salutogena teorin 
(Antonovsky, 1991; M. Eriksson, 2015; Mittelmark & Bauer, 2017).  
KASAM och generella motståndsresurser har kommit att bli viktiga 
hjälpmedel för tolkning och analys av data samt för att relatera 
framväxande teman och kategorier med varandra. I den initiala 
kodningen i första cykeln hade teman växt fram som ställde krav på 
begrepp inriktade mot specifika aspekter. Exempelvis så visade sig 
anordnarna behöva hantera gränsdragningar mellan verksamhetens 
utrymmen och privata utrymmen. Temat bestod av koder som 
”deltagares behov”, ”privata behov”, ”tillgängliggöra” och 
”begränsningar”. För detta tema visade sig begrepp som privata zoner 
och halvprivata arenor (S. Olsson, 1991; S. Olsson, Sondén, & 
Ohlander, 1997) bidra till att analysera de gränsdragningar som 
informanterna tillskrev betydelse, men begreppets räckvidd och 
relevans för andra teman i analysen är begränsad.  

Den selektiva kodningen har skett i etapper. Den slutliga teoretiska 
analysen genomfördes efter det att det teoretiska ramverket 
                                                
50 Exempel på andra områden där teoretiska nycklar sökts och prövats mot de empiriska 
fynden är inom miljöterapi, se exempelvis Hagqvist and Widinghoff (2000); Jenner (2000) 
och socialpedagogik se exempelvis Cederlund and Berglund (2014); L. Eriksson and 
Markström (2000); Madsen and Larson (2006) som är mera traditionellt använda inom 
ämnet socialt arbete. Sökningarna kom även att omfatta teorier om rumslighet (Lefebvre, 
1991; Rönnlund & Tollefsen, 2016). Teorier och begrepp som slutligen valdes var de som 
utifrån mina tolkningar bedömdes ha goda förutsättningar att bidra med förståelse och 
insikter om helhet och delar utifrån de empiriska resultaten.  
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vidareutvecklats genom analysarbetet i delstudie tre. Ett arbete som 
generade teoretisk förståelse, exempelvis för teori om värde och 
mening i aktivitet (Erlandsson & Persson, 2014; Persson et al., 2001) 
och att tänka över socialt stöd som omfattande olika dimensioner, 
vilket kommit till nytta för teoretisk analys även av de empiriska 
regelbundenheter som framträtt i denna studie. 

5.5 DELSTUDIE	TRE	–	DELTAGARNAS	PERSPEKTIV		
Datainsamlingen i samband med delstudie två bidrog med viktiga 
bakgrundskunskaper för planering och genomförande av 
datainsamling i delstudie tre. I denna delstudie riktas fokus mot 
deltagarnas upplevelser och erfarenheter av att vara deltagare i 
insatserna.  

Urvalsförfarande	
Inklusionskriterier för deltagande var att informanten skulle ha 
deltagit i insatsen vid minst tjugo tillfällen. Intervjuer genomfördes 
med personer som deltog i eller som avslutat sitt deltagande i insatsen 
upp till tre månader före intervjun. Av de verksamheter som ingått i 
delstudie två lottade jag ut fyra verksamheter. Två inriktade mot 
arbetsrehabilitering och två inriktade mot daglig verksamhet. 
Kompletterande intervjuer med deltagare i daglig verksamhet 
genomfördes vid ett senare tillfälle, jag valde då en verksamhet som låg 
geografiskt nära.  

Handledarna blev ombedda att tillfråga samtliga deltagare som 
uppfyllde inklusionskriterierna, med undantag för en verksamhetkom 
det att innebära att samtliga deltagare tillfrågades. 51  Deltagare som 
samtyckte till att vara informanter kom att intervjuas. Personerna som 
tillfrågades hade  varierande förutsättningar att kommunicera verbalt 
och i skrift, skriftlig information om studien har därför utformas i två 
versioner. I intervjuer med personer som omfattas av LSS, aktualiseras 
behov av att bedöma personers beslutskompetens (Vetenskapsrådet, 
2017). Att bedöma en individs förutsättningar att ta ställning till 
informerat samtycke är ingen enkel fråga. I detta avseende fick jag 
förlita mig på anordnarna, utifrån deras kännedom om personen, att 
avgöra lämplighet och om anhöriga behövde vidtalas.  

                                                
51 I den verksamhet tidsramar uppfyllde inte samtliga deltagarna gränsen med tjugo tillfällen. 
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Den intervjuade gruppen kom att bestå av totalt arton personer, nio 
deltagare i arbetslivsinriktad rehabilitering och nio deltagare i daglig 
verksamhet. Samtliga intervjuade i daglig verksamhet hade fortfarande 
plats i insatsen. Fyra deltagare i arbetslivsinriktad rehabilitering hade 
avslutat sitt deltagande mellan 1 – 12 veckor innan intervjun.  

Datainsamling		
Intervjutillfället inleddes med att jag deltog vid morgonsamlingen för 
att presentera mig själv för gruppen. Vissa av informanterna hade jag 
träffat under datainsamlingen för delstudie två. Intervjuerna 
genomfördes under dagen där informanterna fick påverka formerna. 
Intervjuerna utformades mera som samtal än en formell intervju. 52 
Intervjufrågorna hade skrivits in för hand i ett mindre kollegieblock 
som stöd för mitt minne. Detta för att undvika att ha ett ”formulär” 
med frågor att utgå ifrån. I slutet av intervjun tittade jag i blocket för 
att kontrollera att samtliga frågor täckts av, följdfrågor anpassades till 
vad deltagarna berättade om under intervjuerna. Frågeguiden 
förändrades något under studien gång. Frågor lades till, då föregående 
intervjuer belyst aspekter jag inte tänkt på inledningsvis.53  

Intervjuerna varierade från 30 minuter till närmare 1 ½ timme. Här 
var det ibland en avvägning att hålla samtalet inriktat mot studiens 
innehåll och samtidigt inte avbryta den berättelse som informanten 
ville delge. Att intervjua kan vara en utmaning då det är svårt att 
förutsäga samtalets vändningar eller emotionella reaktioner från 
intervjupersonen. Detta försökte jag förhålla mig till på ett empatiskt 
och etiskt riktigt sätt. Varje intervju avrundades med frågan om det var 
något jag missat att fråga om, eller om det var något ytterligare de vill 
berätta. Detta föranledde ofta att deltagaren tog upp något ytterligare 
som de ville understryka vikten av. Intervjuerna spelades in på 
diktafon. Vid ”go-along”-intervjuer var det inledningsvis lite 
praktikaliteter med diktafonen och kameran som behövde förklaras för 
informanten. Min upplevelse var att både jag och informanterna 

                                                
52 Formerna för intervjuerna såg olika ut, ibland kombinerades Go-along intervjuer, intervju under 
aktivitet med sittande eller intervjuer på stående fot. Hälften av intervjuerna var sittandes i ett rum, 
tre personer valde då att använda fotodagböcker för att illustrera sina berättelser. Sex personer valde 
att guida mig runt i gårdsmiljön, två valde att ta en längre promenad för att visa projekt av betydelse 
och en intervju genomfördes i en arbetssituation som omfattade skötsel av djur. Det var högst 
individuellt hur deltagarna valde form för intervjun och kan inte kopplas till mönster i relation till 
deltagande i daglig verksamhet eller arbetslivsinriktad rehabilitering.  

53 För intervjufrågor, se bilaga 3 



94 

 

snabbt vande oss vid tekniken och att de inte kom att påverka 
innehållet i intervjun. Fältobservationer fanns på sätt och vis invävda i 
flera av intervjuerna, särskilt vid ”go-along” intervjuerna. Fotografier 
togs i samband med rundvandringarna, eller efter avslutad intervju för 
att illustrera aspekter som deltagaren specifikt lyft betydelsen av under 
intervjun.  

Tolkning	och	analys	
Tolkning och analysförfarandet följde en cyklisk process som påminner 
om förfarandet i delstudie två. Intervjuerna transkriberades näst intill 
ordagrant. Min utgångspunkt var att även i denna analys 
uppmärksamma deltagarnas upplevelser av miljö, aktivitet och sociala 
faktorer. I övrigt eftersträvade jag att friställa mig från andra teorier i 
mina genomläsningar av intervjuerna och i den öppna kodningen av 
materialet. Processen inleddes ”hands-on” med papper och penna, där 
materialet kodades för meningsbärande enheter.  Saldaña (2015) 
argumenterar för att den öppna kodningen sällan följer en given 
kodningsmetod, utan att den första cykeln ofta präglas av ett eklektiskt 
förhållningssätt. I min analys tillämpades inledningsvis en eklektisk 
kombination av kodningsmetoder, där jag tolkade materialet och 
kodade: beskrivningar, strukturer, egenskaper, känsloyttringar, 
värderingar och processer. Koderna kartlades därefter och 
sammanvävdes i preliminära teman.  Det empiriska materialet och 
preliminära teman överfördes till NVivo, antalet teman var vid detta 
tillfälle 35. Ett tema var exempelvis: inramning och former, som 
bestod av koder som styrning, struktur, bestämma själv, tempo, tid, 
rutiner och dagsform. Teman och variationer på olika teman har 
jämförts med varandra, avseende likheter och skillnader i sökande 
efter mönster. Analytiskt memoskrivande användes för att fånga mina 
reflektioner över enskilda meningsbärande enheter, men även för de 
mönster som framträdde i data och hur olika inslag samspelade med 
varandra. En viktig förtjänst med att använda NVivo i denna studie var 
att materialet kunde kodas och tematiseras, därefter kunde empiriska 
resultat från deltagare som tillhörde olika målgrupper skiljas åt och 
jämföras mot varandra. Att programmet specificerar antalet 
meningsbärande enheter som sorteras in under varje kod gör det 
möjligt att urskilja vad som var relevant för respektive målgrupp. 
Separata analysförfaranden gjordes i relation till målgrupp utifrån 
studiens andra frågeställning.  
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I den selektiva eller teoretiska kodningen (Charmaz, 2014; Saldaña, 
2015) har jag sökt teori utifrån de empiriska resultaten. Teoretiska 
nycklar har bidragit med insikter om det empiriska materialet, som lett 
till omtolkningar av empiriska fynd. En process som i sin tur har höjt 
abstraktionsnivån i mönstersökandet, från vardagsbegrepp till 
teoretisk förståelse. Även för de empiriska resultaten i denna studie 
visade sig den salutogena teorin vara tillämpbar men behovet av att 
komplettera med ytterligare teori och begrepp för att förstå 
informanternas beskrivningar av sociala faktorer, aktivitetsinnehåll 
och den fysiska omgivningen blev tydligt. Ett exempel på detta är att 
många koder berörde att informanternas “mående” varierade och att 
de värdesatte att den fysiska och sociala miljön var tillåtande för ”att 
kunna gå undan”. Upplevelser som kunde förstås med stöd av 
begreppet adaptiva resurser och teorier om restorativa (R. Kaplan & 
Kaplan, 1989; von Lindern et al., 2017) och stödjande miljöer (Grahn 
et al., 2010), som därmed kom att bli kompletterande begrepp och teori 
kompatibel med den salutogena modellen.   

Den abduktiva processen har slutligen lett till det teoretiska ramverk 
som sammanvävts för teoretisk förståelse för de empiriska 
regelbundenheter som framträtt i min tolkning av deltagarnas 
beskrivningar av sina upplevelser och vad de tillskriver mening. 
Ramverket är sammansatt för att bidra med förståelse från 
övergripande nivå till de olika delar och inslag som deltagarna 
framhåller, samt hur de kan förstås samspela med varandra. Detta är 
inte att betrakta som en slutlig förståelse, utan en ansats som visat sig 
vara fruktbar för en analys grundad i min tolkning av informanternas 
utsagor i denna studie.  

5.6 ETISKA	ÖVERVÄGANDEN	
Etiska överväganden har gjorts genom hela avhandlingsarbetet i val av 
forskningsproblem, genom min datainsamling, analys av empirin och 
rapportskrivning. Etiska reflektioner ger många möjligheter till 
självreflektion i relation till forskarrollen och en vidare kontext för 
forskningens roll i samhället. De grundläggande forskningsetiska 
principerna om informerat samtycke, rätt att avbryta deltagandet utan 
att ange skäl, informanternas rätt till integritet och avidentifiering i 
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hantering av data och i publicerat material54 (Vetenskapsrådet, 2011, 
2017), har alla noga iakttagits. Etiska överväganden utifrån informerat 
samtycke har tidigare presenteras i anslutning till respektive delstudie, 
då de ställt olika krav på praktiskt tillvägagångssätt. Upplägget av 
delstudie tre har prövats och godkänts i Regionala 
etikprövningsnämnden i Uppsala55.  

Att reflektera över etiska aspekter i forskning handlar ytterst om hur 
maktaspekter förbundna med forskarrollen påverkar genom hela 
forskningsprocessen (Miller, Birch, Mauthner, & Jessop, 2012). Ett 
etiskt förhållningssätt och maktaspekter är centrala i datainsamlingens 
olika steg, förhållningssätt i möten avseende såväl kroppsspråk som 
verbal kommunikation. Utbildning och forskning kan förknippas med 
makt. Deltagarna kan tillskriva mig kunskaper som jag inte har, vilket 
kan leda till att de förminskar sitt eget bidrag. Citatet nedan är exempel 
på hur jag hanterat en sådan situation:  

 
J: Är det något mer du tänker på, som vi inte har pratat om som du tycker är 
viktigt för dig? 
D: Nej, det vet jag inte. Du vet väl ganska mycket du. 
J: Nej, jag vet inget om att vara på den här arbetsplatsen. Det är därför jag är ute 
och frågar. Det är dina erfarenheter jag är nyfiken på.  

 
I delstudie två och tre har jag varit närvarande i lantgårdsmiljön, för 
deltagande observationer och intervjuer. Detta kan liknas vid att jag 
varit en gäst som bjudit in sig själv. Samtycke från samtliga deltagare 
har därför varit viktigt. Det är deras vardagsmiljö jag befinner mig i och 
därmed deras tid jag direkt eller indirekt gör anspråk på. Det har ställt 
krav på mig att vara lyhörd för de sociala koderna och människors 
önskemål, något som är en högst individuell avvägning. Jag har varit 
tvungen att förlita mig på min förmåga att känna in de situationer jag 
ställts inför och strävat efter ett reflekterande förhållningssätt i 
samband med dem. Feltolkningar i relation till olika situationer är 
omöjliga att undvika helt utifrån att människor har individuella åsikter 
om vad som är rätt och fel. Delstudie tre har i den mån det varit möjligt 
anpassats för att utjämna eventuella skillnader i makt och skapa möten 
där informanterna ges inflytande över intervjun och upplever trygghet 

                                                
54 När jag genomförde mina två första delstudier och skrev etikansökan för delstudie tre var det 
Vetenskapsrådet, 2011 som var aktuell därför anges denna skrift med som referens. Däremot 
beaktade jag Vetenskapsrådet, 2017 inför genomförandet av delstudie tre.  

55 Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala, diarienummer C2016/679 
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i situationen. Det har erbjudits alternativ för hur genomförandet ska 
utformas och om individen har känt behov, har de haft möjlighet att ha 
en person de själva valt närvarande.  

Makten över tolkningen och hur den presenteras är förknippad med 
ytterligare etiska överväganden. För mig har en central ambition varit 
att fånga det som framkommer ur empirin och hantera det på ett  
rättvist sätt. Riktning, möjligheter och begränsningar för denna 
ambition har styrts av min förmåga att tolka empirin utifrån mina 
individuella tankeramar och ställningstaganden. Jag har eftersträvat 
ett öppet förhållningssätt till kunskapssökande under denna process, 
vilket inneburit att jag aktivt sökt stöd, råd och vägledning av 
människor i min omgivning och i litteraturen.  

De formaliserade kraven på forskningsetik medför riktlinjer som måste 
följas. I delstudie två var forskningsintresset riktat mot insatsernas 
innehåll och intervjuer med verksamhetsansvariga, i samband med 
dessa gårdsbesök var det återkommande deltagare som ville berätta  
om sina erfarenheter och upplevelser. De var deltagare, vilket 
medförde att forskningsetiska principer hindrade mig från att använda 
det de förmedlade som empiriskt underlag. Inom mig uppstår då ett 
etiskt dilemma. Ska individerna inte hanteras som beslutskompetenta 
för att de omfattas av en samhällelig insats. Etiska principer och 
överenskommelser ska givetvis tillskrivas värde, men i vissa fall 
riskerar de att begränsa medborgares rättigheter att delge sin bild av 
världen i forskningssammanhang. Det deltagarna förmedlade 
användes som vägledande för metodval och datainsamling i delstudie 
tre.     

5.7 TROVÄRDIGHET	OCH	ÖVERFÖRBARHET	
Kapitlet avslutas med reflektioner över avhandlingens vetenskapliga 
kvalitet i relation till avhandlingsprojektet som helhet.56 Inledningsvis 
utifrån studiens trovärdighet därefter diskuteras resultatens 
överförbarhet.   

Trovärdighet  
Trovärdighet bör känneteckna hela forskningsprocessen (Haraldsson, 
2004). Trovärdighet eller validitet är en fråga om hur forskaren närmar 
sig studieobjektet, utformar forskningsfrågor, samlar in det empiriska 
                                                
56 Avseende enkätstudien har vissa aspekter som relaterar specifikt till denna metod berörts.  
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materialet, genomför tolkningar och analys, slutligen hur 
forskningsprocessen och resultaten presenteras för läsaren (Corbin & 
Strauss, 2008; Kvale & Brinkmann, 2014; Maxwell, 2013; Miles & 
Huberman, 1994). Enligt Maxwell (2013) garanterar inte metoder och 
strategier validitet men är grundläggande i processen för att hantera 
validitetsfrågor och öka resultatens trovärdighet.  I kvalitativ forskning 
är en betydelsefull kvalitetssäkring transparens och detaljerad 
beskrivning av de olika stadierna under forskningsprocessen. Detta har 
jag eftersträvat att göra på ett så sanningsenligt sätt som är möjligt. 

Metodtriangulering (Maxwell, 2013) har varit ett sätt att bidra till 
resultatens trovärdighet. Kombinationen av metoder har genererat ett 
empiriskt material från olika infallsvinklar. Empiri från olika 
datainsamlingsmetoder har använts för att jämföras och valideras mot 
varandra. Det har gett förutsättningar till jämförelser ur olika 
perspektiv, exempelvis att rimligheten i anordnas/handledarnas 
beskrivningar har kunnat ställas mot observationer och deltagarnas 
utsagor.  

Resultatets trovärdighet påverkas också av hur observationer och 
intervjuer har genomförts och vilken kvalitet dessa håller. Min 
utgångspunkt har varit att under intervjuerna få svar på mina centrala 
frågeställningar, men att samtidigt lämna utrymme för informanternas 
berättelser. Liknande utgångpunkter har varit styrande under 
deltagande observationer. I empirinära studier är i forskarrollen en 
ständig pendling mellan närhet och distans (Repstad, 2007). En 
svårighet att förhålla sig till i intervjusituationer är att objektivitet är 
ett ideal att sträva efter, samtidigt som det är ouppnåeligt. Mitt 
förhållningssätt har varit att eftersträva att förhålla mig på ett sådant 
sätt så att informanten förstår att jag inte förväntar mig ett visst svar. 
Inte heller att svar är  ”bättre” eller ”sämre” än andra, utan att 
informantens tankegångar och upplevelser är i fokus.   

En aspekt som aktualiserats genom hela arbetet är att vissa 
informanter har ett mera ordrikt språk. Miles och Huberman (1994) 
noterar att forskare har en tendens att lägga större vikt vid uttalanden 
från välartikulerade informanter. Detta har jag försökt att medvetet 
förhålla mig till för att en sådan snedvridning av data inte ska 
uppkomma. I detta hänseende har NVivo fyllt en viktig funktion, då 
programmet gör det möjligt att kontrollera det antal meningsbärande 
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enheter som underbygger slutsatser, om det är representativt för flera 
eller få informanter eller som underlag för jämförelser. 

I deltagarstudien var informanternas utsagor om insatsernas innehåll 
nästan uteslutande förenade med positivt värdeladdade ord. Detta 
trots att frågor ställdes i intervjuerna om de önskade att något vore 
annorlunda, eller om de upplevde utmaningar med sitt deltagande i 
insatserna. För att kontrollera framträdande mönster, valde jag 
exempelvis att återgå till empirin och söka efter modala hjälpverb. Ord 
som beskriver talarens attityd till eller bedömning på vilket sätt 
handlingen eller tillståndet sker. En kontroll som visade att det inte 
förekom ”tvungen”, ”måste”, ”bör”, ”skall”, ”behöver” i deltagarnas 
beskrivningar av aktiviteter utan istället betonades aktiviteter med ord 
som ”vill”, ”kan” eller ”får”.  

Avseende analysen finns också kvalitetskriterier att beakta. Teoretiska 
tolkningar har prövats, ibland har resonemangen varit hållbara, ibland 
har de lett till en återvändsgränd. Vidare har jag eftersträvat att bygga 
in variation i analysen utifrån att konfrontera mina huvudspår med 
data som inte passar in. Detta har exempelvis lett fram till mina 
resonemang om deltagarnas upplevelser av social samvaro som resurs 
eller psykosocial stressor. I sammanställning av resultat och analys  är 
ovan angivna strategier exempel på hur jag pendlat mellan det 
empiriska materialet och framväxande teoretiska tolkningar, för att 
kontrollera att tolkningen är grundad i data. Jag har haft en 
genomgående ambition att reflektera över såväl tolkning som analys i 
förhållande till vad som är rimligt, meningsfullt och trovärdigt. 

Överförbarhet:  
En vidare fråga är om mina resultat kan överföras till andra 
sammanhang, gälla andra personer och situationer.  

Delstudie ett var ett försök att mäta verksamheter inom ett område 
med en rad aktörer på lokal och regional nivå. Området har visat sig 
vara föränderligt över tid. De resultat som presenteras är ett tidsbundet 
försök att fånga ett rörligt mål. Utifrån min kännedom, våren 2020, har 
vissa av verksamheterna som deltog i enkätstudien avslutat sin 
verksamhet, samtidigt som sökningar på hemsidor visar att nya 
verksamheter har startats, regionala projekt har tillkommit och andra 
projekt har avslutats. Många av verksamheterna växer fram på 
gräsrotsnivå, ”bottom-up”, vilket gör att insatserna präglas av variation 
mellan lokala sammanhang. Resultaten indikerar dock att det finns 
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verksamheter och insatser i Sverige som har likheter med de 
verksamheter som återfinns i Nederländerna, Norge och 
Storbritannien.  

En form av överförbarhet från avhandlingens resultat ligger i att andra 
forskare kan använda sig av och bygga vidare på mina analytiska och 
teoretiska resonemang. Detta behöver inte nödvändigtvis vara för att 
studera insatser eller verksamheter som är naturbaserade, utgår från 
lantgårdsmiljöer eller är inriktade mot dagverksamheter inom ramen 
för arbete. Det kan också vara av relevans för dygnsvårdande 
verksamheter eller dagverksamheter där tillgängliggörandet av miljöer 
och aktiviteter används som verktyg för att främja människors hälsa.  

När det gäller praktisk tillämpbarhet kan mina resultat, analytiska 
reflektioner och slutsatser vara av intresse för den som vill organisera 
en liknande verksamhet, metodutvecklare av välfärdsinsatser, 
upphandlare av verksamheter eller personer som varit deltagare eller 
önskar delta vid liknande verksamheter.   
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6 KARTLÄGGNING	AV	VERKSAMHETER	OCH	INSATSER	
I detta kapitel presenteras resultaten från den nationella enkätstudie 
som genomfördes under 2015. Syftet med delstudien var att explorativt 
undersöka och beskriva verksamheterna och insatserna. Ett vidare 
syfte var att möjliggöra ett selektivt urval inför delstudie två och tre. 
Resultaten har sammanställts för att ge en övergripande bild av 
verksamheterna, insatsernas innehåll och tematiska mönster i vad 
anordnarna framhåller som insatsernas viktigaste bidrag till 
deltagarna. Undersökningsgruppens gemensamma utgångspunkt är 
lantgårdsbaserade gruppverksamheter under dagtid för deltagare med 
individuellt bedömda behov av insatsen. Kartläggningen bör förstås 
som en ögonblicksbild, föränderlig över tid.  

6.1 VERKSAMHETER	I	LANTGÅRDSMILJÖ	
Majoriteten av de svarande anger att verksamheterna de företräder är 
knutna till regionala nätverk eller projekt. Det medför regionala 
variationer av verksamheter i Sverige. De regioner som utmärker sig 
med flest verksamheter är Värmlands län, Region Skåne, Jönköpings 
län, Östergötlands län och Västra Götalands län. De benämningar 
anordnarna anger för att beskriva verksamheterna är: Grön arenagård, 
Grön rehabilitering, Grön omsorgs-gård, Naturunderstödd 
rehabilitering samt Häst- eller natur- och djurunderstödda aktiviteter. 
Grön arenagårdarna inriktar sig mot omsorg, rehabilitering och 
pedagogik 57 . Gröna omsorgsgårdar är främst inriktade mot daglig 
verksamhet enligt LSS, ibland kombinerat med daglig sysselsättning 
enligt SoL.  Naturunderstödd rehabilitering, NUR, används som 
benämning i Region Skåne. Grön rehabilitering används av 
verksamheter med olika projekttillhörighet samt gårdar som inte ingår 
i nätverk eller projekt.  

Det har lämnats till svarande att uppskatta i vilket stadium 
verksamheten befinner sig. Gränsdragningen mellan de olika stadierna 
är inte exakt utan en tolkningsfråga för den svarande. Graden av 
etablering kan antas vara kopplad till den tidsperiod verksamhet har 

                                                
57 I enkätundersökningen inkluderades verksamheter som vänder sig till barn och ungdom i grund- 
och gymnasieskola, vilket inordnas under benämningen pedagogisk inriktning. Denna inriktning 
kombineras vid några gårdar med rehabilitering eller omsorg. Det betyder att verksamheten tar emot 
olika deltagargrupper. Inga verksamheter med inriktning mot enbart pedagogisk verksamhet anger 
att de med regelbundenhet tar emot deltagare.   
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bedrivits och/eller antal deltagare i relation till verksamhetens 
uppskattade kapacitet. 58  Figur 6.1 illustrerar fördelningen av 
verksamheternas etableringsstadier. 

 

Figur 6.1, Antal verksamheter i olika etableringsfaser (n=88) 

Femtiofem enkäter har besvarats av svarande som bedriver pågående 
verksamhet som regelbundenhet tar emot deltagare. Av dessa angav 37 
verksamheter att de var etablerade, medan 18 verksamheter hade 
börjat ta emot ett fåtal deltagare. Undersökningen omfattar även 33 
svar från initiativtagare till verksamheter som befann sig i olika faser 
av att utveckla en verksamhet inom området. Femton enkäter 
besvarades av svarande som hade utformat en insats i lantgårdsmiljön 
men ännu inte hade deltagare vid gården. Arton initiativtagare befann 
sig i ett planeringsstadium där de övervägde att starta verksamhet vid 
den egna gården. På gruppnivå befann sig verksamheter som planerade 
inför en verksamhet i en orienteringsfas, vilket visade sig genom att 
många av de möjliga svarsalternativen var ikryssade, exempelvis 
gällande målgruppsinriktning, möjliga upphandlare och ett internt 
bortfall på frågor avseende omfattning och specifikt innehåll. Följande 
                                                
58 Verksamheterna har haft olika etableringsprocesser. Vissa verksamheter etablerar sig i samband 
med att ett flertal deltagarplatser upphandlas i samband med uppstart. Andra verksamheter har haft 
ett fåtal deltagare över längre tid och ser sig som etablerade, men uppger att de har kapacitet för fler 
deltagare.  
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resultatredovisning har inriktats mot de lantgårdar som vid tiden för 
enkätundersökningen hade pågående verksamhet med deltagare 
(n=55). I vissa avsnitt presenteras resultaten på svaren från de 
etablerade verksamheterna (n=37), som är en delmängd av de 55 med 
pågående verksamhet.   

Lantgårdarnas	karaktär		
I detta avsnitt presenteras vad som kännetecknar lantgårdarnas fysiska 
miljö och andra verksamheter vid gården. Resultaten grundar sig på 
svar från samtliga pågående verksamheter (n=55).  

Närmare hälften av lantgårdsmiljöerna beskrivs som småskaliga 
lantbruk och var tredje som en hästgård. En av tio gårdar beskrivs som 
trädgård med utomhusodling respektive större lantgård. Andra 
benämningar som anges är skogsgård, fårgård och medelstort 
lantbruk. Samtliga gårdar är belägna på landsbygd omgivna av olika 
former av natur, exempelvis skog, ängsmark, odlingar, djurhagar, 
vattendrag, sjö eller hav. Ingen av gårdarna är således belägen i 
stadsbebyggelse.  

Nio av tio verksamheter bedrivs vid eller i nära anslutning till den plats 
där verksamhetsansvarig har sitt boende. 59  Vid två tredjedelar av 
gårdarna finns en gemensam samlingslokal för gruppverksamhet 
fristående från bostadshuset. För etablerade gårdar (n=37) är 
samlingslokalen vid tre av fyra gårdar fristående från det privata 
bostadshuset. Samlingslokalerna är exempelvis belägna i gårdshus, 
ombyggda lador eller växthus. Vid samtliga gårdar ingår ladugård, 
djurstall eller häststall i den fysiska miljön. Många svarande angav att 
miljön även omfattar andra byggnader och utrymmen vid gården så 
som växthus, verkstäder, hantverkslokaler, vedskjul och bakstugor.  

Gemensamt för den fysiska miljön är att djur av olika sorter finns 
närvarande. Majoriteten av gårdarna har såväl lantbruksdjur som 
sällskapsdjur. De flesta gårdar har en kombination av tre djurarter eller 
fler. De vanligast förekommande djuren är hund och/eller katt som 
finns vid nästan samtliga gårdar. Hästar och höns finns vid tre av fyra 
gårdar. Får samt smådjur som kaniner och marsvin finns vid mer än 
varannan gård. Kor, grisar och getter återfinns vid var tredje gård. 

                                                
59  Verksamheter som inte utgick från privata gårdar var exempelvis lantgårdsmiljöer som ägdes av 
stiftelser eller föreningar, gårdar som hyrdes in för att bedriva kommunal verksamhet eller 
lantgårdar i kommunal ägo.  
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Andra djurarter som är representerade vid lantgårdarna är alpackor, 
åsnor och olika former av fjäderfän, exempelvis ankor. Av enkäten 
framgår inte i vilken utsträckning djuren är införskaffade för den 
sociala verksamheten eller om de ingår i gårdens befintliga 
djurbestånd. Samtliga verksamheter uppger att de använder sig av 
djuren som en integrerad del av den sociala verksamhetens 
aktivitetsutbud.  

Flertalet av de svarande uppger att de sociala verksamheterna utgår 
från aktiva lantbruksmiljöer. Åtta av tio svarande uppger att 
lantgården bedriver verksamhet inom en eller flera gröna näringar.60 
Vanligast är hästnäring, följt av skogsbruk och livsmedelsproduktion. 
Omfattningen av verksamheten framgick inte av enkäten, men 
produktionen inom gröna näringar har av vissa svarande angetts vara 
för självförsörjning. Utöver aktiviteter inom gröna näringar bedriver 
sex av tio gårdar verksamhet inom andra områden. I första hand så rör 
det sig om aktiviteter inom turism (exempelvis turridning och Bed and 
Breakfast),  uthyrning av lokaler (exempelvis inackordering av hästar) 
eller konferens och kursverksamhet. Vid två av tre etablerade gårdar 
sammanlänkas den sociala verksamheten med verksamheter inom 
gröna näringar, då vanligtvis genom skötsel av och aktiviteter som 
relateras till gårdens djur. Övriga svarande uppger att lantgården 
uteslutande är inriktad mot att bedriva den sociala verksamheten 
alternativt att det saknas sammanlänkning mellan 
verksamhetsgrenarna vid gården.  

  

                                                
60 Gröna näringar omfattar verksamheter inom jordbruk, skogsbruk, djurhållning och 
trädgårdsnäring.   
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Sociala	verksamheter	och	insatser	
I detta avsnitt redovisas svar från verksamheter med pågående 
verksamhet (n=55). Det finns ett antal olika lösningar för hur 
verksamheterna organiseras. Majoriteten drivs i privat regi, andra 
samorganiseras med upphandlare, vanligtvis kommunal socialtjänst 
medan några verksamheter drivs helt i kommunal regi. Om 
verksamheten bedrivs i privat regi varierar det om flera upphandlare 
köper platser för enskilda deltagare eller om en upphandlare köper 
samtliga platser.  

Upphandlare av deltagarplatser i verksamheterna som anges är 
kommunal socialtjänst, Arbetsförmedling, Försäkringskassa, landsting 
(regioner) och skolförvaltning. Ett mindre antal verksamheter har 
platser upphandlade av privata vårdbolag och samordningsförbund. 
De främsta målgrupperna som verksamheterna vänder sig till är 
personer med psykisk ohälsa, samt personer med utvecklingsstörning, 
långtidssjukskrivna, personer med neuropsykiatrisk diagnos. Därefter  
arbetslösa, personer med inlärningssvårigheter och elever i grund och 
gymnasieskola. Målgrupper som färre verksamheter inriktar sig mot är 
flyktingar, personer med missbruksproblematik och personer med 
demenssjukdom. Verksamheterna tar emot deltagare mellan två till 
fem dagar i veckan. Maximalt deltagarantal uppges varierar mellan tre 
och tjugo personer. Flera av verksamheterna uppgav att de hade 
kapacitet att ta emot fler deltagare än vad de gjorde vid 
undersökningstillfället.   

Nio av tio svarande har angett att någon eller några som arbetar i 
verksamheten har formell utbildning. De utbildningar som i första 
hand är representerade är inom hälso- och sjukvårdsområdet, 
exempelvis undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och 
sjukgymnaster. Därefter följer socionomer, personer med social 
omsorgsutbildning, beteendevetare samt personer med pedagogiska 
utbildningar, så som lärare eller socialpedagoger. Även utbildningar 
med inriktning mot lantbruk, trädgård, miljö finns representerade. Det 
är svårt att med exakthet ange omfattningen av antalet personer som 
arbetar som handledare i verksamheterna. Det varierar om 
verksamheterna bedrivs på heltid eller deltid, det vill säga om deltagare 
kommer till gården tre, fyra eller fem dagar per vecka.  Vid drygt hälften 
av gårdarna arbetar en person med den sociala verksamheten. Tio 
verksamheter har två heltidsanställda, fyra gårdar har tre 
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heltidsanställda och någon har fyra anställda. Verksamheterna med 
störst deltagargrupper (15-20 personer) och flest personal (3-4 
handledare) är samorganiserade med  socialtjänsten i en kommun eller 
drivs i kommunal regi. Det förekommer även gårdar som 
samorganiseras med kommunen och bedriver daglig verksamhet enligt 
LSS som har deltagargrupper på fyra personer och två personal. 
Formella krav på verksamheten kan ställas av upphandlare. För dagliga 
verksamheter i privat regi som vänder sig till deltagare med 
biståndsbeslut enligt LSS och SoL ställs krav på tillstånd från 
Inspektionen för vård och omsorg, IVO. 

Insatsernas	inriktningar		
I kartläggningen efterfrågades verksamheternas inriktning. Om flera 
alternativ var aktuella ombads den svarande att rangordna svaren från 
1-3. Enkätsvaren från de etablerade gårdarna (n=37) utgör underlag för 
denna del av redovisningen. 

Svarande som uppger en tydligt avgränsad inriktning mot en specifik 
målgrupp är totalt nitton. Av dessa är fem verksamheter inriktade mot 
rehabilitering för personer med stressrelaterad ohälsa. Tolv 
verksamheter anordnar daglig verksamhet för personer som omfattas 
av LSS. Två verksamheter anordnar daglig sysselsättning för personer 
som omfattas av socialpsykiatrin och har biståndsbeslut beviljat enligt 
SoL. Ovan beskrivna verksamheter anger att de riktar sig till en  
uppdragsgivare, exempelvis region/landsting, kommunal socialtjänst 
eller privat vårdbolag. Enkätsvaren påvisar att vissa verksamheter har 
ett flexibelt förhållningssätt inför att integrera personer med olika 
behov och förutsättningar. Nitton svarande anger att verksamheterna 
vänder sig till deltagare med en variation av förutsättningar och behov. 
Tre svarande som företräder verksamheter samorganiserade med 
kommunal socialtjänst anordnar daglig sysselsättning enligt SoL i 
kombinationen med daglig verksamhet enligt LSS. Ett annat exempel 
kan vara att en verksamhet som primärt är inriktad mot 
arbetslivsinriktad rehabilitering och/eller arbetsträning där 
arbetsförmedlingen upphandlar platser, samtidigt har deltagare med  
beslut om daglig sysselsättning enligt SoL. Detta är förutsättningar 
som leder till att det i flera av verksamheterna ryms deltagare med 
varierande syften och mål med insatsen. Flera svarande understryker i 
de öppna kommentarerna att insatsernas innehåll anpassas till 
deltagarnas individuella förutsättningar. I kartläggningen framkom att 
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endast enstaka svarande angett att de bedriver behandlingsinriktad 
verksamhet, eller har inslag av dessa målsättningar.      

Utformningen av insatserna är en anpassad arbetsdag för  
rehabilitering, arbetsträning, daglig sysselsättning/verksamhet. Vissa 
verksamheter har en tydlig inriktning exempelvis: rehabilitering 
alternativt daglig verksamhet. I andra verksamheter kan  
målsättningar för de enskilda deltagarna variera inom ramen för 
gruppverksamheten. En skiljelinje är om insatsen primärt syftar till 
återgång i arbete, arbetslivsinriktad rehabilitering/arbetsträning eller 
om insatsen utgör en anpassad arbetsplats över längre tid, daglig 
sysselsättning eller daglig verksamhet. Ibland är 
målgruppsinriktningen tydligt uttalad på verksamhetsnivå, ibland kan 
deltagarnas biståndsbedömda behov variera på individnivå inom 
ramen för en verksamhet.  

Deltagarnas tidsramar i insatserna 
Redovisningen under denna rubrik baseras på enkätsvaren från 
etablerade verksamheter (n=37). Deltagarnas tidsramar i insatserna 
grundar sig vanligtvis på beslut och bedömningar på individnivå. För 
den enskilde deltagaren varierar således tiden i verksamheten utifrån 
antal timmar per dag, antal dagar per vecka och deltagandet över tid 
från två månader till flera år. Deltagare med beslut från kommun och 
arbetsförmedling har individuella planeringar, vilket medför att 
tidsramarna kan variera för den enskilde deltagaren samt ändras över 
tid. Dessa deltagare har vanligtvis beslut om tre månader med 
möjlighet till förlängning, ibland upp till ett år. Omfattas deltagarna av 
LSS kan gården vara en arbetsplats över många år. För deltagare med 
beslut enligt SoL är det svårare att utifrån enkätsvaren få en bild över 
deltagarnas tid i verksamheterna. NUR följer en förutbestämd 
tidsstruktur utifrån generella upphandlingar. Tidsramarna för dessa 
insatser är sex timmar per dag, tre dagar per vecka under 8-12 veckor.  
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6.2 INSATSERNAS	STRUKTUR	OCH	INNEHÅLL	
Ytterligare ett syfte med enkäten var att kartlägga insatsernas dagliga 
struktur och de aktiviteter som utgör återkommande inslag i 
insatserna. Sammanställningen av dessa resultat presenteras i följande 
avsnitt. Resultaten baseras på de enkätsvar som inkommit från 
pågående verksamheter, antal svar 55.  

Den	dagliga	strukturen	–	en	anpassad	arbetsdag	
I samtliga verksamheter har insatserna den yttre strukturen av en 
anpassad arbetsdag. En genomsnittlig dag är sex timmar. Antal 
klocktimmar för den enskilde deltagaren kan i vissa fall variera från två 
till åtta timmar, utifrån biståndsbedömda behov för den enskilde 
deltagaren. Dagarnas aktivitetsflöde har stora likheter i de olika 
insatserna. Även om vissa variationer förekommer utifrån 
individanpassning och för verksamheter knutna till Naturunderstödd 
rehabilitering i landsbygd, NUR.     

”En vanlig dag” i insatsen illustreras nedan genom två typexempel på 
scheman. Schema nummer ett är den vanligaste strukturen som 
förekommer i verksamheter med olika inriktningar. Schema nummer 
två förekommer i de verksamheter som omfattas av NUR men även i 
andra verksamheter där platser upphandlas av regioner eller landsting. 
Betonas bör att dessa scheman är typexempel. Flera svarande har i 
enkätsvaren framhållit att det förekommer individanpassade upplägg 
för deltagarna.  

Schema 1. Typexempel på daglig struktur 
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Schema 2. Exempel på daglig struktur vid NUR-gårdar 

 

Dagarna inleds med en gemensam morgonsamling, kring fika eller 
frukost. Förmiddagens arbetspass består av djurunderstödda 
aktiviteter, den vanligaste förmiddagsaktiviteten utgår från vardaglig 
skötsel av djuren, utfordring, utsläpp och mockning. I insatser som 
bedrivs inom NUR har deltagarna ibland schemalagd ”egen tid” eller 
vila innan aktivitetspasset fram till lunch inleds. I de insatser där dagen 
sträcker sig över lunch intas måltiden gemensamt. Efter lunchen följer 
dagens andra aktivitetspass. Detta pass inriktas mot mera varierande 
aktivitetsinnehåll och kan omfatta små och större projekt i olika 
former. Dagarna avlutas vanligtvis över en gemensam fika. 
Aktivitetspassens innehåll uppges variera och anpassas till årstid, detta 
gäller särskilt aktiviteter under eftermiddagarna.  

Svarande från en av tre gårdar uppger att de använder sig av eller är 
inspirerade av specifika arbetsmodeller eller arbetsmetoder. Vanligast 
förekommande är att verksamheter är inspirerade av 
Alnarpsmodellen, även om gården inte är kopplad till NUR. Om 
inspirationen gäller att ordna den fysiska miljön enligt modellens 
bärande idéer och/eller struktur och aktivitetsflöde framgår inte. Inga 
verksamheter anger att de har en sammansättning av 
tvärprofessionella team. Arbetsmetoder som nämns av enstaka 
svarande är kognitiv beteendeterapi, motiverande samtal samt 
tydliggörande pedagogik. I vilken omfattning dessa arbetsmetoder 
påverkar innehållet i insatserna framgår inte av enkäten. Det är också 
oklart om de används i renodlad form eller om centrala utgångspunkter 
för metoderna inspirerar handledarna i arbetet med deltagarna.  

En del gårdar är belägna med närhet till busshållplats. Hälften av 
gårdarna organiserar transport av deltagarna till och från gården vid 
behov. Vissa deltagare har färdtjänst beviljad, andra deltagare tar sig 
på egen hand till och från gården med egen bil eller kollektivtrafik. Den 
dagliga strukturen omfattar en växling mellan gemensamma 
samlingsstunder och aktivitetspass. Innehållet är byggt kring en 
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struktur med djurunderstödda, rutinmässiga inslag, under 
förmiddagen och mera varierande aktiviteter under eftermiddagarna. 

Aktivitetsinnehåll	
Under följande rubrik presenteras det aktivitetsinnehåll som uppgetts 
med regelbundenhet ingå i insatserna. I enkätsvaren var det möjligt för 
de svarande att ange samtliga relevanta svarsalternativ, vilka redogörs 
för i absoluta tal i tabellerna 6.2- 6.5.   

 

I tabell 6.2 nedan presenteras förekomsten av olika former av sociala 
och psykosociala aktiviteter i insatserna (antal svar 55).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Social samvaro i form av gemensamma fikastunder ingår i samtliga 
insatser. Även gemensamma måltider är ett vanligt inslag. I närmare 
hälften av verksamheterna tillreds även maten gemensamt.  Planering 
av aktiviteter och problemlösning relaterat till praktiska 
arbetsuppgifter är vanligt förekommande inslag. Informella samtal om 
individens situation och problem är en vanligare samtalsform än 
inplanerade stödsamtal. Syfte med inplanerade stödsamtal 
framkommer inte av enkäten. Vissa insatser anger att de har 
inplanerade terapisamtal, syftet med samtalen framkommer inte av 
enkäten, ej heller om de erbjuds på individnivå eller omfattar samtliga 
deltagare.   
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Utomhusaktiviteter presenteras i tabell 6.3 nedan. Aktiviteter utomhus  
ingår i samtliga insatser men vad de omfattar kan variera, (antal svar 
55). 

 

 
De vanligaste inslagen av utomhusaktiviteter är promenader, 
trädgårdsskötsel och odling. Friluftsliv i olika former och att bygga 
hagar ingår i fler än hälften av insatserna. Aktiviteterna kan förstås 
vara naturunderstödda på olika sätt och är ofta kopplade till vardagliga 
uppgifter i en lantgårdsmiljö.    

Djurunderstödda aktiviteter ingår som ett dagligt och regelbundet 
inslag vid samtliga lantgårdar, se tabell 6.4 nedan, (antal svar 55).  

 

 
Vilka djur som omfattas och aktiviteternas innehåll varierar. Utfodring 
och skötsel av lantbruksdjur och närkontakt med husdjur är de 
vanligaste aktiviteterna. Det kan omfatta skötsel av exempelvis hästar, 
kor, getter, får och höns. Djurunderstödda aktiviteter som ridning, 
körning och promenader med hästar ingår i mer än hälften av 
verksamheterna.    
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Aktiviteter med utbildande inslag, se tabell 6.5 nedan, uppges ingå som 
ett återkommande inslag i fyra av fem insatser (antal svar=55). 

 

Utbildande inslagen som framgår av enkätsvaren är i första hand 
kopplade till utförandet av praktiska aktiviteter. Vanligast är lärande 
kopplat till djurvård och djurhantering, därefter trädgård, odling och 
matlagning. I närmare hälften av insatserna ingår hantverksarbete. 
Formerna eller innehåll i aktiviteter som riktar sig mot stresshantering 
framgår inte av enkäten.  

De aktiviteter som presenterats i tabellerna är en sammanställning av 
insatsernas innehåll utifrån vad som framkommit av enkätsvaren. 
Tabellernas innehåll är inte heltäckande för de aktiviteter som 
förekommer i insatserna. I anslutning till frågorna har svarande gett 
exempel på andra inslag som utflykter, studiebesök, studiecirklar, 
bakdagar, sång och musik. 

Reflektion	över	dagarnas	struktur	och	aktivitetsinnehåll	
Mönster som kan urskiljas är att gemensamma samlingar samt natur- 
och djurunderstödda aktiviteter ingår i de dagliga aktiviteterna. 
Huvuddelen av de aktiviteter som ingår i insatserna kan förstås vara 
kopplade till vardagliga sysslor i lantgårdsmiljö och kan omfatta inslag 
av praktiskt lärande. Verksamheterna tycks ha en övergripande idé om 
att sammanväva en struktur av en anpassad arbetsdag, ”informellt” 
socialt stöd, aktiviteter och miljö för att uppnå mål och syfte anpassade 
för personer med olika förutsättningar. Tidsramarna varierar mellan 
olika verksamheter, men anges även variera för deltagarna på 
individnivå vid flertalet av insatserna. Det framkommer också att den 
dagliga strukturen skiljer sig åt i viss mån mellan olika verksamheter.   
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6.3 STÄRKA	INDIVIDEN	INOM	RAMARNA	FÖR	EN	ANPASSAD	ARBETSDAG		
I detta avsnitt presenteras en kvalitativ innehållsanalys av svaren på 
enkätens öppna frågor avseende verksamhetsansvarigas tankar om 
insatsernas innehåll och deras bidrag till deltagarna. Underlaget för 
analysen är svaren från de svarande som företräder etablerade 
verksamheter (n=37). Analysen har lett fram till tre kategorier som 
utgör centrala komponenter i insatserna. Dessa kategorier är socialt 
sammanhang, meningsfulla aktiviteter och hälsofrämjande miljö. 
Kategorierna samspelar med varandra och leder fram till kategorin 
”Stärka individen inom ramarna för ett anpassat arbete”.  

Svarandes beskrivningar av insatsernas viktigaste bidrag till deltagarna 
kan förstås i termer av sociala, psykosociala och hälsofrämjande mål. 
De sociala målen relateras till att erbjuda en struktur och tillhörighet i 
en social gemenskap, där deltagarna ingår i ett socialt sammanhang 
inom ramarna för ett anpassat arbete. Psykosociala mål som 
framträder är att stärka individers självkänsla, självförtroende och 
känsla av meningsfullhet. Hälsofrämjande mål som framträder är 
understödjandet av goda vanor genom exempelvis ökad fysisk aktivitet, 
förbättrade kostvanor samt att deltagarna får möjligheten att göra 
glädje- och lustfyllda aktiviteter som förväntas bidra till ökad 
livskvalitet och välbefinnande. Specifikt de hälsofrämjande målen 
tycks vara relaterade till att deltagarna i sammanhanget vid gården kan 
lära om sitt eget välbefinnande. 

Det varierar vilka mål som framhålls av respektive 
verksamhetsansvarig. Exempelvis skriver en svarande: ”Trygghet, 
struktur, rutiner. Förbättrade sov- och matvanor. Nya tankar, 
drömmar och insikter. Hjälp att bryta isolering och destruktiva 
livsmönster. Möjlighet att växa i en tillåtande miljö. Kontakt med djur 
och natur. ” Andra svarande anger mera övergripande beskrivningar 
som ”meningsfulla aktiviter som bidrar till ökad självkänsla och 
välmående.” Detta kan tolkas som att verksamhetsansvariga betonar 
olika målsättningar för deltagarna och att målsättningarna kan variera 
mellan de olika verksamheterna. Oavsett vilka mål eller kombinationer 
av målsättningar de svarande betonar som vägledande för sin 
verksamhet beskrivs insatsernas bidrag till deltagarna vara en 
kombination av: socialt sammanhang, meningsfulla aktiviteter och en 
hälsofrämjande miljö. 
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Socialt sammanhang 
Det sociala sammanhanget vid gården framhålls som en social 
gemenskap. I relation till det sociala så lyfts glädje, tillhörighet, 
delaktighet och gemensamma upplevelser fram som viktiga delar. 
Djurens betydelse betonas. Mera övergripande förväntas 
sammanhanget ge deltagarna en struktur på dagen. En daglig struktur 
som kan bryta deltagares isolering och bidra till en normalisering för 
deltagarna i relation till samhället. Insatsen innebär daglig 
sysselsättning anpassad till individens förutsättningar och har yttre 
ramar och struktur av en anpassad arbetsplats. Inom dessa yttre ramar 
framhålls att insatserna anpassas till syften som är tänkta att bidra till 
rehabilitering, arbetsträning eller meningsfull sysselsättning över tid.    

 
Meningsfulla aktiviteter 
Aktiviteter är en central del av insatsernas innehåll och beskrivs ofta i 
termer av att vara meningsfulla. Mening i aktivitet är en subjektivt 
upplevelse (Erlandsson & Persson, 2014; Persson et al., 2001). Det som 
lyfts fram som meningsskapande är exempelvis att ”vårda istället för 
att vårdas” och ”att känna sig behövd” i skötsel av djuren. Särskilt 
framträdande är den betydelse svarande tillskriver djurunderstödda 
aktiviteter och de förutsättningar samspelet med djuren förväntas 
bidra med till deltagarna. Vidare framhåller flera svarande att 
aktiviteterna anpassas till deltagarnas intresse och motivation, 
arbetstempo och främja utveckling av förmågor och bemästrande av 
olika praktiska situationer. En annan aspekt är att de sysslor som utförs 
under dagarna också bidrar till ”goda vanor” för deltagarna, såsom 
fysisk aktivitet, matvanor och att utföra lustfyllda aktiviteter.  

Hälsofrämjande miljö 
Gårdsmiljöns ”naturnära” och ”djurnära” karaktär är en viktig 
komponent. Miljön beskrivs med ord som rofylld, lugn, vacker och 
naturlig. I svaren framträder tydligt tankar om att miljöer och natur 
påverkar människor på olika sätt. Djuren, naturen och utevistelser 
förväntas ge förutsättningar för deltagarna att uppleva en naturlig 
rytm, struktur och bidrar till deltagarnas upplevelser av välbefinnande. 
En annan aspekt är att miljön ger förutsättningar till fysisk rörelse och 
utevistelser. 
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Sammanfattning	och	reflektioner		
Kartläggningen kom att omfatta 55 dagverksamheter som har 
pågående aktiviteter med deltagare. En betydande del av 
verksamheterna har kopplingar till samarbeten eller projekt på 
regional nivå, men fristående lokala initiativ förekommer också. 
Kartläggningen indikerar att förutsättningarna att bedriva en 
verksamhet och dess former förhandlas fram i det lokala eller regionala 
sammanhanget, mellan verksamhetsansvariga (ofta privata 
gårdsägare) och upphandlare. Den fysiska omgivningen som 
verksamheterna tar sin utgångspunkt omfattar en variation av miljöer, 
inomhus och utomhus, med närhet till natur. Såväl sällskapsdjur som 
lantbruksdjur är närvarande i majoriteten av miljöerna, något som i 
tidigare studier beskrivits bidra med specifika förutsättningar som 
utgångspunkt för insatser med sociala mål (Hassink et al., 2017).  

I Sverige likt vad som finns beskrivet från andra länder (Sempik et al., 
2010) inriktas verksamheterna mot deltagare med olika definierade 
behov av stöd. De främsta deltagargrupperna är personer med psykisk 
ohälsa, personer med utvecklingsstörning, personer med 
neuropsykiatriska diagnoser och långtidssjukskrivna. Utifrån 
enkätsvaren är inte möjligt att fastställa den till antal största 
deltagargruppen. Resultatet tycks vara samstämmigt med 
beskrivningar av insatsernas inriktningar mot deltagare med olika 
förutsättningar och behov i andra länder (Elsey, Bragg, Elings, et al., 
2014; Hassink, 2017). Nationella skillnader i målgruppsinriktningar 
som kan noteras är att personer med demenssjukdom är en vanlig 
målgrupp för verksamheter i Nederländerna (de Bruin et al., 2013) en 
deltagargrupp som endast är aktuellt vid några verksamheter i Sverige. 
I det norska sammanhanget beskrivs personer med 
missbruksproblematik vara en framträdande deltagargrupp (Berget & 
Braastad, 2008) vilken endast enstaka verksamheter vänder sig till i 
Sverige.61     

  

                                                
61 Däremot förekommer det att  HVB-hem riktade mot olika målgrupper använder sig av 
lantgårdsmiljöer och lantgårdsunderstödda aktiviteter som utgångspunkt för insatserna i Sverige.  
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En tydlig tendens i resultaten är att majoriteten av verksamheterna  
vänder sig till personer som under en period eller mera varaktigt har 
behov av en anpassad arbetsplats och anpassad sysselsättning. 
Insatserna anpassas för att uppnå olika syften och mål för deltagarna, 
arbetsträning, rehabilitering, daglig sysselsättning eller daglig 
verksamhet. Vissa insatser har en tydlig inriktning på 
verksamhetsnivå, andra verksamheter inkluderar deltagare med en 
större variation i relation till vad insatsen primärt syftar till. 

Den dagliga strukturen tycks i första hand följa en vardaglig rytm och 
vardagliga aktiviteter i lantgårdsmiljö under ledning av en eller flera 
handledare. Inslag av stödjande samtal har vanligen en informell 
inramning och insatserna omfattar sällan inslag som är inriktade mot 
behandling eller terapi. Utgångspunkter förenliga med tidigare 
beskrivningar av insatsformen i andra länder (Granerud & Eriksson, 
2014; Leck et al., 2013; Sempik et al., 2010). Granerud och Eriksson 
(2014) som studerat insatser i det norska sammanhanget beskriver att 
aktiviteterna i insatserna är strukturerade, men inte inramade som ett 
specifikt behandlings- eller rehabiliterings program utan har fokus 
främst på vardagliga aktiviteter. Det övergripande innehållet visar sig 
ha betydande likheter, samtidigt är det framträdande att det finns 
skillnader och variationer mellan olika verksamheter. Vidare att 
individanpassning av insatsernas innehåll betonas av många svarande 
i enkätens öppna frågor.  

Analysen av öppna enkätsvar visade att anordnarna uttrycker en 
ambition att stärka deltagarna inom ramen för en arbetsdag.  I svaren 
blir det framträdande att de beaktar ”det social”, meningsfulla 
aktiviteter och naturliga miljöer i utformningen av insatserna. Resultat 
som är samstämmigt med de grundelement som identifierats som 
gemensamma för naturbaserade insatser i den internationella 
litteraturen (Bragg & Atkins, 2016). Det är framträdande att de utgår 
ifrån att naturmiljöer och djur är performativa resurser tillgängliga i 
sammanhanget, i vilka de tar sin utgångspunkt för att uppnå sociala 
och hälsofrämjande mål för deltagarna. 

Innan resultat och analyskapitlen ur anordnar/handledar- samt 
deltagarperspektiv presenteras, ges i kapitel sju en beskrivande 
bakgrund över insatsernas sammanhang.    
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7 BESKRIVNING	AV	INSATSERNAS	SAMMANHANG	
Kapitlet är utformat för att ge en beskrivande bild av de miljöer, 
aktiviteter och social sammanhang, som insatserna tar sin 
utgångspunkt i. Beskrivningarna är en sammanställning av  
observationer som gjorts under mina besök vid gårdarna. Syftet är ge 
en bakgrundsteckning för att öka förståelsen för insatsernas kontext 
inför kapitel 8 och 9, där resultat- och analys ur anordnar/handledar- 
respektive deltagarperspektiv presenteras.       

7.1 LANTGÅRDARNAS	FYSISKA	MILJÖ		
Lantgårdsmiljön avser den geografiska plats som är utgångspunkten 
för den sociala verksamheten. Gårdens karaktär varierar beroende på 
var den är belägen, omgivande natur, odlingar, byggnader, djur och 
människor som vistas här. En del gårdar ligger avskilda från annan 
bebyggelse, medan andra har grannar och kringliggande bostadshus i 
närheten. Lantgårdarna är omgivna av naturmiljöer i olika former, så 
som skog, grässlätter, gärden, djurhagar, bäckar, sjöar eller havet. 
Vissa av gårdarna är omgivna av skog medan andra är placerade med 
milsvid utsikt, med en stor variation där emellan. Lantgårdarnas 
förutsättningar varierar beroende på gårdens storlek och tillgängliga 
miljöer inomhus, i uthus och i omgivningarna. Miljön ägs av 
privatpersoner som beslutar om gränsdragningar för vilka utrymmen 
som tillgängliggörs för deltagargruppen. Gränser i den fysiska miljön 
utgörs av omgivande växtlighet, odlade marker, häckar, skogspartier, 
djurhagar, staket, byggnader och vägar. I följande avsnitt beskrivs de 
fysiska miljöer som insatserna utgår ifrån.  

Verksamhetens entré – gårdsplanen och samlingslokal: 
Mina beskrivningar av gårdsmiljöerna inleds vid gårdsplanen. Det är 
här mina besök vid gårdarna inleds och avslutas. Gårdsplanen utgör 
ofta navet i en lantgårdsmiljö. Den är belägen där människor passerar 
på sin väg mellan olika platser, byggnader och aktiviteter. En plats som 
ger överblick över miljön och utgör ofta en plats för möten under 
dagarna. Har man besökt några lantgårdar tidigare är miljöerna 
bekanta. Exempelvis vad olika byggnader och platser har för funktioner 
och vad de kan tänkas omfatta för aktiviteter, såsom stall, ladugård, 
bostadshus, hagar, gödselstack, trädgård, odlingar, verkstad, vedbod 
och sittplatser. Samtidigt innebär en gårdsmiljö och gårdsplan att 
gränserna för allemansrätten passerats. Behovet av att möta någon 
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som ger socialt tillträde och guidar mig i den sociala arenan blir 
påtaglig. Detta är ett illustrativt exempel på hur fysiska omgivning 
samspelar med sociala och psykosociala dimensioner.  

 

  
Exempel på en gårdsplan vid en ladugård 

Samlingslokalerna är verksamhetens gemensamma utrymme inomhus 
och är förlagda till olika former av byggnader, gårdshus, inredda lador, 
växthus eller gårdens kök. Det är här gruppen samlas för fika och 
eventuella måltider. I samtliga samlingslokaler finns bord och stolar, 
möjlighet att bereda fika eller komplett köksutrustning. Där finns 
omklädningsrum eller en farstu där ytterkläder och skor förvaras. När 
samlingslokalen är belägen i ett gårdshus eller bostadshus finns ofta 
fler rum att tillgå, exempelvis rum avsedda för vila eller 
hantverksarbete. Bostadshuset är oftast avskilt från de utrymmen som 
tillgängliggörs för deltagargruppen. Samlingslokalernas karaktär 
varierar mellan hemmiljö, hemlik miljö och eller en mindre, informell 
arbetsplats. Hundar eller katter är vanliga följeslagare även i 
samlingslokalerna. Vid gårdarna i studien finns inga avskilda 
personalrum, utan deltagare och anordnare har samlingslokalen som 
gemensam yta. Arbetsrutinerna för handledarna är ofta så att de inte 
har formella raster under dagarna.  
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Byggnader för djur och andra utrymmen:  
Ladugårdar eller djurstallar finns vid samtliga verksamheter. Det är 
utrymmen som är navet för flera av de dagliga aktiviteterna. Stallen 
omfattar från två till tio boxar. På vissa gårdar är det flera mindre 
byggnader för olika djur, i andra ladugårdar återfinns flera sorters djur 
i samma byggnad. Djurhållningen är småskalig, det vill säga att det inte 
är så många individer av samma djursort. Det vanligaste större djuret 
som återfinns vid gårdarna är hästar, vid några gårdar finns även några 
kor. Andra lantbruksdjur är får, getter, åsnor och grisar. Det finns även 
smådjur som kaniner och marsvin. Höns är också ett vanligt inslag.    

Stallmiljöer och ladugårdar påminner om varandra oavsett gård. 
Liknande utrymmen samt utrustning för djurskötsel återfinns på alla 
gårdar. Utöver djurens namn och ibland foton, samt eventuella 
foderscheman är skriftliga arbetsrutiner ett ovanligt inslag i 
djurstallarna. Hagar, inhägnader och ibland ridbanor är också en del 
av utomhusmiljön. Vissa hagar är permanenta, andra byggs 
provisoriskt för att ge tillfälligt bete. På någon gård går getter, 
minigrisar och fjäderfän fritt runt på gårdsplanen, medan får, hästar 
och kor går i sina respektive hagar. Det är inte bara byggnader för djur 
som ingår i utomhusmiljöerna, vid flera gårdar finns också utrymmen 
för andra aktiviteter exempelvis vedhantering, snickarbod och 
verkstäder. Utrymmen som används för olika former av projekt, 
exempelvis för att bygga fågelholkar, insektshotell eller för att meka 
finns också vid vissa gårdar.  

Odlad och omgivande natur:  
Trädgårdsmiljöer och odlingar av grönsaker, frukt och blommor ingår 
i varierande utsträckning i gårdsmiljöerna. Vissa gårdar har främst 
fokus på djuren, medan andra gårdar också har odlingar som en del av 
miljön. Det odlas i pallkragar, grönsaksland och växthus. Några gårdar 
har trädgårdsmiljöer inspirerade av eller förenliga med 
Alnarpsmodellen, vilket innebär att de omfattar naturrum med olika 
karaktär. De odlingar som ingår i verksamheterna är småskaliga. Det 
odlas för att användas inom ramarna för verksamheten eller växter för 
trevnad. Eventuella odlingar som ingår i övriga näringar vid gården, 
såsom sädesfält, är en del av den omgivande miljön men omfattas inte 
av verksamheten. Gräsmattor är en form av odlad natur som däremot 
oftare ingår i verksamheternas fysiska ytor.   
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Exempel på en odlingsyta utanför en samlingslokal 

Andra fysiska miljöer som med regelbundenhet ingår i verksamheterna 
är den omgivande landsbygden, skogen och vattendrag. De är 
vanligtvis förbundna med aktiviteter såsom promenader, ridturer eller 
arbetsuppgifter. Fysiska utrymmen förlagda utomhus är påtagligt 
föränderliga över tid. Väderväxlingar under dagen och årstider präglar 
miljöerna och de aktiviteter som aktualiseras. Utomhusmiljöerna 
ställer krav på att klä sig efter väder och årstid.  
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7.2 SOCIALA	SAMMANHANG	 	
De aktörer som möts i det vardagliga sammanhanget är handledare, 
deltagare och djuren. Deltagargruppens sammansättning beskrivs vara 
lika från dag till dag eller variera något mellan veckans olika dagar 
beroende på deltagarnas individuella tidsramar. I vissa verksamheter 
har gruppen samma deltagare över flera år eller flera månader. I andra 
verksamheter kan gruppens deltagare bytas ut mera kontinuerligt då 
intaget är löpande och deltagarnas tidsramar bestämda till åtta veckor. 
Vid de flesta verksamheter har deltagarna själva tagit initiativet att 
söka sig till verksamheterna, ibland vägledda av någon i deras sociala 
nätverk eller personer anställda på vårdcentraler, kommunal 
socialtjänst, arbetsförmedling eller andra stödfunktioner i samhället.  

Handledare 
Anordnarna antar rollen som arbets- eller handledare. Gemensamt för 
ledarskapet är att det med tydlighet framgår vem eller vilka som är 
handledare och har det övergripande ansvaret för gruppen, strukturen, 
aktivitetsflödet och är behjälpliga med vägledning i aktiviteter. 
Handledaren blir därmed en nyckelaktör som ytterst ansvarar för 
arbetsledning av deltagargruppen och handledning av deltagarna. 
Handledarnas styrning av dagens struktur ser olika ut i  
verksamheterna. I de flesta verksamheter har deltagarna inarbetade 
rutiner med individuella arbetsuppgifter som följer efter 
morgonsamlingen. I andra verksamheter tillfrågas deltagarna om vad 
de har önskemål att göra utifrån tillgängliga alternativ. I en verksamhet 
tilldelas mindre arbetsgrupper olika arbetsstationer. I vissa 
verksamheter är gruppen mera sammanhållen av handledaren under 
dagens lopp. I andra verksamheter så sprider deltagarna ut sig med 
högre grad av självständighet i gårdsmiljö efter morgonsamlingen.  

Handledaren/handledarnas personlighet, kunskaper, intressen och 
ledarstil är central för den sociala praktiken vid gården. Det, liksom 
gårdens förutsättningar i övrigt, bidrar till att verksamheternas 
karaktär skiljer sig åt. Hens ledarskap påverkar aktivitetsflödet, 
pendlingen mellan gruppinriktade och individuella aktiviteter samt 
vilka fysiska utrymmen som inkluderas och tillgängliga aktiviteter. 
Underbyggande idéer och tankegångar som ligger till grund för 
anordnarens utformning av  insatsernas innehåll är styrande för de 
villkor och värderingar som inramar gruppens sociala normer. 
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Deltagare och deltagargrupperna  
Deltagargrupperna omfattar personer vars deltagande syftar till 
rehabilitering, arbetsträning, daglig sysselsättning eller daglig 
verksamhet. Deltagarna har olika behov, förutsättningar och grader av 
självständighet i relation till olika aktiviteter. Vissa deltagare har en 
hög grad av självständighet i aktiviteterna, andra personer har ett mera 
omfattande behov av handledarens stöd. Detta kan också variera 
beroende på aktivitetsinnehåll. 

Tre av verksamheterna är inriktade mot arbetslivsinriktad 
rehabilitering. Målet är då att insatsen ska vara ett steg mot en återgång 
till arbetslivet eller en annan mera varaktig lösning. Tre av 
verksamheter har deltagargrupper med personer som omfattas av LSS 
som ser gården som sin arbetsplats över längre tid. Personernas behov 
av stöd eller omsorg kan se mycket olika ut. Övriga verksamheter har 
deltagargrupper med ett brett spektrum av förutsättningar och 
biståndsbedömda behov. Deltagargruppen kan omfatta personer som 
har beslut enligt SoL och uppbär ekonomiskt bistånd, har daglig 
sysselsättning och personer med biståndsbeslut enligt LSS. 
Deltagargrupperna består av mellan två och femton personer.  
Vanligast är grupper med mellan fyra och sju personer. Att tillhöra en 
grupp, självvald eller inte medför gruppdynamik. Grupptillhörighet 
kan bidra till känslor av social gemenskap, samtidigt som det ställer 
krav på deltagarna att förhålla sig till och anpassa sig till andra 
individer.  
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Djuren som centrala aktörer  
Djuren är centrala aktörer i lantgårdsmiljöernas sociala arenor och är 
närvarande i de flesta fysiska miljöer. Djurens närvaro engagerar 
deltagare och handledare under dagarna. Djuren har olika egenskaper 
och personligheter. Vissa djur intar en mera framträdande roll än 
andra och fångar återkommande gruppens uppmärksamhet. Det blir 
också tydligt att deltagarna har sina personliga relationer med vissa av 
djuren.    

 

 
Ett av de många djur som är närvarande i den fysiska miljön 

Det kan också vara så att deltagare undviker onödig kontakt med ett 
djur vars sällskap de inte uppskattar, eller det motsatta att de tillskriver 
vissa djur större betydelse än andra. Djuren fångar återkommande 
människornas uppmärksamhet och deras olika initiativ blir ofta 
samtalsämne i gruppen. Det kan också vara större händelser när 
gruppen väntar på att ett sto ska föla, eller att ett djur skadat sig eller 
dör. Vilda djur har inte samma framträdande aktörskap men kan 
ibland ses från gården, promenader kan ägnas åt att titta efter djurens 
aktiviteter, exempelvis rävgryt och matstationer för vilda fåglar. 
Slutligen styr djuren den vardagliga rytmen och de dagliga rutinerna 
genom deras behov av skötsel och omsorg.   
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Avskildhet eller integration i relation till samhället 
Det varierar hur verksamheten förhåller sig till det omgivande 
grannskapet och samhället. Avskildhet eller integrationstanke ligger 
till grund för valda förhållningssätt. Förhållningssättet tycks påverkas 
av deltagarnas syfte och mål med tiden på gården. Då rehabilitering 
från psykisk ohälsa är det främsta syftet eftersträvas vanligtvis 
avskildhet. En skyddad miljö där deltagarna vet att inga oinbjudna 
kommer under dagen. Den fysiska miljön hålls åtskild från grannar och 
närsamhälle, men det är ingen regel utan undantag. Det kan variera 
beroende på handledarens bedömning och inställning av 
deltagargruppens eller enskilda deltagares behov av en avskild miljö 
alternativt sociala kontakter utanför insatsen.   

Om syftet med insatsen är inriktat mot LSS är förhållningssättet 
annorlunda. Grannar och närsamhället kan integreras på olika sätt. 
Denna integrering sker oftast med en koppling till de vardagliga 
uppgifterna på gården. Samhällsintegrerande moment kan vara inköp 
till gemensamma måltider hos den lokala handlaren, kontakter med 
grannar, utflykter, regelbundna möten med deltagargrupper vid andra 
lantgårdsbaserade insatser, ytterligare ett exempel är öppet hus med 
försäljning av egen tillverkade produkter.  

7.3 LANTGÅRDSUNDERSTÖDDA	AKTIVITETER	
Aktiviteter och uppgifter i insatserna har gemensamma karaktäristika 
som utmärker innehållet. Återkommande inslag i samtliga 
verksamheterna är gruppsamlingar, djur- och naturunderstödda 
aktiviteter och tidsutrymme för vila. Majoriteten av verksamheterna 
inkluderar aktiviteter i projektform, knutna till olika årstider 
exempelvis odling eller äggkläckning, mindre byggprojekt eller 
införskaffande av nya djur. Handledare och deltagare använder en rad 
olika ord för att beskriva det jag här valt att inordna under begreppet 
aktiviteter, exempelvis sysslor, arbetsuppgifter eller beskrivningar av 
aktiviteternas innehåll som promenera, fika, mocka eller rida.  

Aktivitetsflöde – grupp och individ 
Aktivitetsflödet och fördelningen av uppgifter varierar något mellan de 
olika verksamheterna. Aktivitetsflödet och styrningen mellan grupp 
och individ är svårt att fånga genom att observera verksamheten under 
en dag. Aktiviteter och uppgifter vid gården kan variera beroende på 
årstid, veckodag och vilka gemensamma och individuella projekt som 
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är aktuella. Det som blir tydligt är att det finns en pendling mellan 
grupporienterade och individuella aktiviteter.  

Gruppsamlingar för social samvaro är nära förbundna med fika eller 
måltider, ibland med efterföljande rast och vila. Dessa samlingar är 
återkommande inslag med jämna intervaller under dagen. Grupperna 
samlas för en fika eller frukost i anslutning till att deltagarna anländer 
till gården på morgonen. Under samlingen  går gruppen igenom dagens 
aktiviteter och eventuellt fördelning av uppgifter. Vid lunchtid 
återsamlas gruppen i samlingslokalen för att äta medhavd lunch 
tillsammans eller tillaga och äta gemensam lunch. Om deltagarna har 
scheman som omfattar mer än fem timmar per tillfälle omfattar dagen 
även en samling under eftermiddagen. Utöver planering och 
uppföljning av aktiviteter avhandlas under dessa samlingar många 
olika samtalsämnen, småprat om livet i stort och smått, såsom 
gemensamma upplevelser på gården, händelser i deltagarnas liv eller 
dagsaktuella nyheter.  

Vid samlingsstunderna, fikat eller måltiden, så sluter vanligtvis 
samtliga deltagare upp. Strukturen för samlingsstunderna tycks 
betonas mer eller mindre strikt beroende på handledarens inställning. 
I någon verksamhet kan enstaka deltagare själva välja om de vill vara 
närvarande med hänvisning till att deltagaren ibland upplever att 
sociala stunder är besvärande. Deltagaren kan då själv välja om hen vill 
vara med, eller inte, eller avvika lite tidigare.  

De individuella aktiviteterna kan variera till innehåll och  omfattning, 
avseende såväl vilka uppgifter som är aktuella som den tid de tar i 
anspråk. Exempelvis kan någon deltagare ansvara för att mata ett 
husdjur eller för skötseln av flera lantbruksdjur. I någon verksamhet 
hålls gruppen mera samlad under dagen, medan deltagarna i andra 
verksamheter sprider ut sig på  gårdens utrymmen och tar tag i sina 
uppgifter, eller olika projekt. De flesta deltagare utför en rad olika 
aktiviteter självständigt, ibland samarbetar hela gruppen, ibland 
samarbetar deltagarna med varandra i mindre grupper. Det finns 
variationer på deltagarnas behov av stöd utifrån individuella förmågor. 
Några deltagare får mera praktiskt stöd av en handledare i utförandet 
av vissa uppgifter, medan deltagaren hanterar andra aktiviteter mera 
självständigt. Ett illustrerande exempel är en deltagare som 
självständigt under långa stunder klipper gräs med åkgräsklippare, 
men i samband med andra aktiviteter kontinuerligt behöver ha en 
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handledare tillgänglig för stöd. Deltagare som är nya har mera 
omfattande behov av stöd i social och praktisk mening, det samma 
gäller vissa personer som har ett större omsorgsbehov.   

Djur- och naturunderstödda aktiviteter  
Huvuddelen av de dagliga aktiviteternas kan förstås vara djur- och 
naturunderstödda på olika sätt. Djuren är centrala för uppgifter och 
aktiviteter under förmiddagen. Aktiviteter som är rutinstyrda, men kan 
variera beroende på årstid. Rytmen styrs utifrån djurens behov av 
skötsel och omsorg. Djur utfordras, ryktas, släpps ut i hagar, boxar och 
burar mockas, gångar sopas. Under sommarhalvåret kan djuren gå på 
bete och besöks då i hagen eller tas in i stallet. Vissa aktiviteter är direkt 
interaktion med djuren, andra uppgifter är för djurens skull men 
innebär inte direkt kontakt såsom att förbereda utfodring eller städa 
stallet. Vid någon gård med fler deltagare indelas gruppen i arbetslag 
där arbetsuppgifter alterneras mellan deltagarna under olika veckor.  

 

 
En deltagare sitter ner en stund med en ko under förmiddagens aktivitetspass 

Efter att morgon/förmiddagsuppgifterna med lantbruksdjuren är 
avklarade så ägnas tiden åt en variation av olika aktiviteter, exempelvis 
promenader, träna hästar på olika sätt, bygga eller kontrollera hagar, 
bakning, mata vilda fåglar, gräsklippning eller odling.  
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Projekt, kreativa och vardagliga aktiviteter  
Projekt som varierar till omfattning och innehåll är ett betydande 
inslag i insatserna i samtliga verksamheter. De kan vara initierade av 
handledare eller deltagare. Projekten kan drivas och genomföras av 
enskilda deltagare, två eller flera deltagare eller gruppen som helhet. 
Det finns en stor variation i vad projektens innehåll och omfattning, 
exempelvis; målning av hönshus, förberedelser för att införskaffa ett 
nytt djur, anlägga en kompost, reparationer av bilar, odlingar eller 
hantverk av olika slag.  

 

 
En snickerihörna 

Flera verksamheter har inslag av olika hantverksarbeten, så som 
målning, snickeri, keramik eller ulltovning. Detta är aktiviteter som 
tycks styras av årstider och vara beroende av anordnarens kunskaper 
och deltagarnas intressen. I verksamheter med inriktning mot LSS kan 
matlagning och vissa hushållssysslor ingå i dagens sysslor. Matlagning 
är en uppgift som i så fall utförs av handledare tillsammans med en 
eller flera deltagare. Ett moment som ofta har pedagogiska inslag. Där 
deltagarna i olika utsträckning görs delaktiga i planering av matsedel, 
inköp och tillagning. Matlagning ingår ibland som aktivitet i 
rehabiliteringsinriktade verksamheter, dock inte med samma 
regelbundenhet.  
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Sammanfattning	
I de verksamheter som besökts så har deltagarna tillträde till en 
variation av miljöer och utrymmen. Social samvaro och olika former av 
aktiviteter är centrala under dagarna oavsett om insatsen är inriktad 
mot rehabilitering, arbetsträning, daglig sysselsättning eller daglig 
verksamhet. Gemensamt oavsett inriktning är att den dagliga 
strukturen har inramningen av en anpassad arbetsdag, betydande 
delar av insatsernas innehåll är inriktade mot djur och 
naturunderstödda aktiviteter.  

Människorna jag möter, djuren, de fysiska miljöerna, organiseringen 
av och innehållet i aktiviteterna ger gårdarna olika karaktär. Elings 
(2012) konstaterande att ”The care farm does not exist” vilket 
överensstämmer med mina intryck av verksamheterna. Handledarna 
är nyckelaktörer i att utforma insatsernas innehåll, även om vissa 
direktiv för insatserna ges av uppdragsgivaren i samband med 
upphandlingarna. Handlingsutrymmet att utforma det faktiska 
innehållet och måluppfyllelsen för uppdragen lämnar ett betydande 
tolkningsföreträde, makt och ansvar till handledarna. De sociala 
sammanhangens sammansättning, bevekelsegrunder för deltagande, 
syften och tidsramar varierar och skiljer sig åt. Ibland finns en tydlig 
inriktning på verksamhetsnivå, ibland så återfinns variationer på 
individnivå.  

I kommande kapitel riktas fokus mot resultat och analys av insatsernas 
sammansättning och innehåll ur anordnarnas/handledarnas 
perspektiv.     
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8 INSATSERNA	UR	ETT	
ANORDNAR/HANDLEDARPERSPEKTIV	

I kapitlet presenteras resultat och analys av delstudie två. Delstudien 
har varit inriktad mot insatsernas praktik ur ett 
anordnar/handledarperspektiv.   

Följande frågeställning har varit vägledande för studien:  

- Vilka aspekter i relation till sociala sammanhang och sociala 
faktorer, aktivitetsinnehåll och fysisk omgivning tillskriver 
anordnarna/handledarna värde och mening i utformning  och 
genomförande av insatserna?  

Avsikten med analysen är att skapa tematiska mönster utifrån min 
tolkning av det empiriska materialet. Analysen har inte som primär 
avsikt att studera insatsernas innehåll i relation till formella 
målsättningar på verksamhetsnivå, däremot aktualiseras skillnader i 
insatserna relaterat till målgrupper under vissa teman. Personerna 
som intervjuats i studien är ansvariga för att anordna, planera och 
organisera insatsernas innehåll såväl som att i rollen som handledare 
ansvara för det praktiska arbetet i insatserna. I följande analys är fokus 
i första hand på informanternas roll som handledare, i texten används 
därför benämningen handledare och informant. 

Informanterna framhåller att lantgårdsmiljön, lantgårdsunderstödda 
aktiviteter och den sociala kontexten är element de kontinuerligt 
förhåller sig till i utformningen av insatserna. Utifrån den salutogena 
teorin (Antonovsky, 1987a; Jenny, Bauer, Vinje, Vogt, & Torp, 2017) 
tolkar jag det som att elementen utgör centrala resurser som 
informanterna förfogar över på övergripande nivå, i det vardagliga 
arbetet med deltagargruppen och i individanpassning av stöd till den 
enskilda deltagaren. Resultaten är i detta hänseende  samstämmiga 
med litteratur och forskningsöversikter om lantgårdsbaserade insatser 
(Bragg & Atkins, 2016).  
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Analysen av intervjuerna har resulterat i följande kategorier:  Leda ett 
socialt stödjande sammanhang, Arbetets struktur i kombination med 
rekreation samt Tillgängliggöra en stödjande och säker miljö. Varje 
kategori omfattar ett antal teman. I figur 8:1 nedan ges en översikt över 
kategorier och teman, vilka utvecklas vidare i den följande texten. 

 

 
Figur 8:1 Matris över kategorier och teman som framkommit avseende 
insatsernas innehåll och vardagliga praktik ur ett anordnar- och 
handledarperspektiv.  
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Arbetets struktur i 
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stödjande och säker 
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• Social inramning och känsla av sammanhang  
• Hälsofrämjande villkor inom ramen för arbete
• Förändringsstrategier - aktivitetsbaserade och 

resursorienterade
• Grupper och målgruppsanpassat stöd

• Aktiviteter och lokala sociosymboliska värden
• Det vardagsnära och individanpassning
• Djuren och naturen som resurs

• Karaktäristisk miljö med restorativa kvaliteter 
• En varierad och rymlig milijö
• Säkerhet, risk och trygghet
• Grändragningar mellan privata zoner och 

halvprivata arenor
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8.1 LEDA	ETT	SOCIALT	STÖDJANDE	SAMMANHANG	
Kategorin att leda ett socialt stödjande sammanhang är inriktad mot 
de aspekter handledarna tillskriver värde och mening i utformning av 
sociala sammanhang och stödfunktioner. De empiriska resultaten 
relateras i analysen till Antonovskys salutogena teori (1987a, 1991; M. 
Eriksson, 2015; Mittelmark et al., 2017). Det salutogena perspektiv 
Antonovsky beskriver, med fokus på hälsofrämjande faktorer, ligger i 
linje med informanternas beskrivning av hur de utformar insatserna 
och de tankar som ligger bakom detta.  

Handledarnas uppdrag omfattar att organisera och leda 
dagverksamheten. I detta arbete ansvarar de för att utforma och leda 
ett socialt stödjande sammanhang.  Kategorin underbyggs av fyra 
teman: Social inramning och känsla av sammanhang; 
Hälsofrämjande villkor inom ramen för arbete; 
Förändringsstrategier – aktivitetsbaserade och resursorienterade 
samt Grupper och målgruppsanpassat stöd. En övergripande tolkning 
av målsättningarna för verksamheterna är ambitionen att utforma och 
leda ett sammanhang som främjar deltagarnas livskvalitet och 
välbefinnande utifrån en holistisk förståelse av hälsa. En förståelse som 
relaterar till sociala, psykosociala, mentala och fysiska aspekter 
(Nilsson, Andersson, Ejlertsson, & Troein, 2012). Min tolkning är att 
handledarrollen omfattar en kombination av funktioner som kan 
relateras till ledarskap och stöd. Handledarna betonar att de i sin roll 
eftersträvar ett ”vardagsnära” ledarskap där de ägnar sig åt samma 
eller liknande aktiviteter som deltagarna och är tillgängliga för att 
stödja deltagarna vid behov.   
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Social	inramning	och	känsla	av	sammanhang	
Insatserna syftar till att ge struktur i deltagarnas vardagsliv inom 
ramen för en anpassad arbetsdag. Handledarna framhåller att 
deltagarnas möjligheter att känna tillhörighet och gemenskap vid 
gården är grundläggande. En informant uttrycker det så här:   

Det är viktigt att deltagarna känner att de ingår i ett socialt sammanhang, en 
samvaro. Det är en stor del av verksamhetens uppgift, att man känner att man är 
behövd någonstans. 

En annan informant uttrycker det som att deltagarna ska känna sig 
som ”kugge i ett friskt sammanhang, att de har sin plats och är saknade 
om de inte kommer.” Att få deltagarna att känna sig socialt 
inkluderande tillskrivs värde. För att skapa en sådan omgivning 
betonar de betydelsen av acceptans och respekt för deltagarna som 
individer.  

Jag är väldigt tydlig när de gör sitt studiebesök här. Man är här av olika 
anledningar och man gör efter sin förmåga och sitt mående och det respekterar vi, 
så någon gör mer och någon gör mindre och det ska vara så det är ok.  

För att skapa en socialt inkluderande omgivning lägger handledarna 
vikt vid att det finns en acceptans och respekt i gruppen för varandras 
förutsättningar. En aspekt som förväntas vara en viktig del i att skapa 
en miljö som är begriplig och  hanterbar för deltagarna. En informant 
uttrycker sina tankegångar om miljön så här: ”Tryggt och tydligt. 
Vänligt och snällt. Men inte luddigt och suddigt, utan förutsägbart.” 
Handledarna betonar att en tydlig struktur framhålls som nödvändig, 
annars riskeras osäkerhet och frustration hos deltagarna.  

Parallellt värdesätter handledarna att stödja och bemöta deltagarna 
som individer. Att se, uppmärksamma och ägna tid till varje deltagare 
på individnivå, exempelvis:  

Deltagarna har olika behov, någon är väldigt social och någon behöver lugn och 
ro oftare. Det är ett stort ansvar på oss att hjälpa till att se till att allas behov 
uppfylls, att inte någon mår dåligt eller vad man ska kalla det för. Det kan vara en 
sådan sak som att man frågar hur de haft det i helgen. Att man frågar och kollar 
av med alla, att man är rättvis och försöker lyfta alla och att alla får tid. Så att det 
inte blir bara de som har lättare för att prata. Utan att man lyfter alla. 
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Att skapa en vardaglig struktur och tillhörighet handlar även om att 
efterfråga orsaken vid frånvaro, en informant berättar hur hen 
förhåller sig till när deltagare anmäler frånvaro:  

Jag brukar fråga om deltagaren är ’sjuksjuk’, eller bara vill vara hemma. Om de 
bara vill vara hemma, ber jag dem komma och bara göra det de orkar och att de 
kan gå själva om de vill.  

Flera informanter beskriver liknande förhållningssätt när deltagare 
uteblir. Handledaren vill motivera deltagarna att komma till gården.  
Dels genom att efterfråga deras närvaro, dels genom att göra dagens 
innehåll  begripligt och hanterbart för deltagaren. I citatet ovan så 
ämnar informanten sänka kravnivån i relation till förväntad 
aktivitetsnivå, men även sänka förväntningarna på att deltagaren 
behöver förhålla sig till andra människor: ”de kan gå själva om de vill”. 
Handledarna värdesätter att deltagarna inom givna ramar, sociala och 
fysiska, ges utrymme för självbestämmande och inflytande. Det 
framkommer att de tar den fysiska omgivningen och aktiviteter i 
beaktande för att ge deltagarna förutsättningar till att uppleva 
sammanhanget som inkluderande.   

Ett mönster som framträder är att handledarna menar att de kan 
påverka deltagarnas förutsättningar att uppleva begriplighet och 
hanterbarhet. Avseende meningsfullhet är det kopplat till motivation 
och intresse, en känslomässig dimension (Antonovsky, 1991). 
Handledarna menar att gårdsmiljön har en specifik karaktär och att 
den medför aktiviteter som förutsätter någon form av intresse, inre 
motivation hos deltagarna. Detta uttrycks exempelvis: ”som jag ser det 
behöver de som kommer hit ha ett intresse, eller i alla fall att ett 
intresse kan väckas”. För att avgöra om den enskilde individen 
upplever sammanhanget som meningsfullt är närvaron den indikator 
handledarna hänvisar till, exempelvis ”om insatsen inte är rätt, visar 
det sig snart på närvaron”. Saknar deltagarna motivation inför 
insatsernas praktiska innehåll, framhåller informanterna att deras 
förutsättningar att skapa motivation inom insatsens ramar är 
begränsad. Situationer som i sin tur kan innebära betydande 
utmaningar att hantera i rollen som handledare.  

Vid något tillfälle hade jag en deltagare som var väldigt svårmotiverad. Jag hade 
arbetsuppgifter, men det passade aldrig. Den personen står i en butik idag, så du 
förstår. Deltagaren hade nog fastnat för mig som person mer än för gården och 
miljön. Trivdes inte alls i miljön. Deltagaren var här ett helt år och tog massor av 
energi. Jag var jättetrött, dränerad på energi, svårt att anpassa även om jag 
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försökte. Jag kände till slut, nu säger jag nej på riktigt. Det är inte denna miljö 
deltagaren vill vara i, nu anpassar inte jag mig mera. Passar det inte måste vi hitta 
en annan plats, det gjorde dom och det har gått jättebra.  

Det motsatta visar sig gälla om deltagarna har en motivation inför 
miljön och aktiviteterna. Handledarna menar att det då ges många 
möjligheter att anpassa och variera innehållet utifrån deltagarnas 
önskemål. I denna aspekt framhålls djurens betydelse för att engagera 
deltagarna. En informant uttrycker det så här; ”det är intresset för djur, 
natur och miljön som förenar”, vilket jag återkommer till i temat: 
Djuren och naturen som resurs.  

En slutsats är att en socialt inkluderande miljö, med respekt och 
acceptans för individuella förutsättningar, framstår som 
grundläggande för den sociala inramning handledarna eftersträvar. 
Informanterna har en ambition att på grupp- och individnivå utforma 
ett stödjande sammanhang vid gården. Min tolkning är att 
handledarna vill främja deltagarnas förutsättningar för att uppleva en 
känsla av sammanhang vid gården, i social mening, men även i relation 
till den fysiska omgivningen och aktiviteterna. Begriplighet och 
hanterbarhet är dimensioner som handledarna kan anpassa till 
individen i högre utsträckning. Motivation och intresse, vilket anknyter 
till meningsfullhet, är enligt handledarna svårare att påverka om 
deltagarna saknar en inre motivation för insatsernas innehåll. Om 
deltagarna har en inre motivation eller att intresse kan väckas, menar 
de att innehållet går att variera och individanpassa. Handledarna  
framhåller att de tillskriver betydelse av att ge utrymme för deltagarnas 
möjligheter till delaktighet och självbestämmande inom ramen för 
insatsen. Enligt Antonovsky (1987) är utrymme för självbestämmande 
en central faktor för att främja meningsfullhet och hälsa inom ramen 
för arbete.   
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Hälsofrämjande	villkor	inom	ramen	för	arbete	
Handledarnas uppdrag är inriktat mot att sammanväva aspekter av 
arbetets struktur med hälsofrämjande inslag, i arbetsrehabiliterande 
syfte eller för att utgöra en meningsfull sysselsättning. En 
framträdande  referenspunkt för handledarna är att skapa en balans 
mellan krav och stöd anpassat till deltagarnas förmågor och behov. 
Detta inbegriper att i den övergripande strukturen reducera stressorer 
som kan uppstå i arbetssituationer, men även att i det dagliga arbetet  
stödja och utmana deltagarna på en nivå som är hanterbar för 
individen. Stressorer, eller psykosociala stressorer, är påfrestningar 
(krav) som människor kan uppleva i relation till sin omgivning 
(Antonovsky, 1987a). 62 

Alla är olika. De måste få vara olika. De måste få ha olika arbetstakt. De som 
behöver mera utmaningar får möjlighet till det. De som behöver mera stöd ska få 
det stödet.    

Citatet illustrerar att handledaren eftersträvar en nivå som är anpassad 
till deltagarnas behov i relation till det dagliga innehållet. Liknande 
avväganden är återkommande i det empiriska materialet. Samtidigt 
framträder variationer i handledarnas förhållningssätt och det värde 
de tillskriver specifika situationer och inslag. Handledarna använder 
olika beskrivningar av den kravnivå de eftersträvar: ”kravlöshet”, 
”förhållandevis villkorslöst sammanhang”, andra handledare beskriver 
att de ställer krav på deltagarna:  ”Vi är tydliga med att om vi ska ha 
djuren, så behöver vi tillsammans ta hand om djuren varje dag.” 

I organiseringen av innehållet på en övergripande nivå eftersträvar 
informanterna att reducera potentiella stressorer som kan påverka 
deltagarna i negativ mening.   Exempelvis beskriver informanterna hur 
”det sociala” medför en betydande utmaning för många deltagare. 
Sociala utmaningar som lyfts tar sig olika uttryck: att återinföra 
arbetets struktur, bristande självförtroende och självtillit, utmaningar 
med sociala kontakter och social samvaro. 

  

                                                
62 Psykosocial definieras vanligen ”interaktionen (samspelet) mellan psykiska och sociala 
faktorer”(Theorell, 2012a). Samspel innebär ett utbyte i båda riktningarna, det vill säga att sociala 
faktorer påverkar de psykiska och psykiska faktorer påverkar de sociala.  
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Många av dem har det jobbigt med det sociala. Det kan vara jobbigt nog att sitta 
fyra vid bordet för en del. Vi har inga krav på att man ”måste” sitta kvar vid 
bordet tills alla har ätit färdigt. Det kan bli jättejobbigt att sitta kvar. Ibland är det 
någon som reser sig och går ut lite tidigare. Beroende på hur de mår. 

En annan möjlig stressor informanterna förhåller sig till är tid: ”Det får 
ta den tid det tar” eller ”om det tar en kvart eller en timme spelar ingen 
roll”. I de villkor som utformas så är tidspress, styrning av individuell 
arbetstakt eller prestation kopplat till tid, en potentiell stressor 
handledarna vill undvika. Hantering av tid yttrar sig på olika sätt 
beroende på hur handledaren resonerar kring deltagarnas behov. Vissa 
deltagare beskrivs som närmast självgående och behöver utmanas 
genom stimulerande uppgifter. Andra deltagare framhålls behöva ”öva 
på att inte stressa”, ytterligare andra kan behöva motiveras och 
uppmuntras för att öka graden av aktivt deltagande. En annan aspekt 
av tid är behov av planering av dagens innehåll, ”så att det inte går på 
tomgång, då blir det oroligt”.  

Ett centralt ideal som framträder i intervjuerna är att deltagarna ska ha 
ett reellt besluts- och handlingsutrymme under dagarna, exempelvis 
att ha inflytande över vad de önskar att göra och styra över sin egen 
arbetstakt. De sociala villkor som handledarna sätter kring gränserna 
för deltagarnas självbestämmande och handlingsutrymme varierar. 
Detta tycks påverkas av en rad faktorer svåra att redogöra för i detalj, 
exempelvis: handledarnas förhållningssätt till ledarskap, tolkningar av 
deltagarens behov av stöd, bedömning av och tillit till deltagarnas 
förmågor till självständighet och fysiska förutsättningar. Detta tar sig 
uttryck i att handledarna organiserar innehållet och den dagliga 
strukturen på olika sätt, exempelvis: tonvikt på gruppinriktade eller 
mera individuellt inriktade aktiviteter; gemensamma tidsramar för 
fikastunder eller att individer kan avvika när de känner sig färdiga; att 
tilldela deltagaren uppgifter eller att valmöjligheter ges. Oavsett 
handledarnas individuella ställningstaganden till gränsdragningar 
mellan struktur och individ, uttrycker de en ambition om att deltagarna 
ska känna tillhörighet och utrymme för autonomi inom ramen för 
insatsen.   

En slutsats är att handledarna utformar villkor som anpassas för att 
vara stödjande och hälsofrämjande utifrån deltagarnas förmågor, på 
grupp och individnivå. Min tolkning är att handledarna i sitt arbete 
förhåller sig till det som Antonovsky (1987a, 1987b) benämner balans 
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mellan över- och understimulering63. Överstimulering refererar till 
omgivningar som medför krav som är svåra för människan att hantera, 
utifrån otillräckliga resurser och upplevelser av bristande kontroll. 
Understimulering är det omvända, att det uppstår psykosociala 
stressorer till följd av brist på utmaningar, exempelvis att innehållet 
saknar mening och struktur, i kombination med upplevelser av 
bristande kontroll i situationen (a.a.). En hanterbar balans 
(Antonovsky, 1987a), eller passform mellan individ och omgivning 
(Karasek & Theorell, 1990) innebär att kraven från omgivningen i en 
arbetssituation behöver vara på en nivå som är hanterbar för individen. 
Flera av handledarna beaktar samspelet mellan individ, social och 
fysisk omgivning, i utformningen av stödjande inslag för deltagarna. 
En vidare tolkning är att deltagarnas handlingsutrymme även är ett 
sätt för handledarna att främja deltagarnas förutsättningar för 
meningsfullhet.  

Förändringsstrategier	–	aktivitetsbaserade	och	resursorienterade	
I handledarnas beskrivningar är det framträdande att de tänker in   
förändring och utveckling för deltagarna. Informanterna är dock 
tydliga med att betona att de inte har ansvar för behandling eller vård. 
Deras ansvarsområde är att utforma ett sammanhang vid gården som 
utgör ett stödjande inslag i deltagarnas vardag med syfte att stödja 
deltagarens hälsa på olika sätt.   

Aktivitetsbaserad förändringsstrategi 
Den mest framträdande strategin för att stärka och stödja deltagarna 
har jag valt att kalla aktivitetsbaserad förändringsstrategi. En strategi 
som inriktar sig mot lantgårdsunderstödda aktiviteter, i en omgivning 
som är stödjande i fysisk och social mening. Utgångspunkten är 
förenlig med det som inom ett aktivitetsvetenskapligt perspektiv  
benämns Homo occupatio (Yerxa, 2000). Vilket innebär att 
människan är en görande varelse som kan finna glädje i att göra och 
utforska. En betydande del av handledarnas dagliga arbete handlar om 
att introducera och tillgängliggöra miljöer och aktiviteter med potential 
att stimulera och motivera deltagarnas förutsättningar för att stärka 
sina resurser och förmågor. Aktiviteterna beskrivs ge förutsättningar 
för och främja en mångsidig förändringspotential, exempelvis: 

                                                
63 Tankegångar som jag tolkar överensstämmande med krav-kontroll och stöd modellen (Johnson & 
Hall, 1988; Karasek & Theorell, 1990; Theorell, 2012a). 



138 

 

Bara en sådan enkel sak som att ge hästarna hö. Dels får man träna, böja sig, dra i 
höet och packa det. Du ska väga och komma ihåg vågen. Du ska bära ut det till 
djuren. Under dagen ska du komma ihåg att du har den uppgiften. En relativt 
enkel syssla, som tränar många färdigheter.   

I detta citat framträder att aktiviteterna kan användas för att träna 
olika förmågor och färdigheter, såsom fysisk rörelse, kognitiva 
förmågor och ansvarstagande. Ett annat exempel är:  

Flera deltagare har problem med ångest. Jag tror att det är bra att göra något. 
Sätta händerna i något. Klappa en katt, borsta en ko, mocka en box eller gå en 
promenad. Bara att du gör något.  

Det som handledaren framhåller som viktigt är att själva utförandet 
påverkar deltagarna i stunden. Aktiviteterna kan användas för att rikta 
fokus från hur deltagaren mår och de negativa tankar hen kan brottas 
med. Att göra något som ger andra intryck, att fokusera på aktiviteten, 
förväntas främja deltagarens förutsättningar att bryta negativa 
tankespiraler. Ur handledarnas perspektiv bygger denna 
förändringsstrategi på att deltagarna kan uppleva motivation och 
mening i de aktiviteter de ägnar sin tid åt.    

Ett synsätt som betonas av flera handledare är att variationen av 
aktiviteter och deras karaktär kan lära deltagarna om vad som får dem 
att må bättre, exempelvis att: ”utevistelser och fysisk aktivitet bidrar 
till naturlig trötthet” eller att ”fascineras av olika skeenden i naturen” 
kan bidra till att deltagarna upplever andra dimensioner i sin vardag. 
Eriksson och Lindström (2006) menar att en viktig del av KASAM är 
individers förmåga att identifiera sin egna interna och externa resurser 
och använda dem på ett sätt som främjar deras hälsa och 
välbefinnande.  Handledarnas aktivitetsbaserade förändringsstrategier 
kan förstås vara utformade för att ha inslag som främjar denna förmåga 
hos deltagarna, att deltagarna utvecklas genom de vardagliga 
erfarenheterna av aktiviteter, i samspel med den sociala och fysiska  
omgivningen vid gården.  

Att använda aktiviteter för att främja hälsa, social samt psykosocial 
förändring betonas inom forskningen om natur- och djurunderstödda 
aktiviteter (Sempik et al., 2010). Det är förändringsstrategier som 
överensstämmer med dem som visats i  tidigare forskningsstudier av 
innehållet i care farming i Norge (Pedersen, Ihlebæk, et al., 2012), 
Storbritannien (Leck, 2013) och Nederländerna (Hassink et al., 2010). 
Aktiviteter som ett redskap för att främja hälsa och personlig 
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utveckling som informanterna i denna studie framhåller är således väl 
belagd genom tidigare forskning inom området.  

Resursorienterad förändringsstrategi  
Den andra framträdande förändringsstrategin har jag valt att benämna 
resursorienterad, utifrån handledarnas framträdande ambition att 
utforma ett sammanhang orienterat mot att stärka deltagarnas 
resurser. Denna strategi innebär att utforma en miljö inriktad mot 
salutogena utgångspunkter, där det friska, positiva och hälsofrämjande 
stärks. En handledare beskriver det så här: ”Jag har inget vårdansvar. 
Vi pratar inte sjukdomar, utan här får deltagarna vara som vanligt. Låt 
oss säga, utan sin sjukdom.” En annan handledare uttrycker det så här:  

”Här vill man ha en fristad, vara frisk och fungerande. Den man egentligen är.” 

Genom intervjuerna är det framträdande att handledarna riktar sitt 
fokus mot individerna i rollen som deltagare i lantgårdsmiljön samt 
hur deras förmågor och resurser kan understödjas inom ramarna för 
insatsen. Bakgrunden till deltagandet problematiseras inte av 
handledarna, utan lämnas till att vara just bakgrundsinformation. Det 
är en samstämmighet hos handledarna att inom insatsens ramar 
fokusera på det som fungerar och på det friska, med en tydlig 
framtidsorienterad inriktning. Den framtidsorienterade inriktningen 
föranleder att informanterna inte ställer frågor om deltagarnas 
livssituation eller privatliv, utan betonar att det är upp till deltagarna 
att själva välja om och i så fall vad de vill berätta om sig själva.  

Om de vill prata om sitt liv och vill att jag ska lära känna dem på det planet så 
gör jag gärna det. Är något slags bollplank. Men jag söker inte efter det, utan vi 
tar det som det kommer. 

Det förhållningssätt till deltagarnas privata liv som citatet illustrerar är 
förenligt med det som framträder i övriga intervjuer. Handledarna 
beskriver sin egen roll i dessa samtal som: ”medmänniska”, ”bollplank” 
eller ”referensperson”. Formerna för det som kan betraktas som 
stödjande samtal har en vardaglig, informell inramning och sker på 
deltagarnas initiativ. Handledare i arbetslivsinriktad rehabilitering är 
med vid planeringssamtal med myndigheter och arbetsgivare om 
deltagarna efterfrågar det. Om deltagarna behöver omedelbar hjälp 
hanterar handledarna det genom att stödja i stunden och lyssna, och 
om samtycke ges, vidareförmedla kontakt till formella stödpersoner 
utanför insatsens ramar.  
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Informanterna betonar betydelsen av att stöd i det praktiska arbetet 
anpassas till deltagarnas resurser. Ett mål med insatsen är att stödja 
och främja utvecklingen av deltagarnas resurser över tid, ett 
processperspektiv. I detta avseende framkommer att handledarna har 
en samstämmig strategi som huvudsakligen är inriktad mot att 
fokusera på det som fungerar: ”ge positiv feed-back” och ”uppmuntra 
små framsteg”. Samtidigt betonar handledarna att deltagarnas 
tillgängliga resurser varierar mellan olika dagar och även under en dag, 
exempelvis ”ibland vill hen ligga som Kronblom, sen helt plötsligt får 
hen massor med energi och då händer det grejer” eller ”det ser så olika 
ut, beroende på individ men också beroende på dagsform.” ”Dagsform” 
är en invivo-kod som återkommer i min analys. Min tolkning är att 
handledarna i sin utformning av insatserna och den vardagliga 
praktiken utgår ifrån en dynamisk förståelse för resurser; ”det är 
tillåtet att vila eller gå undan”. För att tolka detta teoretiskt bidrar såväl 
den salutogena teorin (Antonovsky, 1987b; Idan et al., 2017) och 
teorier om restorativa miljöer (R. Kaplan & Kaplan, 1989; Ulrich, 1983, 
1984) med insikter. Antonovsky (1987) framhåller individuella 
generella motståndsresurser, fysiska, kognitiva, emotionella etc. som 
människor har till sitt förfogande för att möta krav och påfrestningar i 
livet, som kan förstås vara mera beständiga över tid. Kaplan (1989; 
2001) betonar istället adaptiva resurser, kognitiva, sociala och fysiska, 
som individen har till sitt förfogande och förbrukar i hanteringen av 
intryck och stimuli i vardagen. Ett resultat av analysen är att 
handledarna tillskriver värde av att deltagarnas behov av att återhämta 
adaptiva resurser, restoration, är socialt accepterad inom ramen för 
insatsen.    

En slutsats från analysen är att handledarna utformar en social miljö 
som fokuserar på salutogena värden, inriktad mot att stödja 
deltagarnas resurser, betona det friska och ge positiv respons på 
framsteg. En aspekt av detta är att ge deltagarna möjligheter att vila vid 
behov.  Resultaten är överensstämmande med de resultat som 
Pedersen et. al. (2012) presenterar i en litteraturstudie över 
lantgårdsunderstödda insatser för personer med mentala 
hälsoproblem i Norge. Författarna menar att de studier som 
inkluderats visar att insatserna fokuserar på att delta i meningsfulla 
och engagerande aktiviteter, utveckla praktiska färdigheter och stärka 
deltagarnas förmåga till coping.  
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Grupper	och	målgruppsanpassat	stöd	
I intervjuerna framkommer att deltagarnas individuella 
förutsättningar ofta varierar inom samma målgrupp, vilket behandlas 
inledningsvis. Därefter presenterar jag analysen av hur handledarnas 
processinriktade stöd skiljer sig åt beroende på målgruppsinriktning.  

Gruppernas sammansättning 
Gruppernas sammansättning varierar på lokal nivå. Ett ideal som 
framträder i intervjuerna är en mindre deltagargrupp, mellan 3-6 
personer. Ett begränsat socialt sammanhang upplevs minska 
komplexiteten i gruppen. En informant uttrycker det så här: 
”Litenheten som vi valt, är ett sätt och en plats. Det passar inte alla. 
Inte rätt eller fel, utan ett sätt.” Enligt handledarna främjar den  ”lilla” 
gruppen förutsättningar till att individanpassa innehåll och stöd samt 
skapa en familjär känsla. Informanter som företräder verksamheter 
med ett större deltagarantal menar att det ökar förutsättningarna för 
deltagarna att inom ramen för insatsen möta andra personer de känner 
samhörighet med. Handledarna framhåller att antalet deltagare är 
relaterar till förutsättningarna att kunna vara tillgänglig för att stödja 
deltagarna i det vardagliga arbetet. 

Arbetet med grupper innebär hantering av gruppdynamik, vilket kan 
aktualisera utmaningar för handledarna. En handledare beskriver det 
så här:  

Gruppens betydelse är stor för deltagarna. Det är viktigt vilken konstellation man 
har. Det kan bli lite orättvist över tid, när i tid man har varit här. Om gruppen har 
fungerat riktigt bra eller halvbra. Allting har gått att lösa, men det är såklart, att 
det har gnisslat ibland mellan enskilda individer  

Insatser inriktade mot deltagare med beslut enligt LSS kan inom 
samma grupp ha personer som är närmast ”självgående”, personer 
med omfattande behov av kognitivt stöd i praktiska uppgifter samt 
personer som har omfattande psykisk ohälsa: ”Vi har flera deltagare 
som har psykiska svårigheter med ångest, då får vi backa och se till att 
grundmåendet står i fokus”. Även i verksamheter som riktar sig mot 
arbetslivsinriktad rehabilitering utifrån beslut från arbetsförmedling 
och försäkringskassa visar sig deltagarna kunna ha mycket olika 
förutsättningar och stödbehov på individnivå. Det kan exempelvis 
vara: långvarig psykisk ohälsa, stressrelaterad ohälsa eller personer 
med kognitiva svårigheter. Informanterna beskriver att deltagare med 
en betydande spännvidd av individuella behov och förutsättningar 
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ryms inom ramen för insatsernas övergripande inriktning. 
Förutsättningar för samtliga verksamheter med undantag för insatsen 
som är inriktad mot NUR är att tidsramarna bestäms individuellt. En 
annan skillnad är att deltagare i NUR remitteras till insatsen utifrån 
medicinska diagnoskriterier.  I sammanhanget bör också nämnas att 
ingen av verksamheterna ansvarar för vård- och behandling. Aktörer 
utanför insatsen ansvarar för deltagarnas eventuella behov av 
medicinsk vård eller samtalsterapi.  

Informanterna framhåller att gruppens konstellation är viktig för dem 
som handledare och för deltagarna. Gruppens sociala miljö är avhängig 
sammansättningen av individer och den är föränderlig över tid. Ett 
tydligt mönster är att handledarna framhåller matchningen mellan 
deltagare och insats som betydelsefull. Därför förordar samtliga 
handledare studiebesök (arbetslivsinriktad rehabilitering) alternativt 
en inledande  praktikperiod (daglig verksamhet). Två framträdande 
skäl framkommer i analysen. Det ena skälet är att insatsernas innehåll 
ställer krav på att deltagarna har någon form av motivation och intresse 
för miljön eller närvaron av djur. Det andra skälet berör 
säkerhetsaspekter. Handledarna behöver säkerställa att blivande 
deltagare inte utgör en säkerhetsrisk för sig själv, för djuren eller för 
gårdsmiljön. Överväganden görs utifrån individ, tillgängligt 
handledarstöd och förutsättningar vid den lokala gårdsmiljön.64   

  

                                                
64 Säkerhet och riskbedömningar är en centralt för insatser som utgår från lantgårdsmiljö, vilket jag 
redogör närmare för i temat Säkerhet, risk och trygghet. 
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Målgruppsanpassning av stöd  
Målgruppsanpassningen sker främst i  handledarnas processinriktade 
stöd kopplat till insatsens syfte och mål för deltagarna utifrån deras 
behov och förutsättningar.  

Arbetslivsinriktad rehabilitering: Återhämtning och 
nyorientering 
I arbetslivsinriktad rehabilitering är handledarnas stöd inriktat mot 
deltagarnas återhämtningsprocess. Syftet med insatsen är återgång till 
arbetslivet. Det är återkommande att informanterna inledningsvis 
behöver motivera deltagarna att komma till gården och följa den 
dagliga strukturen.  

Man kanske har varit isolerad, förlorat vänner och bekanta för att man har liksom 
känt sig annorlunda. Det som händer när de kommer ut till en sådan här grupp, 
blir man en i en grupp igen. Ganska villkorslöst men man måste ändå resa hit och 
vara här. Från att kanske inte ha haft någon struktur alls under en lång tid. Vilket 
kan vara en utmaning.  

Handledarna uttrycker en ambition att låta deltagarna återhämta sig i 
egen takt utan att styra över deltagarnas individuella processer. 
Däremot förekommer att handledare på deltagarens initiativ utgör ett 
stöd för vardagliga samtal om livsvillkor. Som nämnts tidigare deltar 
handledarna vid rehabiliteringsmöten, de beskriver sin roll i dessa 
sammanhang som ”tolk” och ”stödperson”. Förutsättningarna 
avseende deltagarnas tidsramar varierar. NUR har förutbestämda 
tidsramar och deltagare med beslut från Arbetsförmedlingen i 
samarbete med Försäkringskassan har individuella beslut från 3 
månader till ett år. En handledare berättar om hur hen resonerar kring 
att stödja deltagarnas återgång till arbete.   

Min tanke är att det här ska vara en så låg nivå, att de ska tycka att det börjar bli 
lite tråkigt och själva vilja vidare. Min tanke är att jag ska kunna leda dem vidare 
till något annat, till något mera riktigt.  

Handledarna beskriver att deras arbete ofta omfattar att stödja 
deltagarnas planering inför framtiden.  

Jag brukar börja i god tid, vad tänker du nu om nästa ställe, ska vi fundera på det 
och det? Vad tycker du, vad ska vi föreslå. Man börjar bearbeta dem, så att det 
inte blir en tvär övergång. Det här ska ta slut och jag ska vidare, nu är jag så pass 
mycket bättre.  

Planeringen kan också omfatta samtal med myndigheter och i vissa fall 
arbetsgivare. Informanterna betonar vikten av god samverkan mellan 
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olika myndigheter och att deltagarna görs delaktiga i beslutsfattandet 
inför avslut.  

I några fall har vi inte hunnit med, de har flyttat dem tidigare än vad hen varit 
beredd på. Det har det inte blivit så bra i de fallen. Det har inte blivit ett avslut, 
utan det har blivit en separation. Det har inte fungerat så bra alltid.  

Daglig verksamhet: Meningsfull sysselsättning och utveckling  
I analysen framkommer att handledarna utformar ett stöd med två 
syften. Dels att utforma en arbetsplats där deltagarna trivs över tid, dels 
att främja deltagarnas utveckling och hälsa på olika sätt.  

Grundtanken är att ha en hållbar verksamhet som fungerar i långa loppet. Att 
deltagarna vill vara här, att de trivs och att de utvecklas. Vi behöver motivera och 
utmana. Daglig verksamhet ska inte vara en förvaring. Även om vi vet att de 
kanske aldrig tar sig ut på den vanliga arbetsmarknaden, tror vi fortfarande att 
man kan utvecklas, utmanas och klara av nya saker. 

Övriga handledare resonerar på liknande sätt, där de har en ambition 
att utforma ett innehåll som ger förutsättningar att utgöra en 
meningsfull sysselsättning över tid. Parallellt som de vill bidra till att 
utveckla deltagarna. Vad som avses med utveckling är mera svårfångat 
i informanternas utsagor. Handledarna framhåller att behoven ser 
olika ut för olika individer och att det är föränderligt över tid. Vilket 
kan tolkas som att utveckling är dynamiska processer. De framhåller 
att stöd och utveckling för de enskilda deltagarna är individanpassat då 
deltagarnas förutsättningar skiljer sig åt. En informant uttrycker sig så 
här:  

Man får se var de står och vad som är framsteg för just den personen. Man ska 
inte jämföra med sig själv eller varandra. Alla är unika.  

I relation till meningsfull sysselsättning tolkar jag handledarnas idéer 
som samstämmiga, att utforma en stödjande social miljö och ett 
meningsfullt sammanhang. I relation till att främja individuell 
utveckling så är det mera varierat i informanternas utsagor vilka 
aspekter de betonar. Flera informanter lyfter fram beslutsutrymme och 
självbestämmande som centralt. En informant exemplifierar: 

När en deltagare började här var det mycket:  
-Jag tänker inte göra det där: För det orkar inte jag. Jag tänker inte sopa! 
- Du behöver inte. Vill du inte, måste du inte göra det. Här finns inga krav på det. 
Rätt som det är, står hen därute och sopar för glatta livet. 
- Hur orkar du sopa? Vill du sopa?  
-Ja, men jag måste ju inte sopa här och då är det ganska ok att sopa.  
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Informanten berättar vidare att det är en medveten strategi att träna 
deltagarna att ta mera plats och göra sin röst hörd utifrån antaganden 
om att individerna är styrda i många av sina övriga livsområden. En 
annan handledare har i sin utformning av stöd istället en betoning på 
att främja fysisk hälsa och främja stunder av välbefinnande, exempelvis 
genom taktil massage och en kombination av vardagliga och varierade 
aktiviteter.  

Reflektioner över målgruppsanpassning   
Få studier om lantgårdsbaserade insatser har berört 
målgruppsspecifika skillnader i utformningen av insatserna. Hassink 
et als (2010) studie är ett av undantagen, vilken var riktad mot 
verksamhetsansvariga som företrädde insatser inriktade mot olika 
målgrupper. Resultaten från studien visade att det övergripande 
innehållet hade gemensamma utgångspunkter. Inga specifika  
skillnader mellan målgruppsinriktningar identifierades utan stödet  
individanpassades. Mina resultat är samstämmiga så till vida att det 
instrumentella stödet, de materiella förutsättningarna och de 
aktiviteter som tillgängliggörs har gemensamma utgångspunkter. Även 
de aktivitetsbaserade och resursorienterade förändringsstrategier 
handledarna använder sig av för att uppnå insatsernas syften har stora 
likheter mellan de insatser som ingår i urvalet för denna studie.  

Däremot skiljer sig de övergripande målsättningarna åt beroende på 
deltagarnas processer och utvecklingsbehov. Handledarna anpassar 
det sociala stödet till deltagarnas syfte med insatsen. Det visar sig dock 
att handledarna inom ramen för de formella uppdragen har stort 
tolknings- och handlingsutrymme att utforma stödet till deltagarna, en 
förutsättning som gör att insatsernas innehåll varierar lokalt. En 
fullständig analys av de utgångspunkter handledarna utgår ifrån inte 
möjlig att göra utifrån det empiriska materialet, men min poäng är att 
handledarnas personlighet och utgångspunkter påverkar insatsernas 
karaktär och lokala prägel. Handledarnas handlingsutrymme i 
utformningen av innehållet och därmed deras prägel på insatserna 
lokalt är samstämmigt med tidigare studier, där anordnarens 
personlighet och engagemang framhålls som betydelsefullt för insatsen 
utformning och sociala innehåll (Hassink et al., 2010; Leck, 2013; Leck 
et al., 2013; Lund et al., 2015). 
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8.2 ARBETETS	STRUKTUR	I	KOMBINATION	MED	REKREATION	
Aktiviteterna som handledarna tillgängliggör i insatsernas innehåll har 
jag valt att samla under benämningen lantgårdsunderstödda 
aktiviteter, främst inriktade mot vardagssysslor i miljön vilka kan 
innefatta djurskötsel, ridning, odling, trädgårdsarbete, promenader, 
hantverksarbete och matlagning. Handledarna framhåller att 
aktivitetsinnehållet är en mångsidig resurs som de använder sig av för 
att stödja deltagarna på olika sätt. Innehållet har betydande likheter 
mellan de olika verksamheterna samtidigt som det finns lokala 
variationer. Kategorin Arbetets struktur i kombination med rekreation 
underbyggs av tre teman: Aktiviteter och lokala sociosymboliska 
värden; Det vardagsnära och individanpassning samt Djuren och 
naturen som resurs.  

I analysen har Erlandssons och Perssons (2014) teoretiserande om 
aktiviteter och aktivitetsvärden tillämpats. En central utgångspunkt är 
att utförandet av aktiviteter sker i ett dynamiskt samspel mellan  
individen och den fysiska och den sociala omgivningen. Min tolkning 
är att handledarna ansvarar för och har makt att styra över de uppgifter 
och aktiviteter som tillgängliggörs, introduceras och uppmuntras i 
insatsernas lokala sammansättningar. Utifrån sin ledande position är 
de vidare ansvariga för de sociala normer och värden som deltagarna 
förhåller sig till i de lokala sociokulturella sammanhangen som omger 
aktivitetsinnehållet i insatserna65.   

Aktiviteter	och	lokala	sociosymboliska	värden	
Handledarna är ansvariga för de aktiviteter som tillgängliggörs och den 
sociala inramningen av innehållet, samtidigt som skötsel och omsorg 
om djuren i stor utsträckning styr dagarnas rytm.   

Djuren medför likande rutiner varje dag, året runt, det får ta den tid det tar. Vad 
jag plockar in under resten av dagen. Det är ju jag som ger förslag, ibland godtas 
det och ibland ändras det till något annat. Det är ju helt okej.  

Skötsel av djuren är ett återkommande inslag. Resultaten av utförandet 
djurunderstödda aktiviteterna är ofta påtagliga i fysisk mening, 
förenligt med konkreta värden (Erlandsson & Persson, 2014), 

                                                
65 På en övergripande nivå tolkar jag det som att insatserna och deltagande i insatserna kan relateras 
till att det sociokulturella sammanhanget i det omgivande samhället tillskriver arbete och 
sysselsättning värden som kan relateras till samtliga dimensioner, på individ-, grupp- och 
samhällsnivå. Däremot är analysen i följande avsnitt avgränsad till insatserna lokalt.  
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exempelvis att djurens behov tillgodoses, de kommer ut, de får mat och 
vatten, det blir rent osv. Utöver djurskötsel är det en variation av 
aktiviteter som handledarna introducerar, vilka skiljer sig åt lokalt. 
Vissa handledare inkluderar skötsel av hästarna, men ridning som 
aktivitet ingår ej. I ytterligare andra insatser finns ett intresse för odling 
hos handledaren. Odling är då en aktivitet som deltagarna uppmuntras 
att delta i, eller att odlingsmöjligheter ordnas utifrån önskemål från 
deltagare. Det samma kan förstås gälla andra former av aktiviteter 
såsom: matlagning, hantverk och olika former av projekt. 

Utöver dessa konkreta värden visar analysen dessutom att 
handledarna eftersträvar att aktiviteterna ska främja deltagarnas 
välbefinnande och engagemang i utförandet. Detta tolkar jag som att 
de har ambitionen att aktiviteterna ska ge förutsättningar för 
deltagarnas upplevelser av självbelönade värden (Erlandsson & 
Persson, 2014; Persson et al., 2001). Självbelönande värden är en 
värdedimension som fokuserar på omedelbar belöning i utförandet av 
en aktivitet: att något upplevs lustfyllt, eller tillför glädje eller njutning 
på olika sätt. Följande citat får illustrera: 

Deltagarna borstar hästarna i hagen. Det är ju väldigt mycket vaken vila det, 
faktiskt, egentligen, vila i aktivitet. För att man gör något. Det är inte en 
komplicerad handling. Med det sker tillsammans med en annan levande individ. 
Det finns ett samspel hela tiden. Annars skulle man ju stå och klia på en vägg, i 
så fall. Det är ju inte själva rörelsen, utan det är det här samspelet med individen. 
Det ger så mycket.  

Handledarna introducerar aktiviteter och utformar aktivitetsinnehåll 
med ambitionen att stimulera deltagarnas upplevelser av 
välbefinnande och engagemang. Många av de mera rutinbundna 
arbetsrelaterade uppgifterna kring djuren som har konkreta värden  
antas av informanterna kunna ge möjligheter till upplevelser som 
relaterar till självbelönande värden.  

Erlandsson och Persson (2014) betonar att aktiviteter sker i relation till  
sociala sammanhang som människor direkt eller indirekt relaterar sina 
handlingar till. Detta är en tredje värdedimension av aktiviteter, vilken 
författarna benämner sociosymboliska värden. Sociosymboliska 
värden har inflytande över vilka aktiviteter som uppmuntras, eller inte, 
i relation till den sociala omgivningen. I den lokala sociala kontexten 
vid gårdarna tolkar jag handledarna som ansvariga för de 
sociosymboliska värden som omger dagarnas aktivitetsinnehåll och 
utförandet av aktiviteter som deltagarna relaterar till. De 
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sociosymboliska värden och normer som omger aktiviteterna och vilka 
aktiviteter som tillgängliggörs varierar lokalt. Hur de varierar tycks 
påverkas av en rad faktorer, exempelvis: handledarens förhållningssätt 
till ledarskap och specifika intresseområden; gårdens förutsättningar 
samt handledarnas tolkning av deltagarnas behov av stöd och 
utveckling.   

En slutsats från analysen är att handledarna i utformningen av 
innehållet har ambitionen att tillgängliggöra aktiviteter med såväl 
konkreta och självbelönande värden. Detta tolkar jag som att de inom 
ramen för dagarna sammanväver aktivitetsinslag som relateras till 
arbete, exempelvis: tidsramar eller förväntningar på aktivt deltagande 
i de dagliga rutinerna med inslag av rekreation (Erlandsson & Persson, 
2014; Persson et al., 2001) exempelvis genom introducera aktiviteter 
och villkor för aktiviteter där avkoppling, lustfyllda inslag och stunder 
av att ”bara vara” tillåts och uppmuntras.     

Det	vardagsnära	och	individanpassning	
Lantgårdsmiljön ger enligt handledarna förutsättningar för en 
variation av vardagliga uppgifter anpassningsbara till individuella 
förutsättningar och förmågor. I detta tema relateras handledarnas 
individanpassning av aktiviteterna till dimensionerna begriplighet, 
hanterbarhet och meningsfullhet. 

Praktiska uppgifter, begriplighet, hanterbarhet och konkreta värden 
Vardagsuppgifterna beskrivs ha tydliga och konkreta värden: ”gården 
är tydlig, djuren är tydliga och det som ska göras blir tydligt.” I de 
lantgårdsunderstödda aktiviteterna är praktisk kunskap den primära 
formen av kunskap. Det praktiska arbetet ger enligt handledarna  goda 
möjligheter till anpassning utifrån deltagarnas individuella 
förutsättningar och behov av stöd.   

Det här med att ha en grupp där det är väldigt olika vad man klarar av. Det gör 
inte så mycket. Det finns något för alla. Det är inte svårt att hitta jättelätta 
uppgifter och det är inte svårt att hitta komplexa. Det finns hela spannet. Det 
tycker jag är jättebra. 
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Sysslorna beskrivs vara anpassningsbara avseende begriplighet och 
hanterbarhet utifrån deltagarnas kunskapsnivå, praktiska förmågor 
och kognitiva förutsättningar. 

Vi gör hösäckar till hästarna på 3.5 kg som vi väger. Det kom en ny deltagare 
som skulle göra säckarna, hen stod och grejade en stund och frågade sedan: ’Hur 
ser jag att det är 3,5 kg’. Jag gjorde streck med tuschpenna på vågen. ’Det var 
skillnad det. Nu fattar jag precis’, sa hen. Sen var det inga problem.  

Handledarna återger återkommande illustrerande beskrivningar av 
praktiska lösningar för att stödja deltagarnas begriplighet och 
hanterbarhet. Ett informativt stöd som ofta syftar till att öka 
deltagarnas självständighet och lärande, vilket kan anpassas i relation 
till deltagarens lärandeprocesser och förmågor.  

Det är ju utifrån individen. Alltifrån att man sett att när de började här behövde 
de stöd i varje syssla de gjorde. Allt från, nu fyller du på vattenhinken, nu stänger 
du av vattenkranen, nu bär du ut det här till korna. Till att de nu kan göra det 
självständigt och att de känner sig trygga i miljön. Ha en tro på sig själv att jag 
kan göra det här. 

Citatet illustrerar en aktivitet men liknande exempel är 
återkommande, det kan också vara att lära sig att hantera djur, eller 
förvärva kunskaper om odling eller natur. Oavsett uppgifternas 
innehåll och beskrivningen av deltagarens utmaningar och utveckling 
har processerna liknande flöde. Handledarna stödjer deltagarnas 
förvärvande av praktiska kunskaper och utvecklingen av kunskaper är 
observerbar. Förvärvandet av kunskaper för att hantera utmaningar är 
enligt Erlandsson och Persson (2014) förenligt med konkreta 
värdedimensioner, där utveckling av kunskap blir påtaglig för 
individen och den sociala omgivningen. Svårighetsgraden kan höjas för 
att bidra med inslag av utmanande uppgifter beroende på deltagarnas 
intresse och önskemål, kopplat till vardagliga aktiviteter i anslutning 
till gården.  

För vissa deltagare räcker det med att hälsa på hästarna och greja med dem lite. 
En annan deltagare har lärt sig alla grunder i att köra häst och vagn.  

Handledarna betonar att de genom aktiviteterna avser att främja 
parallella processer som syftar till att stärka deltagarnas ”självkänsla” 
och ”självförtroende”. Processer som går i linje med de hälsofrämjande 
målsättningar handledarna har för insatsen. En handledare uttrycker 
det så här: ”Här ska man få prova på olika saker och få tiden att tänka 
efter. Känna efter, vad får mig att må bra.” En referenspunkt som 
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förenar handledarna är ambitionen att i hög utsträckning låta 
deltagarnas egna tankar och önskemål påverka aktivitetsinnehåll och 
individuella utvecklingsprocesser.  

Min tolkning är att handledarna tillskriver värde av att kunna utforma 
stöd anpassat till deltagarnas begriplighet och hanterbarhet. I flertalet 
av aktiviteterna är konkreta värdedimensioner framträdande. 
Utförandet har ett påtagligt resultat, tillika är förvärvandet av 
kunskaper och förmågan att hantera utmaningar och öka 
självständigheten observerbar i olika situationer. Genomförande och 
upplevelser av och i olika aktiviteter antas av handledarna ha potential 
att främja deltagarnas förutsättningar till parallella processer ”inom” 
individen, exempelvis att successivt öka tilltron till sina egna förmågor 
och att hen klarar av utmaningar. I utvecklingen av praktiska 
kunskaper blir såväl resultaten som utförandet och lärandeprocessen 
observerbar och kan därmed förstås tillföra konkreta 
värdedimensioner.  

Variation, handlingsutrymme och subjektiv mening  
En annan aspekt av individanpassningen är förutsättningar för  
meningsfullhet. Handledarna beskriver att det vardagliga, djur och 
naturnära, ger möjlighet till en variation av aktiviteter som kan vara 
meningsbärande för deltagarna.66 En handledare uttrycker det så här 
”För mig är djur och natur som bas för en arbetssituation optimalt. Det 
möjliggör så mycket variation”. Variationen och mångfalden av sysslor 
ger utrymme för handledaren att låta deltagarens önskemål ha 
inflytande över vad den enskilde individen fyller sin dag med.  

En del vill inte ha den fysiska kontakten med djur. De tycker det är skönare att 
mocka och fixa, bära hinkar. Att sitta och klappa ett djur är inte aktuellt. Då kan 
det istället vara mera att mocka, gräva i jorden eller klippa gräs. Mer konkret för 
dem och de trivs bättre med den typen av sysslor. 

I analysen framträder att handledarna värdesätter att tillgängliggöra 
aktiviteter som passar deltagarna som individer. En viktig 
utgångspunkt för att skapa sådana förutsättningar är att det finns en 
variation av uppgifter. Handledarnas tankar om motivation och 
intresse illustreras med följande citat:  

                                                
66 Tankar om att inre motivation påverkar meningsskapande kan kopplas tillbaka till den betydelse 
handledarna tillskriver matchning in i insatsen. Detta utifrån att informanterna anser att gårdsmiljön 
har en specifik karaktär som förutsätter någon form av intresse. 
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Vi kan inte ha en verksamhet där alla gör samma sak. Man blir mera motiverad 
när man ser vad man själv vill hålla på med.  

Utifrån handledarnas resonemang tolkar jag det som att de tar 
utgångspunkt i en förståelse som betonar subjektiv mening i 
aktiviteter, förenligt med Csíkszentmihályi (2006) tankar om att 
mening i aktivitet kan se olika ut för personer och vara föränderligt över 
tid. En central del av informanternas utformning av insatsen på 
övergripande nivå såväl som i det dagliga arbetet  är inriktad mot att 
tillgängliggöra aktiviteterna som kan stimulera till deltagarnas 
upplevelser av meningsfullhet. Det är inte alltid deltagarna upplever 
inre motivationen inför uppgifter vid gården, handledarna arbetar då 
med att tillföra yttre motivation exempelvis genom att finna alternativa 
aktiviteter, fördela ansvarområden, uppmuntra och utmana 
deltagarna.  

Vissa handledare betonar vikten av att inte bara utgå ifrån sina egna 
värderingar i relation till olika aktiviteter, exempelvis: ”Aktiviteter som 
en individ upplever som slavgöra kan vara viktigt för en annan person.” 
En handledare berättar om en deltagare som krattade och rensade 
grusgångarna “till perfektion”. En uppgift ingen deltagare vare sig förr 
eller senare har intresserat sig för, men för den deltagaren var det en 
viktig och betydelsefull aktivitet. Genom intervjuerna framträder att 
aktiviteterna, utöver vad som kan iakttas rent praktiskt och konkret, 
visar sig tillskrivas olika betydelse och mening av deltagarna i 
utförandet. Exempelvis att mocka boxar, sopa gången eller borsta ett 
djur, vilket illustreras i följande citat: 

Jag hade en deltagare som stod och mockade hos hästarna väldigt länge, väldigt 
noggrant. Jag kände att det inte är schysst att den personen ska behöva göra det. 
Så jag sa: Jag kan mocka åt hästarna idag. Deltagaren svarade: Nej, det är det 
viktigaste av allt. Det är min terapi att stå här. Det var viktigt för deltagaren, hen 
behövde den tiden för sig själv.  

Meningsfulla aktiviteter är ett av de tre centrala element i 
naturbaserade interventioner enligt litteraturen (Bragg & Atkins, 
2016). Handledarna utgångspunkts är emellertid att aktiviteterna inte 
med automatik upplevs meningsfulla för alla. Det dynamiska i relation 
till upplevelser av mening betonas. Det vill säga att mening är knuten 
till individens förutsättningar och preferenser. Att tillgängliggöra en 
variation av uppgifter som ger utrymme för att anpassa till deltagarnas 
utifrån förutsättningar, intresse och engagemang är en aspekt 
handledarna tillskriver betydelse i utformningen av insatserna.  	
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Djuren	och	naturen	som	resurs		
Det empiriska materialet är rikt på illustrativa exempel på djurens och 
naturens betydelse som en mångsidig resurs. Det är framträdande att 
de utgår ifrån en idé om att djur och natur har performativa krafter 
(Barad, 2003; Rose-Redwood & Glass, 2014) som påverkar deltagarna 
och som människor interagerar med. Ibland genom aktivt deltagande 
och direkt interaktion, ibland genom att mera passivt ta del av och 
fascineras av den omgivande miljön (jmf. Elsey et al., 2014 typologi 
över naturinslag i naturbaserade insatser). 67   

Djuren beskrivs ibland som ”arbetskamrater”, ”medarbetare” och 
”individer” och tillskrivs därmed ett tydligt aktörskap. Handledarna 
delar erfarenheter av att intresset för djuren är motiverande för många 
deltagare att ta sig till gården, exempelvis:  

Alla hälsar god morgon på hunden, sen hinner vi knappt fika innan de är ute hos 
djuren. De vill se till att de har det bra.  

Handledarna beskriver att deltagarna har ett känslomässigt 
engagemang i djuren och djurens välbefinnande. Djuren tillskrivs en 
inneboende förmåga att väcka deltagarnas intresse och motivation. 
Deltagarna tar ofta initiativ till aktiviteter med syfte att förbättra för 
djuren på olika sätt, genom att ägna dem extra uppmärksamhet, rykta, 
kela med eller aktivera dem. Handledarna betonar att aktiviteternas 
natur motiverar deltagarna vilket tar sig uttryck i visat engagemang för 
djurens behov och välbefinnande. 

I intervjuerna ges många exempel på att djuren och naturen främjar 
gemensamma upplevelser för deltagargruppen och upplevs bidra till 
den sociala sammanhållningen i gruppen. I flera studier om samspel 
mellan människa och djur  beskrivs djur kunna ha funktionen som 
sociala katalysatorer (Berget & Braastad, 2018) exempelvis att 
närvaron av djur kan stimulera till  samtal och kommunikation mellan 
människor (Bernstein, Friedmann, & Malaspina, 2000). Detta 
fenomen återspeglas i handledarnas utsagor om hur djurens närvaro 
påverkar innehållet i många av samtalen under dagarna vilket är  

                                                
67 Det bör betonas att i insatserna som studerats är djuren och naturen en del av vardagsmiljön, där 
vardagliga aktiviteter med dessa inslag betonas. Utgångspunkter som inte ska förväxlas med 
djurunderstödd terapi (Fine, 2015) eller trädgårdsterapi (Grahn & Ottosson, 2010; Larsson, 2010), 
insatser som har en tydligare struktur och professionell inramning av ett terapeutiskt innehåll.  
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överensstämmande med iakttagelser från mina observationer. Djuren 
blir på så vis ett gemensamt intresse och förenande utgångspunkt för 
aktiviteterna under dagarna.  

En annan aspekt som handledarna framhåller är att om fokus riktas 
mot ett djur blir det sociala samspelet med andra människor 
sekundärt, uppmärksamheten riktas istället mot djuret. Exempelvis:  

Borsta korna, egentligen är man fullt upptagen, samtidigt är man helt ensam. Det 
är ingen som stör en, man kan se ut som man är med, fast man egentligen inte är 
det.   

Under dagarna har deltagarna många möjligheter att samspela med 
djuren utifrån villkor de själva väljer. Handledarna beskriver även hur 
det kan formas starka band mellan enskilda deltagare och ett speciellt 
djur:   

Deltagaren jobbar en stund, sen tappar hen fokus. Då söker hen upp katten. Pratar 
en stund med den, sen går hen tillbaka och jobbar igen. Deltagaren börjar och 
slutar alltid dagen med att vara en stund med katten.    

Liknande beskrivningar av att deltagare söker upp ett djur när de vill 
vara en stund för sig själva exemplifieras i flera intervjuer. Vidare 
beskrivs att aktiviteter som omfattar samspel med djuren i sig motivera 
till fysisk aktivitet används för att exempelvis göra promenader mer 
lustfyllda: 

Geten är väldigt bra att gå på promenad med, då tänker man inte så mycket på att 
man är på promenad. Han tycker det är jätteroligt. Det blir enormt mycket 
träning. Ofta går vi längre och mer än vi tänkt oss.  

Samtliga citat berör att samspelet med djur kan stimulera 
självbelönande värden. Handledarna uttrycker också att djuren kan ha 
en emotionell påverkan på människor, exempelvis: väcka känslor av 
glädje, lugn, rädsla eller sorg. En annan aspekt som betonas är att 
djurens närvaro aktivera flera sinnen: ”känsel”, ”lukt”, ”hörsel” och 
”syn”. Aktiviteterna med djur framhålls vidare kunna skapa 
utmaningar där deltagarna ges möjlighet att stärka sitt självförtroende 
och sin självkänsla, exempelvis genom att succesivt lära sig att hantera 
och kommunicera med djuren.  

I relation till naturen värdesätter handledarna möjligheter att kunna 
använda det som händer i naturen som en källa för att stimulera 
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aktiviteter som medför fysisk aktivitet, fascination, välbefinnande och 
lärande. En handledare beskriver:  

Det blir att man pratar mycket om våren. Nu kommer tussilagon, nu kommer 
blåsipporna, nu kom sädesärlan. Det är varmt och skönt idag. Och man kan njuta 
av det. Det är en grej, att man väcker upp intresset för det som sker runt omkring. 
Det är verktyg de kan ta med sig.   

Detta förhållningssätt till skeenden i naturen är något som återkommer 
och betonas i samtliga intervjuer. Exempelvis att uppmärksamma 
deltagarna på vad som händer i naturen under olika årstider, eller följa 
odlingarna i processen från sådd till skörd.  

Så ett litet frö, se det gro. Jag försöker ofta peka på de små detaljerna. Att man 
tittar på det småttiga som faktiskt är fantastiskt. Det är inte svårt att fascineras av 
naturen, bara man har den tiden. Här ska man ha den tiden.   

Handledarna använder sig aktivt av naturen för att väcka intresse oför 
vad som sker i omgivningen, ett intresse de tänker sig kan vara 
överförbart till deltagarnas liv utanför insatsen. Utevistelser och fysisk 
inriktade uppgifter som det naturnära stimulerar till framhåller de 
främjar deltagarnas förutsättningar att få struktur på dagen och att 
”känna naturlig trötthet”.  

I informanternas utsagor är det framträdande att de betraktar djur och 
natur som en mångsidig resurs och betonar deras performativa krafter. 
Det dynamiska samspelet mellan djur och människa förstås kunna 
påverka emotioner, socialt samspel mellan människor, aktivera sinnen 
och i sig vara motiverande för handling. Beskrivningarnas av djurens 
roller och funktioner är mångsidiga. Svårigheter att fånga de betydelser 
människor tillskriver djur är samstämmigt med tidigare beskrivningar 
av djurens roll i lantgårdsbaserade insatser (Gorman, 2017; Hassink et 
al., 2017). Hassink et al. (2017) menar att djuren också bidrar till 
gårdsmiljöns atmosfär och icke-vårdande inramning. Gorman (2017) 
betonar att djurens betydelse i insatserna är central och argumenterar 
för att det är i mötet mellan individer, människa och djur, som mening 
skapas. 

Handledarna tillskriver samspelet mellan människa och natur värde 
och beskriver att de kontinuerligt använder det aktivt som ett verktyg i 
insatsen. De betonar att utförandet av natur- och djurunderstödda 
aktiviteter kan ge deltagarna förutsättningar till positiva upplevelser. 
Vad deltagarna upplever och vilken mening de tillskriver olika moment 
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är däremot svårt att förutsäga. Djuren och naturen utgör även en resurs 
för att bidra med fascination över det som sker i omgivningen.  
Naturmiljöers potential att fascinera människor på olika sätt framhålls 
inom forskningen om naturbaserade insatser (Hartig, 2004; R. Kaplan 
& Kaplan, 1989; R. Kaplan et al., 1998; Stigsdotter et al., 2011; von 
Lindern et al., 2017). Forskningen styrker att om situationen och 
miljön upplevs som kravlös kan naturen ge goda förutsättningar till 
restoration och väcka människors nyfikenhet, intresse och 
engagemang.   

8.3 TILLGÄNGLIGGÖRA	EN	STÖDJANDE	OCH	SÄKER	MILJÖ		
Det framkommer att handledarna på en övergripande nivå betraktar 
lantgårdsmiljön som en kompletterande vardagsmiljö för deltagarna, i 
såväl fysisk som social mening. Ett framträdande mönster är att 
handledarna betraktar gårdsmiljön som en mångsidig resurs, som  
rymmer variation och möjliggör flexibilitet i anpassningen mellan 
individ och omgivning. I den vardagliga praktiken arbetar handledarna 
med samspelet och anpassningen mellan människa och miljö för att 
stödja deltagarna på olika sätt. Inte minst genom att frigöra utrymme 
för deltagarnas självständighet i miljön. Den fysiska omgivningen 
betraktas således inte som en passiv bakgrund i insatsen utan som en 
plats människor interagerar med. Analysen visar att samspelet mellan 
sociala (och psykosociala) dimensioner av fysiska miljöer ofta övervägs 
utifrån utgångspunkten att människors upplevelser påverkas av 
miljöer och hur miljöer upplevs påverkas av sociala sammanhang, det 
vill säga närvaron av andra människor. 

Kategorin Tillgängliggöra en stödjande och säker miljö underbyggs av 
fyra teman som delvis berör skilda aspekter av lantgårdsmiljön,  
samtliga relaterar till samspelet mellan fysisk omgivning och sociala 
aspekter.  I två inledande teman: Karaktäristisk miljö med restorativa  
kvaliteter och En varierad och rymlig miljö behandlas  handledarnas 
tankar om hur miljön kan stimulera och möjliggöra en variation av 
upplevelser hos deltagarna. Temat Säkerhet och trygghet berör hur 
informanterna överväger och hanterar risker i miljön. Avslutningsvis, i 
temat Gränsdragning mellan privata zoner och halvprivata arenor 
aktualiseras behovet av att hantera sociala och fysiska gränser, då en 
privat vardagsmiljö omformas till att utgöra utgångspunkt för en social 
verksamhet. 
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Karaktäristisk	miljö	med	restorativa	kvaliteter	
Lantgårdsmiljön beskrivs vara en miljö med specifik karaktär, där det 
naturnära, djurens närvaro, byggnader och omgivningen bidrar till 
platsens atmosfär. ”En lugn och rofylld miljö med naturliga och 
begränsade intryck”. Återkommande framhåller informanterna att 
miljön stimulerar till utevistelser och fysisk aktivitet, är tydlig och ger 
begränsade intryck men rymmer möjligheter till variation och att 
årstider och väderlekar påverkar utemiljön.  

För att tydliggöra gårdens karaktär kontrasterar informanterna 
lantgårdsmiljön till andra former av vardagsmiljöer, så som: 
”lägenheter”, ”affärer”, ”stadsmiljö” eller ”sociala verksamheter inom 
fyra väggar”. Exempelvis:  

Att komma hit och få tillgång till den här utsikten. De flesta kommer ju från 
staden. Har kanske har suttit i en lägenhet under två års tid. Så får man komma 
ut.   

Citatet illustrerar att handledaren ser miljön som ett stödjande inslag 
utifrån att den möjliggör en kontrast till deltagarnas vardagsmiljö, 
vilket är en framträdande aspekt i det empiriska resultatet. Gården är 
en avgränsad plats belägen i lantlig miljö och därmed ett begränsat 
socialt sammanhang. En anordnare uttrycker det så här: ”man vet vilka 
som är här och vilka som kan dyka upp”. 68  

En aspekt som informanterna återkommande betonar är att 
gårdsmiljön är rymlig och ger förutsättningar för omväxling och 
variation: 

Även om vi har en samlingslokal är vi inte i den hela dagen. Vi är i 
vinterträdgården, vi är ute i trädgården, vi är i stallet, vi är i hönshuset, vi går på 
promenad. Men man kan sprida ut sig, alla kan ha sitt utrymme. Det blir varierat, 
det är olika miljöer under dagarna.  

Resultaten från analysen är  i linje med litteraturen på området (Gallis, 
2013a; Hemingway et al., 2016; Sempik et al., 2010), där lantgårdar 
                                                
68 På en del gårdar är handledarna noga med att inga besökare kommer till gården när deltagarna är 
på plats, i andra insatser är det vanligare att deltagarna i viss utsträckning även möter grannar eller 
andra besökare vid gården. Skillnader går att härleda till inriktning mot deltagargrupp, där ett behov 
av en skyddad och ostörd miljö betonas i högre utsträckning av handledare i arbetslivsinriktad 
rehabilitering. Handledare i daglig verksamhet visar sig i större utsträckning ha inslag som medför 
kontakter med besökare eller att gruppen med regelbundenhet besöker andra sociala arenor. Det visar 
sig också variera lokalt, knutet till uppdrag och handledarens utformning av insatsen. Oavsett vilket är 
insatsens huvudsakliga innehåll förlagt till gårdsmiljön.   
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framhålls vara naturliga miljöer med inneboende kvaliteter som kan 
stimulera till en variation av mänskliga upplevelser.   

På en övergripande nivå tolkar jag det som att handledarnas 
beskrivningar av miljön kan relateras till de kvaliteter Kaplan och 
Kaplan (1989) framhåller som utmärkande för restorativa miljöer. En 
sådan kvalitet är att gården kan ge en känsla av beeing away genom att 
ha en annan karaktär än andra vardagliga miljöer, i social och fysisk 
bemärkelse. Betonas bör att det är en individs upplevelse av en miljö 
som avgör om den är att betrakta i termer av restorativ. I en insats som 
omfattar arbetets struktur och deltagande i gruppverksamhet framstår 
samspelet med sociala aspekter och normer som centralt för individers 
förutsättningar att erfara restorativa kvaliteter i lantgårdsmiljön.     

En	varierad	och	rymlig	miljö	
I min analys av handledarnas utsagor framkommer att samspelet 
mellan fysisk omgivning, aktiviteter och sociala dimensioner ofta är 
närvarande i resonemangen. Begreppet betydelse-erbjudande (Grahn 
et al., 2010) har tillämpats för att bidra med teoretiska insikter om 
detta samspel och den variation som handledarna betonar. Betydelse-
erbjudande avser att beskriva människors kommunikation med den 
yttre omgivningen. 69 Olika fysiska omgivningar rymmer därmed olika 
betydelse-erbjudande. Begreppet utgår ifrån att individer utifrån 
personliga preferenser, tillgängliga resurser och upplevda behov i 
stunden tolkar omgivningen utifrån stimuli från den fysiska miljön, 
från de aktiviteter som aktualiseras och graden av deltagande som 
förväntas i olika situationer.  

Som berörts i flera tidigare teman, använder sig handledarna av 
förutsättningar i miljön för att tillgängliggöra en variation av 
utrymmen och aktiviteter. Den fysiska omgivningen, det materiella och 
djuren ger grundförutsättningarna för innehållet. En annan slutsats 
som framhållits är att miljön används för att främja förutsättningarna 
för att skapa en inkluderande omgivning, genom att tillgängliggöra 
miljön för deltagarna. En handledare beskriver sina tankar om miljön:  

Vi är en liten grupp samtidigt så tänker jag att gårdens utrymmen är åt andra 
hållet. Det finns möjlighet att komma undan. om man har det behovet vill säga. 
Att vara lite ensam, det är inte alla som har, men vissa har det.   

                                                
69 Se teorikapitlet för en tydligare redogörelse för begreppet.  
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I citatet framkommer att handledaren beaktar att både fysiskt och 
socialt utrymme är av betydelse för att kunna välja att ”vara lite 
ensam”. En handledare beskriver en vardaglig situation: 

En deltagare ville inte vara inne i växthuset i dag. Det var för många deltagare, 
då ville hen vara ute istället. När vi åkte till bussen, frågade jag: Du har gått 
undan lite idag, hur mår du? Hen bara behövde vara. Flera tycker det är skönt att 
det finns många ställen att gå undan. 

Citatet är ett exempel på hur handledarna tillskriver värde att miljön 
kan frigöra såväl socialt som fysiskt handlingsutrymme. En annan del 
av variationen kan handla om att skapa engagemang och deltagande på 
andra nivåer:   

Variation som lantgårdsmiljön möjliggör, ser jag som ett jättebra medel. Att vi 
som handledare kan skapa miljöer för de här personerna, där de kan få blomma 
och utvecklas.  

Min tolkning är att handledarna värdesätter att i lantgårdsmiljön 
tillgängliggöra ett spektrum av betydelse-erbjudanden, en variation av 
miljöer som stimulerar till aktiviteter med olika grader av passivt eller 
aktivt deltagande. En miljö som kan anpassas till deltagaren utifrån  
önskemål och intressen men även anpassas till att individuella 
förmågor och förutsättningar varierar över tid. En social och fysisk 
omgivning där deltagarna under dagarna växlar mellan olika nivåer av 
deltagande, från inåtriktat engagemang till aktivt deltagande,  där de 
kan utföra uppgifter självständigt eller tillsammans med andra.  

En slutsats är att handledarna värdesätter den variation av utrymmen 
och omgivningar som gårdsmiljön erbjuder. Detta har jag tolkat som 
att de tillgängliggör en variation av betydelse-erbjudanden och 
använder miljöns förutsättningar som verktyg i utformningen av 
insatsen på en övergripande nivå och i det vardagliga arbetet. 
Handledarna styr den överordnande strukturen, tillgängliga aktiviteter 
och utrymmen. Inom dessa ramar är det en framträdande ambition att 
lämna handlingsutrymme åt deltagarna att själva tolka och välja 
omgivning utifrån individuella behov och önskemål.  
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Säkerhet,	risk	och	trygghet	
En annan aspekt av att lantgårdens fysiska miljö är performativ är att 
säkerhet och trygghetsaspekter behöver övervägas. I det empiriska 
materialet framträder att säkerhetsaspekter är den främsta 
utmaningen för handledarna i utformningen av insatsen och i det 
vardagliga arbetet.  

Handledarna framhåller betydelsen av en grundläggande social tillit till 
de deltagare som kommer till gården. På gruppnivå är det i första hand 
personer med pågående missbruk som kan ses som en säkerhetsrisk i 
lantgårdsmiljön.  

Jag jobbar inte med kriminella och inte med missbrukare. De får inte ha 
pågående missbruk, men de får vara fria från det. Men ett pågående missbruk blir 
farligt.  

Ingen av verksamheterna tar emot personer med känd pågående 
missbruksproblematik. Skälen som anges varierar. Det kan exempelvis 
vara att kompetens saknas för att hantera problematiken, att det kan 
innebära risker för miljön och försvåra för att skapa en trygg miljö för 
andra deltagare. Några handledare anger att de vill undvika att skapa 
social oro i närområdet och bland grannar. Brandrisken på en gård 
nämns av flera handledare som en framträdande risk för människor, 
djur och byggnader.  

Riskbedömningar görs även på individnivå innan deltagare får tillträde 
till miljön. En handledare beskriver: ”Vi gör en bedömning av om 
individen klarar av att vara här, både gruppmässigt och riskmässigt. 
För det finns ju risker med det här arbetet”. Riskbedömningar är en 
återkommande aspekt i det dagliga arbetet. 

Det innebär ju risker när man är med djur och man har mycket maskiner. Vi gör 
många riskbedömningar och har sådana genomgångar.  

Djurunderstödda aktiviteter, DAA, är förenande med risker för såväl 
djur som människor (Fine, 2015; Lerner, 2014). Säkerhetstänkandet i 
utförandet av aktiviteter är en viktig aspekt i det praktiska arbetet, en 
del i detta är att ge så trygga förutsättningar som möjligt. Tillit till 
djuren är viktig för att skapa en trygg miljö såväl som att deltagarna 
hanterar djuren på ett respektfullt sätt.  
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Vi började tidigt med att selektera djur, innan vi visste hur vi skulle utforma 
verksamheten eller vad det skulle bli. Vi skulle ha djur som inte blir stressade, 
inte oroliga eller som tycker att det är obehagligt med stressade personer. Vi har 
valt toleranta och lugna djur, valde raser och sorter utifrån det.  

Handledarna väljer att inkludera djur som är pålitliga i interaktionen 
med människor och de tillskriver betydelse av att djuren har 
förutsättningar att trivas i en miljö där de hanteras av olika människor, 
en aspekt av DAA som framhålls i litteraturen (Fine, 2015).  

För att skapa en trygg och säker miljö är information och praktisk 
kunskapsöverföring centralt. Deltagarnas introduktion till miljön 
framhålls som betydelsefull, för att de exempelvis ska vara medvetna 
om säkerhetsrutiner vid exempelvis djurhantering.  

På gården har vi ett säkerhetstänk hur man gör när man leder en häst och hur man 
gör när man släpper den i hagen. Det brukar vi få prata om, en del lär sig direkt. 
En del har jag fått säga samma sak varje vecka. Det är lite olika.  

Deltagarnas förmågor att hantera nya situationer beskrivs av 
handledarna som dynamiska processer. Handledarna stödjer 
deltagarnas praktiska lärande och gör bedömningar av individuella 
förutsättningar till självständighet i olika situationer.  

Det var deltagare som blev saliga av den åkbara gräsklipparen. Det var ett 
självklart val. De var intresserade. Det fungerar inte för dem att köra sa någon ur 
personalen. De tjata om att åka. Jag gav vika och sa ok. Jag hörde hur det smällde 
och brakade. Jag tänkte nu har jag snart ingen gräsklippare. Det måste gå att lösa. 
Jag fick en genial idé. Jag gav dem ett körkort på en åkbar gräsklippare, på 
specifikt vår gård. Vi hade teori och praktiska lektioner. Så fick de 
förutsättningarna: klarar du det här, det här och det här, så får du köra. Sen den 
dagen har inget hänt med gräsklipparen. Det var klockrent.  

I det empiriska materialet framkommer att handledare har olika 
förhållningssätt till att inkludera moment som kan innebära fysiska 
och ekonomiska risker. I vissa insatser är miljön och aktiviteterna  
mera tillrättalagda och aktiviteter som kan medföra risker ingår inte i 
samma utsträckning, medan andra handledare gör andra bedömningar 
av vad som är hanterbara risker. Riskbedömningar aktualiseras främst 
avseende hantering av stora djur, ridning på häst och motordrivna 
redskap: såsom gräsklippare, röjsåg, vedklyv, traktorer eller andra 
arbetsfordon.  

Slutsatser från analysen är att handledarna upplever hantering av risk 
och säkerhet i gårdsmiljön som den främsta utmaningen i det 
vardagliga arbetet med deltagargruppen. Säkerhetsaspekter är ständigt 
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närvarande. En säker miljö eftersträvas, genom selektering av djur och 
val av aktiviteter som inkluderas. Det framkommer att handledarnas 
utgångspunkter för riskbedömningar och benägenheten att ta risker 
skiljer sig åt. Fysiska aspekter, sociala aspekter och ekonomiska värden 
tas i beaktande. Handledarna ser det som en central uppgift att 
förmedla kunskaper och kontrollera kunskaper för att skapa en trygg 
och säker miljö.  

Gränsdragningar	mellan	privata	zoner	och	halvprivata	arenor	
Gränsdragningar mellan verksamhetens utrymmen och privata 
utrymmen behöver hanteras av handledarna när lantgårdsmiljön görs 
tillgänglig för deltagare. För att tolka gränsdragningarna har jag utgått 
ifrån begreppen privata zoner och halvprivata arenor. Privata zoner (S. 
Olsson, 1991; S. Olsson et al., 1997) är utrymmen personer själva 
förfogar över, som det egna hemmet. Där personen själv bestämmer 
andra människors tillgänglighet till och villkor för närvaro. 70 
Halvprivata arenor eller rum (S. Olsson, 1991; S. Olsson et al., 1997) är 
fysiska platser avsedda för en bestämd grupp människor och aktiviteter 
bundna därtill. När lantgårdsmiljön öppnas upp och görs tillgänglig för 
deltagarna omformas en privat miljö till en halvprivat arena. En arena 
där handledarna inom givna ramar, i tid och rum, ger deltagarna 
tillträde med ambitionen att de ska känna delaktighet och tillhörighet. 

I den inledande fokusgruppen framkom olika förhållningssätt till 
gränsdragningar mellan privata utrymmen och verksamhetens 
utrymmen. Resonemangen motiveras av skäl som berör 
informanternas behov av privata utrymmen, men även utifrån skäl som 
berör deltagarnas förutsättningar att känna tillhörighet och delaktighet 
i miljön. Motsatta skäl framhölls av informanter som istället 
resonerade kring att det fanns fördelar med att använda bostadshuset 
för att deltagarna skulle känna sig välkomna och inkluderade vid 
gården. Bostadshuset (och ibland även tillhörande trädgård) visade sig 
vara fysiska utrymmen som aktualiserar behov av tydliga gränser i 
social mening.  

  

                                                
70 Olsson et al (1991; 1997) delar in dimensioner mellan privat till offentlig i fyra kategorier, privat, 
halvprivat, halvoffentlig och offentlig. Privata arenor är ofta förbundna med det egna hemmet, 
halvprivata avser arenor dit en bestämd grupp har tillträde, halvoffentlig arenor som är öppna men 
där restriktioner gäller, exempelvis affärer och caféer. Offentliga arenor kännetecknas av att den är 
tillgänglig för alla och människor har gemensam kontroll över och tillhörighet till.  
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En handledare resonerar så här:  

Jag hade hunnit börja i mitt eget hus, var glad att jag kunde starta. Sedan 
renoverade jag gårdshuset och har numera verksamheten förlagd dit. Jag ser det 
som fantastiskt bra, jag hade inte velat gå tillbaka. Det är värdefullt att det är skilt 
åt. Det tar inte över mitt privata, mitt hem. På samma sätt har vi gårdshuset för 
verksamheten. Där deltagarna kan vara med, styra och påverka, det ligger i 
verksamhetens natur. Likadant har jag delat upp i trädgården. Vissa ytor är för 
verksamheten andra är sådant jag sköter själv. 

Vanligast är att bostadshuset inte ingår i verksamhetens fysiska 
utrymmen. Omfattningen av verksamhet i tid och antalet deltagare 
tycks påverka behovet av åtskilda utrymmen. 

Att göra gården tillgänglig för deltagarna och skapa en plats där de 
känner tillhörighet och handlingsutrymme kan leda till dilemman som 
berör hantering av gränser mellan det privata och halvprivata. En 
informant berättar: 

Ett problem, det kanske är fel ord, kanske frustration. När man kan känna att 
deltagarna tar över gården. Det är bra med egna initiativ, men ibland kan det bli 
för mycket också. Så här vill inte jag ha det, jag vill ha det så här. Det tar lite på 
ens eget, det gäller att ge lite lagom av sitt eget. Det är en viktig fråga att hantera. 
Hur vill jag ha det egentligen, det gäller att ge lite lagom av sitt eget.  

De utrymmen som görs tillgängliga behöver också förhandlas fram i 
samförstånd med eventuella övriga boende i gårdsmiljön som direkt 
eller indirekt påverkas. Informanterna lyfter exempel på situationer 
som kan leda till utmaningar, ofta förbundna med olika former av 
ledigheter: föräldraledigheter, skollov, semestrar, eller sjukdom, vård 
av barn eller egen sjukskrivning. Handledare som varit föräldralediga 
eller sjukskrivna beskriver att det kan leda till vardagliga dilemman och 
begränsningar för dem i rollen som privatperson, när den deras privata 
zoner är sammanvävda med utrymmet för den sociala verksamheten.   

En slutsats är att när privata lantgårdsmiljöer omformas till sociala 
verksamheter är sociala gränser i den fysiska miljön något samtliga 
handledare ställs inför att hantera. Jag tolkar det som att handledarna 
omformar privata zoner till halvprivata arenor under de tider då 
deltagarna är vid gården. Handledarna framhåller att gränsdragningar 
är nödvändiga ur såväl handledar- som deltagarperspektiv för att 
undvika dilemman, men var gränserna dras är beroende av 
handledarens ställningstaganden och det lokala sammanhanget.  
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8.4 SUMMERING	OCH	REFLEKTIONER	
Handledarna har ambitionen att utforma ett socialt inkluderande 
sammanhang, där deltagarna upplever acceptans och respekt utifrån 
individuella förutsättningar. Handledarna eftersträvar en balans 
mellan krav och stöd som anpassas till individ och situation. Detta sker 
genom att stödja deltagarna vid behov i kombination med att frigöra 
ett reellt handlingsutrymme för deltagarna i relation till det dagliga 
innehållet. Min tolkning är att utrymme för deltagarnas egna beslut 
inom ramarna för gruppverksamheten blir en bärande del av 
individanpassningen.  

Handledarna använder sig av aktivitets- och resursorienterade 
förändringsstrategier för att förstärka en salutogen- och 
lösningsinriktad praktik. I utformningen av insatsen är enligt 
handledarna djuren, naturen och lantgårdsmiljön en mångsidig och 
performativ resurs. Sammansättningen av insatserna innehållet är i 
stor utsträckning inriktad mot att använda miljön och djuren som 
verktyg för att väva samman arbete och inslag som kan främja 
deltagarnas hälsa och utveckling.   

En resurs de menar behöver hanteras och anpassas till en 
gruppverksamhet. Insatserna utgår ifrån lantgårdsmiljön, en vardaglig 
miljö med specifik karaktär, som enligt informanterna förutsätter 
intresse och motivation hos deltagarna. En annan faktor är att miljön 
ställer krav på hantering av säkerhet och risker. För att inte riskera att 
deltagarna utsätts för risker överväger handledarna deltagarnas 
individuella förutsättningar att hantera potentiella risker i miljön, 
såväl som handledarnas möjligheter att vara tillgängliga för att 
instruera, ge stöd vid behov och kontrollera att inte riskfyllda 
situationer uppstår. En annan avvägning är att deltagarna inte får 
riskera djuren och/eller gårdens säkerhet. Insatserna ställer därmed 
krav på matchning mellan deltagarens motivation och stödbehov i 
relation till miljö och aktivitetsinnehåll.  
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9 INSATSERNA	UR	ETT	DELTAGARPERSPEKTIV	
I detta kapitel presenteras resultatet och analysen från delstudie tre. 
Delstudie tre har varit inriktad mot deltagarnas erfarenheter och 
upplevelser av insatserna. Syftet med studien är att beskriva och 
analysera deltagarnas erfarenheter av att delta i insatserna och vad de 
tillskriver värde och mening. Avsikten är inte att följa enskilda 
deltagares upplevelser utan att skapa tematiska mönster som 
återspeglar det deltagarna framhåller som betydelsefullt i relation till 
sammanhanget i lantgårdsmiljön.  

Två frågeställningar har varit vägledande för studien: 

- Vilka aspekter av sociala sammanhang och sociala faktorer, aktivitetsinnehåll 
och fysisk omgivning upplevs som betydelsefulla av deltagarna. Varför och på 
vilka sätt?  
 

- Om upplevelser och erfarenheter av deltagandet skiljer sig åt för deltagare i 
daglig verksamhet respektive arbetslivsrehabilitering, hur kan då dessa 
skillnader förstås? 

 
Resultatet från analysen av den första frågeställningen presenteras i 
kapitlets första del under rubriken, Insatsernas sammansättning. 
Analysen har visat att deltagare oberoende av syfte med deltagande 
framhåller många gemensamma aspekter av vad som tillskrivs 
betydelse i sammanhanget vid gården. I kapitlets andra del, 
Insatsernas funktion, behandlas deltagarnas upplevelser och 
erfarenheter av att vara deltagare. Resultatet presenteras målgruppsvis 
under rubrikerna, Rekreation och arbete för personer i daglig 
verksamhet och Återhämtning inom ramen för arbetsdagar för 
personer i arbetslivsinriktad rehabilitering. 

Innan resultatet av analysen presenteras ges en kort resumé av det 
teoretiska ramverk som integrerats i analysen.71 Den salutogena teorin  
(Antonovsky, 1987a, 1987b, 1991) utgör den övergripande teoretiska 
utgångpunkten. Instrumentellt, informativt, bekräftande och  
emotionellt stöd (se ex. Cohen et al. (2000); Langford et al. (1997); 
Willis, 1991; Steigen, 2018) har varit användbara begrepp för att tolka 
dimensioner av socialt stödjande inslag som aktualiserats i deltagarnas 
                                                
71 För en mera utförlig genomgång av hur det teoretiska ramverket är sammansatt se avhandlingens 
teorikapitel. Mera utförliga begreppsdefinitioner återges i samband med att begreppen tillämpas i 
resultatkapitlets olika delar.   
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beskrivningar. För att fördjupa analysen av deltagarnas upplevelser av 
aktivitetsinnehåll har jag använt mig av teori och begrepp om värde och 
mening i aktivitet (Erlandsson & Persson, 2014; Persson et al., 2001). I 
Erlandsson, Eklund och Iwarssons teoretiserande betonas att 
individers meningsskapande i vardagliga aktiviteter kontinuerligt 
samspelar med sociokulturella normer och värden i omgivningen. 
Slutligen har teorier om restorativa och stödjande miljöer (Grahn et al., 
2010; Hartig, 2004; Hartig & Staats, 2006; von Lindern et al., 2017) 
bidragit med insikter om hur samspelet mellan fysisk miljö, sociala 
dimensioner och aktivitet påverkar deltagarnas upplevelser i 
gårdsmiljön. Miljöns förutsättningar att tillåta eller främja restoration 
av adaptiva resurser (Hartig & Staats, 2006; von Lindern et al., 2017) 
och deltagarnas tolkningar av miljöers betydelse-erbjudanden 
(Bengtsson & Grahn, 2014a; Grahn et al., 2010) har varit användbara 
för att bidra med fördjupad förståelse för deltagarnas interaktion med  
omgivningen i såväl social som fysisk bemärkelse.   
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9.1 DEL	1.	INSATSERNAS	SAMMANSÄTTNING	
I matrisen, figur 9.1, illustreras de kategorier och teman som 
framkommit i analysen för att besvara den första frågeställningen. 
Kategorierna är: Tillsammans med andra och individuellt 
handlingsutrymme; Att “få” göra något – Aktiviteters värde och 
mening samt En kompletterande vardagsmiljö. Varje kategori  
underbyggs av ett antal teman.  

 
 

 
 
Figur 9.1. Matris över delarna i insatsernas sammansättning och centrala teman 
för deltagarnas upplevelser av insatserna.    

  

Tillsammans med 
andra och individuellt 

handlingsutrymme

Att "få" göra något -
aktiviteters värde och 

mening

En kompletterande 
vardagsmiljö

• Handledarens nyckelroll som ledare och 
stödjande person

• Individuellt handlingsutrymme främjar känsla 
av sammanhang

• Deltagargruppen som resurs och/eller 
utmaning att hantera 

• Djurens stödjande närvaro

• Variation av uppgifter och aktiviteter med 
kombinerade värden

• Rekreativa inslag inom ramen för arbete
• Djurens mångsidighet
• Aktiviteter, identifiering av resurser och 

överförbarhet

• Ett motiverande sammanhang
• Flexibilitet och betydelse-erbjudanden inom 

givna ramar
• Miljöns samspel med socialt stöd
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9.2 TILLSAMMANS	MED	ANDRA	OCH	INDIVIDUELLT	HANDLINGSUTRYMME		
I denna kategori presenterar jag deltagarnas beskrivningar av att ingå 
i de sociala sammanhangen vid gårdarna och de aspekter som lyfts 
fram som betydelsefulla. Den sociala inramningen och dess villkor är 
centrala för deltagarnas upplevelser i social och psykosocial mening 
samt för hur de erfar den fysiska miljön och utförandet av aktiviteter.  

Fyra teman underbygger kategorin: Handledarens nyckelroll som 
ledare och stödjande person; Individuellt handlingsutrymme främjar 
känsla av sammanhang; Deltagargruppen som resurs och/eller 
utmaning att hantera samt Djurens stödjande närvaro  

Handledarens	nyckelroll	som	ledare	och	stödjande	person	 
Deltagarna benämner handledarna på olika sätt genom intervjuerna. 
Några säger chefen, andra handledare, vanligast är att deltagarna 
refererar till handledaren vid förnamn. I intervjuerna blir det 
framträdande att handledarens roll som ledare är central för 
deltagarnas upplevelser av sammanhanget som stödjande.  

Handledarna har ansvaret för den övergripande strukturen och 
helheten, följande citat får illustrera:  

NN (handledaren) är den som håller ihop alltihop. Utan NN, skulle det inte 
funka. Det är bara så. En grupp på sex personer, vi skulle inte veta vad vi ska 
göra eller hur vi ska göra.  

Citatet lyfter fram handledarens nyckelroll som ledare. I 
sammanhanget tillskriver deltagarna handledarna bestämmanderätt 
över de sociala normer och villkor som deltagarna förhåller sig till som 
individer och som deltagare i en grupp. Handledarnas utformning av 
struktur och sociala villkor visar sig genomsyra deltagarnas upplevelser 
i vardagen och deras individuella förutsättningar att erfara 
sammansättningen mellan ”det sociala”, miljön och aktiviteterna som 
stödjande.  

En grundläggande aspekt är att handledaren behandlar alla deltagare i 
gruppen som lika värda. En deltagare uttrycker det så här:  

Att alla personer behandlas lika. Det har väldigt stor betydelse. Alla blir sedda, 
alla blir lika omtyckta. Svårt att förklara, men något sådant. Att det inte är någon 
som blir utanför eller så. 
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Det är ett genomgående mönster att deltagarna värdesätter att 
handledaren ser, lyssnar på, har tid för och bekräftar deltagaren som 
individ. I intervjuerna beskriver ofta informanterna handledaren 
utifrån hur de uppfattar hens personliga egenskaper exempelvis 
”lugnande”, ”positiv”, ”vänlig”, ”ödmjuk”, ”trevlig”, ”tydlig”, ”glad” eller 
”full av idéer”. Handledarnas bemötande tillskrivs stor betydelse för 
deltagarnas trivsel i omgivningen. Flera av informanterna beskriver 
hur handledaren bidrar med emotionellt stöd, följande två citat får 
illustrera:  

NN är alltid på så gott humör. Det får mig på gott humör. Har man känt sig lite 
nedstämd. Då kommer man hit och ser NN. Så kan man inte, det blåser ju bort 
liksom. 

NN är så lugn, då blir jag också lugn.  

I intervjuerna framkommer att deltagarna tillskriver stort värde av att 
handledarens reaktioner är vänliga och stödjande, där de känner 
trygghet och förutsägbarhet i vad de kan förvänta sig. Otydligheter i 
ledarskap eller oro för negativa reaktioner från handledaren är en 
potentiell psykosocial stressor för deltagarna. En informant berättar 
om sin farhåga inför att hen började vid gården:  

Innan jag började här tänkte jag. Det är säkert en sådan person som blir sur. Det 
ska göras så och så och så. Så tänkte jag mer. Det är väldigt skönt att det inte 
varit så.  

Detta tolkar jag som att informanten kände oro för att handledaren 
utifrån sin maktposition som ledare skulle kunna skapa rädslor och 
osäkerhet hos individen att göra fel på olika sätt. Om deltagarna  
upplever att de inte behöver oroa sig för negativa reaktioner från 
handledarna bidrar det till upplevelser av ömsesidig tillit och trygghet.  

Deltagarna värdesätter att handledarna tillgängliggör, introducerar 
och vägleder deltagarna till en variation av aktiviteter och upplevelser. 
För flera av deltagarna visar sig handledaren vara närmast en 
inspiratör och förebild, som får dem att tänka kring vardagliga saker på 
nya sätt. En deltagare beskriver det så här:  

D: Jag har börjat få upp ögonen litegrann. Sedan innan är jag van det 
enkelspåriga. Man har börjat se lite andra saker.  
J: Kan du ge mig något exempel? 
D: NN (handledaren) har öppnat ögonen för andra sätt att tänka på, nya idéer. 
Nästan så att man gått från, vad ska jag säga, sin trista tillvaro till att se att 
skogen är grön.  
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Flera informanter berättar att de vänder sig till handledaren för 
förtroendefulla samtal, exempelvis ”NN är ödmjuk. Jag kan prata med 
hen om allt”,  eller: 

Det är många tankar jag bollat med hen och fått ett annat tänk genom det. Här har 
man kunnat välja att prata om saker om man själv vill. Det är inte så att hen går 
in och frågar om mig, utan man får själv lyfta det man vill. Det har varit bra.  

I vilken utsträckning deltagarna vänder sig till handledarna för socialt 
stöd genom samtal är individuellt, om så sker framhåller deltagarna att 
det är på deras initiativ.  

Deltagarna framhåller relationen till handledarna som betydelsefull. 
Den direkta interaktionen är viktig, samtidigt visar resultaten tydligt 
att deltagarna även kontinuerligt tolkar och förhåller sig till 
handledarens icke-verbala kommunikation i olika vardagliga 
situationer, exempelvis:  

Det var så skönt att jag var mer själv därnere. För då kände jag att hen litar på 
mig. Det var väldigt skönt. Samtidigt visste jag att om något skulle hända är hen 
inte långt borta.  

Individen upplever att handledaren visar tilltro genom att hen kan 
utföra aktiviteter självständigt i miljön, samtidigt som det inger 
trygghet att veta att handledaren finns tillgänglig för praktiskt stöd och 
vägledning vid behov. För deltagarna blir således handledarens sociala 
inramning av aktiviteter och miljön ”psykosocialt” närvarande för 
deltagarna, även då handledaren inte är närvarande i samma fysiska 
utrymme.  

Samtliga informanter berör betydelsen av att handledaren i sin 
styrning av insatsen anpassar krav och stöd till en nivå som 
överensstämmer med hur deltagarna själva uppfattar sina 
förutsättningar och förmågor. Detta relaterar jag till hanterbarhet och 
kontroll av balans mellan över- och understimulering (Antonovsky, 
1987b). Analysen av resultaten indikerar en målgruppsskillnad där 
deltagare i arbetslivsinriktad rehabilitering, särskilt de som varit 
kortare tid i insatsen, framhåller betydelsen av att handledaren betonar 
kravlöshet. Deltagarna i daglig verksamhet tillskriver betydelse av att 
ha egna ansvarsområden, som exempelvis ansvarig för att sköta vissa 
specifika djur, eller andra sysslor de tar individuellt ansvar för vid 
gården.  
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En slutsats är att handledarna ur deltagarnas perspektiv ansvarar för 
att leda det lokala sociokulturella sammanhanget vid gården.  
Sociokulturellt sammanhang (Erlandsson & Persson, 2014) avser de 
normer och värden som i en given kontext omger individers handlingar 
och aktiviteter. Ur deltagarnas perspektiv blir ledarskapet och därmed 
handledarens roll central för att uppleva sammanhanget som 
stödjande och där handledarna kan bidra med olika dimensioner av 
socialt stöd. Resultat går i linje med Steigens (2018) studier av socialt 
stöd i lantgårdsbaserade insatser som visar att handledarna kan ha 
förutsättningar att bidrar med en kombination av instrumentellt, 
informativt, bekräftande och emotionellt stöd till deltagarna.  

Individuellt	handlingsutrymme	främjar	känsla	av	sammanhang	
Det är ett framträdande mönster att deltagarna värdesätter att 
handledarna har en flexibilitet i sitt ledarskap och inom ramen för den 
övergripande strukturen frigör beslut- och handlingsutrymme för 
deltagarna i gårdsmiljön. Ett individuellt handlingsutrymme som 
deltagarna använder sig av för hanterbarhet och meningsskapande i 
insatserna.  

En deltagare formulerar sitt behov av individuellt utrymme inom 
ramen för den omgivande strukturen så här:  

Man sätter ramar. Men inom ramarna måste det också vara utrymme för att vi ska 
kunna röra oss. Alla har olika behov av det utrymmet. Här har jag det utrymmet, 
samtidigt som jag har struktur.  

Det är handledarna i sin roll som ledare som utformar gränserna för 
det handlingsutrymme deltagarna har att förfoga över på individnivå, 
inom ramen för gruppverksamheten. Utrymmet för självbestämmande 
kan därmed se olika ut i olika aktivitetsinslag under dagarna. Ibland är 
aktiviteterna i högre grad direkt styrda av handledaren, exempelvis i 
gruppinriktade aktiviteter, ibland lämnas större utrymme för 
deltagarna att själva styra över vad och hur de väljer att förfoga över 
tiden.    

Det empiriska materialet är rikt på beskrivningar av den betydelse 
informanterna tillskriver självbestämmande, delaktighet och 
inflytande. Oftast relaterar deltagarna till betydelsen av inflytande och 
självbestämmande i de många ”små” besluten i vardagen. Exempel på 
detta kan vara att deltagarna kan utforma egna rutiner i utförandet av 
olika aktiviteter, inte vara styrd i detalj, välja sin egen arbetstakt samt 
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kunna gå undan från gruppen för att vila eller välja att göra något själv 
utan närvaron av andra. En förutsägbarhet i att handledarens 
praktiserar ett ledarskap som rymmer flexibilitet för individuella behov 
skapar trygghet och främjar deltagarnas hanterbarhet, något följande 
citat får illustrera: 

Det är lite flexibelt inte så hårt. Det blir en frihet. Skulle jag en dag ha mycket 
huvudvärk och ändå åka hit, ställer NN inte några krav på mig. Jag kan gå själv 
och vara i tysthet, ta hand om smådjuren, för där är jag oftast själv.   

Återkommande beskriver deltagarna att deras dagsform varierar och 
påverkas av vardagens dynamik, exempelvis: ”ibland orkar jag inte 
vara med andra”, ”ibland har jag värk”, ”jag besväras av ångest”, ”när 
känslorna kommer måste jag gå undan” eller ”jag behöver kunna sova 
på jobbet”. För deltagarna visar sig social tillåtelse och acceptans av 
handledare, och andra gruppdeltagare, att vila vid behov eller gå undan 
för att ägna sig åt något på egen hand är av central betydelse för 
hanterbarheten och meningsskapande på individnivå.    

I deltagarnas berättelser framträder att de har skilda behov av 
stimulans och utmaningar, rutiner kontra variation, kravlöshet eller 
önskan om individuellt ansvarstagande. Det är tydligt att de har 
personliga preferenser och önskemål om vilka aktiviteter de föredrar 
och vad de tillskriver mening. Flera av deltagarna framhåller att de 
värdesätter att handledaren ger valmöjligheter och att det ges utrymme 
att föreslå och ta egna initiativ. Ett utrymme där deras personliga 
engagemang eller önskemål påverka innehållet i vardagen, vilket de 
använder för meningsskapande och styra över sina individuella 
processer, i tanke och handling. Flera deltagare beskriver att det 
inneburit utmaningar om det blir för många deltagare eller nya 
personer i gruppen som de behöver förhålla sig till. De upplever att det 
förändrar villkoren för hur de förfogar över fysiska utrymmen eller att 
förutsättningar för aktiviteter de tillskrivit mening förändrats.  

En slutsats från analysen är att ett individuellt handlingsutrymme blir 
centralt för deltagarnas psykosociala upplevelser i sammansättningen 
av den sociala omgivningen, fysiska omgivningen och utförandet av 
aktiviteter. Min tolkning är att det främjar deltagarnas förutsättningar 
för att uppleva känsla av sammanhang, KASAM (Antonovsky, 1987a) 
vid gården när den sociala strukturen frigör utrymme för deltagarna att 
utifrån egna önskemål, inre motivation och tankar får möjlighet till 
inflytande och självbestämmande i miljön.  
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Deltagargruppen	som	resurs	och/eller	en	utmaning	att	hantera	
Deltagandet medför att som individ ingå i en social gemenskap och 
förhålla sig till en grupp. Gruppen är något som deltagarna upplever 
och förhåller sig till på olika sätt. Vissa deltagare tillskriver den sociala 
gemenskapen i gruppen stort värde, andra deltagare  framhåller istället 
kontakten med handledaren, djuren eller vänskapsband med någon 
eller några av de andra deltagarna som mer betydelsefullt.  

Deltagarnas intresse för, erfarenheter av och tillgängliga resurser för 
att ingå i en gruppkonstellation varierar. Flera deltagare berättar om 
tidigare erfarenheter från andra arbetsplatser eller grupper där de känt 
utanförskap, att de blivit mobbade eller om händelseförlopp där kraven 
från omgivningen lett till stressrelaterade problem. Samtliga 
informanter framhåller värdet av att deltagargruppen är begränsad till 
antal. Kännedom om de andra deltagarna beskrivs bidra med trygghet 
och förutsägbarhet. Flera informanter lyfter att förändringar i 
gruppens sammansättning kan innebära utmaningar och nya ”sociala” 
förutsättningar att förhålla sig till.  

Vissa informanter beskriver sig som ”sociala”, andra som ”inte alls 
sociala”, ytterligare andra menar att innebörden av att vara social har 
förändrats för dem, ”från att ha varit jättesocial, till inte vilja träffa en 
människa”. Oavsett den mening som den enskilda deltagaren 
tillskriver deltagargruppen framhåller de att den sociala miljön är 
inkluderande, att de kan ”vara sig själva” och ändå vara accepterad. En 
deltagare uttrycker sig så här:   

Vi är väl mer eller mindre alla lika, fast på olika sätt. Vi är ju alla drabbade av 
något. Vi kommer hit som vi kommer. Det är helt okej. 

Lite förenklat kan informanternas beskrivningar delas in på en skala. 
Den ena ändpunkten representerar deltagare som trivs med att tillhöra 
en grupp och beskriver den sociala gemenskapen i positiva ordalag, 
följande två citat får illustrera:  

Jag har härliga arbetskompisar. Vi jobbar i team. Inget tjafs. Handledaren är en 
av oss. Om någon behöver rycka in, då gör man det. Vi hjälps åt. 
Arbetskompisarna är A och O.  

Den sociala biten. Att möta människor i en sån här miljö, med liknande 
problematik gör att man inte känner sig ensam. Man känner sig automatiskt 
starkare. 
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Den andra ändpunkten representerar deltagare som beskriver 
grupptillhörigheten som ett villkor de förhåller sig till och accepterar 
för att få vara i miljön, arbeta med djur och ha en stödjande relation 
med handledaren, exempelvis: 

Det sociala har inte varit en utmaning, men jag känner inte behov av det. Jag mår 
bra av att göra saker. Det är sällan jag känt samhörighet med de andra 
gruppdeltagarna. En dag så valde jag att åka härifrån tidigare för att jag kände jag 
blev så irriterad på folk.  

Deltagaren i citatet ovan framhöll vidare i intervjun att den stödjande 
relationen till handledaren och att arbeta med djur är hens motivation 
till deltagande. En annan informant berättar hur hen trivs bäst och 
uppskattar de dagar när hen är själv med handledaren och inga andra 
deltagare är närvarande. Flera deltagare betonar att grupptillhörighet 
och sociala situationer är dynamiska processer, påverkade av 
individens tillgängliga resurser, närvarande personer, omständigheter 
i omgivningen så som den fysiska miljön och vad tiden ägnas åt. 

Det är lättare att prata med de andra när vi alla är på stallbacken och grejar med 
hästarna.  Det vore bra om hen delade upp oss så att vi fikar några i taget, istället 
för alla på samma gång. Det blir fort för många.   

Skillnader mellan deltagarnas upplevelser framträder särskilt i 
beskrivningar av samlingsstunder. Vissa deltagare framhåller 
samlingsstunder som positiva och okomplicerade, ”en trevlig stund när 
man sitter och pratar tillsammans.”, andra deltagare har motsatta 
upplevelser och finner situationen komplex: 

Så dricker vi kaffe och pratar. Det är inte min favorit. Jag förstår att det är bra, 
eftersom jag inte vill träffa människor. Men jag tycker inte om det. Jag tycker om 
att träffa ett par människor åt gången. Jag hade mycket hellre gått ut i stallet 
direkt och sopat. Men jag fattar att det är en poäng med att vi ska umgås där en 
stund. 

Citatets essens tolkar jag som att deltagaren närvarar för att det ingår i 
de dagliga rutinerna och tillskrivs sociosymboliskt värde i 
sammanhanget. Sociosymboliskt värde (Erlandsson & Persson, 2014) 
avser den sociala betydelsen av en aktivitet i ett givet sammanhang. 
Mönstret genom analysen visar att vissa deltagare upplever att 
samvaro i grupp ”tar mer på krafterna” än att ägna sig åt självständiga 
aktiviteter, umgås några i taget eller utföra aktiviteter, sida vid sida, 
med andra deltagare. Deltagarens roll i gruppen framträder när fokus 
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är på att vara social, då energi går åt att till fundera över hur deltagaren 
uppfattas av andra. En deltagare uttrycker det så här: 

D: Det är lite svårt med grupper och hur man är. Jag är ju ganska tyst. Säger inte 
så mycket. Jag har väl ganska mycket att berätta, men är ingen som berättar 
mycket. NN (en annan deltagare) pratar hela tiden. Då tycker jag att NN kan 
prata så slipper jag.  

Liknande beskrivningar av hur deltagarna exemplifierar individuella 
strategier för att hantera sociala situationer är återkommande i 
intervjuerna. Andra strategier som framkommer är: går in i min 
mentala bubbla, riktar uppmärksamheten mot ett djur, avviker från 
gruppen och gör något självständigt på en annan plats.   

Resultaten från analysen är delvis samstämmiga med tidigare studier 
där den sociala gemenskapen vid gården framträder som betydelsefullt 
för upplevelser av social inkludering (Granerud et al., 2012; Leck et al., 
2013) såväl som att individen kan vara sig själv och att det finns 
acceptans i den sociala omgivningen för att arbeta självständigt 
(Ellingsen-Dalskau, 2017; Ellingsen-Dalskau, Morken, et al., 2016). I 
tidigare studier har i första hand positiva upplevelser av gruppen och 
dess stödjande funktioner för deltagarna som individer varit 
framträdande (Granerud et al., 2012; Hassink et al., 2010; Steigen, 
2018). Min studie visar att deltagarnas upplevelser av gruppen inte kan 
förstås som ensidigt stödjande.  

Slutsatser är att grupptillhörighet och att ”vara social” är ett inslag i 
insatserna som av vissa deltagare stundom upplevs som en psykosocial 
stressor som individen behöver förhålla sig till och hantera. För att den 
sociala gemenskapen ska upplevas som stödjande tolkar jag det som att 
det är av stor betydelse att deltagarna ger varandra utrymme och 
respekterar individuella och varierande behov av självständighet och 
integritet. Det är ett framträdande mönster att informanterna upplever 
att gårdsmiljöns variation av utrymmen, de aktiviteter som 
tillgängliggörs och djurens närvaro främjar deras hanterbarhet av 
utmanande sociala situationer och grupptillhörighet.  

Djurens	stödjande	närvaro	
Interaktionen med djur visar sig komplettera miljön med andra sociala 
och psykosociala dimensioner än de informanterna upplever i 
kontakten med människor. I litteratur om djurens roll för mänsklig 
hälsa är det framträdande att människor tillskriver djur olika mening 
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och betydelse. För vissa människor bidrar djur till att främja hälsa och 
öka livskvalitet, medan andra människor har motsatta upplevelser  
(Fine, 2015; Silfverberg & Lerner, 2014). En gemensam utgångspunkt 
för informanterna i studien är intresse för och önskan att vara med eller 
arbeta med djur.  

Djuren påverkar deltagarnas upplevelser av gårdens atmosfär i fysisk 
och social mening, ”med djuren blir det så rofyllt” eller: 

Jag har varit lite spänd att ta mig hit ibland. Men man slappnar av ganska lätt när 
man umgås med en häst, tycker jag.  

På en övergripande nivå i lantgårdens sammanhang tolkar jag det som 
att informanterna upplever djuren som en resurs. Däremot kan den 
direkta interaktionen med djuren medföra situationer som utmanar 
individens begriplighet och hanterbarhet, exempelvis: ”jag tycker 
mycket om djuren, men ibland kan jag bli rädd”. 

Gorman (2017) som studerat djurens påverkan som aktörer i 
lantgårdsbaserade insatser argumenterar för att människors 
upplevelser av djur är subjektiva och relationella. Inte bara människor 
ska förstås som individer utan även djuren är individer med olika 
förutsättningar och karaktärsdrag. Därför kan relationer mellan 
människor och djur få olika mening beroende på de individer som möts 
(a.a.). De utgångspunkter Gorman framhåller är förenliga med 
informanternas utsagor. Samspelet mellan djur och människa är 
relationellt. En informant beskriver det så här: 

Jag har lärt känna och trivs med alla djuren. Men grisen och jag kommer inte 
överens. Det är ömsesidigt. Han får gärna vara instängd när jag är här.  

Kontakten med djur är inte heller statiska tillstånd utan dynamiska 
processer föränderliga över tid. Ofta beskriver informanterna detta 
som lärandeprocesser där de förvärvar praktisk kunskap om djuren 
som gör samspelet begripligt och hanterbart, exempelvis:   

Jag har alltid varit lite smårädd för hästar, men jag lärde mig mera om hur de 
fungerar. Korna och oxen hade jag aldrig några problem med. På dem kunde jag 
se direkt om det var något. Oxen fick man akta sig lite för, ibland började han 
böka för att jag skulle fortsätta klia.  

Flera deltagare beskriver att de ibland riktar uppmärksamheten mot 
ett djur om en social situation upplevs som krävande, exempelvis 
klappar katten, hunden eller tittar på djuren i hagen. Djuren bidrar på 
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så sätt till den sociala dynamiken i gruppen och ger förutsättningar till 
stödjande inslag för deltagarna som individer. Djurs påverkan på 
sociala relationer mellan människor har sedan tidigare beskrivits som 
sociala katalysatorer (Garrity & Stallones, 1998; Garrity, Stallones, 
Marx, & Johnson, 1989). Djuren står ofta i centrum för 
deltagargruppens uppmärksamhet på olika sätt och bidrar på så vis till 
att skapa ett gemensamt fokus som genererar samtalsämnen i gruppen.  

Flera av deltagarna framhåller att de ibland, eller ofta, föredrar att vara 
i sällskap med djuren framför att vara tillsammans med de andra 
deltagarna, följande citat får illustrera:  

Djuren är inte krävande. De har inga krav på mig. De tar det för den jag är. Blir 
glada. De bryr sig inte om jag gråter. De tycker om mig i alla fall. De har inte de 
krav som vi människor har. De är inte dömande.  

När man är i en grupp med människor, är det lätt att man nästan är någon annan 
för att man förväntas vara sällskaplig. Med djur behöver man inte vara det. Det 
faller sig naturligt att man är den man är.  

Deltagarna beskriver återkommande djuren i termer av kravlösa och 
icke-dömande. Genom analysen framträder att djurens närvaro 
medför sociala och psykosociala dimensioner som till sin karaktär 
skiljer sig från omgivningar med uteslutande människor. Djuren tycks 
främja deltagarnas upplevelser av att ”vara sig själva” men ändå ha  
sällskap av en individ att interagera med. Djuren bidrar på så vis med 
att bekräfta deltagarna som individer. I intervjuerna lyfter deltagarna 
att djuren får dem att växla sinnesstämning från ”stressad till lugn” 
eller ”ledsen till glad”.  

En deltagare beskriver det så här:  

Det är så väldigt rogivande med djuren. Även om du har en dålig dag. Du kan ha 
det, utan att de: ryck upp dig. Många djur de kommer fram, vill bli klappade. Då 
tänker jag, ja, ja. Det är inte en så dålig dag ändå. Det är den grejen.  

Det deltagarna beskriver tolkar jag som emotionellt stöd. Emotionellt 
stöd avser relationer som stödjer acceptans, känslor och intimitet 
(Wills, 1991). Det emotionella stödet är i detta fall icke-mänskligt och 
icke-verbalt. Flera deltagare beskriver djuren som sina vänner, att 
djuren förstår dem, att de kan prata med djuren utan att behöva tänka 
på vad de säger och de upplever att djuren ger dem uppskattning och 
bekräftelse.  
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Djuren kan vara som ens kompis. De kommer, är nyfikna, kelsjuka. När hästen 
tittar på mig med sin speciella blick, nästan tröstar den mig. Den gör mig glad i 
alla fall, gladare än min egen mamma.   

En slutsats är att djuren bidrar till att ge gårdsmiljön en större variation 
av sociala och psykosociala dimensioner, att jämföra med miljöer 
uteslutande bestående av mänskliga aktörer. Deltagarnas upplevelser 
av interaktionen med djur är subjektiva och beror på situation och 
omständigheter. På en övergripande nivå beskriver deltagarna djuren i 
termer av en resurs. En resurs som kan bidra till hanterbarhet i sociala 
situationer, meningsskapande och upplevelser av bekräftande och 
emotionellt stöd.  

Sammanfattning	
I detta avsnitt har jag beskrivit de sociala sammanhang som 
deltagandet i insatserna innebär för individerna. Handledarna 
tillskrivs en central roll som ansvariga för insatsernas sociokulturella 
nivå, en nyckelposition för att deltagarna ska uppleva sammanhanget 
som stödjande av dimensionerna i KASAM. Handledaren är en viktig 
person för hur deltagarna erfar socialt stödjande inslag i insatserna. 
Det instrumentella stödet, att omgivningar och aktiviteter 
tillgängliggörs på ett sätt som är begripligt, hanterbart och 
meningsfullt framhålls som betydelsefullt. Det instrumentella stödet 
sammanvävs med andra dimensioner av socialt stöd, så som 
informativt, bekräftande och emotionellt stöd.  

Deltagarna värdesätter att ha ett individuellt handlingsutrymme, ett 
psykosocialt utrymme i tid och rum, att känna delaktighet och 
inflytande över sin egen roll i insatsen. Informanterna förfogar över 
handlingsutrymmet för att öka upplevelsen av kontroll av sin egen roll 
vilket främjar hanterbarhet av psykosociala stressorer, exempelvis  
sociala utmaningar under dagarna. Vidare använder de 
handlingsutrymmet för att låta inre motivation och intresse påverka 
dagarnas innehåll utifrån individuella preferenser och förutsättningar   
föränderliga över tid.   

Deltagarna värdesätter att deltagargruppen bidrar till tillhörighet i ett 
inkluderande sammanhang med acceptans för individuella 
förutsättningar. Närvaron av andra deltagare kan av den enskilde 
tolkas som en resurs, men även i vissa situationer utgöra en psykosocial 
stressor. När sociala intryck upplevs som en stressor beskriver 
deltagarna att de övar på sina sociala förmågor. Vidare beskrivs att de 
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fysiska omgivningarna främjar deras förutsättningar att hantera 
sociala situationer. Det framkommer att deltagarna kan stödja 
varandra på olika sätt: dels genom att erbjuda en social gemenskap, 
men också genom att lämna utrymme och respektera varandras behov 
av integritet och restoration.  

Slutligen visar analysen att djurens närvaro och interaktionen med 
djuren upplevs stödjande och bidra med emotionellt och bekräftande 
stöd. De bidrar till gårdens atmosfär av ”lugn och ro” och att 
omgivningen är levande. Djuren beskrivs som kravlösa och icke-
dömande, djuren tillför på så vis andra sociala och psykosociala 
dimensioner än närvaron av människor.  

9.3 ATT	”FÅ”	GÖRA	NÅGOT	–	AKTIVITETERS	VÄRDE	OCH	MENING	
Deltagarna framhåller aktiviteterna som centrala för hur de erfar och 
upplever insatserna. Det är framträdande att de ser de 
lantgårdsunderstödda aktiviteterna som en resurs för att fylla dagarna 
med ett innehåll som de upplever meningsfullt och som främjar inslag 
av välbefinnande för individen på olika sätt.  

Kategorin Att ”få” göra något – Aktiviteters värde och mening 
underbyggs av fyra teman: Variation av uppgifter och aktiviteter med  
kombinerade värden, Rekreativa inslag inom ramen för arbete, 
Djurens mångsidighet samt Aktiviteter, identifiering av resurser och 
överförbarhet.  

Att ”få” göra något är en invivo-kod återkommande i flera intervjuer.72 
Informanterna värdesätter att få möjligheter att ägna sin tid åt 
aktiviteter som de tillskriver mening, som de trivs med. Här är det 
viktigt att återkoppla till föregående kategori. Deltagarnas upplevelser 
av att aktiviteterna är begripliga, hanterbara och potentiellt 
meningsfulla ramas in av handledarens ledarskap och stöd. Vidare 
värdesätter deltagarna individuellt handlingsutrymme i utförandet av 
aktiviteterna och aktivitetsinnehåll. För att fånga hur informanterna 
upplever aktiviteterna har tidigare forskning och teori om värde och 
mening i aktivitet bidragit med insikter. Persson et al. (2001) 
framhåller att personliga upplevelser av värde och mening i vardagliga 
aktiviteter formas genom en dynamisk interaktion mellan individ, 

                                                
72 Invivo-kod innebär en kod som tar sin utgångspunkt i ord, eller korta fraser, som används av 
informanterna själva (Corbin & Strauss, 2008; Saldaña, 2015) 
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uppgift och omgivning. Persson, Erlandersson och Iwarsson (2001)  
definierar: konkret, självbelönande och sociosymboliskt värde. 
Konkret värde avser påtaglig och handfast resultat av en aktivitet. Det 
kan även avse nyförvärvade kunskaper, förmågor och färdigheter. 
Självbelönande värde karaktäriseras av att individen i det faktiska 
utförandet av en aktivitet upplever njutning eller välbefinnande i någon 
form, exempelvis att det är lustfyllt eller avkopplande. Sociosymboliskt 
värde är den betydelse aktiviteter har i relation till det sociokulturella 
sammanhanget, normer och värden på makro, meso och mikronivå 
(a.a).  

Variation	av	uppgifter	och	aktiviteter	med	kombinerade	värden		
Vid go-along intervjuerna berättar deltagarna om vardagliga sysslor 
och olika projekt de har varit, är eller planerar att engagera sig i. Det är 
framträdande att deltagarna värdesätter att aktivitetsflödet omfattar 
en variation av aktiviteter. 

Djuren ska skötas varje dag, men annars ändrar det sig vad vi gör. Olika 
arbetsuppgifter. Hinner inte bli tråkigt, samma mönster och sitta på en plats hela 
dagen. Enformiga jobb där man kan allt. Här blir det inte så.  

Det varierade aktivitetsinnehållet framkommer även i övriga 
intervjuer, men blir ännu tydligare när deltagarna relaterar sina 
beskrivningar till den fysiska miljön. 

Många av uppgifterna deltagarna visar eller beskriver är praktiska och 
avgränsade i omfattning. Exempelvis mocka en box, borsta ett djur, 
sopa stallgången, putsa träns, så frön, rensa en odlingsbädd, bygga en 
fågelholk eller gå en promenad. Resultatet av deras insats är ofta direkt 
märkbart och fyller en given funktion, ”att det blir rent”, ”de får mat”,  
djuren får motion eller stimulans, sådd leder till skörd etc. Persson et 
al (2001) argumenterar för att ett handfast resultat av en aktivitet är en 
viktig yttre markör för att individer ska känna sig kompetenta och 
uppleva att de lämnar ett bidrag till den sociokulturella nivån. Att 
deltagarna beskriver aktiviteterna som ”meningsfulla” eller ”känner att 
man gör nytta på något sätt” kan därmed förstås vara kopplade till att 
uppgifternas praktiska natur resulterar i konkreta värden, med 
observerbara resultat som direkt bidrar till sammanhanget i 
gårdsmiljön.  
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Vissa uppgifter medför konkreta värden i mera subtil mening, 
exempelvis:    

Jag kunde bara gå och ta en kanin. Sitta och klappa medan de andra gjorde något 
annat. Jag kunde ta den tillflykten och sätta mig där. Då visste jag att det är 
mockat, matat. Då kan man ge lite tid till djuren. Klappa på dem. Det ger mig ett 
väldigt lugn att bara kunna sitta så, även om det kan vara en utmaning i sig att ta 
det lugnt.  

Aktiviteten hade självbelönande värden i kombination med  
sociosymboliskt värde utifrån att handlingar som tillgodoser djurens 
behov av uppmärksamhet och stimulans uppmuntras på sociokulturell 
nivå. Deltagaren upplever samtidigt en viss utmaning i ”att ta det lugnt” 
som behöver övervinnas.  

I intervjuerna är det återkommande att deltagarna beskriver aktiviteter 
med konkreta värden, som i utförandet  medför självbelönande värden, 
exempelvis:  

Det var kul att vara där nere själv och greja. Då kunde jag gå runt och prata lite 
med djuren, sjunga och bara vara. 

Positivt laddade beskrivningar av att utföra aktiviteter är framträdande  
i det empiriska materialet. Ordvalet för att beskriva upplevelserna 
varierar dock, exempelvis ”utrymme att tänka”, ”roligt medan man gör 
det”, ”det är härligt”, ”jag får ett lugn” eller ”känner mig modig”. Detta 
tolkar jag som att deltagarna ofta upplever självbelönande värden i 
utförandet av aktiviteterna. Självbelönande värden avser omedelbar 
belöning i utförandet av en aktivitet och att genomförandeprocessen 
upplevs meningsfull för individen (Erlandsson & Persson, 2014; 
Persson et al., 2001). Persson et al. (2001) framhåller att upplevelser 
av självbelönande värden förutsätter att individen känner sig trygg i 
omgivningen och upplever balans mellan individuella resurser och den 
utmaning aktiviteten medför. Känner individen övermäktiga krav eller 
är stressad av omgivningen begränsas förutsättningarna för att uppleva 
att utförandet tillför självbelönande värden.  

En slutsats från denna analys är att deltagarna upplever att många av 
arbetsuppgifterna bidra till en kombination av konkreta och 
självbelönande värden. Såväl exempelvis: skötsel av djuren som 
upplevelser av exempelvis: glädje eller lugn i utförandet av aktiviteter 
uppmuntras av handledarna. Kombinationen av värden tillskrivs på så 
vis sociosymboliskt värde i det sociokulturella sammanhanget.     
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Rekreativa	inslag	inom	ramen	för	arbete	
Deltagarna beskriver att uppgifter som mockning, sopa stallgången, 
hantera ved, rensa ogräs eller rykta en ko bidrar till stunder av 
välbefinnande. Uppgifterna kan vara arbetsrelaterade samtidigt som 
individerna upplever att de är avslappnande eller lustfyllda. Följande 
citat får illustrera:  

Jag har nog inte tänkt så mycket. Utan jag har grejat. Typ, varit här och nu. 
Engagerat mig i djuren, pysslat om. Inte tänkt på andra saker, vilat huvudet lite. 
Det är rogivande. Man är mera här och nu. I skogen, naturen och med djuren.   

Att rykta. Det blir lite träning också och jag tänker inte på min värk. Tiden går 
fort för det är roligt medans jag gör det.  

Detta tolkar jag som att deltagarna ofta upplever att arbete och 
rekreativa inslag sammanvävs inom ramarna för insatsernas 
aktivitetsinnehåll. Rekreativa aktiviteter utmärks enligt Erlandsson 
och Persson (2014) av att de är avslappnande, vilsamma och tillåter 
tillstånd av att bara vara. Av betydelse för deltagarnas upplevelser av 
rekreativa inslag är att miljön stimulerar till en variation av uppgifter 
som kan väcka deltagarnas engagemang och motivation. 

I insatsernas innehåll är vissa aktiviteter mera direkt inriktade mot 
rekreation, t ex. ridturer eller promenader i naturen. Deltagarna har 
sina personliga referensramar för vad de uppfattar som rekreativt. För 
någon är ridturer en aktivitet som beskrivs som ”rolig” eller som ”ger 
total avkoppling”. Andra deltagare väljer aktivt bort ridning, medan att 
sköta om djuren, mocka eller gå promenader med djuren upplevs 
rekreativt. Aktiviteter som ger deltagarna känslor av att vara här och 
nu skiljer sig åt på individnivå men kan kopplas till deras upplevelser 
av engagemang i utförandet.  

En slutsats är att det visar sig att deltagarna upplever att 
aktivitetsinnehållet rymmer rekreativa inslag. Personliga preferenser 
avgör vilka aktiviteter som erfars som rekreativa, många gånger så 
visar sig dock de mera rutinmässiga arbetsuppgifterna medföra sådana 
upplevelser. Deltagarnas möjligheter att uppleva inslag som rekreativa 
relaterar till handledarnas utformning av den sociokulturella nivån, att 
aktiviteterna tillgängliggörs, uppmuntras och att de känner trygghet i 
relation till det sociokulturella sammanhanget vid gården.     
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Djurens	mångsidighet	
I intervjuerna är beskrivningarna av aktiviteter som berör djur ett 
återkommande och mångsidigt tema. För deltagarna visar sig 
aktiviteter med och för djuren generera förutsättningar till 
självbelönande aktivitetsvärden samt upplevelser av meningsfullhet.  

Introduktionen till aktiviteter med djuren kan innebära utmaningar för 
deltagaren initialt, där begripligheten och hanterbarheten ökar 
successivt.  

Det var länge sedan jag var med hästar, jag förstod inte deras kroppsspråk. De 
första veckorna var en upplärningsfas, att vara nära hästarna och förstå dem. Nu 
är det bara avslappnande. En ren njutning.  

I processen att lära känna djuren och utveckla förmågor att hantera 
olika situationer beskriver deltagarna hur de observerar sina egna 
beteenden och förvärvande av färdigheter. 

Man lär sig deras beteenden och hur man uppför sig. De känner ju direkt. Går 
man in, är tydlig och lugn så går det bra. Du kan inte vara stressad, då stressar du 
djuren.  

Med utgångspunkt i konkreta värden (Erlandsson & Persson, 2014; 
Persson et al., 2001) blir förvärvande av kunskaper och färdigheter 
påtagligt i praktiska situationer, i takt med att individen lär sig att med 
större självständighet hantera utmanande situationer. Berget, Ekeberg 
och Braastad (2008) beskriver detta som mästringsprocesser som i 
deras studie om sociala interventioner med lantgårdsdjur visat sig 
bidra till att främja deltagarnas självförtroende och självtillit.  

Aktiviteter som omfattar djuren kan tillskrivs olika mening, följande 
citat har valts ut för att illustrera:   

Att rida är roligt. Men min bästa terapi just nu är att bara vara i hästflocken och 
känna lugnet.   

Bara gå och gosa, ställa sig och rykta, även mocka ger mig ett lugn.  

Djurens närvaro stimulerar till variation och meningsskapande för 
individen. I intervjuerna lyfter informanterna att djurunderstödda 
aktiviteter medför ett ömsesidigt utbyte. Deltagarna tillgodoser 
djurens behov och djuren visar i sin tur deltagaren uppskattning.   

Man känner att man gör något, nytta på något sätt. NN (kon) tycker om att bli 
borstad. Hon har huvudet på ett sätt så hon visar att hon gillar det.  
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Deltagaren framhåller att handlingen bidrar till djurets välbefinnande, 
vilket genererar meningsfullhet i att ge omsorg och stöd till någon 
annan. Upplevelser av att göra skillnad och värdet av att göra saker för 
djuren framkommer i beskrivningar av aktiviteter som innebär direkt 
fysisk kontakt med djuren, men även genom att på andra sätt bidra till 
att tillgodose djurens behov av omsorg:  

Då har jag mockat. Lagt fram hö, fyllt på vatten. Så att det är i ordning och fint 
när de kommer in. 

En paradox i detta sammanhang är att deltagarna ägnar mycket av sin 
dag åt rutiner som styrs av djurens behov samtidigt som de beskriver 
djuren som kravlösa. En möjlig förklaring kan vara att deltagarna 
upplever att djuren är tacksamma och inte ställer vidare krav ”de bryr 
sig inte om hur jag ställer skålarna, de är glada för att få mat och 
vatten.”  

Vidare är det ett framträdande mönster att de djurunderstödda 
aktiviteterna genererar självbelönande värden; ”att det är roligt”, ”att 
det är avslappnande” eller ”ger ett lugn”. En aspekt som tycks främja 
deltagarnas upplevelser av självbelönande värden är de positivt 
laddade emotionerna och ömsesidighet som deltagarna kan uppleva i 
mötet med djuren.   

Jag är djurälskare. Höns, katter och hundar. Att mata djuren. Hönsen älskar mig. 
När de vill ha mat kommer de alltid till mig.   

Min tolkning är att de djurunderstödda aktiviteterna, i kombination 
med individuellt handlingsutrymme, utgör en källa för deltagarnas  
meningsskapande på gården. I deltagarnas möten med djur, men även 
i andra praktiska situationer, blir individens utveckling av kunskaper, 
färdigheter och förmågor tydlig. Djurunderstödda aktiviteter ger 
möjligheter till ett ömsesidigt utbyte som upplevs kravlöst och ger 
förutsättningar att ge omsorg och stöd till andra. Det genererar  
samtidigt förutsättningar för deltagarna att uppleva självbelönande 
värden och främjar motivation och meningsskapande.  

Aktiviteter,	identifiering	av	resurser	och	överförbarhet	
I intervjuerna är det framträdande att deltagarna använder insatsens 
sociala inramning och aktiviteterna för individuell utveckling på olika 
sätt. Deras beskrivningar kan förstås som individuella 
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utvecklingsprocesser som de i intervjuerna relaterar till sitt deltagande 
i insatsen.  

På en övergripande nivå bidrar insatsen till struktur och kontinuitet i 
vardagen. Vissa deltagare uttrycker initialt en utmaning att bryta fysisk 
och social isolering, vilket delvis kan relateras till skillnader mellan 
målgrupperna vilket jag återkommer till i avsnittet om insatsens 
funktioner. Deltagarna beskriver en variation av observationer av 
personliga framsteg vid gården: ”Trodde det skulle ta längre tid att lära 
sig, men jag kom in i det fort” eller ”Jag hittade gränserna för vad jag 
klarar av. Jag klarar mycket mer än vad jag tror.” Aktiviteterna medför 
fysisk aktivitet vilket kan innebära utmaningar för vissa deltagare, de 
besväras av värk eller har sedan tidigare varit fysiskt inaktiva. 
Informanterna beskriver hur de under tiden i insatsen har utvecklat 
sina fysiska förmågor, exempelvis att de fått bättre ork, bättre balans 
vid promenader och känner att deras kroppar och de själva mår bättre 
av fysisk rörelse.  

Ett återkommande mönster är att deltagarna inom ramen för insatsen 
upplever att de introduceras till och får ägna tid åt aktivitetsinslag som 
tillför självbelönande värden och utvecklar förmågor. För att illustrera 
detta har jag valt att citera en deltagare som beskriver hens process i 
att utveckla odling som ett intresse:   

D: Vi säger till exempel, är det något jag känner att jag inte ville göra, då behöver 
jag inte göra det. Det är faktiskt väldigt skönt. Sen försöker jag göra saker, fast 
jag innerst inne vet att jag inte vill. Jag känner att jag vill prova. Jag vill liksom.  
J: Du vill utmana dig själv? 
D: Ja precis, även fast det inte är min grej, riktigt, så provar jag ändå. Tack vare 
NN (handledaren) har jag fått upp ett intresse för att odla. Jag tänkte att jag ska 
jag köpa jord och plantera tomater och så ringblommor. De är jättefina och 
antiinflammatoriska. Det är tack vare NN. Annars har jag inte alls varit 
intresserad av att odla. Det har varit bland det värsta jag vet. 

Handledaren introducerade möjligheter till ett nytt intresse som var 
överförbart till deltagarens vardag. Andra deltagare berättar liknande 
exempel, det kan avse ridning, fysisk aktivitet, hantverk, promenader 
eller fascination över naturen. Detta tolkar jag som att deltagarna 
tillskriver betydelse av att aktivitetsinnehållet ger möjligheter att hitta 
nya eller återuppväckt intresse som bidrar till välbefinnande. 
Informanterna beskriver även hur aktiviteterna ger förutsättningar att 
identifiera individuella förmågor och utveckla färdigheter att hantera 
utmaningar. Generella motståndsresurser definierades av Antonovsky 
(Antonovsky, 1979, 1987b) Resurser som kan vara interna såväl som 
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externa, det vill säga finnas inom individen eller finnas tillgängliga i 
omgivningen. Eriksson och Lindström (2006) argumenterar för att 
identifiering av resurser är en viktig faktor för ökad KASAM. 
Deltagarna observerar hur utförandet av olika aktiviteter påverkar 
dem, vad de tycker är roligt, avslappnande stressande eller sin egen 
utveckling av individuella förmågor och färdigheter i olika 
sammanhang. Det är individburna upplevelser som visar sig kunna 
påverka deltagarnas tankar om interna och externa resurser som de 
kan ha till sitt förfogande även i andra situationer och sammanhang.  

En slutsats av min analys är att informanterna upplever att insatsernas 
innehåll ger dem möjligheter att identifiera resurser, interna och 
externa, som bidrar till individuellt välbefinnande. Flera informanter 
framhåller att de överför sina erfarenheter eller självinsikter från 
gården till andra sammanhang i sitt liv. På vilket sätt detta sker tar sig 
olika uttryck i deltagarnas beskrivningar exempelvis: tänker i nya 
banor, ökar graden av fysisk rörelse i vardagen, ägnar sig åt nya 
intressen eller återfunna intressen samt uppmärksammar och 
uppskattar händelser i den omgivande naturen. 

Sammanfattning	
Deltagarna värdesätter den variation av uppgifter som finns 
tillgängliga i lantgårdsmiljön. Insatsernas aktivitetsinnehåll rymmer 
förutsättningar till olika kombinationer av konkreta, självbelönande 
och sociosymboliska värden. Det framkommer att uppgifternas 
praktiska innehåll ofta medför konkreta värden, i form av handfasta 
resultat, men också att förmågor och förvärvandet av färdigheter blir 
observerbara för individen i samband med det praktiska utförandet. 
Vidare att aktiviteter och arbetsuppgifter ofta genererar självbelönande 
värden genom att deltagarna upplever utförandet som roligt, lustfyllt 
eller avslappnande.   

På sociokulturell nivå, i de lokala sammanhangen på gårdarna, 
uppmuntras såväl aktiviteter med konkreta som självbelönande 
värden. Förutsättningar som medför att deltagarna utifrån personliga 
referensramar kan sammanväva rekreativa inslag, tillstånd av 
välbefinnande och ”bara vara”, inom tidsramarna för arbete. Slutligen 
visar sig aktivitetsinnehållet kunna stödja deltagarnas identifiering av 
interna och externa resurser som kan vara överförbara till andra 
sammanhang, genom förändrade tankemönster och livsmönster i 
vardagen.    
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9.4 EN	KOMPLETTERANDE	VARDAGSMILJÖ	
Deltagarna värdesätter lantgårdens karaktär, den fysiska platsen, 
närheten till djur och natur samt varierande omgivningar och 
utrymmen.  

Kategorin  En kompletterande vardagsmiljö underbyggs av tre teman;  
Ett motiverande sammanhang, Flexibilitet och betydelse-
erbjudanden inom givna ramar samt Miljöns samspel med socialt 
stöd.  

I denna kategori tillämpas teorin om stödjande miljöer, SET (Grahn et 
al., 2010). SET tar bland annat utgångspunkt i den salutogena teorin 
och teorier om restorativa miljöer (R. Kaplan & Kaplan, 1989; Ulrich, 
1984). Ett centralt begrepp i SET är betydelse-erbjudanden 
(affordance) som visat sig kärnfullt för att förstå deltagarnas 
upplevelser av sammansättningen av social och fysisk omgivning och 
de aktiviteter som omgivningen stimulerar till (Grahn et al., 2010). En 
central utgångspunkt är att omgivningens kvaliteter inte är objektivt 
givna utan uppstår som resultat av en subjektiv tolkning. 73  

Ett	motiverande	sammanhang		
Deltagarna har den gemensamma utgångspunkten att de har en  inre 
motivation eller intresse för insatsens innehåll i någon mening. 
Återkommande relaterar informanterna sitt intresse till tidigare 
erfarenheter av djur, odling, gårdar eller lantliga miljöer. Exempelvis; 
”Det är skönare med lantluft. Så jag kommer ut på landet. Jag har växt 
upp på landet, så landet trivs jag med.” eller ”Jag tyckte det var roligt 
att komma hit. Min morfar hade ju gård när jag var liten, med kossor, 
hästar och hönor.” En informant har inte något specifikt intresse av 
gårdar, natur eller djur, utan beskriver istället sociala motiv som 
drivande, att bryta ensamhet och komma ut i sysselsättning: 
”Tillfälligheter gjorde att jag hamnade här. Jag kom ut och träffade 
dem och kände att här kommer jag att trivas. Jag mår bra här.”  

Under observationer och go-along intervjuer har jag iakttagit att 
deltagarna rör sig hemvant och självständigt i den fysiska 
omgivningen. Dessa iakttagelser i kombination med deras utsagor har 

                                                
73 För närmare beskrivning av teorins utgångspunkter, se avhandlingens teorikapitel.  
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gett en samstämmig bild av att de känner platstillhörighet, i social och 
fysisk mening, inom tidsramarna för den dagliga verksamheten.  

Det är liksom varit roligt att vara här. Det känns mera som om man åker hem, 
litegrann så, på något vis. Fast det inte är så.   

Flera deltagare beskriver att de snabbt funnit sig tillrätta i miljön. 
Miljön är tydlig men samtidigt stimulerande. På frågor om vad gården 
betyder för dem, beskriver informanterna de känslor gårdsmiljön 
framkallar hos dem: ”Det är roligt att komma hit” eller att gårdsmiljön 
”ger ett lugn inombords”. De betonar hur miljön får dem att känna eller 
uppleva, vilket i sin tur ofta är bundet till det natur- och djurnära, 
exempelvis: 

Det är levande det som är här. Att vara med djuren, kossorna, kaninerna. Det är 
skönt och avslappande. 

För deltagarna är inte miljön en passiv bakgrund, utan en fysisk 
omgivning de interagerar med och som påverkar dem på olika sätt. De 
använder miljöns förutsättningar aktivt för att: främja stunder av 
restoration, välbefinnande eller ägna sig åt aktiviteter som engagerar. 
I analysen framträder att deltagarna tillskriver gården kvaliteteter som 
jämförbara med det som utmärker restorativa miljöer (jmf Kaplan, 
Kaplan & Ryan, 1998).  

En slutsats är att deltagarna identifierar gårdsmiljön som en resurs 
som i samspel med sociala och psykosociala aspekter ger 
förutsättningar för varierande och positiva upplevelser inom ramen för 
insatsen. Resultaten är samstämmiga med flertalet andra studier om 
lantgårdsbaserade insatser, där gårdsmiljöns karaktär är av betydelse 
för hur deltagare erfar insatsernas innehåll (Ellingsen-Dalskau, 2017; 
Granerud & Eriksson, 2014; Hassink et al., 2010; Leck, 2013; 
Rotheram et al., 2017). Deltagarna uppskattar att ha en varierad och 
flexibel arbetsmiljö, som omfattar valmöjligheter, möjligheter att låta 
intresse vara styrande samt att omgivningarna rymmer utmaningar 
(Ellingsen-Dalskau, 2017). Även informanterna i denna studie 
tillskriver gårdsmiljöns fysiska omgivningar och materiella 
förutsättningar en inneboende flexibilitet och variation, där deltagarna 
kan påverka sina upplevelser. Ett sätt att förklara detta är att 
gårdsmiljön är en naturligt stödjande miljö (Gallis, 2013a) som ger 
deltagarna förutsättningar till såväl aktiv som passiv interaktion med 
natur och djur (Elsey, Bragg, Brennan, et al., 2014).  
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Flexibilitet	och	betydelse-erbjudanden	inom	givna	ramar	
I föregående tema berörde jag att deltagarna på en övergripande nivå 
upplever gårdsmiljön som ett motiverande sammanhang och en 
stödjande miljö. Det empiriska materialet är rikt på beskrivningar av 
hur deltagarna anpassar omgivning och aktivitetsinnehåll utifrån 
individuella önskemål och förutsättningar i olika vardagliga 
situationer. Ofta relateras detta till vilken grad av interaktion med 
andra människor som är önskvärd. Begreppet betydelse-erbjudande 
(Grahn et al., 2010) har tillämpats för att bidra med insikter om de 
empiriska resultaten. 74  En central referenspunkt för deltagarnas 
tolkning av tillgängliga betydelse-erbjudanden är handledarens 
inramning av den sociala och fysiska omgivningen.  

Flertalet deltagare tillskriver värde av att vid gården uppleva utrymme, 
i tid och rum, att välja omgivning och aktivitet utifrån egna önskemål, 
exempelvis:  

Ofta följer jag med de andra på promenad, men nu några dagar har jag haft annat 
jag velat göra. 

Växthuset är inte min grej. Det vet NN (handledaren). Jag gillar väl blommor, 
men inte på det viset. Då hittar jag på något annat att göra istället.  

Min tolkning är att deltagarna erfar att det finns en variation av 
betydelse-erbjudanden tillgängliga inom gårdsmiljö, en förutsättning 
som ger deltagarna möjligheter att interagera med miljön men också 
påverka om de vill vara själv eller tillsammans med andra, utifrån 
individuella önskemål i stunden.   

Utifrån behovspyramiden i teorin om stödjande miljöer (Grahn et al., 
2010) varierar individers förutsättningar att hantera intryck i 
omgivningen. 75  Pyramiden omfattar fyra nivåer; från omgivningar 
med många intryck som medför utåtriktat engagemang, därefter 
aktivt deltagande, känslomässigt engagemang och slutligen 
omgivningar med få intryck som tillåter inåtriktat engagemang (a.a.). 
Med utgångspunkt i behovspyramiden kan deltagarnas val av social 
och fysisk omgivning ses som en anpassning till en nivå av intryck och 

                                                
74 För definition av begreppet se teorikapitel alternativt temat: En varierad och rymlig miljö i kapitel 
8. 

75 Se teorikapitlet för en illustration av behovspyramiden.  
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engagemang hanterbart och meningsfullt utifrån individens 
preferenser och känslostämning i stunden. 

Flertalet informanter framhåller att de värdesätter att miljön rymmer 
en flexibilitet för att inte behöva vara aktivt deltagande, utan istället 
kunna välja att vara i sällskap med sig själv eller djur. Följande citat får 
illustrera:      

Har jag varit ledsen någon dag och inte klarat av att sitta med gruppen, tar jag 
bara hundarna och går över fälten. Det räcker med att titta på dem. De är helt 
underbara.  

Flera av deltagarna beskriver liknande situationer där de använder sitt 
handlingsutrymme i miljön för att skapa psykosocialt utrymme att vara 
själv. Min tolkning är att deltagarna erfar att miljön har en flexibilitet 
för att styra över graden av aktivt deltagande tillsammans med andra, 
eller mera inåtriktat engagemang.  

D: Här går att hålla en hyfsad balans. Jag har haft mina dåliga dagar här också.  
J: När du haft dåliga dagar, hur har du hanterat det? 
D: Då går jag och grejar själv istället. Kan bli så att jag knappt pratar med någon 
på hela dagen.  

En slutsats från analysen är att deltagarna värdesätter den flexibilitet 
och variationen av betydelse-erbjudanden som tillgängliggörs, där de 
använder tillgängligt handlingsutrymme för att anpassa omgivningen, 
i social och fysisk mening, utifrån vad som upplevs önskvärt i stunden. 
Framträdande är att deltagarna upplever att miljön understödjer deras 
möjligheter att påverka graden av interaktion med andra människor 
och skapa utrymme för att vara själv. Utrymmen där de själva kan ha 
inflytande över vart de väljer att riktar sin uppmärksamhet, att vara 
engagerande i en självständig uppgift, tillsammans med ett djur eller 
rikta fokus mot andra. Den fysiska miljön utgör i denna mening ett stöd 
för deltagarnas hanterbarhet och individuella meningsskapande. En 
förutsättning för att miljön ska fylla denna stödjande funktion är att 
fysiskt, socialt och psykosocialt handlingsutrymme tillgängliggörs för 
deltagaren som individ, inom ramen för gruppverksamheten. 

Miljöns	samspel	med	socialt	stöd	
Gårdsmiljön blir för deltagarna en kompletterande vardagsmiljö under 
tiden för insatsen, som i fysisk och social mening, skiljer sig från andra 
miljöer i deltagarnas vardag. Min tolkning är att deltagarna tillskriver 
aspekter av instrumentellt stöd stor betydelse i insatserna. 
Instrumentellt stöd (Langford et al., 1997) avser stöd i praktisk eller 



191 

 

materiell mening. Informanterna värdesätter att ha tillgång till en miljö 
som möjliggör exempelvis djurunderstödda aktiviteter, naturnära 
upplever, fysisk aktivitet eller odling. En arbetsplats eller en plats för 
arbetslivsinriktad rehabilitering med inslag som deltagarna i denna 
studie känner motivation inför, exempelvis: 

Jag jobbade i stadsparken tidigare. Tyckte det var tråkigt. Det blev mest att 
tömma papperskorgar och trädgårdsarbete. Även om kompisarna var bra. Då är 
det mycket roligare att vara här. Där jag kan jobba med djur och göra andra 
saker. 

Känner att djur och natur är något jag behöver för att må bra, därför har det varit 
en bra plats för mig. 

Det framkommer att informanterna tillskriver sammanhanget vid 
gården som stödjande på olika sätt, följande citat får illustrera:  

När jag tänker tillbaka. Vad tänkte jag med? Sätter mig på mopeden mitt i 
vintern. Men det var min tillflykt. Det var här jag kunde få det lugnet. En kände 
att man gjorde någon nytta. För även om det inte märks. Men hästarna och 
kaninerna de märker av att man grejar med dem. Man tar på sig något som kan se 
ut som hej kom och hjälp mig, så kan man stå där och filosofera medan man 
mockar skiten. Så blir det rent. Det blir bra.  

För informanten blev gården en ”tillflykt”. En plats där 
sammansättningen mellan de olika komponenterna samspelar för att 
utforma ett sammanhang som deltagaren upplever som främjar hens 
välbefinnande. Hen upplevde att känslor av att ”göra nytta”, att djuren 
uppskattar hens handlingar. ”Det blir rent. Det blir bra”, vilket kan 
förstås bidra med bekräftande stöd på hens handlingar. En parallell 
process är att informanten samtidigt uppmärksammar sina inre 
mentala processer ”man kan stå där och filosofera.” I analysen 
framträder att i insatsernas specifika kontext har potential att bidra 
med olika former av socialt stödjande inslag för deltagarna. I detta 
avseende betonar flera av deltagarna djurens betydelse för emotionellt 
engagemang som gårdsmiljön ger förutsättningar till. 

När jag är hemma behöver jag bara tänka häst. Det konkurrerar ut alla negativa 
tankar. Är som förälskad i dem.   

Längtar efter djuren när jag är hemma. Ser fram emot att träffa dem, de är så fina.   

För deltagarna är det av betydelse att handledarnas utformning av  
instrumentellt stöd förmedlas på ett sätt så att det samspelar med 
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deltagarnas individuella behov av informativt, bekräftande och 
emotionellt stöd.  

Det är dock inte givet att handledare har ett förhållningssätt eller 
utformar verksamhet på ett sätt där dimensioner samspelar med 
varandra på ett sätt som stödjer deltagaren som individ. En informant 
berättar om sina erfarenheter vid en liknande verksamhet:  

J: Du hade jobbat med djur innan?  
D: Ja. På en annan bondgård, men där fick jag inte lära mig så mycket.  
J: Vad var skillnaden? 
D: Jag fick inte gå in i hagen och hämta dem, och inte ge dem hö i hagen heller. 
J: Hade de inte lika snälla hästar där? 
D: Jo, det hade de, men jag hade en hårdare chef där. Chefen var tyken mot mig. 
Jag kände mig som en arbetare. Här är jag personal.   

 
”Chefen” tillskrivs av deltagaren ha makten att styra över 
sammanhanget och sociala villkor för de miljöer och aktiviteter som 
görs tillgängliga för deltagarna. Deltagaren upplevde inte handledarens 
förhållningssätt eller utformningen av innehållet som stödjande utan 
begränsande, även om insatsernas innehåll och inriktning var att 
jämställa med varandra.  

En slutsats från analysen är att miljöer och de aktiviteter som görs 
tillgängliga är en central dimension av det stöd som deltagarna 
tillskriver betydelse i insatserna. Ett innehåll som även visar sig 
medföra förutsättningar till deltagarnas emotionella engagemang. Min 
tolkning är att i insatsernas kontext samspelar dimensioner av 
instrumentellt, informativt, bekräftande och emotionellt stöd. Ur 
deltagarnas perspektiv sammanvävs det instrumentella stödet  
kontinuerligt med sociala aspekter och villkor. Där handledarens  
ledarskap och utformning av andra former av stödjande inslag är 
avgörande för hur sammansättningen erfars av deltagaren som individ.  
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Sammanfattning	
Deltagarna beskriver att de erfar gårdsmiljön som ett motiverande 
sammanhang. Flera har sedan tidigare i livet identifierat djur och natur 
som ett intresse eller en resurs för välbefinnande på olika sätt. De 
värdesätter att det i miljön finns en variation av utrymmen och miljöer, 
betydelse-erbjudanden, där de upplever att de kan påverka graden av 
aktivt och passivt deltagande beroende på önskemål. Miljön blir ett 
instrumentellt stöd som främjar deltagarnas förutsättningar att 
sammanväva hälsofrämjande inslag inom ramen för arbete. Utifrån 
min tolkning av deltagarnas beskrivningar är miljön förenlig med 
utgångspunkterna i teorin om stödjande miljöer, SET (Grahn, 2011). 
En grundläggande förutsättning för detta är dock att deltagarna 
upplever att handledarens sammansättning av miljö, aktivitet och 
sociala villkor understödjer ett sammanhang som upplevs stödjande av 
deltagaren som individ. 
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9.5 DEL	2.	INSATSERNAS	FUNKTION		
I följande avsnitt presenteras analysen av studiens andra 
frågeställning.  

- Skiljer sig upplevelser och erfarenheter åt för deltagare i daglig verksamhet 
respektive arbetslivsinriktad rehabilitering och hur kan eventuella 
skillnader förstås? 

För båda målgrupperna får insatsen en funktion som kompletterande 
vardagsmiljö. Däremot skiljer det sig åt vilken betydelse och funktion 
insatsen får beroende på deltagarens förutsättningar och insatsens 
övergripande syfte. För deltagare i daglig verksamhet utgör gården en 
arbetsplats och för deltagare i arbetslivsinriktad rehabilitering en plats 
för återhämtning. Inledningsvis presenteras resultaten för deltagare i 
daglig verksamhet, därefter resultaten för deltagare i arbetslivsinriktad 
rehabilitering.  

Daglig	verksamhet	–	Arbete	och	rekreation	
Deltagare i daglig verksamhet refererar till sitt deltagande som jobb, 
arbete eller som att vara på gården. De har gården som en 
kompletterande vardagsmiljö varje vecka, under året och i tidsperioder 
som sträcker sig över flera år. Gården och insatsen blir en miljö där de 
tillbringar en betydande del av vardagen. Verksamheten vid gården är 
utifrån deras perspektiv att betrakta i termer av fysisk, social och 
psykosocial arbetsmiljö. Psykosocial arbetsmiljö (Eklöf, 2017) är en 
komplex sammansättning av olika aspekter i mötet mellan individens 
tillgängliga resurser och arbetets förutsättningar och krav. 
Psykosociala upplevelser av arbetet är framträdande i intervjuerna, 
exempelvis vikten av att trivas på sin arbetsplats och med sina 
arbetsuppgifter.  

För att fånga deltagarnas tankar om sammanhanget vid gården frågar 
jag hur de tänker om sin arbetsplats när de är hemma. Följande dialog 
får exemplifiera: 

 J: Hur tänker du på morgonen innan du ska åka? 
 D: Då längtar jag hit. Det gör jag. Jag älskar mitt arbete.  
 J: Vad längtar du efter? 
 D: Till fåren, kompisarna och NN (handledaren)  

Deltagarens beskrivning har stora likheter med övriga informanters. 
Den vardagliga rutinen att komma till gården beskriver de i positiva 
ordalag. I sina berättelser om vad som är av betydelse för dem vid en 
arbetsplats använder de sig återkommande av tidigare erfarenheter av 
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arbetssituationer som de upplevt problematiska på olika sätt: i relation 
till arbetskamrater; bristfälligt ledarskap eller bemötande från 
personal; för stora grupper samt monotona och ostimulerande 
arbetsuppgifter. Flera av dem väljer då perioder av arbetslöshet eller 
att byta jobb. Här bör betonas till att deras deltagande i daglig 
verksamhet inte är att betrakta som en anställningsform utan ett 
bistånd. Ekonomisk ersättning utgår om kommunen på lokal nivå har 
fattat beslut om aktivitetsersättning. Informanternas resonemang om 
förhållandet mellan ekonomiska och sociala motiv för deltagande 
framkommer inte av min studie. Däremot är det framträdande att de 
tillskriver betydelse av sitt personliga intresse inför arbetets innehåll 
och hur de upplever olika aspekter av den psykosociala arbetsmiljön.  

Ur ett salutogent perspektiv (Antonovsky, 1987a; M. Eriksson, 2015) 
tolkar jag det som att informanterna har erfarenheter av att dagliga 
verksamheter kan utgöra såväl en psykosocial stressor eller en generell 
motståndsresurs i deras livssituation. Individens trivsel på arbetet är 
en sammansättning av många faktorer: stödjande och bekräftande 
ledarskap, psykosociala upplevelser av den sociala gemenskapen, den 
fysiska miljön och uppgifternas karaktär. Trivsel på arbetet visar sig 
vara av stor betydelse för deras motivation inför deltagande. I 
sammanhanget vid lantgården framhåller deltagarna det varierande 
aktivitetsinnehållet, de djurunderstödda aktiviteterna och miljön som 
en resurs för välbefinnande. Det framgår att vissa deltagare utvecklar 
nära band till specifika djurindivider, relationer som är emotionellt 
laddade och där de upplever ömsesidighet och bekräftelse i vardagen.76 
Flera informanter uppger att de tänker på djuren när de är i sin 
hemmiljö och att det är något de förknippar med glädje och positiva 
känslor. För deltagarna bidrar intresset för miljön och djuren  till 
upplevelser av personligt välbefinnande inom strukturen av en 
arbetsdag.  

I empirin är det tydligt att deltagarnas individuella behov av stöd och 
därmed vad de upplever som stödjande varierar på individnivå. Vissa 
informanter betonar sitt behov av förutsägbarhet, rutiner och 
möjligheter att kunna vila/sova under dagens lopp. Andra deltagare 
lyfter sitt behov av ett stimulerande arbete som erbjuder nya 
utmaningar och möjligheter till lärande i vardagen. Ett illustrativt 
                                                
76 Flera av informanterna lyfter att deras livsvillkor och förutsättningar i övrigt inte möjliggör för 
dem att ha egna djur.   
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exempel är en deltagare som valde att söka sig till gården för att hen 
upplevde att arbetsuppgifterna vid den tidigare arbetsplatsen var för 
enahanda och att arbeta på en gård intresserade hen. Vid go-along 
intervjun visar hen en variation av projekt och arbetsuppgifter som hen 
är engagerad i, men även framtida projekt och utmaningar som hen 
planerar att ta sig an, olika hantverksprojekt och odlingar. Hen säger: 

Jag vill vara igång på dagarna. Sällan jag vilar under dagarna, vilar gör jag när 
jag kommer hem. Klockan tre när jag arbetat färdigt då är jag trött, förstår du.  

Analysen visar att deltagarna värdesätter att kravnivå och stöd 
harmonierar med deras egna tankar om individuella förutsättningar i 
olika situationer. En aspekt av detta är att det frigörs utrymme för 
självbestämmande, självständighet och ansvarstagande. Deltagarna  
tillskriver betydelse av att kunna ha inflytande över sin egen grad av 
aktivt eller passivt deltagande i olika situationer, exempelvis att kunna 
säga nej till deltagande i gruppaktiviteter som i stunden upplevs för 
krävande eller ägna tiden åt individuella aktiviteter de känner större 
engagemang inför.  

En slutsats från analysen är att gårdsmiljön för deltagarna i daglig 
verksamhet blir en kompletterande vardagsmiljö. Gårdsmiljön och 
aktivitetsinnehållet visar sig vara en mångsidig resurs för deltagarnas 
meningsskapande på individnivå. Informanterna uttrycker motivation 
och intresse för insatsernas innehåll vilket tycks främja upplevelser av 
meningsfullhet och självbelönande värden inom arbetets ramar. 
Informanternas, många gånger känslomässiga, engagemang medför 
att gårdsmiljön utgör en plats där de upplever förutsättningar för att 
arbete sammanvävs med rekreativa inslag. Möjligheter till inflytande 
över vardagliga beslut och ett individuellt handlingsutrymme i 
sammanhanget är faktorer som deltagarna värdesätter.    
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Arbetslivsinriktad	rehabilitering	-	Återhämtning	inom	ramen	för	
arbetsdagar	
Deltagare i arbetslivsinriktad rehabilitering beskriver att gårdarna blir 
kompletterande vardagsmiljö av betydelse för deras personliga 
återhämtningsprocesser på olika sätt. Återhämtning i detta 
sammanhang relateras närmast till Anthonys (1993, s.527) definition 
av återhämtning som; en djupt personlig, unik process som förändrar 
personens attityder, värderingar, känslor, mål, färdigheter och/eller 
roller. Det är att leva ett tillfredsställande, hoppfullt och aktivt liv, 
även med de begränsningar som sjukdomen medför. Återhämtning 
innebär att utveckla en ny mening och syfte med sitt liv, samtidigt som 
man växer ifrån sjukdomens katastrofala effekter. Aspekter de 
värdesätter är att sammanhanget vid gården blir en kontrast till deras 
invanda vardagsmiljö, en omgivning med fokus på inslag som medför 
positiva upplevelser samt att de vid gården erfar psykosocialt utrymme 
för autenticitet och reflektion.  

Det framträder att perioder av arbetslöshet eller sjukskrivning lett till 
att informanterna begränsat kontaktytorna med omgivningen och i 
olika utsträckning isolerat sig i fysisk och social mening. Exempelvis: 
”från att ha varit supersocial fick jag en lång period folkfobi, gick till 
affären precis innan den stängde för då var det inga människor där” 
eller mera metaforiskt: ”jag var ungefär som i en box med några 
glasrutor”. Tidigare forskning har visat att det är vanligt att individer 
som lider av stressrelaterad psykisk ohälsa ändrar vanor och dagliga 
rutiner vilket kan leda till att de isolerar sig i en skyddad omgivning, en 
fristad (T. Eriksson, Jonsson, Tham, & Eriksson, 2012; Pálsdóttir, 
Persson, et al., 2014). Att återinföra arbetets struktur i vardagen har för 
vissa informanter varit en välkommen förändring som de upplevt 
oproblematiskt, medan flera deltagare upplever det som förenat med 
utmaningar.  

Jag hade panikångest när jag körde hit första gången. Men jag träffade NN 
(handledaren) som var så lugn, trygg och visade mig runt. Miljön och djuren, 
hästarna. Då blev jag säker på att det här var det bästa jag kunde göra, så jag kom 
ut genom dörren. I början, när man inte vet vad man ger sig in på. Livrädd för att 
inte orka med. När man inte orkar gå ut genom ytterdörren och hämta posten. Så 
ska man plötsligt orka vara här i fyra timmar. Det är viktigt att man inte känner 
några krav. Det är då jag kraschar.  

Ovan citerade deltagare beskriver motstridiga känslor. En kombination 
av motivation inför sammanhanget och önskan att bryta sin isolering, 
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förenat med rädslor att inte klara av kraven. En annan informant 
beskriver att det tagit tid att finna inre motivation och mening med 
deltagandet.  

Det tog tre månader innan jag kände glädje att åka hit. Jag hade väl varit glad 
innan när jag väl kom hit. Men just det där att känna sig motiverad att åka hit. 
Det tog en stund. Men jag gjorde det. Jag kom hit. Det blev roligare och roligare. 
Jag hittade väl motivationen någonstans.  

Min tolkning är att deltagarnas förutsättningar att återinföra arbetets 
struktur främjas av deras förutsättningar att sammanhanget vid 
gården är begripligt, hanterbart och meningsfullt. Deltagarna betonar 
behov av att känna kontroll över sin förmåga och förutsättningar att 
hantera kraven som deltagandet medför, vidare tillskriver de betydelse 
av att sammanhanget innehåller inslag som väcker deras engagemang 
och tillför upplevelser av meningsfullhet.  

I analysen framträder att deltagarna tolkar omgivningen vid gården 
som en miljö som innehåller de kvaliteter Kaplan och Kaplan (1989) 
menar är utmärkande för restorativa miljöer. Deltagarnas upplevelser 
av att  ”vara iväg”, i fysisk och mental mening, är ett framträdande 
mönster i intervjuerna.  

Släppa allt annat, bara så, bara poff. Bara släpper det. Åker hit. Tänker inte på 
mina barn medans jag är här. Tack och lov. Det är väldigt lyxigt när man har 
många barn, att kunna släppa dem en stund. Här kan jag bara vara jag, som står 
och gosar med en häst.  

I intervjuerna framträder en kombination av att deltagarna under 
dagarna upplever möjligheter att delta i engagerande aktiviteter varvat 
med stunder av lugn, ro och avkoppling.  De beskriver att de ”tankar 
energi” och ”hämtar kraft” under dagarna, vilket de menar tillför 
positiva intryck som förändrar deras sinnesstämning.  

Jag har blivit mycket positiv i sinnet. Sedan har jag ju varit trött på 
eftermiddagen när jag kommer hem. Då får jag ju vila mig, det är ju bra. Jag blir 
ju ledsen sen om jag tvingar mig till något annat. Åh, men tanken, hela tiden är 
jag ju uppfylld av positiva tankar härifrån. Sedan att inte kroppen orkar, det får ju 
jag jobba med.  

Det är framträdande att deltagarna använder sig av tid, rum och 
aktiviteter i gårdsmiljön för att: ”låta tankarna vandra”, ”vara själv med 
sina tankar”, ”tänka på allt och inget” eller ”filosofera”. Informanterna 
beskriver att de under tiden i gårdsmiljön mera systematiskt börjat 
reflektera över sig själva och sin livssituation.  
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Man vill ta med sig känslan hem. Jag började tänka: Varför fungerar det här. 
Varför kan jag njuta här, men inte där. Då har jag börjat ändra det som är fel 
hemma. Jag fokuserar mera på mig själv. Jag är en strängare mamma. Om jag 
säger nej, så tycker jag inte synd om barnen. Låter dem istället vara med och ta 
ansvaret. Jag planerar också för att skaffa en hund. Jag har tänkt på hur hunden 
här har påverkat mig. Allmänt att ha djuren runt omkring mig och allt det gett 
mig.    

Flera av informanterna beskriver liknande erfarenheter av insatsen 
tillfört ett sammanhang där de fått distans till sitt liv och gör olika 
former av förändringar.  

D: Jag kom ju ut ifrån väggarna hemma. Och här kan man gå och tänka. Det är 
inga krav. Man kan gå och göra det som ska göras och ha sina funderingar. 
Tänka igenom. Det är inte samma stress. Det gjorde även att jag tog tag i allt 
annat runt omkring.  
J: Kan du beskriva den processen? Vad som ändrades.. 
D: Det var mitt samboförhållande som tog slut, jag fick en lägenhet och flyttade 

För deltagaren i citatet ovan så innebar det en separation och flytt, 
andra förändringar som flera av deltagarna beskriver är tydligare regler 
och gränser för sina barn, återfunna intressen, börja ägna tid åt 
intressen eller hitta stunder för välbefinnande i vardagen.   

Ytterligare ett framträdande mönster i det empiriska materialet är att 
deltagarnas beskrivningar av att de kan vara sig själva i gårdsmiljön. I 
flera intervjuer framkommer att deltagarna närmast ”återupptäckt” sig 
själv eller den de vill vara, en informant berättar: 

När jag kom hit var det jag. Ingen annan som jag behövde lägga mitt fokus på. 
Det lärde mig mycket om mig själv. Det var nyttigt för mig. Jag har inte satt mig 
själv i första hand på tjugofem år. En sak var ganska sorgsam, mitt barn på åtta år 
frågade: ”Vad är det som har hänt? Du skrattar och är så glad.” Då gick det upp 
för mig, hen kom bara ihåg mig som jag varit när jag varit sjuk.  

Min tolkning är att informanterna upplever att sammanhanget vid 
gården främjar förutsättningar till autenticitet. Autenticitet, i detta 
sammanhang avser känslan av att kunna vara sig själv utan att behöva 
förställa sig. En deltagare uttrycker det så här:  

  Att släppa hela sin fasad här, det är en av läkegrejerna 

I intervjuerna framkommer kravlösheten som en central faktor för 
deras möjligheter att ”vara sig själva”. Upplevelser av kravlöshet 
relateras i intervjuerna till olika aspekter i insatsernas sammanhang. 
Flera deltagare framhåller betydelsen av att gårdsmiljön ställer låga 
krav på yttre attribut, ”man kan se ut som man vill”. En annan aspekt 
är att det finns social acceptans och förståelse i gruppen för deras 
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situation: ”man kan bryta ihop och gråta, utan att någon tar illa upp”.  
Djurens närvaro och samspelet med djur beskrivs också främja 
autenticitet.  

En faktor som flera deltagare betonar som begränsande för deras 
personliga återhämtningsprocess är insatsens yttre tidsramar, 
exempelvis:  

Det är en lång process med rehabilitering. Man måste hitta sin plats och måste ha 
den inombords. Åtta veckor är alldeles för kort. Man hinner inte. Det tar fyra, 
fem veckor innan man finner sig själv i miljön. Sen är nästa del när man lär sig 
att ta det med sig. Förflytta känslan hem och behålla det hemma. I den processen 
blev det ett avbrott. Jag hade behövt lite mer tid. Jag hade något med mig som jag 
överförde till vardagen. Skulle jag ha fortsatt här, varit här lite längre, hade det 
varit enklare för mig att behålla det hemma.  

Yttre tidsramar är en framträdande skillnad mellan de två 
verksamheterna som ingått i studien. Deltagare som haft en längre 
tidsperiod upplever inte tidsaspekten som lika begränsande. Istället 
betonar informanterna betydelsen av att inför avslut uppleva 
delaktighet i beslutsfattandet och planering inför framtiden. 
Deltagarnas erfarenheter av förutsättningar till delaktighet i denna 
process skiljer sig åt. 77  

En slutsats från analysen är att deltagarna i studien upplever att 
insatserna tillför en kompletterande vardagsmiljö med restorativa 
kvaliteter som främjar deras personliga återhämtningsprocess på olika 
sätt. Det blir en plats som främjar upplevelser av autenticitet, där de   
upplever psykosocialt utrymme ”i tid och rum” att följa sina egna 
tankar, vilket tycks stimulera reflektionsprocesser. De resultat som 
framträder i analysen är samstämmiga med tidigare forskning. 
Empiriska studier visar att vistas i miljöer som individen tolkar som 
restorativa främjar psykisk återhämtning såväl som 
reflektionsprocesser (S. Kaplan, 2001; Ottosson, 2007).  

  

                                                
7777 För vidare läsning om betydelsen av brukardelaktighet i beslutsfattande och planering av vård 
rekommenderas Grim (2019) 



201 

 

10 		DISKUSSION		
Syftet med avhandlingen var att beskriva och analysera hur 
dagverksamheter, med utgångspunkt i lantgårdsmiljöer med djur 
utformas som insatser med sociala mål, samt vad 
anordnare/handledare och deltagare tillskriver värde och mening i ett 
urval av verksamheter. Kunskapsintresse som varit vägledande genom 
avhandlingsarbetet har varit inriktat mot att öka förståelsen för 
samspelet mellan ”det sociala”, fysisk miljö och aktivitet i relation till 
insatsernas praktiska innehåll. 

I detta avslutande kapitel diskuterar jag inledningsvis 
avhandlingsarbetets huvudresultat. Därpå följer ett resonemang över 
kunskapsbidrag till  socialt arbete som ämne och praktik och förslag till 
framtida forskning. Kapitlet avslutas med reflektioner över 
metodologiska val och tillvägagångssätt. 

Inför följande diskussion vill jag påminna om arbetets begränsningar. 
För att uppnå studien syfte och besvara forskningsfrågorna har urvalet 
kommit att riktas mot etablerade verksamheter och deltagare som varit 
i gårdsmiljön vid minst tjugo tillfällen. Detta har medfört att de 
informanter som medverkat i studien har upplevt inflytande över sitt 
val att ingå i sammanhangen vid gårdarna. Deltagarna som intervjuats 
har själva sökt sig till insatserna, på egen hand eller utifrån 
rekommendationer från tjänstemän, samt valt att stanna vid gården.  
Förutsättningar som rimligen påverkat det datamaterial som ligger till 
grund för empiriska resultat och slutsatser i studierna. Viktigt är också 
att framhålla att avhandlingen inte syftar till att utvärdera insatserna 
eller mäta deras effekter eller resultat av deltagande i relation till 
formella uppdrag och mål. I stället har den varit inriktad mot att 
beskriva och analysera de aspekter som framträtt som betydelsefulla, 
ur anordnar/handledarperspektiv såväl som deltagarperspektiv, samt 
analysera hur de relaterar till varandra.  
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10.1 	HUVUDSAKLIGA	RESULTAT	I	AVHANDLINGEN		
Naturbaserade	insatser	i	socialt	arbete	och	lantgårdbaserade	
dagverksamheter	med	sociala	mål	
I avhandlingens inledande kapitel lyfte jag fram kunskapsluckor att 
fylla avseende empiriska studier och beskrivningar av naturbaserade 
insatser inom ramen för socialt arbete (se Niemie, 2010; Heinsch, 2012 
och Steigen, 2018). Steigens (2018) studie visar att det finns få 
beskrivningar av insatsernas innehåll som inte är en del av 
forskningsprojekt. En slutsats som understryker att initiativ som växer 
fram i lokala sammanhang, ”bottom-up”, sällan uppmärksammas 
inom forskningen på området. Detta understryker behovet av och   
motiverar ett avhandlingsarbete på området med en empirinära 
ansats, för att beskriva förekomst av insatser och öka kunskaperna om 
insatsernas innehåll ur anordnar/handledar- samt deltagarperspektiv.  

Naturbaserade insatser är ett ungt och tvärvetenskapligt forskningsfält 
inom vilket forskarna intresserat sig för en variation av insatsformer 
som riktar sig mot personer med olika definierade behov av stöd. 
Insatsformer som utvecklats för att tillgodose stödbehov som ofta 
direkt relaterar till de målgrupper som socialt arbete som ämne och 
praktik inriktar sig mot. Min utgångspunkt är att naturbaserade 
insatser kan betraktas som möjliga insatsformer inom det sociala 
arbetets praktik.  

Naturbaserade insatser har specifika karakteristika och underbyggs av 
teoretiska antaganden delvis hämtade från andra vetenskapsområden. 
De utgör ett forskningsfält som visade sig ha en egen terminologi, 
begreppsapparat och vetenskaplig teoribyggnad, förutsättningar som 
möjliggjort att de lantgårdsbaserade dagverksamheter jag intresserat 
mig för har kunnat relateras till en vidare kontext, samtidigt som 
kunskaper från området har bidragit med teoretiska insikter. Likt 
Heinsch (2012), Steigen (2018), Norton (2012) med flera, vill också jag 
argumentera för att i högre utsträckning studera och utveckla 
förutsättningarna för att använda naturmiljöer- och djur som 
stödjande inslag i insatser inom ramen för ämnet socialt arbete.  
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Lantgårdsbaserade dagverksamheter som jag valt att fokusera på 
genom detta arbete är bara en av flera möjliga insatser där 
naturmiljöer- och/eller djurunderstödda aktiviteter används som 
utgångspunkt för gruppverksamheter med sociala mål.  

Den inledande kartläggningen påvisade förekomsten av 55 
lantgårdsbaserade dagverksamheter i det svenska sammanhanget, som 
med regelbundenhet bedrev gruppverksamhet. Det är insatser 
jämförbara med de välfärdsinsatser som sedan tidigare finns beskrivna 
från Norge, Nederländerna och Storbritannien, vilka redogörs för i 
kapitel två.  

I Sverige visade sig majoriteten av insatserna vara inriktade mot 
arbetslivsinriktad rehabilitering eller daglig 
verksamhet/sysselsättning. En övergripande målsättning för de 
verksamheter som ingått i studien är att stärka individen inom ramen 
för en anpassad arbetsdag, med utgångspunkt i sociala sammanhang, 
lantgårdsmiljö och lantgårdsunderstödda aktiviteter som stödjande 
inslag i insatsen. Resultaten från delstudien indikerar att inriktningar 
som förekommer i andra länder, exempelvis dagverksamheter för äldre 
personer eller personer med demenssjukdom (de Bruin et al., 2009; 
Hassink, 2013, 2017) och unga vuxna med psykisk ohälsa (Steigen, 
2018) vid tiden för studien endast i enstaka fall anordnas i det svenska 
sammanhanget.  
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Lantgårdsbaserade	dagverksamheter:	En	tankemodell	
Lantgårdsbaserade insatser utformas med utgångspunkt i 
nyckelelementen social kontext, lantgårdsmiljön och 
lantgårdsunderstödda aktiviteter (Bragg & Atkins, 2016). Genom mitt 
avhandlingsarbete har ett systemiskt tänkande (Thelen, 2005; Thelen 
& Bates, 2003) som betonar dynamiken i människors interaktion med 
varandra, såväl som människors interaktion med den fysiska miljön 
samt betydelsen av aktiviteter, utgjort en referenspunkt. En 
tankemodell över hur  nyckelelementen samspelar i insatserna, 
presenteras i figur 10.1. 

 
Figur 10.1. Tankemodell över nyckelelementen i insatserna, utifrån inspiration 
från Bragg och Atkins (2016, s. 46). Diagrammet illustrerar de nyckelelement 
som anordnarna/handledarna sammanväver i utformningen av insatsernas 
innehåll, vilket i sin tur utgör de sammanhang som deltagarnas upplevelser och 
erfarenheter av insatserna är inbäddade i.     

Modellen illustrerar nyckelelementen och de överlappande 
relationerna mellan dessa som framträtt i min analys av de empiriska 
resultaten. I följande avsnitt exemplifierar jag hur nyckelelementen 
sammanvävs med varandra i de lantgårdsbaserade insatsernas 
specifika kontext. Insatserna sammansättning sker lokalt, ett resultat 
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som är samstämmigt med tidigare forskning. De lokala insatserna 
utgör det sammanhang deltagarna som grupper och individer ingår i.78 

Den sociala kontexten och handledares utformning av sociala villkor 
och värden har jag placerats i den översta cirkeln för att visa att ”det 
sociala” har en överordnad betydelse och att handledaren har en 
överordnad position. Handledaren utformar det lokala sociokulturella 
sammanhang som deltagarna som grupp och individer förhåller sig till. 
I lantgårdsmiljön omfattar detta sammanhang de sociala regler som 
omger interaktion mellan gruppdeltagarna och vilka miljöer och 
aktiviteter som tillgängliggörs. Handledarna har en nyckelroll som 
ledare och utformare av stöd till deltagarna. Relationen till 
handledaren har en överordnad roll för deltagarna. Deltagarna 
framhåller betydelsen av att handledaren har ett tydligt 
förhållningssätt där de känner sig trygga med att de kan förvänta sig 
ett stödjande bemötande.  

Handledarnas ambition är att grupptillhörigheten ska utgöra ett socialt 
inkluderande sammanhang, vilket för deltagarna visar sig kunna 
utgöra både en resurs och en stressor. Deltagarna värdesätter att i 
sammanhanget vid gården kunna påverka graden av interaktion med 
andra där den fysiska omgivningens flexibilitet främjar deras 
förutsättningar. I den sociala kontexten spelar djuren en central roll 
som sociala aktörer som människorna kontinuerligt samspelar med. 
Djuren ger förutsättningar för andra former av socialt stödjande inslag 
och psykosociala upplevelser än enbart närvaron av människor.  

Lantgårdsmiljön som arena är den fysiska miljö där insatsen tar sin 
utgångspunkt. Lantgårdsmiljön beskrivs ha en specifik karaktär som 
enligt handledarna förutsätter att deltagarna känner någon form av 
motivation inför miljön på individnivå. Det finns en enighet hos 
handledare och deltagare om att den fysiska omgivningen påverkar 
människor på olika sätt och samspel med miljön tillskrivs betydelse. 
För handledarna blir detta även en fråga om säkerhet och 
riskbedömningar i utformningen av en trygg miljö. Insatserna utgår 
huvudsakligen från privata miljöer där handledarna sätter sociala 

                                                
78 Denna modell och följande diskussion fokuserar på sammanhanget vid gårdarna. Yttre aktörer 
ställer krav på kvalitetskriterier som behöver uppfyllas lokalt, i samband med upphandlingar eller för 
att vara certifierade Grön arena gårdar. Beslut om beviljad insats för deltagare fattas av tjänstemän 
vid kommunal socialtjänst, arbetsförmedling, försäkringskassa eller läkare vid regioner. 
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gränser för de delar av gårdsmiljön som tillgängliggörs för 
deltagargruppen.  

Ett resultat jag tolkar som centralt i deltagarstudien är att den fysiska 
omgivningen möjliggör individuella och situationella val, exempelvis 
om de vill vara för sig själva eller tillsammans med andra, eller har 
behov av vila. Miljön stimulerar till en variation av möjliga aktiviteter. 
Möjligheten att förfoga över den fysiska miljön samspelar med 
förutsättningar och villkor i den sociala omgivningen.  

Lantgårdsunderstödda aktiviteter tar sin utgångspunkt i 
lantgårdsmiljöns förutsättningar och handledaren ansvarar för vilka  
aktiviteter som tillgängliggörs, introduceras och uppmuntras. 
Handledaren utformar aktivitetsinnehåll och det sociokulturella 
sammanhanget, det vill säga de normer och värden som omger 
aktiviteterna. Enligt handledarna ger variationen av aktiviteter som 
gårdsmiljön stimulerar till möjlighet att anpassa till deltagarnas 
individuella behov av stöd, förutsättningar och önskemål. 
Aktivitetsinnehållet omfattas av dagliga rutiner, där djurunderstödda 
aktiviteter ger en kontinuitet, som kombineras med mera varierat 
aktivitetsinnehåll. Handledarna styr över fördelningen mellan 
gruppinriktade och mera självständiga aktivitetsinslag, 
arbetsrelaterade och rekreativa inslag. Deltagarna värdesätter att 
utrymme ges för självbestämmande i vardagliga beslut i relation till 
aktiviteter och sin egen roll i olika sammanhang. Av flera deltagare lyfts 
aktiviteter inriktade mot social samvaro, eller gruppinriktade 
aktiviteter, fram som mera komplexa, utmanande och mindre 
motiverande. I övrigt framträder ett mönster där deltagarna beskriver 
aktiviteterna i positiv bemärkelse. En slutsats jag drar utifrån från 
analysen är att sociala villkor som omger aktiviteterna, tillika 
individens motivation inför uppgiften, är viktiga för deltagarnas 
upplevelser av mening i utförandet av aktiviteter. 

En sammanfattande slutsats från mina studier är att social kontext och 
villkor, miljö och aktivitet kontinuerligt samspelar med varandra inom 
ramen för lantgårdsbaserade dagverksamheter. Nyckelelementen är 
gemensamma för de verksamheter som ingått i studierna men 
sammansättningarna varierar lokalt. Framträdande resultat är också 
att samspelet mellan nyckelelementen innebär dynamiska processer i 
vardagen som erfars och upplevs på individnivå. Mening i aktivitet och 
tolkning av omgivningar, i social och fysisk mening, är subjektiva 
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upplevelser föränderliga över tid (jämför Csíkszentmihályi, 2006; 
Grahn et al., 2010; Markevych et al., 2017; Persson et al., 2001; Thelen, 
2005).  

Två	sidor	av	samma	mynt?	En	sammanställning	av	och	jämförelse	
mellan	resultat	ur	deltagar-	och	handledarperspektiv		
I följande avsnitt lyfter jag fram ett urval av centrala resultat ur 
anordnar/handledarperspektiv (delstudie 2) respektive 
deltagarperspektiv (delstudie 3) som diskuteras i relation till varandra.  
Avhandlingens teoretiska ramverk har bidragit till mina tolkningar av 
de empiriska fynden. Den salutogena teorin har kombinerats med 
teorier och begrepp som bidragit med insikter avseende socialt stöd, 
aktiviteter och miljöns betydelse som stödjande inslag i insatserna. 

Handledarna är inriktade mot att skapa socialt inkluderande 
sammanhang, där fokus är på deltagarna i deras roll vid gården. De har 
ambitionen att utforma ett stödjande sammanhang där deltagarna 
bemöts med respekt och acceptans för sina individuella förutsättningar 
och behov, av handledaren men även av andra gruppdeltagare. I 
deltagarstudien framkommer att handledaren i sin roll som ledare är 
avgörande för deltagarnas upplevelse av förutsägbarhet, hanterbarhet 
och meningsfullhet. Relationen till handledaren, hens förhållningssätt, 
bemötande och utformning av stödjande inslag har överordnad 
betydelse för deltagarna.  

Deltagarna värdesätter att känna sig inkluderade, att alla behandlas 
som lika värda och att det finns social acceptans i gruppen för 
deltagaren som individ. Att ingå i en social gemenskap med andra 
gruppdeltagare tycks vara det som i störst utsträckning skapar 
utmaningar för deltagarna i insatserna. Upplevelser av eller intresse för 
grupptillhörighet och att socialisera med övriga deltagare varierar på 
individnivå. För vissa är det en resurs och en social gemenskap som de 
värdesätter. För andra är grupptillhörigheten något som ibland 
upplevs kravfyllt eller icke-önskvärt, en utmaning de övar på att 
hantera.  Handledarna har en medvetenhet om att ”det sociala” utgör 
den främsta utmaningen för många deltagare men ur deras perspektiv 
är det mera en fråga om ledarskap. Flera av handledarna framhåller 
vikten av att ge deltagarna utrymme att avvika från gruppen och arbeta 
självständigt, andra menar att insatsen har inslag av att träna förmågan 
att vara social och öva samarbete med andra. En slutsats jag drar 
utifrån dessa resultat är att deltagarna tillskriver gruppgemenskap och 
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att socialisera med övriga deltagare olika värde. Hur sociala situationer 
erfars är individuellt, relationellt och påverkas av vardagens dynamik. 
Tillåtelse av handledare och andra deltagare att avvika från gruppen 
och göra något självständigt upplevs som stödjande för hantering av 
sociala situationer. Ett resultat från min analys är att en rymlig fysisk 
omgivning, djurens närvaro, att deltagarna visar acceptans för 
varandras behov av integritet och utrymme upplevs som stödjande.  

Djurens aktörskap och stödjande funktioner i insatserna är deltagarna 
och handledarna eniga om. Djuren är ett centralt inslag i det 
instrumentella stöd som handledarna utformar utifrån antagandet om 
att samvaro med djur och att arbeta med djur kan främja 
förutsättningar för meningsfullhet och generera hälsa. I interaktionen 
mellan människorna blir djuren ett socialt kitt, en social katalysator. 
De blir ett gemensamt fokus och ett intresse som delas av deltagare och 
handledare. Djurens närvaro styr direkt eller indirekt över stora delar 
av dagarnas innehåll. De är ofta i centrum för människors aktiviteter 
och uppmärksamhet, samtidigt som de av deltagarna beskrivs som 
kravlösa vilket i sig innebär en paradox. En paradox som delvis kan 
förklaras med att djuren beskrivs som accepterande, icke-dömande och 
ger deltagarna förutsättningar att kunna vara sig själv tillsammans 
med en annan individ. Begreppet betydelse-erbjudande har i min 
analys aktualiserat att djuren tillför andra sociala och psykosociala 
dimensioner i lantgårdsmiljön än omgivningar med endast människor. 
Vid gårdarna upplever deltagarna möjligheter att söka sällskap och 
närvaro av djur istället för människor. Förutsättningar som många av 
deltagarna använder sig av med regelbundenhet. Utförandet av 
djurunderstödda aktiviteter visar sig också återkommande generera 
självbelönande aktivitetsvärden. Det är framträdande att deltagarnas 
samspel med djuren väcker känslor av ömsesidighet, emotionellt och 
bekräftande stöd. Deltagarnas känslomässiga engagemang för djuren 
visar sig vara av betydelse för deras tankar om gårdsmiljön, även när 
de är i sin hemmiljö. Ibland är detta knutet till vissa djurindivider de 
upplever en ömsesidig och nära relation till.  

Ett framträdande resultat i min tolkning av empirin är den betydelse 
deltagarna tillskriver ett  individuellt handlingsutrymme inom ramen 
för lantgårdsmiljön. Handlingsutrymme som frigörs för individen 
relaterar direkt till handledarens styrning,  ledarskap och utformning 
av sociala villkor och stöd. Insatserna i studien är organiserade på olika 
sätt och graden av styrning ser olika ut. Ett exempel på detta är att 
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kravnivån avseende individuellt ansvarstagande skiljer sig åt beroende 
på målgruppsinriktning, ledarskap och deltagarnas individuella 
förutsättningar. Oavsett kravnivå i insatserna har handledarna en 
ambition om att stödja deltagarnas självständighet och ge ett reellt 
beslutsutrymme i gårdsmiljön, utifrån individuella förmågor, 
förutsättningar och önskemål. Deltagarna som individer ska kunna 
arbeta i sin egen takt, känna social tillåtelse att vila vid behov, våga ta 
egna initiativ och ha ett reellt inflytande i individuella aktiviteter. Detta 
kan relateras till självbestämmande i det ”lilla”, de många ”små” 
besluten som individer ställs inför i vardagen. Forskare (Antonovsky, 
1987a; Karasek & Theorell, 1990; Theorell, 2012b) har betonat detta 
som betydelsefullt för psykosociala villkor i relation till arbete. För 
deltagarna innebär utrymme för självbestämmande att ett 
handlingsutrymme frigörs, något de upplever som en bekräftelse på att 
handledarna har tillit till dem som individer och till deras förmågor. En 
tillit som präglas av ömsesidighet och samspel. Tillika är det av 
betydelse för deltagarna att känna tillit till och trygghet inför att 
handledarens förhållningssätt är förutsägbart och vänligt, exempelvis 
att det är tillåtet att självständigt öva förmågor och begå misstag utan 
att riskera negativa konsekvenser. Samtidigt som de behöver känna att 
handledaren finns tillgänglig för stöd vid behov. Handlingsutrymmet 
är av stor betydelse för att individen ska känna möjlighet att påverka 
sin egen roll och handlingar i vardagliga situationer. Betydelsen av att 
handledaren understödjer deltagarnas självbestämmande i 
lantgårdsbaserade dagverksamheter har framkommit även i tidigare 
studier (Ellingsen-Dalskau, 2017; Ellingsen-Dalskau, Berget, et al., 
2016; Ellingsen-Dalskau, Morken, et al., 2016).  

I min tolkning av deltagarnas utsagor visar sig handlingsutrymmet 
upplevas som en bekräftelse på att handledaren har tilltro till deras 
resurser samtidigt som det frigör förutsättningar för dem att förfoga 
över miljön och aktiviteter. När de inte är styrda i detalj och känner 
trygghet i miljön, frigörs ett psykosocialt utrymme i ”tid och rum”, där 
de kan låta de egna tankarna kan vara ledande. Deltagarna använder 
sig av handlingsutrymmet för hanterbarhet och individuellt 
meningsskapande inom ramen för insatsen. I jämförelse med 
resultaten ur handledarperspektiv visar det sig att handledarens 
ambition att understödja deltagarens självständighet och göra miljön 
tillgänglig för deltagarna utifrån min analys utgör en central del av den 
individanpassningen de eftersträvar i utformningen av insatsen. 
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Aktivitetsinnehållet är ett centralt inslag. Handledarna utformar 
aktivitetsinnehållet genom att tillgängliggöra vardagliga uppgifter i 
lantgårdsmiljön, de tillskriver stort värde av att dagarna ska fyllas med 
aktiviteter som är begripliga, hanterbara och meningsfulla för 
deltagarna. Ett resultat från delstudie 2 är min tolkning av att 
handledarnas förändringsstrategier är aktivitetsbaserade och 
resursorienterade. Där aktiviteterna utgör en resurs för att främja 
förändring med salutogen inriktning. En utgångspunkt är att 
rekreativa och arbetsrelaterade inslag sammanvävs eller har potential 
att sammanfalla. Deltagarnas beskrivningar av aktivitetsinnehållet är, 
med undantag för fikastunderna, närmast odelat positiva. Ett skäl till 
detta kan vara att deltagarna har intresse för att arbeta med djur och 
utföra praktiska sysslor. En annan aspekt är att de upplever  
förutsättningar till visst självbestämmande, valmöjligheter, att 
aktivitetsinnehållet är varierat och att det i gårdsmiljön alltid finns 
något att göra.  

Insikter med stöd av begrepp om aktivitetsvärden (Persson et al., 2001) 
är att deltagarna ofta i utförandet av aktiviteterna upplever 
förutsättningar för en kombination av konkreta och självbelönande 
värden. Deras handlingar ger resultat som är observerbara samtidigt 
som de upplever att aktiviteten främjar välbefinnande på olika sätt.  
Avseende aktiviteter med självbelönande värden indikerar resultaten 
en skillnad mellan målgrupperna kopplad till deras livssituation. 
Deltagare i arbetslivsinriktad rehabilitering beskriver hur de 
återintroducerat intressen och aktiviteter med självbelönande värden 
sedan de börjat i insatsen. Deltagare i daglig verksamhet ägnar sig i 
varierande omfattning åt självbelönande aktiviteter i vardagen, vilket 
tycks vara relaterat till egen initiativförmåga och tillgängliga sociala 
nätverk. Min tolkning är att förståelsen för aktivitetsvärden ger  
fördjupade insikter om vad mening i aktivitet, eller meningsfulla 
aktiviteter, kan tillskrivas för innebörd på en individnivå.  

Handledarna tillgängliggör lantgårdsmiljön utifrån antagandet om att 
miljön är performativ. Det natur- och djurnära tillskrivs stor betydelse 
i deras tankegångar kring miljön som ett stödjande inslag för 
deltagarnas välbefinnande och stimulans. Betydelsen av det natur- och 
djurnära är något även deltagarna värdesätter. Flertalet har sedan 
tidigare identifierat lantgårdsmiljöer, djur och natur, som en resurs för 
individuellt välbefinnande. För deltagarna får lantgården funktionen 
som en kompletterande vardagsmiljö vars förutsättningar, i social och 
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fysisk mening, utgör en kontrast till deras hemmiljö. Den fysiska miljön 
en omgivning de samspelar med. Ett centralt resultat från 
deltagarstudien är att de tolkar miljön och anpassar omgivningen 
utifrån vad som främjar önskvärda upplevelser i vardagen. Teorin om 
stödjande miljöer (Grahn, 2011; Grahn et al., 2010) har bidragit med 
insikter om samspel mellan människa och miljö. I deltagarnas val av 
miljöer visar de sig tolka samspelet mellan den fysiska miljön, social 
närvaro av andra och sina egna behov och önskemål om exempelvis 
psykosocialt utrymme. I gårdsmiljön erfar deltagarna att de har en 
variation av betydelse-erbjudanden att välja mellan, där möjligheter 
ges för inåtriktat engagemang, känslomässigt engagemang och aktivt 
deltagande.  

Ett framträdande resultat ur både handledarnas och deltagarnas 
perspektiv är att deltagarnas dagsform varierar, något jag tolkat som 
att deras nivåer av adaptiva resurser att hantera vardagliga utmaningar 
varierar (jmf. Hartig, 2006; von Lindern, Lymeus & Hartig, 2017). I 
handledarstudien framkommer att handledarna utformar en social 
inramning med anpassad kravnivå där det exempelvis är tillåtet att gå 
undan, ta en promenad eller ta pauser. I deltagarstudien framkommer 
att deltagarna värdesätter en inramning som ger social tillåtelse för 
restoration. Vidare visar det sig att de upplever att gårdsmiljön rymmer 
en flexibilitet för att välja omgivningar utifrån betydelse-erbjudanden 
som främjar restoration, men också främjar engagemang. En slutsats 
är att handledarnas instrumentella stöd i tillgängliggörandet av en 
varierad naturnära miljö av deltagarnas upplevs och tolkas som en 
stödjande miljö (jmf Grahn, 2011) med kvaliteter som deltagarna 
upplever stödjer deras förutsättningar till restoration (se exempelvis 
Hartig, 2006). Ur deltagarnas perspektiv är detta inte enbart kopplat 
till det naturnära, utan de tillskriver stor betydelse av att det är en 
rymlig och flexibel miljö där det finns utrymme att vara för sig själv 
eller tillsammans med andra. Där individen utifrån sin dagsform eller 
mående i stunden kan anpassa graden av aktivt eller passivt deltagande 
i interaktionen med andra människor. Deltagare i rehabilitering 
beskriver hur miljön blir en plats med inslag som främjar möjligheter 
till autenticitet och reflektion. Där de kan vara i en omgivning med 
hanterbar kravnivå och intryck som stimulerar till både restoration och 
engagemang. En kombination som ger dem känslan av att ”vara iväg” 
och känna distans för att tänka kring sitt liv ur nya perspektiv. En 
slutsats från denna analys är att den fysiska omgivningen i gårdsmiljön 
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ur deltagarperspektiv har en vidare betydelse än det naturnära och att 
deltagarna upplever att miljön främja deras förutsättningar att känna 
kontroll och hanterbarhet över sin egen roll inom ramen för en insats 
med sociala mål.  

10.2 		AVSLUTANDE	REFLEKTIONER	
Slutligen några sammanfattande reflektioner över av de resultat mina 
analyser har lett fram till. En slutsats är att deltagarna och handledarna 
ger en förhållandevis samstämmig bild av insatserna och vad de 
tillskriver värde och mening, naturligt nog utifrån sina respektive roller 
som ledare och deltagare. Förklaringen till detta kan som tidigare 
nämnts delvis kan förklaras i relation till urvalsförfarande. Min 
tolkning av resultatet är att det samtidigt är en tydlig indikation på 
betydelsen av att människor ges inflytande och självbestämmande i val 
av sociala insatser. Deltagarna känner motivation inför gårdsmiljön 
och värdesätter möjligheter till självbestämmande och 
handlingsutrymme inom ramen för gårdsmiljön.   

Utifrån utgångspunkten att socialt stödjande inslag bör omfatta olika 
dimensioner (Cohen, Gottlieb, & Underwood, 2000b; Langford et al., 
1997) är min tolkning att instrumentella dimensioner av stöd centrala 
i insatsernas sammansättning. Dessa förmedlas genom att 
tillgängliggöra  miljön, djuren och ett varierat aktivitetsutbud. 
Deltagarna värdesätter detta som stödjande inslag. Av vikt ur deras 
perspektiv är att instrumentellt stöd förmedlas på ett sätt så att det 
harmonierar och anpassas till individuella behov av informativt, 
bekräftande och emotionellt stöd. Det är ett framträdande mönster att 
socialt stödjande inslag i insatserna förmedlas i en kombination av 
direkt interaktion mellan människor men även de möjligheter miljön, 
djuren och aktiviteterna, utgör för deltagarna. Utifrån min förståelse 
för samtida socialt arbete tenderar fokus att inriktas mot den 
mellanmänskliga kommunikationen och samtalets betydelse för att 
främja social förändring. Min studie bidrar med insikter om betydelsen 
av instrumentella dimensioner av socialt stöd samt hur de kan utgöra 
betydelsefulla inslag i utformningen av insatser med sociala mål och 
socialt förändringsarbete.    

I mina studier, samstämmigt med tidigare forskning om 
lantgårdsbaserade insatser, är lokala variationer framträdande. En 
slutsats från studien är att handledarens lokala utformning av 



213 

 

stödjande inslag är avgörande för hur deltagarna erfar insatserna. 
Resultaten som presenteras här bör ses som kontextberoende i relation 
till det urval av verksamheter som studerats. Det är därmed inte givet 
att alla deltagare i alla lantgårdsbaserade insatser upplever 
handlingsutrymme eller tolkar miljön som stödjande, utan det är 
individuella upplevelser som påverkas av vardagens dynamik och 
förändringsprocesser över tid. Om individen upplever känsla av 
sammanhang i lantgårdsbaserade dagverksamheter, visar sig 
kombinationen av miljö, lantgårdsunderstödda aktiviteter och 
stödjande social inramning ha goda förutsättningar att främja hälsa 
inom ramen för insatsen.  

Slutligen, man kan tycka att de resultat och slutsatser som mina 
analyser lett fram till ger en alltför okritisk och harmonisk bild av 
insatserna, ur såväl anordnarnas/handledarnas som deltagarnas 
perspektiv. Detta är en möjlig infallsvinkel jag är medveten om. Mina 
metodologiska val att studera insatserna ur ett praktiknära perspektiv 
har generat empiriska fynd där forskningens fokus i första hand varit 
inriktad på förståelse av vad som tillskrivs värde i det vardagsnära samt 
teoretiska insikter om den vardagliga interaktionen.  Mångfalden av 
ansatser och diskussioner kring hur insatser i socialt arbetet ska 
studeras är ett ständigt återkommande och historiskt tema inom 
disciplinen socialt arbete (Blom & Morén, 2015; Blom, Morén, & 
Nygren, 2013; Johnsson & Svensson, 2005; I. Shaw, Briar-Lawson, 
Orme, & Ruckdeschel, 2010).79 Ett tema som exempelvis berör vilka 
forskningsfrågor som bör ställas i relation till sociala insatser och 
förändringsarbete, vilka aspekter, exempelvis effekter av olika insatser, 
som ska studeras, samt teorins betydelse i dessa studier samt för att 
generera kunskaper av relevans för att utveckla eller vägleda det sociala 
arbetets praktik. Min positionering i relation till dessa eviga frågor 
inom ämnet har varit att ha som referenspunkt att bidra med 
kunskaper och teoretiska insikter som kan nyttiggöras som 
utgångspunkter för kritisk reflektion i utformning av sociala insatser, 
med fokus på den lokala kontexten och aspekter av det vardagliga 
samspelet mellan miljö, aktivitet och sociala såväl som psykosociala 
faktorer. De teoretiska ställningstaganden jag gjort påverkar 
                                                
79 För den intresserade läsaren rekommenderar jag att ta del av Jane Addams et al. (2009) och Mary 
Richmonds (2017) originaltexter, tankegångar som har tydliga paralleller till debatter, spänningsfält 
och utmaningar inom ämnet som är aktuella än i dag.  

 



214 

 

ofrånkomligen den bild av insatserna som framträtt. Andra teoretiska 
ställningstaganden skulle lett till andra analytiska resultat och 
slutsatser, exempelvis om teorier valts som primärt fokuserat på  
samspel i betydelsen interaktion mellan människor.      

10.3 		AVHANDLINGENS	KUNSKAPSBIDRAG	
Först diskuteras avhandlingens empiriska kunskapsbidrag, därefter 
resonerar jag kring att arbetets tvärvetenskapliga ansats lämnar ett 
bidrag till möjlig teoriutveckling i socialt arbete genom att begrepp och 
teorier välkända i socialt arbete kombinerats med idéer och kunskaper 
från andra vetenskapliga fält.  

Min avhandling har varit inriktad mot att beskriva och analysera 
lantgårdsbaserade dagverksamheter som en av flera möjliga former av 
naturbaserade insatser med sociala mål. Arbetet har generat kunskaper 
om verksamheter och initiativtagare i Sverige, samt kunskaper om 
insatsernas innehåll och vad som tillskrivs betydelse ur såväl 
anordnare/handledar- som deltagarperspektiv. Studiens empiriska 
resultat kan nyttogöras som kunskapsunderlag inför planering och 
genomförande av framtida vetenskapliga studier och utvärderingar av 
lantgårdsbaserade insatser.80  

Ett annat centralt kunskapsbidrag är att lantgårdsbaserade  
dagverksamheter med sociala mål, i viss utsträckning är, men i 
framtiden med fördel skulle kunna utgöra ett tillskott som en möjlig 
insatsform i socialt arbete. Mina studier indikerar, likt tidigare 
forskning, att utgångspunkten i lantgårdsmiljö visar sig rymma en 
flexibilitet anpassningsbar till individer med olika former av stödbehov 
och förutsättningar. 81  I avhandlingen har jag anammat en 
tvärvetenskaplig ansats i sökandet efter begrepp och teori för att öka 
förståelsen för samspelet mellan individ, social kontext, fysisk 
omgivning och aktivitet.  Naturbaserade insatser visade sig ha en egen 
terminologi, begreppsapparat och vetenskaplig teoribyggnad som visat 

                                                
80 Till flera av de teoretiska utgångpunkterna som använts finns befintliga mätinstrument, 
exempelvis SOC 13 och 29, för att mäta socialt stöd finns flera möjliga instrument och för att mäta 
aktivitetsvärden finns exempelvis VaLMO- modellen (Erlandsson & Persson, 2014).  

81  I avhandlingsarbetet har jag särskilt uppmärksammat insatser med inriktning mot daglig 
verksamhet och arbetslivsinriktad rehabilitering. Andra exempel på möjliga inriktningar är: 
dagverksamheter för äldre, ungdomar som befinner sig i riskzonen för ofullständig skolgång, unga 
vuxna med behov av stödjande insatser inför arbetslivet samt stöd till flyktningar under 
integrationsprocessen i riktning mot arbetsliv. 
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sig ha relevans för socialt arbete De lantgårdsunderstödda 
aktiviteterna och den omgivande miljön visar sig ha god potential att 
understödja sociala insatser med salutogen inriktning. 

I inledningskapitlet framhöll jag att Shaw (2013) argumenterade för att 
socialt arbete med sin utgångspunkt i systemiskt tänkande om 
människan i sin omgivning, har en teoretisk grund möjlig att öppna 
upp för idéer om miljön och naturens betydelse i studier av olika 
fenomen. I avhandlingen har jag använt mig av en dynamisk 
systemteori (Thelen, 2005; Thelen & Bates, 2003) för att studera 
samspelet mellan människa, miljö och aktivitet i lantgårdsbaserade 
sociala dagverksamheter. En referenspunkt som tydliggjort den 
betydelse miljöer och aktiviteter kan ha för i utformning av potentiellt 
stödjande inslag inom ramen för en social insats. Det har också 
aktualiserat naturmiljöer och djurens inneboende kraft att påverka 
människor, samt hur dessa element kan samspela med psykosociala 
upplevelser. Genom mitt arbete med avhandlingen har denna  
utgångspunkt fyllt en central funktion för att inte bara rikta fokus mot 
det givet sociala, interaktionen och kommunikation mellan människor, 
utan också fånga aspekter av hur miljöer och aktiviter samspelar med 
det sociala och psykosociala. En referenspunkt jag menar varit 
förtjänstfullt för att problematisera förståelsen för sociala dimensioner 
och psykosociala upplevelser i vardagens dynamik. ”Det sociala” i 
insatser med sociala mål ur ett deltagarperspektiv tillför en 
komplexitet. Resultaten från studierna visar att miljöer och aktiviteter, 
inslag av instrumentella aspekter, kan stödja deltagarnas psykosociala 
upplevelser av hanterbarhet och meningsfullhet i sociala insatser. 
Aspekter som jag anser i större utsträckning kan begrundas i andra 
former av insatser i socialt arbete och i andra miljöer. Begrepp och teori 
som lånas in från exempelvis arbetsterapi och miljöpsykologi visat sig 
vara tankeverktyg som i studien gett andra infallsvinklar av människan 
i sin omgivning.   

10.4 		FÖRSLAG	TILL	FRAMTIDA	FORSKNING	
Mitt arbete med avhandlingen ha väckt tankar om framtida 
forskningsfrågor av olika karaktär. Lantgårdsbaserade sociala 
dagverksamheter är ett i stor utsträckning outforskat område inom 
socialt arbete. Ett område som, om det  fortsätter att växa i det svenska 
sammanhanget, kommer behöva uppmärksammas i forskningsstudier 
utifrån olika ansatser och generera kunskaper om andra målgrupper 
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än i denna studie. Målgrupper som kan vara aktuella är skolungdom 
eller personer med biståndsbeslut enlig Socialtjänstlagen (SFS 
2001:453) exempelvis: dagverksamheter för personer med 
demenssjukdomar; daglig sysselsättning för personer som omfattas av 
socialpsykiatrin eller kompetenshöjande insatser för personer med 
försörjningsstöd. Studier med såväl kvantitativa som kvalitativa 
metoder, till exempel om insatsernas effekter för deltagare med olika 
förutsättningar och behov, på kort och lång sikt, kan bidra till kunskap 
om lantgårdsbaserade sociala insatser som en form av intervention 
inom socialt arbete.  

Det andra området jag vill väcka intresse för är av mera övergripande 
karaktär för socialt arbete. I många insatser eller vardagliga situationer 
där välfärdsarbete bedrivs påverkas ”det sociala”, mer eller mindre 
explicit, av förutsättningarna i den fysiska omgivningen och de 
aktiviteter som företas. Mitt arbete med avhandlingen har identifierat 
ett behov av vidare begreppslig utveckling av samspelet mellan 
människor och den fysiska omgivningen samt hur det kan påverka 
människor psykosocialt. Exempel på möjliga begrepp som relaterar till 
fysiska miljöers performativitet som kan vara vägledande för det jag 
efterfrågar är sociofysisk miljö (Hartig, 2004), betydelse-erbjudanden 
(Grahn, 2011; Grahn et al., 2010) eller sociomateriell praktik 
(Orlikowski, 2007; Orlikowski & Scott, 2008). 
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10.5 	REFLEKTIONER	ÖVER	METOD		
Inledningsvis vill jag framhålla arbetets begränsningar. Resultaten har 
rimligen påverkats av enkätstudiens förutsättningar att fastställa 
undersökningsgruppen, de verksamheter som valts för datainsamling 
och de informanter som valts ut för att bidra till studiens empiriska 
underlag. Trots metodologiska utmaningar och kvalitetsbrister i 
kartläggningsstudien, har den dock enligt min uppfattning, fyllt sitt 
syfte och möjliggjort ett selektivt urval av verksamheter inför delstudie 
två och tre. Urvalets betydelse för resultat och slutsatser i följande 
delstudier framhöll jag inledningsvis i detta kapitel. Även i detta avsnitt 
vill jag understryka att om urvalet omfattat informanter som avslutat 
insatsen av olika skäl, som känt sig ”felplacerade” eller placerade mot 
sin vilja, skulle detta troligen delvis ha medfört andra resultat.  

Vidare att jag i avhandlingsarbetet inte syftat till att utvärdera 
insatserna, mäta effekter eller mäta måluppfyllelse i relation till 
formella uppdrag. Kunskapsintressen som skulle föranlett andra val 
och metodologiska tillvägagångssätt. Min ambition har istället varit 
avgränsad till att gå närmare och öka förståelsen för insatsernas 
innehåll, att beskriva och belysa mönster, komplexitet och variation av 
hur olika inslag samspelar med varandra ur såväl anordnar/handledar- 
som deltagarperspektiv. I relation till studierna men speciellt till 
deltagarstudien har det även i stor utsträckning varit en etisk fråga att 
förmedla informanternas röster utifrån vad de tillskrivit betydelse i sin 
vardag. De empiriska fynden är ett resultat av informanternas utsagor 
vilka jag respekterat och sökt förmedla på ett trovärdigt, rättvisande 
och transparant sätt.  

För att uppnå studiens övergripande syfte och delsyften har 
metodtriangulering fyllt en viktig funktion. Kombinationen av metoder 
har gett en infallsrik och detaljrik empiri där olika aspekter av 
insatsernas kontext och innehåll har belysts, vilket inte en enskild 
metod hade gett lika gynnsamma förutsättningar för. Go-along 
intervjuerna har fungerat mycket väl som ett komplement till 
traditionella intervjuer. De har visat sig ha flera fördelar som 
datainsamlingsmetod. När deltagarna visade mig runt i miljön 
samtidigt som intervjun pågick framkom aspekter av deltagarnas 
upplevelser som sannolikt inte skulle framkommit om vi inte varit i den 
omgivning samtalet handlade om. Genom att informanterna leder och 
visar vägen i den fysiska miljön kunde de påverka formarna för och 
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innehållet utifrån sitt perspektiv av vad de tillskriver värde. Min 
erfarenhet är att intervjuerna får en annan karaktär och större 
ömsesidighet än traditionella intervjuer då de  intervjuade leder vägen 
även om jag som intervjuare den som ställer frågor.    

En annan aspekt som aktualiseras i mitt arbete är huruvida mitt 
abduktiva, tvärvetenskapliga och eklektiska förhållningssätt till teori 
har varit en trovärdig strategi. Payne (2015) menar att ett eklektiskt 
förhållningssätt till teori bör präglas av en medvetenhet över hur olika 
teorier förhåller sig till varandra för att vara trovärdigt. Min strategi 
har varit abduktion, med induktion som ideal. Passformen till 
empiriska fynd har varit en central utgångspunkt, därav ett 
tvärvetenskapligt sökande efter teori och begrepp. Referenspunkt har 
varit att finna teorier och begrepp som ger vidare insikter, höjer 
abstraktionsnivån om samspelet mellan sociala och psykosociala 
aspekter och som är kopplade till aktivitet och fysisk omgivning. Detta 
har varit en utmaning. Det teoretiska ramverket ska ses som ett försök 
att utifrån min förmåga anta denna utmaning på ett transparant och 
trovärdigt sätt.  

Om någon annan hade gjort denna studie, hade det gett samma 
resultat? Forskares personliga preferenser, kunskaper och 
förutsättningar skiljer sig åt. Med viss reservation för enkätstudien så 
kan de forskningsmetoder som använts förstås inom ramen för 
kvalitativ forskning. Det medför att det empiriska materialet är 
relationellt och mina observationer av gårdsmiljöerna och möten med 
intervjupersonerna inte är möjliga att återskapas. Mitt intresse var 
redan inledningsvis att uppmärksamma sammansättningen mellan 
miljö, aktivitet och sociala aspekter, samt upplevelser av detta samspel. 
Jag är medveten om att andra forskare kunnat närma sig insatserna 
med andra val av datainsamlingsmetoder, göra andra analyser, välja 
andra teoretiska utgångspunkter för att tolka empirin och därmed 
kommit fram till andra resultat.  
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English	summary	
Nature-based interventions in social work: A study of farm-based 
social services  

Aim 
This research aims at describing and analyzing the ways in which 
nature-based social interventions, that are located in farm settings that 
contain animals, are framed in the Swedish context, as well as what 
provider’s and participants emphasize as important aspects within the 
social interventions. Nature-based interventions contains three key 
elements: social context, farm setting and its activities. These three 
elements, as well as the dynamics between them, have been of specific 
interest in this study. The target group of the study is people in need of 
work-oriented rehabilitation and persons with disabilities. 

The thesis contains of three sub studies. The aim of study 1 was to 
describe the range of services, their overall direction of content, and 
also similarities and variations between services on a national level. An 
additional aim was to identify interventions for selective sampling in 
studies 2 and 3. The aim of study 2 was to contribute with a practical 
and theoretical understanding of how providers design and manage 
social services in farm settings. The aim of study 3 was to describe and 
analyze the participants’ experiences of the aspects they ascribe 
meaning and value. 

Research design and methods 
A combination of methods has been used in this research project. The 
first study was a national survey to map the services in the Swedish 
context. For the second study, nine farm settings were selected, based 
on the results of the survey. Qualitative methods where used in this 
study: one focus group, seven participant observations (“a day at the 
farm”) and nine qualitative interviews with providers. Also in study 3, 
qualitative methods were used to investigate the participants’ 
perspective. “Go-along” interviews were combined with traditional 
interviews. Go-along interviewing would turn out to be a very useful 
method for data collection in this study. A total of 18 interviews were 
conducted, including nine interviews with participants with learning 
disabilities and nine interviews with participants in work-oriented 
rehabilitation. 
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In the process of analyzing I used coding as the method to identify and 
conceptualize significant phenomena and central themes. I did not 
strictly follow the rules and procedures from, for example, grounded 
theory. Rather, with inspiration from Saldaña (2015) in the first cycle 
an eclectic combination of coding techniques was used. In the second 
cycle, coding was performed to find patterns. 

Theoretical framework 
The theoretical framework is presented in Chapter 4. One point of 
reference has been a dynamic systems theory that pays attention to 
interaction between the individual (the social dimension), the physical 
environment, and activities. In addition, salutogenic theory has come 
to be the theoretical point of departure, including thereby related 
concepts such as Sense of Coherence (SOC), Generalized Resistance 
Resources (GRR), and also how SOC correlate to health-promoting 
factors in the context of work. In relation to the services studied, the 
environmental setting, the activities, and aspects of social support 
turned out to be GRR. In order to enable analysis of the significance of 
GRR for the setup of supportive elements in the intervention, 
salutogenic theory has been combined with theories and concepts 
related to social support, dimensions of activity value, and restorative 
and supportive environments.  

Results 
The survey mapped 55 ongoing farm-based services in the Swedish 
context, comparable to farm-based interventions in Norway, the 
Netherlands and Britain. In Sweden, a majority of services focus on 
work-oriented rehabilitation or daily activity/occupation. This result 
indicates that orientations that can be found in other countries, for 
instance services directed towards elderly people, persons suffering 
from dementia and young adults suffering from mental health 
problems, only rarely occur in the Swedish context at the time of the 
study. 

The vocational and/or professional backgrounds of the providers vary, 
and include as an example social workers, teachers, nurses and 
farmers. The study also shows that the way of organizing the settings 
vary in the local context. On the other hand, the practical design in 
terms of day-to-day structure and content is quite similar among the 
various services. One of the conclusions that can be drawn from the 
survey is that the interventions, regardless of orientation, are focused 
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on a content based on the “everyday” life and routines within the farm 
setting. Only in exceptional cases do the interventions include 
components such as structured treatment, designed as animal assisted 
therapy, garden therapy or conversational therapy. An overall goal for 
the interventions included in the study is to strengthen individuals 
within the framework of an adapted workday. 

The results from study 2 show that the providers start out from a social 
supportive context, they combine with the idea that animals and 
natural environments are performative and have the potential of 
having a positive impact on humans in different ways. They are 
versatile resources in that they can promote health and well-being for 
the participants. This combination provide the participants with the 
possibility to merge the structure of work with aspects of recreation. 

A key objective for the supervisors is to make the farm setting and 
related activities accessible. In this sense, they experience the farm 
setting, the natural environment and the animals as a multifaceted 
resource that allows for diversion and flexibility. The supervisors 
emphasize that these resources must be handled and adapted in 
relation to a set of group activities. Another factor is that the setting 
requires safety measures and risk management. Yet one important 
factor according to the providers, presupposes interest and motivation 
for the specific character of the farm setting among the participants.  

The ambition of the provider is that the social context should 
contribute to participants experience of social inclusion with 
acceptance and respect in relation to their individual situations. The 
providers promote individual support and adjust support to the 
individual abilities of each participant. They seek to ensure autonomy 
for the participants in the social structure,  the physical environment 
and daily activities. For instance, in the sense that participants can 
decide their own pace, are able to initiate things, and have the right to 
satisfy individual needs for rest and recreation, as well as choose 
activities that the participants are motivated to perform. For 
participants to be able to choose among activities and make their own 
decisions is a crucial part of the individual support. The animals are key 
players, promoting social interaction among humans and boosting the 
participants’ motivation in relation to activities. 

The diversity of activities is central in the interventions. The providers 
use activity-oriented and resource-oriented strategies of change to 
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reinforce a salutogenic and problem-solving practice. The supervisors 
find it important to be able to offer activities that can be adapted to 
individual abilities, needs and wishes. When comparing the content of 
interventions aimed at the two different target groups, the basic 
supportive components turns out to be similar, but there are variations 
related to the supervisor’s social support in relation to the participants’ 
processes of change. 

In study 3 the participants who have contributed to the study as 
respondents have felt involved in their placement at the farm. They 
have previously identified animals, nature, and/or farm settings as 
resources for individual well-being. In relation to the farm setting, they 
particularly value the opportunity to enjoy autonomy within the farm 
setting, where the provider set up social structures where they manage  
their own actions “in time and space” and in accordance with their own 
motivation and needs. Their autonomy as individuals is directly related 
to the provider’s leadership, guidance and social terms in the local 
context. 

From the perspective of the participants, the provider’s role is crucial 
for their ability to experience a meaningful context at the farm. Their 
relationship to the provider, as well as his or her approach, manner, 
and personality, is significant for the participants’ chances to 
experience the intervention as supportive. Some participants value the 
social companionship and friendship of the group more than others. To 
be part of a group may present challenges. This study shows that the 
physical setting of the farm in combination with autonomy enables the 
participants to handle social challenges. A common feature, though, is 
that the social context is described as inclusive, with acceptance of and 
respect for individuals, individual abilities and needs of personal 
integrity. Animals play a key role for the participants, as undemanding 
companions who promote restoration, emotional and affirmative 
support, they generate meaning and participant’s possibility to 
experience self-rewarding values in activities. 

The farm-based activities are described in positive terms by the 
participants. One explanation for this can be based on an analysis of 
experience values in activity. The results show that both work-related 
tasks as well as activities that comprise more specifically recreational 
components, often offer a combination of concrete and self-rewarding 
activity values. Concrete values are related to the tangible and 
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observable results of an activity, while self-rewarding values are related 
to the individual’s feelings of lust, joy, calm or commitment.   

The farm setting is repeatedly described by participants in terms of 
qualities associated with restorative environments. In addition, 
supportive environments can also provide possibilities for the 
participants to choose between interior, emotional involvement and 
active participation within the farm setting. The variation that the 
environment offers in terms of affordance supports the participants’ 
ability to restoration during the day and create meaning on the 
individual level within the intervention. The participants’ ability to 
experience the setting as supportive is dependent on the social 
framework provided. 

Generally speaking, the participants consider animals, the natural 
environment, and the variation offered by the farm setting as resources 
to combine the structure of work with opportunities for adding aspects 
of wellbeing and recreation. 

Conclusions 
When results from the perspectives of providers and participants are 
compared, a relatively unanimous picture of the content of efforts 
emerges, although described from different points of departure. The 
providers design the setup locally, and the participants experience the 
situation at the levels of groups and individuals. The reason for this 
result may be an issue of sampling, since the participants themselves 
have experienced involvement in relation to their placement at the 
farm, which can stresses the importance of service user’s being 
involved with decision making before participating in social 
interventions.  

Conclusions from the studies show that the three key elements, social 
context, where even animals play an important role, farm environment 
and farm based activities are important as resources in the daily 
practice from both providers’ and participants’ perspectives. The 
providers use the performativity of the farm-environment to provide 
support and the participants experience them as supportive. Autonomy 
within the intervention setting, both in social and physical terms, is 
important for their experience of sense of coherence within this 
context. 
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My studies, like previous research on farm-based interventions, show 
that local variations are prominent. For this reason, the results 
presented here must be seen as context-dependent in relation to the 
selection of services studied. It is therefore not a given that participants 
in all farm-based services interpret the setting as supportive. These are 
individual experiences influenced by the dynamics of everyday life and 
processes of change over time. If the individual experiences a sense of 
meaningful context at the farm, the combination of setting, farm-
assisted activities and a supportive social framework is shown to be 
conductive to combine health-promoting aspects in combination with 
the structure of work.  
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Frågeformulär:  
 
Inledningsvis ställer vi några frågor om vad som kännetecknar verksamheten vid Din/Er 
gård.  
 
Med verksamheten avses i detta frågeformulär - den omsorgs- och/eller 
rehabiliteringsinriktade verksamhet som i gårdsmiljö erbjuder vistelse och aktiviteter till 
deltagare under dagtid. Genomgående i formuläret kan du skriva längre svar genom att 
bifoga extra papper, kom ihåg att notera nummer på den fråga som avses.  
 
Vilken benämning beskriver verksamheten bäst: 

   (Markera ett alternativ. Om du använder flera benämningar, välj den som du anser mest 
relevant)  

Grön omsorgsgård  Grön rehabiliteringsgård   
Grön Arenagård  Naturunderstödd rehabiliteringsgård   
Annat, nämligen:  
 

 

1. Vilken beskrivning passar bäst in på verksamhetens inriktning? 
  (Om flera alternativ är aktuella, rangordna från 1-3, där 1 är den mest relevanta)  

Omsorg  Rehabilitering  
Pedagogisk verksamhet  Daglig sysselsättning  
Terapeutisk behandling  Arbetsträning  
Behandling  Habilitering  
Annat, nämligen: 

 
 

2. Vilket år startades verksamheten? __________   
 
 

3. Vilket av följande alternativ stämmer bäst in på verksamheten? 
Verksamheten har drivits under en tid och är etablerad   
Verksamheten har börjat ta emot ett fåtal deltagare   
Verksamheten står inför att ta emot de första deltagarna  
Verksamheten är i planeringsstadiet för att utforma innehåll och inriktning  
Annat, nämligen:  
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Nedan följer några frågor om verksamhetens deltagare. Om din verksamhet är under 
uppstart, svara då utifrån de planer som finns i dagsläget.  

4. Vilken målgrupp/ vilka målgrupper av deltagare vänder sig verksamheten till?  
   (Vänligen kryssa för alla relevanta alternativ)  

Barn och ungdomar inskrivna i 
grundskola 

 Ungdomar inskrivna i gymnasieskolan  

Personer med fysisk 
funktionsnedsättning 

 Personer med demenssjukdom  

Personer med psykisk 
utvecklingsstörning 

 Personer med missbruksproblematik   

Personer med psykisk ohälsa  Personer med neuropsykiatrisk diagnos  
Personer med inlärningssvårigheter  Arbetslösa  
Flyktingar  Långtidssjukskrivna  
Annan målgrupp/andra målgrupper, nämligen:   

 

5. Vem/ vilka upphandlar / är tänkta att upphandla platser i verksamheten?  
  (Vänligen kryssa för alla relevanta alternativ)  

Kommunal socialtjänst       Arbetsförmedling  
Skolförvaltning  Försäkringskassa  
Privata vårdbolag  Kriminalvård  
Landsting  Samordningsförbund (ex. Finsam)  
Annan/ andra, nämligen: 

 

6. Här följer några frågor om antal deltagare och omfattning på verksamheten: 
(Är din verksamhet under uppstart; svara utifrån tänkt verksamhet. Har du deltagare i verksamheten; svara 
utifrån rådande förutsättningar) 

Hur många dagar i veckan är det aktiviteter med deltagare på gården? 
 

 

Hur många dagar i veckan har gården kapacitet att ta emot deltagare? 
 

 

Hur många personer deltar i verksamheten på gården för närvarande? 
 

 

Hur många deltagare har gården kapacitet att ta emot samtidigt? 
 

 

Hur många timmar är en genomsnittlig daglig vistelse för deltagarna? 
 

 

Hur många dagar i veckan deltar i genomsnitt varje person i verksamheten?  
 

 

Hur många personer deltar i genomsnitt i verksamheten per vecka? 
 

 

Hur många personer har gården möjlighet att ta emot i verksamheten per vecka? 
 

 

Hur lång är den genomsnittliga tidsperioden en deltagare är inskriven i verksamheten?  
(uppskatta ungefärligt antal veckor) 
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I detta avsnitt ställs frågor om aktiviteter och innehåll i verksamheten. Finns en 
utarbetad plan för innehåll och aktiviteter, bifoga den gärna i svarskuvertet till oss.    

7. Ingår transport av deltagare till och från gården i verksamhetens uppdrag?  Ja   ☐           
Nej    ☐ 
 

8. Vilka aktiviteter med inslag av utomhusaktiviteter är återkommande i verksamheten? 
(Frågor om djur följer senare.)  
(Vänligen markera samtliga relevanta alternativ) 

Promenader  Trädgårdsskötsel och odling  
Skogarbete (ex. röjning, vedhuggning)  Bygga hagar  
Fisketurer  Friluftsliv i olika former  
Andra aktiviter, nämligen:  

 

9. a. Används djur i verksamheten?                                 Ja ☐         

Nej  ☐ 
      (Om nej, gå vidare till fråga 9)  
 
 b. Om ja, vilka djur används i verksamheten, vänligen ange i antal: 
     (Vänligen markera samtliga relevanta alternativ)  

Nötkreatur  Getter   
Hästar  Hundar  
Höns och kycklingar  Katter  
Grisar  Kaniner  
Får  Fiskar  
Andra djur, nämligen:  

 

      c. Vilka aktiviteter med inslag av djur och djurhållning är återkommande i 
verksamheten?  
          (Vänligen markera samtliga relevanta alternativ)  
 

Utfodring och skötsel av lantbruksdjur 
(inkl. häst) 

 Utfodring och skötsel av sällskapsdjur  
Ridning och körning med häst  Promenad med häst  
Närkontakt med husdjur (ex. lek och kel)   Träning av djur (ex. lydnadsträning med 

hund) 
 

Andra aktiviteter, nämligen:   
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10.  Ingår aktiviteter med utbildande inslag återkommande i verksamheten?       
Ja   ☐             
Nej  ☐ 

          Om ja, är de inriktade mot något/några av följande ämnen? 
Stresshantering  Hushållningsekonomi  
Hantverksarbete  Matlagning  
Trädgård  Djurvård  
Annat, nämligen: 

 
 

11. Vilka sociala/ psykosociala aktiviteter är återkommande i verksamheteten? 
  (Vänligen markera samtliga relevanta alternativ)  

Gemensamma fikastunder  Gemensamma måltider  
Gemensam planering av måltidsinnehåll  Gemensam tillredning av måltid  
Gruppsamtal om givna ämnen  Gemensam problemlösning av 

praktiska arbetsuppgifter 
 

Gemensam planering av dagens/veckans 
aktiviter 

 Informella individuella samtal om 
deltagarnas situation och problem 

 

”Inplanerade” individuella stödsamtal  ”Inplanerade” individuella terapisamtal  
Andra aktiviteter, nämligen: 
 

 
 

12. Används några specifika arbetsmodeller eller arbetsmetoder i verksamheten? 
(Exempelvis: Alnarpsmodellen, djurassisterad terapi, Motiverande intervju)            Ja  ☐            
Nej   ☐ 

Om ja, vänligen specificera: 

 
13. Utvärderas verksamheten utifrån deltagarnas erfarenheter?               Ja   ☐         

Nej   ☐ 
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Om ja, kan du beskriva hur och med vilka tidsintervall utvärdering sker: 

 
14. Vilken typ av byggnader nyttjas för aktiviteter i verksamheten? 

             (Vänligen markera samtliga relevanta alternativ) 
 

Fristående samlingslokal  Samlingslokal i bostadshus   
Ladugård/djurstall  Häststall  
Snickarbod  Verkstad  
Hantverkslokal  Maskinhall  
Vedbod  Växthus  
Övrigt, vänligen specificera: 

 
 

15. Om det finns en återkommande daglig struktur för verksamheten, kan du vänligen 
beskriva den, med ungefärliga tidsangivelser i rutan nedan (ex. fika, samlingar och 
aktivitetspass): 
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Här följer några frågor om vem/vilka som är delaktiga i driften av verksamheten: 

16. Bor du eller någon annan som arbetar i verksamheten på gården?            Ja   ☐                
Nej   ☐ 

 
17. Hur många arbetar heltid i verksamheten?  ______  personer 

 
18. Hur många arbetar deltid i verksamheten?  ______  personer 

 
19. Händer det att tillfälligt anställd personal arbetar i verksamheten?         Ja   ☐                

Nej   ☐ 
 

20. Har någon av de som arbetar i verksamheten formell utbildning?               Ja  ☐                
Nej   ☐ 

        Om ja, är utbildningen/arna inom någon/några av följande områden (markera samtliga relevanta 
alternativ)? 

Lantbruk  Trädgård  
Djurassisterad terapi  Socionom, social omsorg el. 

beteendevetare 
 

Pedagogisk utbildning  Hälsa, omvårdnad, sjukvård  
Annan/andra utbildningar, nämligen: 
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Nedan ställer vi frågor om gårdsmiljö och eventuella övriga verksamheter: 

21. Vilken av följande benämningar beskriver bäst gårdsmiljön?  
(Vänligen markera det alternativ som är mest relevant) 

Småskaligt lantbruk  Större lantbruk  
Trädgård med utomhusodling  Trädgård med växthus  
Hästgård  Skogsgård  
Annat, nämligen: 

 

22. Bedrivs någon/några av följande näringar vid gården?  
(Vänligen markera alla relevanta alternativ)  

Köttproduktion  Mjölkproduktion  
Hästnäring  Skogsbruk  
Trädgårdsproduktion  Spannmålsproduktion  
Annan grön näring , nämligen:  

 

23. Bedrivs verksamhet inom något/några av följande områden? 
 (Vänligen markera alla relevanta alternativ) 
 

Turism  Uthyrning av lokaler  
Gårdsbutik  Förvaring  
Annan verksamhet, nämligen:  

 
24. Är några aktiviteter för deltagarna i grön omsorg/grön rehabilitering kopplade till 

ordinarie lantbruksverksamhet eller övrig verksamhet vid gården?  
            Ja   ☐         
Nej   ☐ 

Om ja, vänligen specificera:  

 

25. Hur stor areal omfattar gården? _______ hektar 
 

26. Avstånd från gården till närmsta hållplats för kollektiv trafik: ________ kilometer 
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Slutligen önskar vi att du med egna ord besvarar några frågor om dina erfarenheter av att 
bedriva social verksamhet i form av grön omsorg/grön rehabilitering:  

 

Vad har motiverat dig att starta och driva en grön omsorgs/rehabiliteringsinriktad verksamhet?  
 

Beskriv de främsta utmaningarna du förknippar med att utveckla och starta en grön omsorg/grön 
rehabiliteringsverksamhet: 
 
 

Beskriv de främsta utmaningarna du upplever i driften av verksamheten: 
 

Vad skulle du beskriva som de viktigaste bidragen din verksamhet kan ge deltagarna?  
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Intervjuguide anordnare: 

Intervjuguiden har varit vägledande, men förändrats under tiden. Följdfrågor ställs 
utifrån deras svar. Frågor som uppkommit under dagen har adderats.  

 

Kan du beskriva en dag i verksamheten? 

För och nackdelar med att utgå från gårdsmiljö? 

Vilken betydelse/roll har djuren? 

Hur har du valt inriktning? 

Vad kallar du din roll i det dagliga arbetet? 

Hur ser du på din roll i relation till deltagarna? 

Vad är dina viktigaste uppgifter: 

Under en dag? 

För de enskilda deltagarna? 

Vad är målen med ditt arbete? 

Hur är det formella uppdragen för deltagarna formulerade? 

Vad har du för vägledande tankegångar för insatsernas innehåll?  

Utmaningar och fördelar med insatsen? 
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Observationsschema:  

Beskrivning av den fysiska miljön. Rita karta över gården, vilka miljöer och 
utrymmen tillgängliggörs och inkluderas under vilka förutsättningar?  

(Social och fysiska) gränser mellan deltagarnas ”utrymmen”, privata utrymmen 
samt gränser mot omgivningen, exempelvis grannar?  

Närvarande djur och deltagarnas förutsättningar för att interagera med djuren? 

Vilka aktiviteter görs tillgängliga för deltagarna (social inramning), dagens rytm 
och praktiska innehåll.  

Hur utformar handledarna stöd till deltagarna i aktiviteter. 

Ledarskap och styrning över aktivitetsflöde, grupp och individ. 
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Intervjuguide 1. – Rundvandring i gårdsmiljön – guidad av den intervjuade. 

Frågorna kommer att kompletteras med följdfrågor under intervjun. Ordningen för 
frågorna kommer att anpassas till vad som faller sig naturligt under rundvandringen. 
(Om forskningspersonen väljer att inte göra en rundvandringen på gården, kommer 
de frågorna från intervjuguide 1 att inleda denna intervju) 

En dag i verksamheten: -  Kan du berätta och visa mig vad du gör under en dag? 
- Följdfrågor för att få kännedom om hela dagen, och eventuella variationer utifrån 

årstider.  
Finns det någon/några aktiviteter på gården som är betydelsefulla för dig? Exempel?  

Varför?  
Finns det någon/några aktiviteter på gården som är besvärande för dig?  Exempel? 
     Varför?  
Finns det någon/några särskild plats/platser du gärna vistas på?  
 Exempel?     
 Varför? 
Vad betyder djuren på gården för dig?   Exempel? 
     Varför? 
Är det någon person i verksamheten som betyder något särskilt för dig? Exempel? 
     Varför? 
Intervjuguide 2. - Individuell intervju på ostörd plats/ eller i ostört rum 

Frågorna kommer att kompletteras med följdfrågor under intervjun. Ordningen på 
frågorna kommer att anpassas utifrån vad som faller sig naturligt under samtalet. Kort 
bakgrundsfakta: Ålder, kön, tid på gården till idag, planering framåt. 

Beskriv hur det kommer sig att du är här? 
(eget val?, vem föreslog?,) 
Hur trivs du på gården?     Exempel?  
Hur tänker du på morgonen innan du ska åka hit? 
Finns det något du önskar vore annorlunda?  
Påverkar ditt deltagande hur du mår? Positivt/negativt?   Exempel? 
(Fysiskt, psykiskt & socialt) 
Har ditt deltagande här påverkat ditt vardagsliv på något sätt, i så fall hur?  
Upplever du att ditt deltagande har påverkat ditt sätt att tänka på din livssituation:  

- Här och nu? 
- Inför framtiden? 

 
Är det något annat du vill berätta om dina erfarenheter vid gården? 
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aktiviteter som är i fokus under dagarna. Ett centralt resultat i avhandlingen är 
att nyckelelement samspelar i den vardagliga praktiken. En vardaglig praktik där 
såväl interaktion mellan människor, samspel med djur som upplevelser av miljön 
tillskrivs betydelse.
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