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Abstract  
 
This study aims to explore how a gardening project with elderly living in Djuröhemmet, a 
nursing home outside Stockholm, affected them regarding psychological well-being and their 
experience of participation during the planning and construction of the memory garden. The 
gardening project is new in its kind by allowing the residents to influence the design of the 
garden by sharing the project leader their gardening memories from previous parts of their life 
and by wishing for specific plants and items.  The method being used was qualitative inter-
views where we interviewed seven people living in Djuröhemmet who participated in all or 
parts of the project. The theoretical framework is Molins (2004) definition of participation, 
but also theories of meaningfulness, social needs and gerotranscendence were applied. The 
results indicate that the participants did not realize that their involvement during the planning 
helped developed the garden. Also, they did not feel that their participation during the gardens 
construction by attending and commenting the work was considered to be participation as 
they lacked the ability to be physically active. Their view of participation differs from the 
theoretical definition. Nevertheless, we found several benefits of the garden regarding its im-
pact on psychological well-being.   
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1.	  Inledning	  och	  problemområde	  

Under den senare delen av 1900-talet har antalet äldre ökat dramatiskt. Flertalet demografer 
förutspår att medellivslängden kommer att fortsätta att öka. Det råder dock delade meningar i 
forskningsvärlden kring huruvida det förlängda åldrandet innebär att antalet friska år förlängs 
och de sjuka åren förkortas, om de sjuka åren enbart förlängs eller om det är så att de sjuka 
åren skjuts fram (Lagergren, 2004). 

Enligt en rapport från Statens Folkhälsoinstitut och Stiftelsen Stockholms läns Äldrecent-
rum (2005) har intresset för folkhälsoarbete för äldre människor vuxit starkt då interventioner 
sent i livet har visat sig ha positiva hälsoeffekter. De menar vidare att skälen för att satsa på 
hälsoarbete för äldre är starka då det kan skjuta upp funktionsnedsättningar och beroende, 
vilket i sin tur minskar kostnaderna för vård och omsorg. Det starkaste skälet är dock att pre-
ventiva insatser har uppvisat förbättringar i de äldres välbefinnande och livskvalitet (Ibid.). 

Socialtjänstens verksamhet regleras av Socialtjänstlagen (SoL) där de övergripande målen 
och grundläggande värderingarna om demokrati, jämlikhet, solidaritet och trygghet befästs i 
portalparagrafen. SoL är en ramlag som ger kommunerna stor frihet och utrymme att inom 
denna ramlagstiftning anpassa sina verksamheter efter behov, önskemål och den tid vi lever i 
(Norström & Thunved, 2010). Trots att det finns explicita värderingar som socialtjänsten ska 
bygga på så finns det inga tydliga etiska riktlinjer i lagstiftningen (Ibid.). 

Äldrepolitikens syfte är att åstadkomma ett åldrande med värdighet och man har därför in-
fört ett nytt första stycke i SoL 5:4, socialtjänstlagens särskilda bestämmelser för äldre männi-
skor, som började gälla från och med 1 januari 2011 där en nationell värdegrund fastställs: 

Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt 
liv och känna välbefinnande (värdegrund). (SFS, 2010:427) 

Den nya bestämmelsen bygger på regeringens proposition “Värdigt liv i äldreomsorgen” som 
handlar om att tydliggöra etiska värden inom äldreomsorgen för att säkerställa att äldre män-
niskor ska kunna ha ett meningsfullt liv och känna sammanhang (prop. 2009/10:116 sida 9f). 

Hälsofrämjande arbete borde alltså sättas mer i fokus för att även våra allra äldsta ska 
kunna leva sina liv fullt ut tills de dör (Westlund, 2010). Inom dagens äldrevård handlar 
mångt och mycket om att bota, lindra och förebygga sjukdom. Dock ligger det i tiden, att pre-
cis som Westlund (2010) och rapporten från Statens Folkhälsoinstitut och Stiftelsen Stock-
holms läns Äldrecentrum (2005) menar, att i stället försöka skapa hälsa och förskjuta fokus 
mot varje människas resurser samt de glädjeämnen som fortfarande finns kvar, vilket alltså är 
en betydelsefull och viktig uppgift inom socialtjänstens äldrevård (Westlund, 2010; Statens 
folkhälsoinstitut Stockholms läns äldrecentrum, 2005). 

Trädgårdsterapi för äldre används framgångsrikt i dag och då framförallt med avsikt att 
mildra stress och oro som sjukdom och åldrande kan medföra. Trädgårdar för äldre används 
också för att underlätta minnesträning, eller som hjälp att hantera den nya och ofta beroende 
livssituation man kan hamna i på institution. Trädgården kan även skapa meningsfullhet ge-
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nom att öka tillfällena till sociala kontakter och konversation och därmed minska känslor av 
isolering och ensamhet (Nilsson, 2009). 

Naturupplevelser har visat sig ha många positiva effekter på både fysisk hälsa samt psy-
kiskt välbefinnande (Kaplan, R. & Kaplan, S., 1989; Ulrich, 1984 & 1991). Forskningen har 
också visat att det är mycket positivt för äldre att vistas i naturmiljöer eller speciellt anpassade 
trädgårdar - helande eller terapeutiska trädgårdar (Küller, R. & Küller, M., 1994; Ottosson, J. 
& Grahn, P. 1998). Utevistelse har alltså starkt positiv påverkan på både hälsa och välbefin-
nande, speciellt bland utsatta grupper som behöver särskilt stöd i sin vardag (Bengtsson, 
2003). 

Sammanfattningsvis framgår att eftersom kommunerna har ett särskilt ansvar för att ge de 
äldre ett meningsfullt och värdigt liv är det angeläget att undersöka och förstärka viktiga fak-
torer som kan öka äldre människors välbefinnande, t.ex. att få möta naturen genom att vistas i 
särskilt anlagda trädgårdar. Vi vill studera vilka fördelar just konceptet minnesträdgårdar kan 
ha, vilket eventuellt kan leda till förslag till konkreta metoder att arbeta med för att bidra till 
ett gott åldrande inom äldrevården i dag.  

Minnesträdgård är ett nytt trädgårdskoncept utvecklat av Anna Modig med syfte att äldre 
på särskilda boenden ska få möjlighet att utforma en gemensam trädgård utifrån tidigare min-
nen och behov. Vidare innebär detta att de boendes delaktighet i olika former är en förutsätt-
ning för projektet. Minnesträdgården kommer att presenteras mer utförligt i kapitlet Bakgrund 
2.3.   

 

1.1 Syfte 

Studien syftar till att beskriva den påverkan processen kring minnesträdgården har haft på de 
boendes välbefinnande, speciellt med avseende på betydelsen av delaktighet. Studien ämnar 
vidare ge en fördjupad beskrivning av de boendes subjektiva upplevelser av trädgården och 
det specifika projektet.  

 

1.2 Frågeställningar 

• Hur upplevde de boende det att vara delaktiga och medverka i framtagandet och an-
läggandet av minnesträdgården? 

• Vilka är förutsättningarna för delaktighet?  
• Har minnesträdgården någon effekt på de boendes psykologiska välbefinnande? På 

vilket sätt har det i så fall yttrat sig? 
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1.3 Avgränsningar 

Då studien undersöker ett specifikt projekt beläget på Djuröhemmet på Värmdö är detta en 
stor avgränsning i sig. Detta innebär att det är de boende på Djuröhemmet vars subjektiva 
upplevelser av Minnesträdgården som kommer att underökas. Vidare kommer studien att be-
gränsas till att endast undersöka de boende som inte har någon minnesproblematik. Denna 
avgränsning kommer att diskuteras mer utförligt under kapitlet 4.4 metodologiska problem.    

Genom begreppet delaktighet avser vi att undersöka de boendes personliga upplevelser av att 
ha deltagit i projektet under hela eller större delar av projektets gång. Detta innebär inte bara 
fysiskt deltagande, utan även att passivt ha vistats i trädgården samt medverkat i planeringen 
av trädgården genom att delge projektledaren sin historia. 

Med psykologiskt välbefinnande avgränsar vi oss till att undersöka tre komponenter ur detta 
begrepp, nämligen delaktighet, meningsfullhet och socialt behov, detta då den tidigare forsk-
ningen som presenteras senare i arbetet har visat att just dessa grundläggande delar har varit 
särskilt framträdande. Då dessa begrepp är centrala för vår studie kommer dessa att utredas 
vidare i teorikapitlet.  
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2.	  Bakgrund	  och	  tidigare	  forskning	  

Inom området för hur natur och trädgårdar påverkar människan finns det både medicinska och 
psykologiska inriktningar. Då resultaten ofta går hand i hand har vi valt att introducera kun-
skapsområdet övergripande för att därefter presentera projektet “Minnesträdgården”. Vidare 
kommer vi att avgränsa oss till studier där det psykologiska välbefinnandet och delaktighet är 
centralt då detta anses mest relevant inom ramen för socialt arbete och vår studie. 

 

2.1 Litteratursökning  

I vår datorbaserade sökprocess har vi utgått ifrån två stora sökmotorer, EBSCO och ProQuest, 
där vi valde ut databaser inom sökmotorerna samt fyllde i peer-reviewed för att endast få träf-
far på granskade vetenskapliga studier.  

I sökprocessen användes operatorer som AND och OR, i kombination med trunkering för 
att få med variationer i söktermerna. Nyckelorden bestod av old*, elder*, peop*, garden*, 
healing garden*, therapeutic garden*, restorative garden*, well-being och particip*. Våra fält 
begränsade vi till titel och abstrakt för att se till att våra söktermer var av central betydelse för 
de studier som visades (jmf Backman, 2008). 

Genom att läsa kunskapsöversikterna och de vetenskapliga artiklarna och studierna som 
valdes ut bland sökträffarna fann vi flera återkommande viktiga forskare och verk som refere-
rades till.  Här tog vår manuella sökning vid då vi granskade referenslistor och genomförde 
specifika sökningar efter dessa forskare och kända studier i Libris, Stockholms Universitets-
bibliotek, Google Scholar samt i vetenskapliga tidsskrifter för att hitta dessa verk i fulltext. 
 

2.2 Bakgrund om terapeutiska trädgårdar 

Trädgårdar och växter har länge används i läkande syfte. Redan i det antika Grekland använ-
des trädgårdar för att inverka på hälsa och välmående, och även i de medeltida klostren fanns 
anlagda trädgårdar som användes på detta sätt. Man har traditionellt bedömt värdet av träd-
gårdars terapeutiska egenskaper högt (Bengtsson, 2003). Även inom medicinen har man hi-
storiskt utgått från att människan behövde dagsljus, friskt luft och grönska i välgörande syfte 
(Jernberg, 2001). Utevistelse har alltså starkt positiv påverkan på både hälsa och välmående, 
särskilt bland utsatta grupper som behöver särskilt stöd i sin vardag (Bengtsson, 2003). 

Numera är det vanligt förekommande att naturen och trädgården används som en aktiv 
behandlingsmetod både inom sjukvården och inom olika vård-och omsorgsområden. Att vis-
tas i och ta hand om en trädgård kan lätt innefatta olika kroppsliga moment som kan användas 
som fysisk träning. Kopplingen till vardagliga aktiviteter blir då naturlig (Ibid.). 
Ett 30-tal olika typer av helande trädgårdar finns i Sverige i dag, många av dem används i 
arbetet med äldre men de finns även inom kunskapsområden som hospiceverksamhet, psykia-
tri, rehabilitering och renodlad geriatrik (läran om sjukdomar hos äldre) (Ibid.). 
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Trädgårdsterapi är när terapi har inslag av odling på olika sätt. Trädgårdsterapi är positivt 
på så sätt att det lätt kan anpassas för att motsvara personens aktivitetsförmåga och därmed 
fungerar stimulerande för personen. Det är även positivt i den bemärkelse att det fungerar som 
en naturlig förankring i vad som kan benämnas som ett normalt liv och ger en chans att följa 
en naturlig rytm i och med årstidernas växlingar. Man skapar meningsfullhet genom att per-
sonen blir ansvarig för liv, och får även vinster och tydliga mål i form av frukt, grönsaker och 
växter att skörda. Det är också vanligt att de flesta människor tidigare haft någon relation till 
trädgårdsarbete vilket kan väcka positiva minnen till liv (Bengtsson, 2003). 

Terapeutiska trädgårdar kan ha flera olika syften. De kan vara skapade för att framkalla 
sinne-och känsloupplevelser och då framförallt ha en terapeutisk miljö. De kan också använ-
das till rehabilitering och behandling, alltså regelrätta träningsträdgårdar (Jernberg, 2001). 
Den terapeutiska miljön används framförallt för att stimulera inre upplevelser och ge en ro-
fylld plats att vistas i (Jernberg, 2001). Trädgården används då på ett passivt sätt, kanske med 
fokus på stressåterhämtning. Träningsträdgården används aktivt, ofta av arbetsterapeuter och 
det är vanligt att man tränar olika funktionsnedsättningar. Ett samlingsbegrepp för dessa träd-
gårdar är helande trädgårdar. De är alltså indelade efter vilket syfte man vill uppnå, men 
många trädgårdar täcker flera användningsområden, och ibland alla dessa. Författaren delar 
upp de helande trädgårdarna i tre kategorier utifrån det perspektiv de har: 

 
Upplevelsebaserat perspektiv: där fokus ligger på att sinnen ska kunna få en upplevelse och 
det ska finnas utrymme för eftertanke. Bara att vistas här ska vara huvudsaken, samt att kunna 
uppleva det naturliga kretsloppet där tidens och livets gång tydliggörs. 

Aktivitetsperspektiv: här fokuserar man i stället på sysselsättning, där trädgården ger möjlighet 
till aktiviteter som skötsel och skörd under hela året. Arbetet med detta upplevs ofta menings-
fullt och välgörande. 

Rehabiliterande perspektiv: här arbetar man mer med organiserade metoder för att träna olika 
funktionsnedsättningar. Både sociala, kognitiva, fysiska och psykiska nedsättningar kan be-
handlas i dessa trädgårdar (Ibid.). 

Trädgårdsterapi är alltså när trädgården används som plats för terapeutisk verksamhet där 
intentionen är att skapa en kurativ process (Nilsson, 2009). Det finns terapi som utvecklats 
med fokus specifikt på äldre, och då framförallt med avsikt att mildra stress och oro som 
sjukdom och åldrande, eller bara att vistas i nya och ofta kliniska miljöer, kan medföra. Träd-
gårdar för äldre används också för att underlätta minnesträning, eller som hjälp att hantera den 
nya och ofta beroende livssituation man kan hamna i på institution. Trädgården kan även 
skapa meningsfullhet genom att öka tillfällena till sociala kontakter och konversation och 
därmed minska känslor av isolering och ensamhet (Ibid.). 
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2.3 Minnesträdgården 

Under våren 2012 anlades en minnesträdgård i anslutning till huvudentrén vid Djuröhemmet, 
ett äldreboende på Djurö utanför Stockholm. Här finns 37 platser uppdelat på demensboende, 
vårdboende och kombinerat vård-och serviceboende (Widmark, n.d.). De flesta som bor här är 
uppväxta ute i skärgården med naturen runt hörnet och har ett stort behov av den även på 
äldre dar. Projektet drevs av Anna Modig och var en del av hennes examensarbete i utbild-
ningen till trädgårdsanläggare på Hantverksakademien. Projektet syftade till att de boende, 
med hjälp av sina egna minnen, skulle få en trädgård där de kan njuta, dofta, äta, lyssna och se 
en del av vad den vackra naturen bjuder på (Modig, A., personlig kommunikation, 2013-04-
02). 

Majoriteten av de boende vid Djuröhemmet är uppväxta i skärgårdsmiljö men har nu inte 
samma tillgång till naturen vid boendet. Modig lade stor vikt vid att klargöra vad de boende 
ville ha i sin trädgård och hade många och långa samtal med de äldre ur ett livsloppsperspek-
tiv där de tillsammans gick igenom minnen kopplat till sina gamla trädgårdar och önskemål 
om hur den nya trädgården skulle se ut. Den viktigaste delen i projektet var att de boende 
skulle få vara delaktiga i processen med att anlägga trädgården, ända från planeringsstadiet till 
genomförandet, allt utifrån var och ens egen förmåga (Ibid.). 

Under anläggningsprocessen av trädgården fick de boende hjälpa till så mycket de ville 
och kunde. Detta innebar att de bland annat var med och planterade och sådde, samt hjälpte 
Modig i hennes arbete genom instruktioner i de fall den fysiska förmågan saknades men kun-
skap och erfarenhet hos de äldre fanns. Trädgården anpassades även efter de äldres behov 
avseende tillgänglighet, förhöjda odlingsplatser, lättåtkomliga sittplatser och utrymme både 
för rullstolar och rollatorer (Ibid.). 

Under de senaste åren har en rad sinnesträdgårdar och terapeutiska trädgårdar anlagts i an-
slutning till äldreboenden runt om i landet. Dessa har visat sig vara uppskattade, men är en 
produkt där de som använder sig av trädgårdarna inte har varit delaktiga i utförandet och in-
nehållet. Modig anser att man lättare når fram till ett av hennes syften - att hjälpa äldre att 
minnas och må bra, om man gör dem delaktiga i sin egen trädgård. Trädgårdsidéen som inne-
bär att de äldre är delaktiga i utformandet och anläggandet av trädgården utifrån behov, öns-
kemål och minnen från tidigare naturupplevelser är alltså helt ny och Modig har själv gett 
konceptet namnet “Minneträdgård” (Modig, A., personlig kommunikation, 2012-02-13). 

Konceptet med att anlägga en trädgård där så stor vikt läggs vid att de boende ska delta 
under hela processen är alltså helt nytt och oprövat sedan tidigare, vilket gör att vår studie 
med att utvärdera upplevelsen av delaktighet och psykiskt välbefinnande hos de boende fyller 
ett viktigt syfte i ett tidigare delvis outforskat forskningsfält. Genom att en sådan studie ge-
nomförs kan Modig dessutom få sitt projekt utvärderat och ha nytta av detta i sitt fortsatta 
yrkesutövande. 
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2.4 Bakgrund om naturens positiva inverkan på människan 

Det finns ett gediget forskningsfält inom området helande eller terapeutiska trädgårdar och 
naturens positiva inverkan på människan. Nedanstående avsnitt presenterar ett antal forskare 
och studier som ideligen återkommer i den forskning som vi har tagit del av. Deras resultat 
har kommit att bli något av en vedertagen kunskap inom detta forskningsfält. 

Makarna Rachel och Stephen Kaplan samt Roger Ulrich har alla länge varit framstående 
inom forskning om hur naturen inverkar på människor. De är amerikanska miljöpsykologer 
och har under åren presenterat tongivande forskning. Betydelsefulla resultat som forskarna 
kommit fram till är att människan känner sig lugnare och mer tillfreds med sig själv i naturen, 
samt att naturen har en tillfrisknande och återhämtande effekt där man kan ta igen sina men-
tala krafter. Naturmiljöer har denna effekt vid såväl långvariga som mindre ihållande natur-
upplevelser. Andra viktiga fynd som forskarna har gjort är att även vardagliga naturupplevel-
ser är betydelsefulla, att en estetisk miljö leder till ett effektivare mänskligt fungerande, ett 
snabbare återhämtande från sjukdom samt att utsikter med naturmiljö uppskattas mest (Ka-
plan, R. & Kaplan, S., 1989; Kaplan, R., 2001; Ulrich, 1984; Ulrich et al, 1991). Forskarna 
har under åren utvecklat två olika teorier utifrån sina respektive resultat: Kaplans teori om 
spontan/riktad uppmärksamhet där de menar att riktad koncentration kräver mycket energi till 
skillnad från den spontana uppmärksamheten som uppstår under vistelse i natur och parker 
som istället leder till avkoppling och återhämtning (Kaplan, R. & Kaplan, S. 1989). Ulrichs 
psycho-evolutionary theory går i stället ut på att människan är biologiskt anpassad att leva i 
naturmiljö och därför snabbare återhämtar sig från stress i dessa miljöer. En estetisk natur-
miljö leder till ett effektivare mänskligt fungerande (Ulrich et al., 1991). 

Patrik Grahn forskar vid SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) och är docent i landskapsar-
kitektur. Han har producerat ett flertal studier (Grahn, 1989; 1991; Ottosson & Grahn, 1998; 
2005a; 2005b). Hans forskning har fått stor betydelse inom sitt område, framförallt i Sverige. 
Den är den ledande i Sverige i dag och inriktad på äldre och andra personer med stort vårdbe-
hov. Andra ledande svenska forskare inom området är Rickard och Marianne Küller. Grahn 
och makarna Küller har presenterat likande resultat. Viktiga slutsatser som de drar är att man 
inte kan bortse från utevistelsens betydelse för hälsan, samt att äldre blir friskare om de har 
tillgång till en utemiljö som är anpassad efter deras behov. Viktig för de äldre är att utemiljön 
kan erbjuda en naturupplevelse och möjlighet till gemenskap. När hälsan försämras med ål-
dern blir närmiljön allt viktigare och det blir därför angeläget att satsa på anpassade uteplatser 
som fungerar året runt i de äldres närhet. Forskarna menar att det är viktigt för äldre att ha 
kontakt med miljöer som påminner om deras aktiva tid då detta kan bidra till att stärka de äl-
dres identitet. Lämpliga utomhusmiljöer kan skapa en friskare och trivsammare ålderdom. 
Makarna Küller utgår från ett miljöpsykologiskt synsätt, medan Grahn presenterar sin “teori 
om den levande omvärlden” där han hävdar att en frisk människa måste ha kontakt med andra 
människor, djur och växter eftersom vi är beroende av både social omgivning och fysisk 
miljö. Parker och grönska kan bidra till att stärka de äldres identitet.  (Küller, R. & Küller, M., 
1994; Grahn, 1989). 
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2.5 Aktuell forskning  

Flera olika studier baserade på äldres vistelse i och aktiva deltagande i trädgårdar har genom-
förts både nationellt och internationellt. Nedan kommer sju studier att kortfattat beskrivas 
uppdelade i två teman: att vistas i, och att delta i trädgårdsskötsel där de viktigaste resultaten 
framhävs. Kapitlet avslutas med en sammanfattning och reflektion. Utifrån de sökningar vi 
har gjort har forskningen visat sig mycket likriktad och resultaten pekar alla mot att naturen 
har visat sig ha många fördelar på människans välbefinnande. 
 

2.5.1 Att vistas i naturen eller trädgården 

I Ottossons och Grahns tvådelade studie (1998, 2005a, 2005b) med sammansatt metod visade 
resultaten att personerna kände sig gladare, piggare och mer harmoniska av utevistelsen och 
att en kort utevistelse ledde till signifikant ökad koncentrationsförmåga direkt efteråt för alla 
de äldre. Syftet med studien var att få en inblick i gruppen äldre med stort vårdbehov samt 
deras behov av träd, parker och grönska, och resultaten överensstämmer till stor del med Ul-
richs (1984; Ulrich et al, 1991) samt R. Kaplan och S. Kaplans (1989) resultat. Även Bengts-
son och Carlsson (2006) fann genom fokusgrupper med personal från olika äldreboenden re-
sultat i liknande riktning som pekar på att för de flesta äldre räckte det med att gå ut en liten 
stund om dagen och att en liten aktivitet kunde ge tillräcklig stimulans för en dag. 

Vidare fann Bengtsson och Carlsson (2006) att utomhusvistelsen fungerade som en social 
support där de boende på ett naturligt sätt träffade andra boende, personal och anhöriga samt 
att det gav ombyte och variation i vardagslivet för de äldre. Natur, blommor, smaker och dof-
ter stimulerade till samtalsämnen som kunde bidra till stor glädje för de äldre. Inslag i naturen 
kunde även väcka minnen från förr vilket gjorde att de relaterade till ett yngre och friskare liv 
(Ibid).  Även Jacksons studie (2005) där kvalitativa intervjuer med 10 personer i eget boende 
genomfördes stödjer dessa resultat. 

Samtliga ovan nämnda studier (Ottosson & Grahn 1998, 2005a, 2005b; Bengtsson & 
Carlsson 2006; Jackson 2005) presenterar resultat där själva tillgången till utemiljön har vä-
sentlig betydelse för de äldre. Ottosson och Grahn framhäver att det är särskilt viktigt att äldre 
med sämre psykisk balans har ett boende med tillgång till en uteplats och trädgård. Bengts-
sons och Carlssons mest essentiella resultat handlar just om vikten av tillgång till en anpassad 
utomhusmiljö där de utifrån resultaten diskuterar olika trädgårdsdesigner som kan användas 
för att möta de krav, behov och intressen som äldre på äldreboenden ställer på sin utemiljö. 
Jackson (2005) generaliserar även sina resultat till anläggningen av trädgårdar och landskap 
och menar att det då är viktigt att beakta att landskapet ska vara berikat med både visuella och 
rumsliga signaler för att återkalla minnen, på samma sätt som Bengtsson och Carlsson hävdar 
(Jackson, 2005; Bengtsson & Carlsson, 2006). 
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2.5.2 Att delta i skötseln av trädgården 

Signifikant förbättring av välbefinnandet (p<.000) genom trädgårdsskötsel har påvisats i en 
studie av Heliker, Chadwick och O’Connell (2008). 24 personer som deltog i ett tre månader 
långt trädgårdsprojekt med syfte att visa värdet av trädgårdsterapi som en holistisk ansats för 
psykologisk, fysisk o andligt välmående. Även Milligan, Gatrell och Bingley (2004) påvisar 
positiv inverkan på äldres mentala välbefinnande genom trädgårdsaktivitet, vare sig man är 
aktiv eller passiv. Denna studie genomfördes också genom ett trädgårdsprojekt, 19 äldre per-
soner deltog aktivt och både kvalitativa och kvantitativa metoder användes. (Ibid.) Signifikant 
förbättring avseende livstillfredställelse, socialt nätverk och minskad känsla av ensamhet till 
följd av ett trädgårdsprojekt återfinns även i Mun Yee´s studie (2010) på ett äldreboende i 
Hong Kong, där man med fokus på psykologiskt välbefinnande genomförde ett inomhusträd-
gårdsprogram. 

Perry Slavens studie (2007) från ett boende i Michigan, USA, är den enda studie som 
uppvisar liknande förutsättningar för delaktighet som funnits vid anläggandet av Minnesträd-
gården på Djurö. Där har deltagarna fått vara delaktiga i trädgårdens utformning genom valet 
av växter och plantor samt att så och plantera dessa. Genom kvalitativa intervjuer med 11 
boende har Perry Slavens utvärderat hur de boende har påverkats av trädgården avseende psy-
kosociala och kognitiva förmågor, sociala kontakter och andlig verksamhet (Ibid.). Det fram-
kom att trädgården fungerade som en lugn plats där familj och boende kunde umgås, vilket 
berikade de sociala kontakterna. Att trädgårdsskötsel berikar de sociala kontakterna stöds 
även av Milligan et al. (2008) som i sin studie fann att kollektivt trädgårdsarbete bidrog till 
social stimulans och förebyggde social isolering. 

Milligan et al. (2004) påvisar även att deltagandet i trädgårdsskötseln och att arbeta kol-
lektivt visade en djupare mening. Deltagarna fick en känsla av att ha uppnått och presterat 
något, en känsla av tillfredsställelse och upplevelse av estetisk njutning av att vara ute i natu-
ren (Ibid.). Likaså Perry Slavens (2007) fann resultat kopplat till meningsfullhet. Heliker et al. 
(2008) påvisar också att trädgårdsskötsel är en kreativ och andlig fritidssyssla som kan visa 
sig högst meningsfull under åldrandet. I likhet med Heliker et al. (2008) poängterar även 
Perry Slavens (2007) i sin studie hur trädgården kan utgöra en plats för reflektion, bön och en 
känsla av förbindelse med Gud. 

Milligan et al. (2004) föreslår trädgårdsarbete som en väg för att uppnå ett ”lyckat åld-
rande” (successful aging) då äldre fortsätter att njuta av trädgården även om de inte aktivt kan 
arbeta i den. För att underlätta ett hälsosamt åldrande är det betydelsefullt att hjälpa äldre att 
vistas i naturen (ibid.).  Likaså rekommenderas trädgårdsskötsel som aktivitet på äldreboende 
av Mun Yee (2010) som menar att livet på äldreboende för många äldre innebär minskad psy-
kisk aktivitet, begränsade sociala relationer och avsaknad av kontroll över flera områden. 
Trädgårdsaktiviteter på äldreboenden är därför lämpligt då det visat öka det psykiska välbe-
finnandet (Ibid.). 

Slutligen diskuterar Milligan et al. (2004) och Perry Slavens (2007) att den tidigare forsk-
ningen saknar studier med en bredare syn på äldres psykologiska välbefinnande till följd av 
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trädgårdsaktiviteter (Milligan et al. 2004; Perry Slavens 2007). Milligan et al. (2004) hävdar 
bland annat att trädgårdsaktiviteter i tidigare forskning har fokuserat på hälsofördelar ut ett 
medicinskt perspektiv och att gruppen äldre har blivit åsidosatta i forskningen. Detta menar de 
är förvånande då gruppen äldre i stor utsträckning deltar i trädgårdsaktiviteter (Ibid.). Perry 
Slavens (2007) framför att mer forskning behövs kring hur specifika landskap påverkar män-
niskors välmående, detta då hennes undersökning var relativt liten och därmed svårgenerali-
serad, dock bör resultaten inte ignoreras (Ibid.). Mun Yee (2010) menar liksom Perry Slavens, 
att hennes urvalsstorlek innebär en begränsning och att mer forskning behövs om trädgårdsak-
tiviteters betydelse för äldre. 
 

2.6 Sammanfattning och reflektion 

Att vistas i naturen eller i anlagda trädgårdar har visat sig ha positiva effekter på såväl psy-
kiskt som fysiskt välbefinnande (se bl.a. Kaplan, R. & Kaplan, S., 1989; Kaplan, R., 2001; 
Ulrich, 1984; Ulrich et al, 1991). Forskningen uppvisar att man känner sig lugnare och mer 
tillfreds med sig själv, samtidigt som naturen har en återhämtande och tillfrisknande effekt 
(Ibid.). När man åldras är det viktigt att ha tillgång till positiva naturupplevelser då detta kan 
bidra till ökat välbefinnande och trivsammare ålderdom samt stärka de äldres identitet (se 
bl.a. Küller, R. & Küller, M., 1994; Grahn, 1989). Forskningen är mycket homogen i sina 
resultat då inga forskare presenterar resultat som strider mot tidigare undersökningar bland de 
studier som vi har tagit del av. 

Roger Ulrichs studie (1984) har fått stor uppmärksamhet och betydelse för forskningen 
inom detta fält. Detta finner vi något förvånade då resultaten förvisso är banbrytande men 
enbart baseras på utsikten genom ett fönster. Det ligger nära tillhands att tycka att efterföl-
jande forskare ha dragit mycket långtgående slutsatser av Ulrichs resultat, trots att han själv 
poängterar att resultaten inte kan generaliseras i så stor utsträckning. Dock har Kaplan & Ka-
plan (1984; 2001) med utgångspunkt i hans studie gjort flera likande studier som stödjer hu-
vudresonemanget om fönsterutsiktens betydelse. 

Vi har funnit det noterbart att den svenska forskningen om naturens påverkan på äldre 
personer i huvudsak är av äldre datum, medan motsvarande utländsk forskning är nyare. Där-
emot har vi funnit relativt lite äldre utländsk forskning om äldre personer då denna forskning 
istället har haft fokus på människans återhämtning från naturen. Man kan fundera över hur 
detta kommer sig? En slutsats kan vara att forskning med fokus på äldre har låg status och 
därför inte blivit intressant förrän på senare år. När det gäller den svenska forskningens ut-
veckling kan den tänkas ha stagnerat med tanke på Grahns många och omfattande studier 
inom detta område. Då denna forskning börjar bli till åren känns det relevant att åter sätta fo-
kus på detta område även i Sverige. 

Slutligen har vi reflekterat över att den äldre forskningen mestadels använder sig av kvan-
titativa metoder, medan nyare forskning har kombinerade metoder men främst fokuserar på 
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kvalitativ metod. Rimligtvis kan detta bero på att den kvalitativa metoden först på senare år 
har fått erkänt vetenskaplig status. 

Liksom Milligan et al. (2004) och Perry Slavens (2007) framför upplever även vi att om-
rådet kring äldres psykologiska välmående kring natur- och trädgårdsupplevelser har blivit 
åsidosatta i den tidigare forskningen. I vår litteratursökning fann vi betydligt mycket fler stu-
dier med en medicinsk anknytning än vad vi gjorde med fokus på psykologiska fördelar. Den 
tidigare forskningen som vi har tagit del av har till största del handlat om hur människan på-
verkas av naturen rent generellt (se bl.a. Kaplan, R. & Kaplan, S., 1989; Kaplan, R., 2001; 
Ulrich, 1984; Ulrich et al, 1991; Grahn, 1989; 1991; Ottosson & Grahn, 1998; 2005a; 2005b; 
Bengtsson & Carlsson, 2006; Jackson., 2005). Av de fyra ovan presenterade studierna (Milli-
gan et al., 2004; Heliker et al., 2008, Mun Yee., 2010; Perry Slavens., 2007) som handlar om 
äldre som deltar i olika trädgårdsprojekt har man förvisso haft fokus på de psykologiska för-
delarna med trädgårdsaktiviteterna, men endast Perry Slavens (2007) har liknande grundläg-
gande utgångspunkt som för vårt undersökningsfenomen, nämligen vikten av delaktighet från 
början genom att vara med och utforma trädgården efter egna önskemål. 

Med detta som utgångspunkt menar vi att vår studie här fyller ett viktigt syfte genom att 
bidra till kunskapsutvecklingen inom området för hur trädgårdsaktiviteter för äldre påverkar 
deras psykologiska välbefinnande, vinklat ur ett delaktighetsperspektiv.  
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3.	  Teoretiska	  perspektiv 

Tidigare forskning har utgått från en rad olika teoretiska synsätt och modeller. Gemensamt för 
samtliga är dock att de fokuserar på arbetssätt och resultat som genererar hälsa och välbefin-
nande. Återkommande komponenter i dessa resultat handlar om delaktighet, meningsfullhet 
och socialt behov. Då vi avser att undersöka de boendes delaktighet, och om Minnesträdgår-
den har inverkat på de boendes psykologiska välbefinnande kommer vi att använda oss av 
samma komponenter då den tidigare forskningen har visat att dessa är väsentliga för det psy-
kologiska välbefinnandet. Då begreppen delaktighet och välbefinnande är centrala för vårt 
syfte och våra frågeställningar kommer dessa här i teoriavsnittet först att definieras för att 
därefter sättas in i en större kontext där delaktighet, meningsfullhet och socialt behov utgör de 
betydelsefulla komponenterna under välbefinnandebegreppet.  Teoriavsnittet är tänkt att ut-
göra ett viktigt verktyg i analysen av resultatet. 
 

3.1 Begreppet delaktighet 

Delaktighet är ett komplext och mångbottnat begrepp som innefattar många olika dimension-
er. 

Delaktighet innebär bland annat att en person har engagemang i den egna livssituationen, 
och därmed har kontroll över och kan vara delaktig i de beslut som rör den enskildes egna liv 
(Fänge & Carlsson, 2010). Molin (2004) menar att delaktighet innebär att “ta del av något”, 
där detta något kan vara en social gemenskap, aktivitet eller uppgift och om man deltar i detta 
uppstår ofta en känsla av tillhörighet som är centralt i begreppet delaktighet. Vidare menar 
författaren att delaktighet även innefattar medverkan, och drar utifrån detta slutsatsen att del-
aktighet kräver samspel mellan två individer eller fenomen. Författaren hävdar också att full-
ständig delaktighet uppstår i individens samspel med sin omvärld. Detta innebär såväl ömse-
sidig interaktion som acceptans, vilket betyder att delaktighetsbegreppet innefattar såväl sub-
jektiva som objektiva dimensioner. Det krävs förutsättningar från samhället, både på ett soci-
alt och ett mer fysiskt plan, för full delaktighet men den egna viljan och motivationen att ak-
tivt delta i samhällets alla olika stadier är också en viktig ingrediens (Molin, 2004). 

Delaktighetsbegreppet behandlas också ingående i världshälsoorganisationens (WHO) 
klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF). ICF är relevant för alla 
människor, och inte bara applicerbart på personer med funktionshinder (ICF, 2003, s. 12). Här 
beskrivs delaktighet som en persons “engagemang i en livssituation” (ICF, 2003, s. 18). I en 
fotnot klargörs även att engagemang inbegriper definitioner som ”att delta, ingå i eller vara 
involverad/…/, att vara accepterad eller ha tillgång till nödvändiga resurser” (ICF, 2003, s. 
18).  

Molin (2004) framhäver ytterligare aspekter av delaktighet, nämligen den formella tillhö-
righeten, där delaktighet betyder att ha tillträde till något och alltså innefattar ett deltagande. 
Problemet med formell tillhörighet är dock att här inte framkommer om personen i fråga är 
godtagen i den givna kontexten eller inte. Det finns alltid en subjektiv upplevelse av tillhörig-
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het hos individen, vilket kan benämnas som den informella tillhörigheten, ytterligare en 
aspekt av delaktighet (Molin, 2004). 

Molin (2004) åskådliggör komplexiteten i delaktighetsbegreppet bl.a. genom att införa 
termen aktivitet i diskussionen och därigenom belysa handlingsaspekten av delaktighet. För-
fattaren ställer sig dock frågande till huruvida delaktighet alltid innefattar en handling och 
kommer fram till att man både kan känna sig delaktig utan att egentligen vara involverad och 
aktiv i dess egentliga mening, och även uppfattas som så av omvärlden (Ibid.). Även tillgäng-
lighet är ett villkor för delaktighet, omgivningen måste göra det möjligt för individen att delta 
(Molin, 2004) 

Avslutningsvis presenterar Molin (2004) ett förslag på en generell definition av delaktig-
het, vilket enligt honom fattas i dag. Där delar han upp delaktighet genom att definiera be-
greppet i dess yttersta gränser, minimal och maximal delaktighet. Maximal delaktighet uppnås 
genom att förutsättningarna uppfylls i alla delar av begreppet. Interna förutsättningar finns, 
individen vill och kan delta. Externa förutsättningar finns, omgivningen har gjort det möjligt 
för individen att delta. Subjektiva förutsättningar finns, individen upplever deltagande. Objek-
tiva förutsättningar finns, omgivningen upplever att individen deltar. För maximal delaktighet 
bör det framgå tydligt att ett samspel mellan individ och omgivning finns. Minimal delaktig-
het innebär i stället att förutsättningarna uppfylls i en av alla delar av begreppet. För att tyd-
liggöra vikten av att flera av förutsättningarna samspelar gör författaren gällande att den sub-
jektiva uppfattningen av tillhörighet bör tillmätas särskild betydelse. Det kan vara svårt att 
påstå att delaktighet finns om individen själv inte uppfattar det. Emellertid menar Molin att 
även om den subjektiva känslan av tillhörighet inte finns så inbegriper delaktigheten även 
objektiva dimensioner och man kan då påvisa delaktighet även om personen inte själv känner 
sig delaktig. Genom att använda denna definition kan man klargöra i vilken utsträckning del-
aktighet existerar (Ibid.). 
 

3.2 Psykologiskt välbefinnande 

Den lexikala definitionen av välbefinnande innebär en känsla av att må bra, vilket skiljer sig 
från begreppet välmående som betyder att man kroppsligt mår bra (NE, 2013). Välbefinnande 
är alltså en subjektiv upplevelse och erfarenhet av livstillfredställelse, baserat på i vilken mån 
de psykologiska och sociala behoven är tillfredsställda (Hagberg, 2000). Enligt ett multidi-
mensionellt mått på psykologiskt välbefinnande omfattar begreppet faktorer som bland annat 
berör positiva relationer till andra betydelsefulla individer, graden av autonomi och kontroll 
över sin livssituation samt möjligheten att hantera sin vardagliga omgivning. Subjektivt välbe-
finnande och livstillfredställelse är grundläggande beståndsdelar i det övergripande begreppet 
livskvalitet (Ibid.). 

I socialtjänstlagens värdegrund är värdigt liv och välbefinnande centrala begrepp (prop. 
2009/10:116 s.26). Där framgår att värdighet innebär en rättighet att låta den egna personlig-
heten och identiteten forma livet även när man blir äldre. I begreppet läggs också in rätten till 
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stöd att upprätthålla vanor och intressen. Värdigt liv och välbefinnande anses nära samman-
kopplade då komponenter som bygger upp ett värdigt liv också är viktiga för att känna välbe-
finnande (prop. 2009/10:116 s.26). Även här är det den personliga upplevda känslan av sin 
livssituation som helhet som man syftar till med begreppet välbefinnande. Några exempel på 
detta kan vara att känna mening och sammanhang, möjlighet att ha familj och nära vänner 
omkring sig samt uppleva sig ha god hälsa och känna trygghet. Genom att ta hänsyn till dessa 
olika komponenter kan individen försäkras om ett värdigt liv. Enligt ”Värdigt liv i äldre-
omsorgen” har konceptet värdigt liv en generell karaktär och kan innefatta bl.a. delaktighet, 
självbestämmande och individanpassning (Ibid.). 
 

3.3 Välbefinnande genom delaktighet, meningsfullhet och socialt behov 

Nedan presenteras några olika komponenter som kan generera en upplevelse av välbefinnande 
hos människor. Begreppen går ofta i varandra eller är nära sammankopplade och kan därför 
vara svåra att definiera på egen hand. Då delaktigheten är vårt fokus i studien kommer denna 
komponent att tillmätas särskild betydelse. Vidare sätts också begreppen in i ett sammanhang.  

3.3.1 Välbefinnande genom delaktighet och aktivitet 
Enligt Molin (2004) är aktivitet en av komponenterna i delaktighet. Fänge och Carlsson 
(2010) menar att aktivitet och delaktighet är viktiga beståndsdelar i välbefinnande och kan 
leda till att hälsan utvecklas och bibehålls. Roos (2009) menar också att när de äldre upplever 
att de har förfogande över delaktighet och inflytande så leder detta till att hälsoupplevelsen 
påverkas i positiv riktning. 

De äldre som idag bor i särskilda boenden har ett väldigt omfattande omvårdnadsbehov 
och har därigenom förlorat mycket av sitt oberoende. Detta oberoende blir lättare att acceptera 
när omvårdnaden som ges är utformad så att den stärker de äldres möjlighet till delaktighet 
och inflytande (Roos, 2009). Även när en person får nedsatta eller försvagade kroppsliga för-
mågor kan viljan att utföra aktiviteter finnas kvar (Nilsson & Bernspång, 2012).  Men risken 
att hamna i ett ännu större hjälpbehov inträder då äldre i en beroendesituation får hjälp att 
utföra aktiviteterna istället för att få assistans i att själva genomföra aktiviteten (Ibid.). 

Vilka aktiviteter som anses meningsfulla och gynnar delaktighet är däremot individuellt 
(Fänge & Carlsson, 2010). Önskemål, engagemang och intressen kan variera mellan olika 
skeden i livet, liksom mellan olika personer och beroende på vart man bor.  För de äldre som 
bor på ett särskilt boende blir hemmet oftast centrum för aktivitet och delaktighet, vilket gör 
att utformningen av boendet och närmiljön blir väsentlig för möjligheten att vara aktiv och 
delaktig (Ibid.). Även Molin (2004) menar att tillgänglighet är ett villkor för delaktighet. Om-
givningen måste göra det möjligt för individen att delta, men det krävs även handlingskraft 
och entusiasm från individen. Det ena förutsätter det andra vilket ställer vissa krav på indivi-
den, inte bara på omgivningen. Delaktigheten finns hos den enskilde och bestäms i och med 
att denne medverkar i aktiviteter, har engagemang och utnyttjar sitt självbestämmande samti-
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digt som en ytterligare form av delaktighet karaktäriseras av en interaktion mellan den en-
skilde och dennes sociala och fysiska omgivning (Molin, 2004). 

I dag finns en dominerande samhällsnorm om att vara produktiv, dvs. aktiv, och det har i 
mångt och mycket även påverkat äldrepolitikens och äldrevårdens utformning (Samuelsson, 
2000). Molin (2004) hävdar i motsats till detta alltså att man kan känna sig delaktig utan akti-
vitet i dess egentliga mening. De aktiviteter som sker inom människan såsom att exempelvis 
sitta och minnas, färdas tillbaka i tiden och uppleva händelser igen, betonar istället dimens-
ionen av olika aktiviteter (Lundman et al., 2012). 

3.3.1.1 Gerotranscendensteorin 
I Gerotranscendensteorin som är en relativt ny förståelseform för det mänskliga åldrandet och 
särskilt hur aktiviteter inverkar på välbefinnandet under det goda åldrandet har Tornstam 
(2011), som är teorins upphovsman, vidareutvecklat den hårt kritiserade disengagemangsteo-
rin med inspiration från österländsk filosofi som bland annat zenbuddhism i kombination med 
tankegångar från psykologen C. G Jung. Några av de centrala komponenterna i teorin innebär 
att med åldrandet ökar en känsla av samhörighet med världsaltet, att det sker en omdefinition 
av tids-, rums- och objektuppfattningarna och att förhållandet mellan liv och död omdefinie-
ras samtidigt som det sker en minskad rädsla för döden (Tornstam, 2011). Vidare menar 
Tornstam att det sker ett minskat intresse för sociala relationer, materiella ting och minskad 
självcentrering samt att man spenderar mer tid till meditation och stilla stunder (Ibid.). 

Tornstam (2011) menar dock att det minskade intresset för ytliga sociala relationer inte 
behöver betyda ett socialt undandragande, utan innebär snarare att de ytliga bekantskaperna 
inte får samma betydelse som de nära relationerna. Författaren menar även att processen mot 
gerotranscendens lätt kan missuppfattas som negativ inaktivitet då vårt samhälle och vår 
äldreomsorg inte erbjuder aktiviteter som är i linje med det gerotranscendenta tillståndet. Det 
har även skett missuppfattningar kring att teorin skulle vara en ursäkt till att spara in på kost-
nader för aktiviteter för äldre då feltolkningar lett till tron om att aktivitet inte är det rätta. 
Men Tornstam (2011) menar att gerotranscendens inte är något antingen eller utan innefattar 
även aktivitet, dock i andra former än vad man vanligtvis tänker på (Ibid.). 

Teorin har bidragit till nya sätt att se på omsorgen om äldre, men det behövs fler omfat-
tande empiriska prövningar av teorin än vad som hittills har gjorts (Samuelsson, 2000). Tidi-
gare studier visar resultat som både stödjer och delvis motbevisar teorin genom att vissa män-
niskor känner igen sig i gerotranscendensteorins synsätt och andra inte. Det blir därför viktigt 
att poängtera att teorin inte gör anspråk på att bli den nya allmängiltiga teorin, utan är endast 
ett förklaringssätt för hur åldrandet kan te sig för vissa individer med hänsyn till individuella 
behov (Tornstam, 2011).  

3.3.2 Välbefinnande och meningsfullhet 
Aron Antonovsky (2005) var professor i medicinsk sociologi och myntade begreppet KASAM 
– Känsla Av SAMmanhang, som handlar om hälsans ursprung och hur den bevaras och för-
bättras. Utifrån ett patologiskt synsätt hade man tidigare sökt svar på varför människor blir 
sjuka eller hamnar i en viss sjukdomskategori. Antonovsky har istället vänt på frågan, utgått 
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från det salutogena synsättet och frågat sig varför vissa människor överlever, klarar sig bra 
och upprätthåller en god hälsa trots stora påfrestningar. I begreppet har Antonovsky identifie-
rat tre centrala komponenter som han kallar för begriplighet, hanterbarhet och meningsfull-
het. Om en individ uppvisar höga värden på dessa komponenter innebär det att man har en 
hög KASAM (Antonovsky, 2005). 
 

Meningsfullhet är den komponent som anses mest relevant som teoretisk utgångspunkt i 
vår undersökning. Antonovsky (2005) definierar meningsfullhet som en känslomässig och 
motiverande komponent där delaktighet ses som framhävande för att skapa sitt öde och dag-
liga erfarenheter. Han menar vidare att meningsfullhet innefattar en känslomässig upplevelse 
av att livet har mening. Människor med hög känsla av meningsfullhet har områden i livet som 
de upplever vara viktiga, har betydelse och som de är engagerade i (Ibid.). 

Ur komponenten meningsfullhet har Westlund (2009) utarbetat egna tankar kring sa-
lutogen omsorg och omvårdnad applicerat på äldrevården. Enligt honom är meningsfullheten 
den viktigaste salutogena komponenten. Här infinner sig känslan av att ha något att se fram 
emot, att ha en drivkraft och något att längta till som hörnstenar. Innebörden i meningsfullhet-
en ska inte ses som allmängiltig, men det finns några områden där många kan finna sin me-
ning. Det är mycket vanligt hos äldre att tillhörighet och gemenskap, att vara i ett samman-
hang, är viktiga frågor. Det kan även ta sig uttryck i ett intresse eller sysselsättning som blir 
viktig, eller handla om existentiella frågor så som livets mening eller ett behov av att berätta 
om och summera det egna livet (Ibid.). Westlund (2009) poängerar också delaktigheten som 
en viktig del av meningsfullhet för äldre, delaktigheten är salutogen i sig (Ibid.). 

Ur Westlunds (2009) salutogena perspektiv på äldreomsorgen handlar det även om att 
äldreomsorgen ska erbjuda aktiviteter anpassade efter de äldres intressen och vad som är me-
ningsfullt för dem ur en högst subjektiv synvinkel. Enligt Westlund och Sjöberg (2008) kan 
man finna stöd för vad en äldre människa behöver för att uppleva känsla av sammanhang i 
t.ex. gerotranscendensteorin. 

Westlund och Sjöberg (2008) föreslår ett arbetssätt genom vilket man kan ge salutogen 
vård och omsorg och därigenom ge äldre förutsättningar att stärka sin känsla av sammanhang. 
Man bör se, bekräfta och göra den äldre delaktig i sin vardag. Det är viktigt att den äldre be-
håller kontroll över sina egna livsvillkor och att man känner sig behövd och uppskattad. Man 
bör ge den äldre möjlighet att ägna sig åt intressen eller sysselsättningar som man själv finner 
meningsfulla samt ha möjligheter att spendera tid med närstående. Vidare måste den äldre ges 
möjlighet att komma i kontakt med sina egna känslor och bearbeta dessa, samt prata om vik-
tiga existentiella teman och svåra frågor och även upprätta berättelser kring detta. (Ibid.) 

3.3.3 Välbefinnande och socialt behov 
Människan är en social varelse, och att göra saker tillsammans med andra har en hälsofräm-
jande effekt, detta gäller även högt upp i åldrarna (Wånell, 2006). Detta stöds även av Larsson 
och Rundgren (2003) som menar att vi idag lever i ett socialt och kulturellt samhälle som in-
verkar på vårt livsmönster och därmed vårt åldrande. Den sociala gemenskapen är avgörande 
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för vårt välbefinnande, oavsett ålder. Positiva relationer kan bidra till att man bevarar sin 
hälsa längre och att man lättare tillfrisknar efter sjukdomar (Larsson & Rundgren, 2003). 

Det interaktionistiska perspektivet betonar samspelet mellan individer (Tornstam, 2011). 
Förespråkarna menar att individens identitet och jaguppfattning skapas i det sociala samman-
hanget där interaktionsprocesser frambringar ett medvetande och jag. Utifrån detta synsätt har 
man i gerontologiska sammanhang undersökt vad som händer när relationer som är centrala 
för individens identitet försvinner eller ändrar karaktär (Ibid.). 

Enligt Larsson och Rundgren (2003) upplever många människor från ungefär 70 års ålder 
negativa livshändelser i form av sjukdom och förlust av anhöriga eller vänner, vilket resulte-
rar i en känsla av ensamhet och isolering. De menar att de sociala förlusterna kan innebära 
påfrestningar som kan leda till både psykiska och fysiska sjukdomssymptom. Coe (ref i Torn-
stam, 2011) beskriver ett angreppssätt där människan riskerar att få sin identitet utraderad om 
hon läggs in på en vårdinstitution som leder till att signifikanta relationer bryts.  

För att de äldre ska kunna upprätthålla de befintliga relationerna och kunna skapa nya allt-
eftersom vänner och familj avlider är det viktigt att kommunen skapar de förutsättningar som 
behövs för att de inte ska bli isolerade och känna sig ensamma. I 5 kap 4§ SoL stadgas bland 
annat att socialnämnden ska verka för att äldre människor ska ha en aktiv och meningsfull 
tillvaro med andra. Detta innebär att de aktivt ska arbeta för att underlätta relationer med an-
höriga samt att de ska möjliggöra och stimulera deltagande av gemenskapen i samhället (Nor-
ström & Thunved, 2010). 
 

3.5 Sammanfattning och reflektion kring teoretisk referensram 

Då vi ville undersöka vad delaktigheten inför och under projektet hade för betydelse för de 
boende samt hur detta och minnesträdgården har påverkat deras välbefinnande kändes dessa 
två begrepp centrala att utreda inom en teoretisk referensram. Molins (2004) teori om delak-
tighet betonar delaktighet ur olika nivåer och dimensioner, både aktiva och passiva. Då våra 
intervjupersoner kan ha varit delaktiga på olika sätt och i olika grad är denna teori relevant för 
att analysera de boendes delaktighet i projektet. Då Tornstams (2011) gerotranscendensteori 
är ett relativt nytt och modernt sätt att se på åldrandet utifrån aktivitetsbehov var tanken att 
detta kunde vara till nytta för förståelsen av hur aktiviteter kan te sig på olika sätt och påver-
kas under åldrandet. 

Begreppet välbefinnande är något som vi upplevt nästan tagits för givet och inte utretts 
vidare i tidigare forskning. Då begreppet innehåller många olika specifikationer kändes det 
relevant att belysa och utröna vad begreppet kan innebära. Begreppet kan därför te sig något 
spretigt då det inbegriper flera olika områden i livet, men summeringen är att det är en subjek-
tiv upplevelse av den egna livssituationen och att de psykologiska och sociala behoven är till-
fredsställda (Hagberg, 2000; prop. 2009/10:116 s.26). Då vi i problemformuleringen framför-
de att lagtexten bland annat saknar etiska riktlinjer kändes det betydelsefullt att lyfta fram vad 
man i propositionen till lagen avser med välbefinnande för att tydliggöra socialtjänstens upp-
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drag inom detta område. Välbefinnande genom aktiviteter, meningsfullhet och sociala behov 
är de centrala teman som framförts i den tidigare forskningen som betydelsefullt för välbefin-
nandet, vilket påverkade att även vi valde att fokusera på dessa delar. Vi är medvetna om att 
vi därför kan ha missat andra aspekter av välbefinnande, men då just delaktighet, aktivitet, 
meningsfullhet och sociala behov uppfattades vara styrande i utgångspunkten för projektet 
valde vi att fokusera på detta.  



23 
 

4.	  Metod 

I detta kapitel kommer den valda metoden att presenteras med förankring i vår studie. Däref-
ter kommer urvalsförfarandet att redogöras för följt av tillvägagångssätt vid datainsamling 
med integrerad etisk diskussion och därefter presenteras analysförfarandet. Slutligen följer ett 
avsnitt där metodologiska problem samt metodens begränsningar diskuteras. 
 

4.1 Metodval och intervjuer som metod 

I vår studie valdes kvalitativa intervjuer för att bäst kunna uppfylla studiens syfte, att under-
söka de boende på Djuröhemmets upplevelse av att ha deltagit i att ta fram och anlägga en 
minneträdgård. Metoden torde vara den mest relevanta för vår studie då syftet med kvalitativa 
intervjuer är att förstå och försöka skildra en individs upplevelse av ett valt fenomen (Larsson, 
2005). Genom kvalitativa intervjuer kan man få fram underlag som sedan kan användas för att 
skildra och analysera intervjupersonernas subjektiva upplevelse av processen kring minne-
trädgården (Ibid.). Larsson (2005) jämför även detta med att se med intervjupersonens ögon. 
Då studiens syfte även inkluderar hur intervjupersonerna upplever att minneträdgården påver-
kar deras psykiska välbefinnande blev det viktigt att anlägga ett helhetsperspektiv på deras 
liv, vilket den kvalitativa metoden enligt Larsson (2005) tillåter forskaren att göra. Vi ville 
komma åt intervjupersoneras upplevelser, tankar och känslor kring minnesträdgården, vilket 
kvalitativa intervjuer kan ge uttryckt deras egna okonstlade uttalanden (Ibid.). 

Enligt Elofsson (2005) är en kvantitativ metod lämplig att använda när man vill undersöka 
effekten av socialt arbete, vilket vår studie kan sägas göra. Med en kvantitativ ansats hade vi 
kunnat få en bredare bild av hur alla på Djuröhemmet har upplevt minnesträdgården. Dock 
hade en sådan undersökning inte kunnat uppfylla vårt syfte fullt ut då ytterst få av de boende 
varit med under hela processen kring minnesträdgården. Vi hade även gått miste om de fylliga 
beskrivningar som kvalitativa intervjuer ofta ger. 

Det hade även varit intressant att genomföra deltagande observationer som komplement 
till våra intervjuer, men då vår undersökning genomfördes mer än ett år efter det vi ville un-
dersöka skedde ansågs denna metod inte möjlig att genomföra i nuläget.  

 

4.2 Urval och urvalsförfarande 

Studien genomfördes på uppdrag av projektledaren Anna Modig som förmedlade uppdraget 
via Stockholms Universitet. Djuröhemmet var i och med det redan utvalt av henne som plats 
för projektet och var därmed inget aktivt val från vår sida.  

Studiens syfte förutsätter deltagande under större delen av så väl förarbete, anläggnings-
process samt användning av trädgården efteråt, vilket gjorde det svårt att ringa in en populat-
ion. Djuröhemmet är ett mindre boende och långt i från alla har vistats mycket i trädgården, 
än färre har varit med under hela projektets gång. Det var viktigt att fånga de mest aktiva i 
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projektet och de som har utnyttjat trädgården flitigast under året den funnits, eftersom kvalita-
tiva intervjuer genomförs för att få så innehållsmässigt rika beskrivningar som möjligt om det 
fenomen man vill undersöka (Larsson, 2005). 

Våra urvalskriterier kan sägas ha varit ganska strikta, eftersom det vid kvalitativa inter-
vjuer är viktigt att välja intervjupersoner som kan ge utförliga och detaljerade svar på det man 
frågar (Larsson, 2005).  Personerna vi sökte fick inte ha någon form av minnesproblematik, 
dels för att det vore tvivelaktigt ur etisk synvinkel men också för att vi ville fråga om upple-
velser som tilldrog sig mer än ett år bakåt i tiden. Dessutom skulle de ha varit med under hela 
eller större delen av projektets gång. Vi begränsades kraftigt i vår urvalsprocess då färre in-
tervjupersoner än beräknat visade sig ha varit med under hela tiden, vilket gjorde att vissa 
intervjupersoner visade sig uppfylla endast delar av våra urvalskriterier. Detta kommer att 
diskuteras utförligare under 4.4metodologiska problem. 

Från projektledaren av minnesträdgården fick vi ett tiotal namn som hon efter genomgång 
av våra urvalskriterier ansåg matcha vår population. Detta urval förankrades hos en personal 
på Djuröhemmet som hade varit mycket aktiv under projektet. Dock visade det sig att endast 
fem av dessa personer fortfarande motsvarade urvalskriterierna, ett år senare. Resterande per-
soner hade pga. olika anledningar relaterat till åldrande fallit ur populationen. Några hade en 
minnesproblematik, andra hade gått bort. Personalen namngav dock tre andra intervjupersoner 
som kunde tänkas passa in i vår urvalsram. Dessa åtta personerna tillfrågades och endast en 
avböjde, så slutligen intervjuades sju personer. 

Vårt urval av intervjupersoner ur populationen är ett icke-slumpmässigt urval och liknas 
bäst vid ett första-bästa urval då vi fick använda de intervjupersoner som fanns tillgängliga 
utifrån givna förutsättningar (jmf. Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud, 2007).  

 

4.3 Datainsamling 

Här redogörs för hur datainsamlingen gått till, uppdelat i några underrubriker, samt hur 
materialet har analyserats. 

4.3.1 Inför intervjuerna och etiska riktlinjer   
En vecka innan intervjuerna genomfördes besökte vi Djuröhemmet för att presentera oss och 
vår studie för de boende samt för att dela ut ett informationsbrev om undersökningen. På så 
sätt bereddes intervjupersonerna tid att förbereda sig inför vårt samtal och de gavs utrymme 
att tänka igenom om de ville medverka i undersökningen. I informationsbrevet beskrevs syftet 
med vår studie och vad vi ville prata om. Vi informerade även om att det var frivilligt och att 
de har möjlighet att när som helst avbryta intervjun om de så önskar. Vidare informerades om 
vilka uppsatsen kommer att presenteras för. Dessutom informerades om att inga namn kom-
mer att användas i presentationen men att då det framgår att minnesträdgården finns på 
Djuröhemmet kan absolut anonymitet inte garanteras eftersom det som sägs kan komma att 
kännas igen av de läsare som känner till intervjupersonerna. Information gavs slutligen om att 
intervjuerna kommer att spelas in på band, samt hur bandinspelningen kommer att användas. 
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Viktiga etiska riktlinjer är informationskrav, samtyckeskrav och konfidentialitetskrav (Kvale 
& Brinkmann, 2009). Genom att vi inhämtade samtycke inför varje intervju samt redogjorde 
för ovanstående information som presenterades både i informationsbrevet och inför varje in-
tervju har de etiska riktlinjerna följts.  
 

4.3.2 Intervjuguiden  
För att fånga studiens syfte och frågeställningar valdes den halvstrukturerade intervjuformen 
då man genom denna enligt Kvale och Brinkmann (2009) ger intervjupersonerna möjlighet att 
prata fritt om sin livsvärld. Genom att använda en intervjuguide som beskriver de ämnen som 
ska täckas samt innehålla förslag till frågor kan intervjuaren genom den halvstrukturerade 
intervjuformen ändra ordningsföljd i frågor efter samtalets gång och följa upp relevanta svar 
(Ibid.). 

Vi utformade vår intervjuguide genom att inleda med bakgrundsfrågor och därefter ringa 
in de centrala teman som återfanns i vår tidigare forskning och teori som upplevdes kunna ge 
svar på vårt syfte och våra frågeställningar.  Under varje tema följde mestadels öppna frågor 
och förslag till uppföljningsfrågor för att på så sätt få så uttömmande svar som möjligt och ge 
stöd till intervjuarna under intervjuns gång (se bilaga 1, Intervjuguide). 

Vi tillät intervjupersonerna att prata väldigt fritt för att fånga in deras upplevelser och 
olika dimensioner av deltagande. Detta innebar att olika teman gavs olika utrymme beroende 
på vilket eller vilka sätt de deltagit i projektet samt att intervjupersonerna gavs utrymme att 
låta samtalet styras efter vad som var viktigt för dem att berätta om. På så sätt berörde vi alla 
teman och såg till att intervjupersonernas upplevelser stod i centrum, vilket uppfyller syftet 
med studien.  

4.3.3 Genomförande av intervjuerna  
Enligt Kvale och Brinkmann (2009) ska intervjuerna genomföras på en plats där intervjuper-
sonerna känner sig trygga och bekväma. Sex av intervjuerna genomfördes därför i deras lä-
genhet/rum. En intervjuperson ville hellre sitta på en allmän plats på avdelningen vilket vi 
respekterade och såg till att det fanns så få störningsmoment som möjligt genom att stänga av 
radion och välja en avskild plats där andra boende och personal inte störde eller kunde höra 
samtalet.  

När vi genomförde intervjuerna valde vi att vara två intervjuare. Detta för att vi bedömde 
att det skulle ge ett mer naturligt och avslappnat intryck av ett samtal istället för en strikt in-
tervju. Detta kommer att diskuteras utförligare under 4.4Metodologiska problem.  

En bandspelare användes efter godkännande av samtliga intervjupersoner innan intervju-
erna startade för att registrera intervjuerna. Detta möjliggjorde att vi kunde koncentrera oss på 
ämnet och dynamiken i intervjun samt att genom transkribering av ljudinspelningarna under-
lätta användandet av citat i resultatpresentationen (jmf. Kvale & Brinkmann, 2009). Längden 
på intervjuerna varierade mellan 15 till 40 minuter beroende på hur mycket de hade att berätta 
om projektet och minnesträdgården samt förmåga att reflektera kring denna. Då vi hade en väl 
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genomarbetad intervjuguide var även de kortare intervjuerna rika på information (jmf Esaias-
son et al, 2007).  
  



27 
 

4.3.4 Databearbetning och analys  
Under transkriberingsarbetet av intervjuerna delade vi upp arbetet mellan oss. För att säker-
ställa att vi transkriberade så lika som möjligt gjorde vi tydliga regler för hur vi skulle mar-
kera pauser, skratt etc. (jmf Kvale & Brinkmann, 2009). Vi kontrollerade under arbetets gång 
att vi gjorde på samma sätt samt lyssnade på ljudinspelningarna, läste igenom och korrigerade 
varandras transkriberingar när vi upptäckte misstag. 

I den första bearbetningen av ljudinspelningarna transkriberade vi ordagrant med bibehål-
let talspråk för att inte påverka innehållet och kunna återge citat (jmf Kvale & Brinkmann, 
2009). I de fall vi har känt att ett förtydligande av vad intervjupersonen berättar om i utvalda 
citat har behövts har detta gjorts med en kommentar inom hakparentes där det framgår att det 
är författarens anmärkning. De citat som presenteras har i vissa fall justerats något där repeti-
tiva ord och hummanden som inte var av betydande för berättelsen tagits bort. I den ordagrant 
utskrivna intervjun kan talspråket framstå som osammanhängande och förvirrat och för att 
inte riskera att stigmatisera gruppen äldre har vi av etiska skäl tillfogat citaten en något skrift-
ligare form. Vi har dock försökt bibehålla citaten så lika originalutlåtandet som möjligt för att 
inte missa värdefull information (Ibid.). För att avidentifiera intervjupersonerna så mycket 
som möjligt har vi även genomgående i resultatpresentationen valt att använda pronomenet 
“hen” i stället för “han” eller “hon” samt ersatt “hans” och “hennes” med “dennes”. 

I nästa steg har vi valt att använda oss av en bearbetningsteknik som Kvale och Brink-
mann (2009) kallar för meningskategorisering. Detta innebär att vi genom att läsa igenom 
utskrifterna av intervjuerna har lokaliserat teman kopplat till våra frågeställningar, syfte, tidi-
gare forskning och teorier varpå vi har delat in materialet efter dessa.  Kategoriseringsarbetet 
har genomförts i kombination med en sammanfattningsteknik som Esaiasson et al., (2007) 
beskriver som den centrala berättelsen. Då intervjupersonerna ofta hoppade fram och tillbaka 
i berättelsen kunde vi genom den centrala berättelsen organisera en historia utifrån den in-
formation som framkom i intervjumaterialet och på så sätt få en bättre helhetssyn över empi-
rin. För att ytterligare tydliggöra i vilken mån intervjupersonerna varit delaktiga under hela 
processen upprättades en tabell där delaktigheten noterades utifrån olika delaktighetsnivåer 
som användes som stöd under analysarbetet. Med hjälp av meningskoncentrering kunde vi 
sedan sammanfatta och tydliggöra det viktigaste som framkommit till resultatpresentationen 
(jmf Kvale & Brinkmann, 2009). Vi har presenterat resultatet utifrån de teman som vi tycker 
är viktigast att belysa i förhållande till vårt syfte och frågeställningar.  

Vi har analyserat resultatet av empirin med utgångspunkt i vår teoretiska referensram och 
tidigare forskning. Avslutningsvis har vi valt att tydliggöra resultaten genom en sammanfatt-
ning med slutsatser.  

 

4.4 Metodologiska problem  

Validitet innebär att man mäter det man avser sig mäta (Esaiasson, et al, 2007). Detta innefat-
tar en enighet med den teoretiska referensramen samt frånvaro av regelmässiga fel (Ibid.).   
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Urvalsförfarandet hade inte optimala förutsättningar, det kan påverka validiteten i studien 
eftersom att vi inte valt intervjupersoner själva utan projektledaren och personal har till stor 
del väglett oss. Konsekvenser av detta kan vara att det finns en risk att bara de som är positiva 
till trädgården kommer till tals och att bilden av hur man upplever trädgården på Djuröhem-
met kan bli snedvriden. Positiva konsekvenser av personalens vägledning i urvalet är att det 
säkerställs att det är de som verkligen har förmågan att berätta, reflektera och komma ihåg 
som kommer till tals, dock får detta följden att resultatet även här kan bli påverkat genom att 
bara de friskaste kommer till tals. Konsekvenser av att vi inte valt intervjupersoner själva 
framkom också under vissa av intervjuerna då det visade sig att flera av våra intervjupersoner 
inte deltagit i anläggningsprocessen och inte heller vistats särskilt mycket i trädgården. Trots 
detta bedömdes dessa intervjuer uppfylla vissa urvalskriterier och gav tillräckliga svar på 
vissa delar, framförallt de som handlar om välbefinnande, varpå de trots allt bedömdes rele-
vanta att ha med. Det övergripande syftet var ändock att belysa intervjupersonernas upplevel-
ser av projektet, så självklart kommer olikheter i material att finnas beroende på deras olika 
erfarenheter.  

Det är problematiskt att intervjua äldre personer. Man får inte alltid svar på det man frågar 
efter och att hålla en röd tråd i sin berättelse kan också vara svårt. Vidare finns en etisk aspekt 
på detta genom att en minnesproblematik kan uppstå smygande och till en början vara svår för 
utomstående att upptäcka. Ur en etisk synvinkel har därför vårt urvalasförfarande varit fördel-
aktigt genom att personer med minnesproblematik valts bort av de som känner de boende.  

I och med att så lång tid förflutit sedan planeringen och anläggningen av minneträdgården 
är vi också medvetna om att de svar vi fått i mångt och mycket är intervjupersonernas efter-
konstruktioner, vilket kan påverka studiens giltighet. Det finns också viss risk för att intervju-
personerna glömt bort hur det verkligen var, eller att deras tillstånd har förändrats drastiskt 
samt att intervjupersoner som från början varit tilltänkta har gått bort. Även om det av olika 
skäl kan vara svårt att minnas har vi gjort övervägningen att kvalitativa intervjuer är det bästa 
sättet att ta del av de äldres upplevelser. 

Validiteten kan också påverkas av att vi utfört ett uppdrag åt projektledaren för minnes-
trädgården. Vi har dock inte haft någon kontakt med projektledaren under uppsatsens datain-
samling och analysfas, och har därför inte upplevt oss styrda av projektledaren. 

Vidare är de begrepp vi utsatt oss att mäta, psykiskt välbefinnande och delaktighet, svår-
definierade begrepp och kan ge upphov till försvårande att mäta det man avser sig mäta. Dock 
har de teman vi valt och de intervjufrågor som bearbetats utifrån dessa teman utgått från den 
teoretiska referensramen för att minimera detta validitetsproblem. Frågorna borde rimligtvis 
ge svar på det vi vill undersöka. Att vi har jämfört våra teman med de som den tidigare forsk-
ningen visat är ytterligare en aspekt som höjer validiteten genom att vi mäter välbefinnande 
utifrån kända komponenter. Man bör också genomgående kontrollera sina resultat och tolk-
ningar för att kunna dra trovärdiga slutsatser, vilket vi sett till att göra.  

Hur man väljer att analysera sitt material kan också påverka validiteten. Det är viktigt att 
behålla en så professionell hållning som möjligt för att undvika subjektiva tolkningar av det 
intervjupersonerna menar med sina uttalanden. Detta görs genom att hålla resultatpresentat-
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ionen och citat så lik originaluttalandena som möjligt, vilket vi har försökt göra (jmf. Kvale & 
Brinkmann, 2009). 

Reliabilitet innebär bland annat frånvaro av slumpmässiga fel (Esaiasson et al, 2007). 
Våra intervjuer genomfördes i liknande miljö och med samma intervjuguide vilket kan tänkas 
stärka reliabiliteten. Mestadels öppna frågor ställdes vilket kan minska styrningen av intervju-
personernas svar. Kvale och Brinkmann (2009) menar vidare att ett reliabilitetsproblem kan 
uppstå om två intervjupersoner följer intervjuguiden på olika sätt genom att den ena följer 
intervjuguiden strikt och den andra intervjuaren väljer att följa upp intressanta trådar från in-
tervjun. Genom att båda intervjuarna deltog under intervjuerna har vi kunnat motverka detta 
problem då båda har sett till att intervjuguiden följts samt följt upp intressanta svar som den 
andra annars hade kunnat missa om inte båda varit med. En etisk problematik med att båda 
deltagit i intervjun är dock att det kan bli en ojämn situation då man är två mot en. Vi gjorde 
dock bedömningen innan att det troligtvis skulle bli ett bättre samtal om båda var med för att 
på så sätt ge en illusion av ett avslappnat samtal istället för strikt intervju. Då det dessutom 
var ett positivt laddat samtalsämne upplevde vi inte att det skulle kunna kännas obekvämt för 
intervjupersonerna att prata trots att vi var två mot en. Detta resonemang stärktes också av att 
flera intervjupersoner uttryckte att det var roligt att prata med oss båda två.     

Reliabiliteten i transkriberingen kan påverkas om två personer delar upp utskriftsarbetet 
av olika intervjuer. Även dålig inspelningskvalitet eller att man hör fel kan påverka resultatet. 
För att stärka reliabiliteten kan man därför välja att antingen en person transkriberar alla in-
tervjuer eller att man förbättrar kvalitén genom att ha klara instruktioner för hur transkribe-
ringen ska gå till (Kvale & Brinkmann, 2009). Transkriberingen av intervjuerna delades upp 
mellan båda författarna, vilket kan leda till att olika tolkningar görs. Dock kontrollerades in-
spelningen gentemot den skrivna texten för att minimera risken för detta. 

Reliabiliteten kan även påverkas i analysen av materialet. Hur vi väljer att kategorisera 
vårt material påverkar möjligheten att få samma resultat vid ett annat mättillfälle. Det kan 
även vara svårt att replikera undersökningen eftersom att vi har ställt mestadels öppna frågor 
som då kan leda till olika slutsatser beroende på vilka man intervjuar. Genom att undvika le-
dande frågor och ställa öppna frågor har vi dock stärkt reliabiliteten i det avseende att vi inte 
har styrt intervjupersonernas svar (ibid). 

Vidare är ett metodologiskt problem att vi inte har kunnat garantera våra intervjupersoner 
total anonymitet, vilket kan få konsekvenser genom att de som har inblick i vilka som bor på 
boendet troligtvis kommer att kunna identifiera personerna i uppsatsen. Både personal och 
projektledare känner till vilka personer som intervjuats vilket ytterligare bidrar till att total 
anonymitet inte kunnat ges. Detta poängterades för intervjupersonerna både i informations-
brevet och inför varje intervju där samtycke om deltagande hämtades. Vi har dock bedömt att 
inte alltför känsliga ämnen tas upp utan att det var ett positivt laddat ämne som avhandlas och 
vi har försökt att presentera resultatet så avidentifierade som möjligt. Vi har dessutom valt att 
neutralisera intervjupersonernas kön genom att använda pronomenet “hen”, vilket kan för-
svåra identifiering. Vi gör även bedömningen att intervjupersonerna inte bör få några negativa 
konsekvenser av sitt deltagande.  
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Då kvalitativa intervjuer ofta har små och specifika urval som inte bygger på slumpmäss-
ighet är en vanlig åsikt att de kan vara svåra att generalisera och replikera (Kvale & Brink-
mann, 2009; Esaiasson et al., 2007). Dock kan man genom analytisk generalisering hävda att 
den kunskap som framkommer i kvalitativa intervjuer ofta kan vara tillämpbara vid liknande 
situationer. Genom att generalisera resultaten genom teorin och jämföra med den tidigare 
forskningen kan vi i resultatet därmed lyfta fram allmängiltiga aspekter som även kan säga 
något om äldre på andra äldreboenden. Vi har även strävat efter en tydlighet i förklaringen av 
genomförandet för att i någon mån underlätta att studien kan upprepas (jmf. Kvale & Brink-
mann, 2009; Esaiasson et al., 2007).  

Då den omfattande forskningen kring naturens positiva påverkan på människor visat att 
natur och trädgårdar är bra för välbefinnandet, kan även välbefinnandet till följd av minnes-
trädgården tänkas generaliseras till att ge liknande resultat om minnesträdgårdar anläggs vid 
fler äldreboenden. Då vi saknar studier med fokus på delaktighet ur liknande utgångspunkter 
som vår studie behövs dock fler och omfattande studier för att kunna dra generaliserande slut-
satser utifrån forskningen. Ändå kan vi med stöd i teorin om delaktighet spekulera kring all-
mängiltigheten. Det som talar emot att vi kan uttala oss allmängiltigt är att vi bara har en träd-
gård som är relativt liten samt att äldreboenden kan se ut på olika sätt och ha olika förutsätt-
ningar både vad gäller resurser och boende som har olika förmågor att delta. Studien ämnar 
därför endast generaliseras i den mån att den kan ge en bild av hur en trädgård kan fungera 
och utge en konkret metod att arbeta med för att öka välbefinnandet bland äldre på äldreboen-
den idag.   
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5.	  Resultat	  och	  analys 

I denna del kommer viktiga resultat presenteras under uppsatsens två huvudteman, delaktighet och 
välbefinnande. I avsnittet om delaktighet görs en analys utifrån Molins (2004) olika delaktighets-
nivåer och under välbefinnandeavsnittet analyseras resultatet utifrån de teman som utgör välbe-
finnande utifrån vår teoretiska referensram. De båda avsnitten har delats in i avdelningar och ge-
nomgående i analysen läggs aktuella resultat fram under respektive rubrik, därefter följer en ana-
lys baserat på resultatpresentationen. Analysen har integrerats för att texten ska bli mer över-
skådlig och därmed lättare att läsa. Resultatet presenteras genom både citat och sammanfatt-
ningar av längre yttranden. Vissa citat har redigerats och detta har markerats med /.../ i texten. 
Då författarna känt behov av att klargöra något har detta markerats med hakparentes. Vi har 
även genomgående i resultatpresentationen valt att använda pronomenet “hen” i stället för 
“han” eller “hon” samt ersatt “hans” och “hennes” med “dennes”. 

5.1 Delaktighet 

Enligt Molin (2004) innebär delaktighet att 1) man tar del av något, 2) man känner en tillhö-
righet till det man deltar i (handlingsaspekt krävs inte), 3) man medverkar genom samspel 
med andra individer, 4) man själv uppfattar sig vara delaktig (informell tillhörighet), 5) om-
givningen uppfattar att man är delaktig (formell tillhörighet), 6) det finns förutsättningar från 
samhället på ett socialt och fysiskt plan, samt 7) att man själv är villig att delta och känner ett 
engagemang. Man kan uppnå delaktighet i olika delar, men för att maximal delaktighet ska 
uppstå behöver samtliga punkter vara uppfyllda medan det för minimal delaktighet räcker att 
en av förutsättningarna för delaktighet är uppfylld. I följande resultatpresentation kommer 
delaktigheten att undersökas utifrån dess olika delar för att tydliggöra och analysera i vilken 
utsträckning delaktighet finns hos intervjupersonerna i processen kring minnesträdgården. 

5.1.1 Planering av trädgården 
Tre personer var inte delaktiga alls på planeringsstadiet. Detta berodde bl.a. på att en intervju-
person kom till boendet när planeringen redan var klar, medan två personer hävdade att de av 
oklar anledning inte hade tagit del av denna process. De fyra intervjupersoner som omtalar att 
de hade haft kontakt med projektledaren under planeringsfasen berättar att de under samtalen 
pratade mycket om sina tidigare liv, tittade på bilder och att projektledaren hade visat hur hon 
planerade trädgården. När de pratade om vad de ville ha i trädgården var det två intervjuper-
soner som inte hade några önskemål då de menade att de inte hade någon direkt kunskap om 
trädgårdar och att de lämnade över det till dem som var mer kunniga. Den ena uttryckte även 
att hen hade svårt att berätta vad hen ville ha då hen inte kunde se och att hen därmed hade 
svårt att visa på olika synintryck som hen upplevt. 

Det var två av intervjupersonerna som hade haft specifika önskemål till trädgården, den 
ena beskriver det såhär: 

IP: Jo, jag var till blomsteraffärn där borta då som ligger vid ICA och det var sen höst. 
/.../ Då fick jag syn på ett träd som blommade alltså. När det var så långt gånget. /.../fick 
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jag veta att den hette syrenhortensia. /.../ Och sen ville jag då ha en här som minne av X, 
min man. 

I: hur kom den hit då? 

IP: Jo men när trädgården gjordes så kom den, Anna [projektledaren, författarnas anm.] 
hade tagit den med sig, hon hade ju köpt alla saker som skulle vara i trädgården. Jag 
hade ju tänkt att köpa den själv borta vid blomsteraffärn/.../ Men Anna hade ju skaffat den 
på Ingarö nånstans tror jag.  Så jag var inte ens med när de planterades! 

Den andre intervjupersonen berättar att hen i sin trädgård hade byggt en damm med ett vatten-
fall. Intervjupersonen redogör vidare ingående för hur den såg ut och hur det gick till när hen 
byggde dammen med vattenfallet. Intervjupersonen och projektledaren hade pratat om att 
bygga en liknande damm, men intervjupersonen förklarar sedan att slutresultatet blev en an-
nan sorts damm, något hen var besviken över. Trots att intervjupersonen och projektledaren 
pratade om att bygga en liknande damm utifrån dennes beskrivning kunde intervjupersonen 
inte se någonting i minnesträdgården som påminde om dennes tidigare trädgård då slutresulta-
tet blev annorlunda.    

Att ha inflytande och medinflytande är något som Molin (2004) menar hänger nära sam-
man med begreppet delaktighet. Flera av intervjupersonerna fick vara med och planera träd-
gården, de fick delge projektledaren sin historia genom att bl.a. berätta om trädgårdsminnen 
från tidigare bostäder. Genom att delge projektledaren sin historia har de kunnat vara med och 
utforma trädgården efter minnen och intressen som de vill uppleva igen. Detta kan tolkas som 
att delaktigheten uppstod i interaktionsprocessen mellan dessa intervjupersoner och projektle-
daren, vilket innebär att ett kriterium för delaktighet är uppfyllt hos dessa fyra personer. 

Molin (2004) menar vidare att delaktighet genom att ta del i något leder till en känsla av 
tillhörighet. Vi ställer oss dock frågande till om intervjupersonerna förstod att de var delaktiga 
i att utforma trädgården genom att berätta om sina tidigare liv. En av intervjupersonerna öns-
kar sig en damm, och den andra en syrenhortensia. Utifrån citatet ovan tolkar vi det som att 
hen inte tycker att blomman var “dennes” eller inser att den kom till genom dennes önskemål 
eftersom hen inte fick köpa den själv, det gjorde projektledaren. Hen var heller inte med när 
den planterades, vilket ytterligare förstärker avsaknaden av tillhörighet. Intervjupersonen som 
istället önskade sig en damm uttrycker besvikelse över att dammen inte blev som dammen i 
den egna trädgården. Det tolkar vi som att intervjupersonen inte insåg att dammen i trädgår-
den faktiskt kom till genom dennes specifika önskemål. Eftersom dessa två intervjupersoner 
inte insåg att deras berättelser bidrog till komponenter i minnesträdgården upplevde de inte 
den känsla av tillhörighet som borde vara central för att delaktighet i planeringsprocessen ska 
uppstå. 

Utifrån intervjumaterialet drar vi slutsatsen att ingen av de fyra som deltog i planeringen 
upplever att de har bidragit till trädgårdens utformning under planeringsstadiet och därmed 
brister det i den informella tillhörigheten av delaktighet. Molin (2004) definierar informell 
tillhörighet som att man själv känner sig delaktig. Även om intervjupersonerna delgett pro-
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jektledaren sina historier innan och förstått att det hade med trädgården att göra, blir det för 
oss tydligt att man inte förstår att ens önskningar bidragit till komponenter i minnesträdgården 
eftersom det inte blev exakt så som man tänkte sig och ville ha det. 

Av våra intervjuer framgår inte huruvida någon återkoppling förekommit mellan intervju-
personerna och projektledaren, men en anledning till att upplevelsen av delaktighet på plane-
ringsstadiet var så låg tror vi kan bero på avsaknad av denna återkoppling. Kanske hade inter-
vjupersonerna genom återkoppling bättre förstått sambandet mellan de egna berättelserna och 
trädgården och upplevelsen av delaktighet genom tillhörighet till trädgården och informell 
tillhörighet på planeringsstadiet hade ökat. 

Vidare var det dock två intervjupersoner som förklarade att de inte ville komma med öns-
kemål till trädgården då de ansåg att de inte kunde bidra med kunskap och såg hinder i funkt-
ionsnedsättningar. Delaktighet är något som kräver förutsättningar från omgivningen, både på 
ett socialt och ett fysiskt plan, men viljan och motivationen som Molin (2004) beskriver är 
också betydelsefull för delaktigheten. Detta blir tydligt i våra exempel där intervjupersonerna 
väljer bort att vara delaktiga. Det går dock att påstå att det funnits en interaktionsprocess ef-
tersom de delgav projektledaren sin historia. De har indirekt varit med och påverkat trädgår-
dens utformning och har i och med det varit delaktiga i projektet trots att de inte kom med 
specifika önskemål, eftersom minimal delaktighet enligt teorin uppstått.   

5.1.2. Delaktighet under anläggningsprocessen och i trädgårdsarbetet 
Vad gäller anläggningen av minnesträdgården var fem personer delaktiga. Det var dock bara 
en som fysiskt deltog genom att förplantera växter som sedan sattes ut i trädgården. Övriga 
fyra deltog passivt genom att sitta med under anläggningsprocessen, ge kommentarer och 
komma med synpunkter under arbetets gång. Två personer var inte delaktiga alls. Dessa två 
deltog inte pga. nedstämdhet och andra hälsoskäl precis när trädgården anlades. Efteråt har 
dock en av dem tagit särskilt hand om en växt och den andra uttrycker en önskan om att få 
vara med och hjälpa till i trädgården denna sommar. 

Det var också endast en av intervjupersonerna som tydligt beskrev sin delaktighet och ak-
tiva deltagande. 

Ja, vi hjälps ju åt där när vi ska plantera, pelargonerna och det vi ska plantera sedan… ja 
det har vi ju gjort! Dom här lådorna, dom satte vi ju[lådorna med växter i ute i trädgår-
den, författarens anm.] Vi hade ju både tomater och päron, hade dom päron också? Nä, 
det kommer jag inte ihåg nu! Men tomater hade dom ju! Dom gick att plocka där. Pelar-
goner hade vi här, vi satte inne först frön och sen planterade vi ut grejer det kommer jag 
så väl ihåg (skratt) Jo, det va jag med på för det… jag brukar hjälpa henne o plocka med 
såna där saker. Jo, jag brukar göra det så gott jag kan. 

När frågan om på vilket sätt de hade varit med under själva anläggningsprocessen kom upp 
var det flera som först hävdade att de inte hade varit delaktiga. De angav bland annat dålig 
hälsa och funktionsnedsättningar som skäl till att de inte kunnat delta. Men under intervjuns 
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gång kom det fram flera exempel som belyser att de hade varit delaktiga, i alla fall utifrån en 
aspekt. Två exempel på detta illustreras nedan: 

IP: Ja ja, jag kunde inte göra så mycket, med tanke på min hand här. Den är lam, eländet. 

I: Men du kunde sitta med där ute? 

IP: Ja, jag var ju med varje dag vettu. Och kommenterade. 

I: Du gjorde det? 

IP: ja. 

I: Hur va det då? 

IP: Ah det var roligt. Det var roligt, ja. 

 

IP: vad jag gjorde?! Ja, det är ju inte så mycket en blind person kan göra! (skratt) det är 
det verkligen inte, utan det blir mest att man sitter och är med liksom 

I: men du kände ändå att du var med när dom höll på och..? 

IP: jaa, jaa jag försökte så gott det gick. Jaa. 

Även en tredje intervjuperson berättar att hen inte alls var med ute i trädgården när de jobbade 
med anläggningen eftersom hen inte fysiskt kunde “göra någonting”. Sedan fortsätter hen 
med att berätta att hen var ute och poängterade att den grusgång de anlade inte skulle hålla för 
dennes rullstol. Hen berättar vidare att hen inte fick något gehör för sina önskemål om en 
bättre gång eftersom projektets ekonomiska resurser var begränsade. 

Då endast en av intervjupersonerna upplevde att hen var delaktig genom fysiskt arbete till 
skillnad från de andra intervjupersonerna som inte upplevde sig vara delaktiga i anläggnings-
processen tyder detta på att intervjupersonerna uppfattar att delaktighet är något som kräver 
ett fysiskt och aktivt deltagande. Emellertid menar Molin (2004) att delaktighet inte alltid 
behöver innefatta en handlingsaspekt och att man kan vara delaktig utan att egentligen vara 
involverad och aktiv i dess egentliga betydelse. I linje med Molins resonemang (2004) om att 
man av omvärlden kan uppfattas som delaktig utan att man är involverad och aktiv, samt 
Lundman et al.´s (2012) om att det finns flera dimensioner av aktivitet har flera av intervju-
personerna uppnått objektiv delaktighet i anläggningsprocessen genom att de som utfört arbe-
tet har bjudit in till deltagande och också interagerat med intervjupersonerna under anlägg-
ningen. Formell delaktighet innebär alltså att omgivningen uppfattar individen som tillhörig i 
ett sammanhang (Molin, 2004). Det är viktigt att poängtera, liksom Nilsson och Bernspång 
(2012) menar, att trots att en person får nedsatta eller försvagade kroppsliga förmågor kan 
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viljan att utföra aktiviteter finnas kvar, och detta påvisas i exemplen ovan genom att intervju-
personerna deltar i anläggningen utifrån sina förutsättningar. 

Dock väcker ovanstående resonemang tankar kring vem som har rätt att definiera delak-
tigheten och ur vems ögon den ses. Rent objektivt uppfyller man minimala krav på delaktig-
het men individen upplever inte själv sig delaktig. Kan man då verkligen påstå att delaktighet 
överhuvudtaget finns? Alla intervjupersoner utom en saknar den fysiska förmågan att vara 
delaktig så som de själva verkar definiera det, d.v.s. ett fysiskt deltagande. Hur man själv upp-
fattar delaktighet påverkar självklart den subjektiva upplevelsen. 

Molin (2004) menar alltså att delaktigheten borde mätas i minimal och maximal form. 
Den minimala delaktigheten uppnås genom att ett av delaktighetskriterierna uppfylls. Här 
framkommer det att intervjupersonerna i exemplen ovan har varit delaktiga genom att närvara 
och bidra med kommentarer kring arbetet. Detta leder till funderingar kring om personer på 
ett vård- och omsorgsboende verkligen har förmågan att vara maximalt delaktiga. Enligt Roos 
(2009) är det därför viktigt att omvårdnaden på ett särskilt boende utformas så att den stärker 
möjligheten till delaktighet och inflytande. Vi menar att genom att göra detta kan man komma 
så nära maximal delaktighet som möjligt. Vi tror att kanske är det så att man får nöja sig med 
att delaktigheten uppfylls på en eller ett par nivåer, eller att man som Nilsson och Bernspång 
(2012) menar, får assistans i att själva utföra aktiviteterna istället för att få hjälp med aktivite-
terna. Risken att hamna i ett ännu större hjälpbehov minskar därmed. Självklart kommer detta 
då att få konsekvenser för den egna upplevelsen av delaktighet eftersom det intervjupersoner-
na menar med delaktighet motsvarar det Molin (2004) menar med maximal delaktighet. Om 
man ”nöjer sig” med att en eller ett par delaktivitetsnivåer är uppfyllda är det inte säkert att 
individen själv uppfattar delaktigheten, vilket antagligen är en av de viktigaste sakerna man 
strävade efter från början. 

5.1.3. Delaktighet genom möjligheten att påverka efteråt   
Här uppvisas delaktighet hos fem intervjupersoner. Man har tagit reda på lökar från sina egna 
växter som sedan planterats ut i trädgården, gett synpunkter och förbättringsförslag som hör-
sammats i efterhand och tagit särskild hand om en växt i trädgården. De två som inte uppvisar 
delaktighet har antingen knappt vistats i trädgården samt haft svårt att påverka p.g.a. sin syn-
nedsättning. 

Två av intervjupersonerna som inte hade varit delaktiga vid planeringsfasen berättar båda 
om tillfällen där de har kunnat vara med och påverka trädgården i efterhand. Den ena berättar 
om hur hen har kommit med förslag på hur man kan förbättra dammen genom att byta ut ett 
galler i järn mot ett annat material så att vattnet inte missfärgas av rost. Den andra berättar om 
en rönn som kommunen skänkt vid invigningen av minnesträdgården: 

/.../ Och då satte dom en rönn, och den satte dom där uppe, men då tyckte jag, jag sa det 
till Anna [projektledaren, författarnas anm.] att jag tyckte den stod fel, för den stod så 
nära tujan och där kan den inte växa så bra. ”Ja men vi kan flytta den” sa hon. Sen 
dröjde det bra länge men sen flyttade dom den/.../ Där kommer den nog bli bra, bara hop-
pas att dom inte flyttade den för sent. 
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Tre intervjupersoner berättade även att de planerade eller höll på att torka lökar från krukväx-
ter som de fått med avsikt att plantera ute i trädgården och är på så sätt delaktiga i trädgårdens 
framtida utformning. 

På frågan hur det kändes att få vara med och påverka trädgårdens utformning framkom 
även begränsningar i delaktigheten tydligt: 

Ja jag har ju inte pratat så mycket här inte, men jag har ju sagt det till Anna [projektleda-
ren, författarnas anm.], och hon säger att hon vet hur det är. Men hon har ju inga pengar. 
Då kan inte jag påverka nånting. Så vi får se vad det blir utav det. 

Att tre personer bedöms ha varit med och påverkat bara genom att plantera lökar kan tyckas 
vara en långtgående slutsats, men dessa intervjupersoner har då i förlängningen varit med och 
påverkat trädgårdens framtida utformning. Genom att göra detta uppstår en tillhörighet till 
trädgården, som också kan leda till informell tillhörighet, dvs. en subjektiv upplevelse av att 
ha varit delaktig. Att intervjupersonerna tillåts plantera ut lökar tydliggör också den formella 
tillhörigheten, omgivningen accepterar att den som vill får förändra trädgårdens utseende efter 
egen önskan. 

De två intervjupersoner som har fått igenom större förändringar av trädgården som en 
omplacering av ett träd och ett byte av galler i dammen kan faktiskt påstås vara fullt delaktiga 
i detta avseende. Alla aktuella nivåer av delaktighet är uppfyllda. De samspelar med projekt-
ledaren som genomför förändringarna, genom att förändringarna kommer till stånd på deras 
begäran uppfattar de sig själva som delaktiga, och omgivningen godkänner förändringarna 
vilket påvisar formell delaktighet samt att de känner en tillhörighet till trädgården genom att 
dessa komponenter i minneträdgården blir deras genom förändringarna. I detta sammanhang 
kan man inte tala om några anpassningar som samhället måste göra för att underlätta på ett 
fysiskt plan. Därför är denna nivå av delaktighet inte aktuell. 

Det sistnämnda citatet ovan beskriver begränsningar i delaktigheten. Enligt ICF (2003) 
kan möjligheten till engagemang och delaktighet omfatta att det finns nödvändiga resurser. 
Detta exempel påvisar också tydligt hur stor vikt ekonomiska resurser kan ha. De ekonomiska 
begränsningarna får negativa konsekvenser genom att motverka delaktighet om man inte kan 
satsa fullt ut och anpassa miljön så alla kan ta del av minnesträdgården. Här blir det också 
tydligt att samhället och omgivningen inte lyckas göra de nödvändiga anpassningar i social 
och fysisk miljö som Molin (2004) menar är en av nivåerna av delaktighet. De ekonomiska 
begränsningarna ledde till att denna intervjuperson inte kunde få sina behov och önskemål 
tillgodosedda och därmed inte vara med och påverka fullt ut, vilket ledde till en känsla av 
hopplöshet och besvikelse. Ingen tillhörighet uppstår, varken formell eller informell. Lik-
nande känslor uppvisades även hos intervjupersonen som på grund av sin synnedsättning inte 
kunde vara delaktig i den mån hen hade önskat, vilket exemplifierar att delaktighet och infly-
tande också är betydande för välbefinnandet. 
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5.1.4 Delaktighet utifrån trädgårdens tillgänglighet 
Fem av intervjupersonerna upplever trädgården som fysiskt tillgänglig. Flera nämner ändå 
trots detta att deras funktionshinder ibland påverkar användningen av trädgården. Endast en 
person tycker att trädgården inte är tillräckligt tillgänglig och en person uttrycker att tillgäng-
ligheten upplevs som delvis begränsad. 

En intervjuperson är mycket missnöjd med framkomligheten i trädgården. Under intervjun 
beskrivs flera gånger målande vad som missas eftersom rullstolen inte kan köra på de grusade 
gångarna. Det illustreras av följande citat: 

Men det är ju synd för man vill åka upp i de där gångarna där och titta, det var gurkor 
dom hade och jordgubbar och man kan smaka såhär och ta. Det är roligt att titta på när 
det där växer i och med att jag själv har haft så mycket hemma så är man ju mera intres-
serad. /.../  jag är ledsen att jag inte kan komma åt och smaka på en jordgubbe. 

Framkomligheten berörs i stället i positiva ordalag från en annan intervjuperson. Hon berättar 
att det i början var lite jobbigt att gå på gångarna men efter att gruset satt sig lite gick det väl-
digt bra att gå där, både med rollatorer och rullstolar. 

Vidare beskriver åtminstone tre av de intervjuade att de behöver hjälp att ta sig ut i träd-
gården av olika anledningar. Två av intervjupersonerna säger att de nästan inte kommer ut 
alls. En av dem kommenterar det så här: “Det blir tjatigt det också“. En annan nämner i förbi-
gående att hen har svårt att orka ta sig några längre sträckor. För en av dessa är detta något 
som känns mycket jobbigt. När vi talar om detta framkommer att det inte finns tid till ledsag-
ning, utan att det är så mycket att göra på “ett ställe som detta” att de har jämt göra att sköta 
det först, som personen uttrycker sig. 

För att minnesträdgården ska ha optimal funktion krävs att alla känner att de kan ta del av 
den fullt ut. Flera intervjupersoner uppger att de känner sig begränsade i sitt användande av 
minnesträdgården, framförallt p.g.a. sina funktionsnedsättningar. Det bör framhållas att delak-
tigheten begränsas när det kommer till tillgängligheten. Man har inte gjort tillräckliga anpass-
ningar i den fysiska omgivningen i trädgården för att personen i rullstolen ska kunna delta, 
den aspekten av delaktighet uppnås inte. Vikten av en anpassad utemiljö stöds också av Ot-
tosson och Grahn (1998, 2005a, 2005b) samt Bengtsson och Carlsson (2006), de påvisar re-
sultat som tyder på att detta är väldigt viktigt för äldre. 

Vidare visar också det faktum att vissa intervjupersoner upplever att de inte alltid kan få 
hjälp att komma ut när de så önskar på att omgivningen inte gör tillräckliga anpassningar för 
att delaktighet ska uppstå. Inte heller informell tillgänglighet uppstår, vilket påverkar att in-
tervjupersonerna inte känner formell tillhörighet och därmed inte känner sig delaktiga ef-
tersom de inte kommer ut i trädgården. Att intervjupersonerna upplever sig sakna ledsagning 
ibland kan bero på många omkringliggande faktorer, men är inget som vi vill spekulera i ef-
tersom det ligger utanför vår studies syfte. En av intervjupersonerna uttrycker också att hen 
tycker att det i längden blir tjatigt att gå ut. En aspekt på delaktighet är att anpassningar från 
omgivningen görs, men en annan är att en vilja och ett initiativ från individen krävs (Molin, 
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2004). Man kan tolka det som att vilja och initiativ till att gå ut saknas när intervjupersonen 
uttrycker att detta blir tjatigt. 

Det framgår även att medan en person upplever tillgängligheten som dålig och ett hinder i 
att vara delaktig, tycker en annan person att man gjort ett bra arbete med tillgängligheten. 
Dock är förutsättningarna för de båda personerna olika, då den ena sitter i rullstol och den 
andra går med rollator. Troligtvis är detta förklaringen till att man upplever tillgängligheten så 
olika. 

5.1.4.1 Delaktighet utifrån trädgårdens utformning 
Alla intervjupersonerna uppger på direkt fråga att de är nöjda med trädgården. Man tycker att 
den är vacker, välplanerad och att projektledaren har gjort ett bra jobb med anläggningen. 
Flera ger målande beskrivningar av hur den ser ut: 

Det blommar ju så fint så, hon hade ju satt blommor i varje hörna utav stolparna där och 
det har ju vuxit upp över taket också/.../ ja så det är fint och så rhododendron som är runt 
dammen. Så porlar det där vattnet där hela tiden när man sitter där. 

Efterhand framkommer dock viss kritik också. Två av intervjupersonerna har nedsatt syn, 
vilket gör att man upplever sig missa viktiga delar av trädgården då det visuella intrycket an-
tagligen är det första de tänker på. Dock nämner dessa personer även andra sinnesintryck så 
som ljudet av vattenfallet samt olika doftintryck. 

Det är tydligt att åtminstone de två intervjupersoner med synnedsättningar upplever att de 
inte hade kontroll, vilket enligt Molin (2004) alltså är en av förutsättningarna för delaktighet. 
De kunde inte delge projektledaren vad just de behövde för att kunna använda minnesträdgår-
den fullt ut. Då uppstår inte heller känslan av tillhörighet hos dessa intervjupersoner. Den in-
formella tillhörigheten infinner sig inte. Vidare är det viktigt att poängtera att den informella 
tillhörigheten symboliserar den egna känslan av delaktighet. Det är därför möjligt att de inter-
vjupersoner som detta gäller kan ha svårt att se förbi sina funktionshinder och därför själva 
förhindrar att känslan av delaktighet infinner sig. Rent objektivt står det klart att trädgården 
har utformats för att tilltala även andra sinnen än det visuella, objektiv tillhörighet finns alltså. 
Intervjupersonerna påvisar även detta genom att berätta att de hör vattnet porla och känner 
blommorna dofta. 

 

5.2 Psykologiskt välbefinnande 

Utifrån delaktighetsperspektivet var generellt den subjektiva upplevelsen av delaktighet i 
samband med processen kring minnesträdgården låg. Trots det har vi funnit flera betydande 
resultat kring att minnesträdgården har varit positiv genom att bidra till en känsla av psykiskt 
välbefinnande. I nedstående avsnitt presenteras resultat och analys med betoning på psykolo-
giskt välbefinnande utifrån meningsfullhet, aktivitetsbehov och socialt behov. 
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5.2.1 Välbefinnande genom möjligheten att påverka 

Följande resultat har till viss del tagits upp under delaktighet men flera av dem påvisar även 
fördelar ur välbefinnandesynpunkt. 

Flera av intervjupersonerna hade alltså kunnat vara med och påverka trädgårdens utseende 
och funktion i olika delar av processen. På frågan hur detta kändes svarade en av intervjuper-
sonerna följande: 

Ja det känns väl bra. Om jag inte hade fått göra det hade det varit dåligt naturligtvis, men 
så är det ju nästan aldrig. Har man en idé så tar dom det på allvar för det mesta. 

Att delta i trädgårdsarbetet i minnesträdgården ser vi också som ett sätt att påverka trädgår-
dens utformning.  Även om bara en intervjuperson fysiskt kunde delta i trädgårdsarbetet visar 
resultaten att en chans att fysiskt delta gav en mycket positiv upplevelse då intervjuperson 
svarade att det bara kändes bra att få vara med och hjälpa och uttrycker tydligt en vilja att 
hjälpa till så gott denne förmår. 

Flera av intervjupersonerna fick även vara med och planera trädgården, de fick berätta om 
trädgårdsminnen från tidigare bostäder och på så vis utformades trädgården delvis efter min-
nen och intressen som intervjupersonerna vill uppleva igen. 

Att uppleva att man blir lyssnad på, tagen på allvar och får gehör för sina förslag är viktigt 
ur delaktighetsaspekten, men det finns också fördelar med detta ur välbefinnandesynpunkt. 

Roos (2009) skriver att i fall äldre på särskilda boenden ges möjlighet till inflytande och 
delaktighet kan detta leda till en positivare hälsoupplevelse. Våra resultat visar att intervjuper-
sonerna tycker det känns bra att få vara med och påverka och att man blir tagen på allvar, vil-
ket ligger i linje med Roos (2009) resonemang. 

Vi tolkar det även som att intervjupersonerna som fick gehör för sina förändringsidéer 
upplevde en högre grad av välbefinnande och meningsfullhet när de kunde vara med och på-
verka, vilket även citatet överst illustrerar. Detta kan relateras till både Antonovsky (2005) 
och Westlund (2009) som menar att man får en högre känsla av meningsfullhet om man har 
områden i livet som man är engagerad i, som har betydelse och som man får ta ansvar för. 
Även Hagbergs (2000) resonemang om det psykologiska välbefinnandet stödjer detta, vilket 
ytterligare poängterar vikten av inflytande och delaktighet. 

Intervjupersonen som fysiskt hade förmågan och viljan att delta beskrev att deltagandet 
kändes bra vilken stödjer slutsatser från tidigare forskning som framför att trädgårdsarbete 
leder till en förbättring av välbefinnandet samt en känsla att ha presterat något och därigenom 
känna tillfredsställelse (Heliker et al., 2008; Mimi Mun Yee, 2010; Milligan et al., 2004 ). 

Fänge och Carlsson (2010) finner det viktigt att bibehålla aktivitet och delaktighet hos 
äldre för att utveckla och bevara hälsa och välbefinnande, vilket stödjer intervjupersonernas 
uttalanden om att det kändes bra att kunna påverka dels genom att komma med förslag som 
hörsammades och dels genom att aktivt ta del i trädgårdsarbetet. Att en intervjuperson så tyd-
ligt poängterar att det aktiva deltagandet kändes så bra kan dock istället likagärna tolkas som 
ett uttryck för påverkan från den samhällsnormativa synen på produktivitet (Samuelsson, 
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2000). Det finns därför en risk att intervjupersonens vilja att hjälpa till kan ha påverkats av 
samhällets syn om att man borde vara produktiv även som äldre. 

Vidare beskriver socialtjänstlagens värdegrund vikten av att låta den egna personligheten 
och identiteten forma livet även när man blir äldre då detta leder till välbefinnande och vär-
dighet. Genom att vara med och påverka trädgårdens utformning på olika sätt kan man upp-
leva att egna personliga uttryck får komma till tals och på så vis leda till en upplevelse av vär-
dighet och välbefinnande såsom propositionen om värdigt liv och välbefinnande åsyftar (prop. 
2009/10:116 s.26). 

5.2.2 Välbefinnande genom naturens och trädgårdens påverkan 
Samtliga intervjupersoner beskriver att naturen har varit en viktig del av deras liv. Flera av 
intervjupersonerna hade haft skogs– och sjötomter men det fanns också delar av tomten där 
man odlade grönsaker och planterade blommor, buskar och fruktträd: 

Oh den[naturen, författarnas anm.] betyder det mesta, i hela mitt liv. Men jag är en na-
turmänniska, jag tycker om allt som är i naturen. Det gör jag. 

Hörrudu, vi, vi var seglare så vi har tillbringat hela livet, vårt äktenskap i skärgårn. 
Med segelbåt. 

 
Fem av de sju intervjupersonerna håller också med om att naturen i sig, eller minnesträdgår-
den specifikt påminner om ett tidigare liv. Den gör det lättare att minnas och hjälper en att 
tänka tillbaka. Naturen och blommorna för tankarna till uppväxten, en trädgård ur det för-
flutna eller ett tidigare hem, vilket följande citat belyser:  
 

I: Kan trädgården påminna nånting om det som har hänt tidigare i livet/.../ ? 
 
 IP: Ja det enda är väl att man saknar ju det /…/ hus man hade då. Med tomt och sånt 
där… det där[trädgården, författarens anm.] är faktiskt rätt bra som attri-
but[substitut, författarnas anm.] eller så. I stället för ... men då, vi hade inte så mycket 
växter eller sånt där /…/ 
 
I: Men kan du berätta lite hur det känns ändå när du sitter där? När du tittar på 
blommorna och du ser och hör vattnet, vad brukar du tänka på? 
 
IP: Ja det är jättefint. Jag tycker att man nästan är som hemma. 

 
Flera av intervjupersonerna återkommer under intervjuerna till händelser ur sina tidigare liv 
när vi pratar om trädgården:  
 

I: Finns det ställen i trädgården, eller ute i naturen för den delen, som gör det lättare 
att minnas hur det var i ett tidigare liv eller? 
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IP: Jaa, ja det är det… man gör det faktiskt, man tänker tillbaka. Jag vet min yngsta 
dotter, hon älskar att hålla på i trädgården hon har ett växthus och hon har gjort 
iordning tomten /.../ 

 
Alla intervjupersoner berättar att det är viktigt att ha möjligheten att vara ute och åtminstone 
fem av dem är ute mycket så fort vädret tillåter. För flera har det dock med åldern uppstått 
vissa begränsningar till följd av minskad ork, nedstämdhet och funktionsnedsättningar. 

Att intervjupersonerna återkommer till berättelser ur sina tidigare liv tolkar vi som att 
minnesträdgården bidrar till att väcka minnen från förr precis som tidigare forskning också 
visar att anlagda trädgårdar kan göra (Bengtsson & Carlsson, 2006; Jackson, 2005). Forsk-
ningen visar också att genom att minnas ett tidigare liv kan man relatera till en tid när man var 
ung och frisk vilket gör det positivt att gamla minnen väcks till liv (Ibid.) Vi tolkar det som att 
det kan vara en anledning till att intervjupersonerna talar så mycket om gamla minnen, och 
därigenom blir trädgården också meningsfull för dem. Även ovanstående citat visar på olika 
sätt att trädgården nu fungerar som ett substitut för eller påminner om den gamla trädgården 
som de två intervjupersonerna tidigare hade hemma.  

Hagberg (2000) har definierat välbefinnande genom faktorer som t.ex. möjligheten att 
kontrollera sin livssituation och hantera sin vardagliga omgivning. Att man själv upplever 
välbefinnande och livstillfredsställelse är några av de faktorer som kan leda till god livskvali-
tet. Intervjupersonerna framför här att naturen haft stor betydelse i deras tidigare liv, och att 
ha en trädgård att ta del av och vistas i precis som man haft tidigare i livet kan då tänkas öka 
kontrollen över livssituationen samt göra att man hanterar omgivningen bättre eftersom man 
känner igen den. Därigenom ökar välbefinnandet och livstillfredsställelsen och minnesträd-
gården kan sägas bidra till att ge god livskvalitet. Det psykiska välbefinnandet ökar. Även 
Westlund (2006) menar att för att uppnå meningsfullhet, vilket är en väsentlig del av välbe-
finnande, blir det viktigt att upprätta berättelser om ett tidigare liv och på så sätt bearbeta 
känslor, existentiella teman eller andra frågor om livet. Genom att berätta om och summera 
det egna livet kan intervjupersonerna därmed uppleva en känsla av meningsfullhet, och träd-
gården blir ett sätt att komma dit på. Minnesträdgården blir meningsfull för intervjupersoner-
na eftersom den påminner om ett tidigare liv och allt vad detta medför. 

De anförda citaten samt resultatpresentationen ovan visar att naturen tidigare haft en fram-
trädande plats i livet hos intervjupersonerna och då är det naturligt att den borde få ha det 
även på äldre dar, vilket gör att betydelsen av intervjupersonernas uttalanden ligger i linje 
med det socialtjänstlagens värdegrund stadgar; trädgården blir ett sätt att forma identiteten 
och livet, ett stöd att upprätthålla vanor och intressen (prop. 2009/10:116 s.26). 

Den salutogena komponenten meningsfullhet innefattar en känslomässig upplevelse av att 
livet har mening (Antonovsky, 2005). Citaten ovan belyser att trädgården har stor betydelse 
för deltagarna, vilket kan led till hög känsla av meningsfullhet. Meningsfullhet för äldre skap-
as enligt Westlund (2009) ofta genom att ett intresse eller sysselsättning blir viktig. Att natu-
ren tidigare har haft stor betydelse för intervjupersonerna kan tolkas som att det varit ett in-
tresse tidigare i livet och att den nu får fortsätta ha en betydande plats på äldre dar genom 
minnesträdgården kan leda till ökad upplevelse av meningsfullhet. 
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5.2.3 Välbefinnande genom olika aktivitetsnivåer 
I vårt material framkommer tydligt att vilken nivå av aktivitet man behöver för sitt välbefin-
nande varierar kraftigt, vilket också presenteras nedan. 

5.2.3.1 Att vara aktiv 

Det är väldigt fint alltså för att det är ju där man träffas på nåt vis… vi drack ju kaffe på 
dagarna där och sitter kvar där. 

Ovanstående citat illustrerar hur en av intervjupersonerna beskriver typen av aktivitet i träd-
gården. Fikastunderna med tillhörande kaffedrickning som en trädgårdsaktivitet är dessutom 
något som samtliga intervjupersoner nämnt i positiva ordalag. Andra sysselsättningar som 
nämns är att man sitter och läser tidningen för sig själv eller att man bara sitter där med de 
andra boende. Flera berättar om midsommarfirande och kräftskivor, där man dukar långbord, 
äter ute och får besök av både anhöriga och barn från ett närliggande dagis. Vidare nämns 
även hamburgeraftnar och korvgrillning, vilka redogjordes för som väldigt uppskattade aktivi-
teter av flera intervjupersoner. 

Liksom både Westlund (2009), Hagberg (2000), Fänge och Carlsson (2010) samt social-
tjänstlagens värdegrund (prop. 2009/10:116 s.26) menar blir det här tydligt att vad som upp-
levs som meningsfullt och gynnar delaktigheten beror på individuella önskemål, engagemang 
och intressen, något som kan variera mellan olika faser i livet och vart man bor. För flera av 
de boende var det viktigt att delta i ”eftermiddagskaffedrickning” medan andra hellre ville 
sitta avskilt och utöva mer passiva aktiviteter såsom tidningsläsning. Även om andra aktivite-
ter än just trädgårdsskötsel är det som förs fram när de tillfrågade beskriver vad de gör i träd-
gården så visar detta på resultat att minnesträdgården fungerar som en plats som möjliggör 
deltagande utifrån olika aktivitetsdimensioner, både aktiva och passiva. Då det mestadels är 
passiva aktiviteter som kommer på tal belyser detta hur minnesträdgården ökar det psykolo-
giska välbefinnandet då de njuter av att vistas i den även om den fysiska förmågan att arbeta 
aktivt i den saknas. Detta är något som även uppmärksammats av Milligan et al., (2004) och 
som stödjer vår slutsats.  

5.2.3.2 Passiv aktivitet och reflektion 
Flera intervjupersoner nämner också att minnesträdgården kan utgöra en plats för reflektion, 
där man kan ta det lugnt och se tillbaka på hur livet sett ut. Andra uppger att man gärna bara 
sitter där, ibland för att tänka, ibland utan att tänka alls och att det är vilsamt att vistas i den. 
Några uttrycker det så här: 

Såhär på mornarna när man har käkat gröten, och man får med sig en kopp kaffe ut, och 
sitter ensam och kuckelurar. 

/.../ och då tar vi ut vagnen med kaffe och så efterhand som dom [syftar på andra bo-
ende, författarnas anm.] kommer ut så får dom ju sitta, dom sitter ju och tycker att det 
är jättehärligt att få komma ut. /.../ Ja, men man kopplar av på nått vis, det tycker jag. 
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Man bara sätter sig, jag behöver inte göra någonting, jag kan ju dricka mitt kaffe men 
sen sitter man bara, man sitter och tänker och tittar på omgivningen och säger väl ett 
och annat ord till den som sitter bredvid. Ja men det är vilsamt! 

 
Intervjupersonerna har generellt svårt att precisera vad man tänker på när man sitter i trädgår-
den. Två intervjupersoner menar att man bara sitter där, och en av dem uttrycker att man inte 
tänker på något speciellt. Någon nämner att man har sina minnen som lätt kommer upp när 
man vistas där, vilka ofta beskrivs som positiva. Det framkommer dock även att minnen från 
negativa livshändelser kan dyka upp. En intervjuperson berättar följande när vi undrar vad 
man tänker på i trädgården: 

jaa… Livet. Och så… men det är skönt och sitta ensam vettu. Man är så van vid de här 
fyra väggarna bara... men… ja… Man får tid och tänka… 

Personen fortsätter med att berätta om en negativ livshändelse, för att sedan avsluta med or-
den: “så att det var ju en tråkig historia.”  
 
Minnesträdgården verkar för många boende kunna fungera som en lugn och rofylld plats som 
stimulerar till inre upplevelser, likväl som en plats att umgås på och göra saker i. Flera av in-
tervjupersonerna betonar just vikten att få sitta för sig själv och att reflektioner kring livet är 
betydelsefullt. Gerotranscendensteorins synsätt kan därför tänkas förklara behovet av både 
aktivitet och stilla stunder som fanns bland våra intervjupersoner då åldrandeprocessen enligt 
Tornstam (2011) bland annat innebär en omdefinition av vad som ter sig betydelsefullt i livet. 
Då minnesträdgården stimulerar olika aktivitetsdimensioner genom att utgöra en plats att både 
vara aktiv och passiv i och på ett naturligt sätt leder till reflektion kring livet kan den tänkas 
vara i linje med det Tornstam (2011) efterfrågar som aktiviteter på äldreboenden vilka främjar 
processen mot det gerotranscendenta tillståndet. 

Att man mår bra av att vistas i minnesträdgården även om man inte kan vara fysiskt aktiv 
tolkar vi som att minnesträdgården leder till ökat välbefinnande genom intervjupersonernas 
sätt att tala positivt om känslorna de får av att vistas i denna. Att en intervjuperson berättar att 
även de andra tycker att det är härligt att vistas i minnesträdgården tyder på att det är en all-
mängiltig känsla. Intervjupersonernas uttalanden om känslan av att vara i minnesträdgården 
kan kännas igen i Kaplan och Kaplans (1989) och Ulrichs (1984) resultat om att människan 
känner sig lugnare och mer tillfreds med sig själv i naturen och att den har en återhämtande 
effekt. Minnesträdgården kan på så sätt vara bra för välbefinnandet även om man bara sitter 
där och saknar förmågan att göra något annat. Att vistelse i minnesträdgården leder till av-
koppling stöds av Kaplan och Kaplans teori (1989) om den spontana uppmärksamheten samt 
att den vardagliga naturens inverkan på människor är betydelsefull.  

Vidare påvisar resultatet att reflektioner inte enbart behöver innebära positiva minnen från 
ett tidigare liv. Westlund och Sjöberg (2008) menar att det är viktigt att komma i kontakt med 
och berätta om sina egna känslor och få möjlighet att bearbeta existentiella teman. Från vår 
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synvinkel blir det då viktigt att tydliggöra att detta även innebär svåra frågor, vilket också 
framkommer i vårt resultat. 

5.2.4 Välbefinnande genom socialt behov 
Minnesträdgården beskrivs som en plats man kan umgås i, både med andra boende men fram-
förallt med anhöriga. En intervjuperson berättar att hen tidigare har saknat ett samtalsrum på 
Djuröhemmet, en plats dit man kan gå om man vill prata om privata saker och att minnesträd-
gården nu fyller detta behov. Även flera andra intervjupersoner säger att de brukar sitta ute i 
trädgården tillsammans med sina anhöriga när de kommer på besök: 

Men det är fint, har man besök alltså, då går man ju gärna ut och sätter sig, man tar sin 
bricka med sig och sätter sig ute och dricker kaffe. 

När det kommer till att umgås med de andra boende är åsikterna olika hos intervjupersonerna. 
En intervjuperson är nöjd med att bara sitta och vara med medan två intervjupersoner beskri-
ver ett stort behov av socialt umgänge. Den ena berättar att hen är med varje gång på aktivite-
terna i trädgården och att man träffas på ett annat sätt där: 

Man lär ju känna varandra. Man ser ju inte så många annars, man kommer till måltiden 
och så sätter man sig och sen försvinner man igen. Men där blir det mera gemensamhet 
vet jag. Jag tycker det är trevligt. 

Men det nämns också att sjukdomar som Alzheimers gör det svårt att hitta personer att tala 
med och en intervjuperson berättar att hen har förlorat både vänner och partner till sjukdo-
men, vilket har varit mycket påfrestande. Två intervjupersoner uttrycker en önskan om att 
mest vara för sig själv. Detta gäller då främst umgänge med andra boende, inte anhöriga. 
”Man kan inte prata med några andra döskallar här” som en intervjuperson uttryckte det. 

Resultatet visar att minnesträdgården fungerar som ett samtalsrum där man på ett avslapp-
nat sätt kan umgås med anhöriga som kommer på besök. Att ha möjlighet att ha familj och 
nära vänner omkring sig är något som tas upp som betydelsefullt för välbefinnandet och käns-
lan av sammanhang i socialtjänstens värdegrund (prop. 2009/10:116 s.26), samt av Westlund 
och Sjöberg (2009) som en värdefull del i komponenten meningsfullhet. Även Larsson och 
Rundgren (2003) samt Wånell (2006) hävdar att social gemenskap är betydande för välbefin-
nandet och att denna har en hälsofrämjande effekt även under åldrandet. Bland de som fram-
för betydelsen av sociala relationer nämns även förluster av anhöriga och vänner som lett till 
upplevelser av ensamhet, nedstämdhet och depressioner, vilket belyser hur viktigt det är att 
man skapar förutsättningar för gemenskap och stimulerar deltagande bland äldre. 

Bengtsson och Carlsson (2006) och Perry Slavens (2007) presenterade resultat där de me-
nade att trädgårdar kan bidra till att stimulera samtalsämnen och berika sociala kontakter. 
Detta är något vi delvis finner motstridiga resultat kring då vår undersökning gav en an-
norlunda bild där flera intervjupersoner svarade att det var svårt att samtala med andra bo-
ende, även i trädgården. Detta då många upplevde de andra som sämre än man själv är och 
inte kunde hänga med eller bidra till samtalet. Vårt motstridiga resultat kan möjligen förklaras 
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med utgångspunkt i det interaktionistiska perspektivet och gerotranscendensteorin. Såsom det 
interaktionistiska perspektivet låter förstå kan jaguppfattningen och identiteten påverkas i 
samspelet mellan individer (Tornstam 2011), vilket skulle kunna innebära att deras egna för-
sämrade hälsa kan speglas genom interaktionen med de andra och därmed bli mer påtaglig. 
Men detta kan självklart influeras av att vi har intervjuat de friskaste vilket kan ge ett snedvri-
det resultat, men de friskastes upplevelser torde ändå vara betydelsefulla att uppmärksamma. 
Utifrån Tornstams (2011) gerotranscendensteori kan man tänkas se ett samband mellan vissa 
intervjupersoners uttalanden om att man gärna umgås med anhöriga men när det kommer till 
andra boende håller man sig hellre för sig själv. Som en del i den gerotranscendenta utveckl-
ingen tillmäts nämligen de ytliga relationerna mindre betydelse och istället väljer man att 
lägga vikt vid de nära relationerna (Tornstam, 2011). Goda relationer till betydelsefulla indi-
vider menar även Hagberg (2000) påverkar det psykologiska välbefinnandet i positiv riktning 
och minnesträdgården kan därför påstås öka välbefinnandet genom att utgöra en plats för um-
gänge med de som för intervjupersonerna är att betrakta som betydelsefulla individer.    

5.3 Sammanfattning och slutsatser 

Sammanfattningsvis framgår att det i de flesta fall finns objektiva förutsättningar för delaktig-
het men att det fallerar på att individen själv inte uppfattar dem. De fyra som var med på pla-
neringsstadiet var delaktiga genom interaktionen med projektledaren. Men då två av dem inte 
förstod att deras berättelser och önskningar bidrog till komponenter i minnesträdgården kän-
ner de inte tillhörighet till trädgården.  

Flera intervjupersoner som varit med under minnesträdgårdens anläggningsprocess upp-
levde inte att de var delaktiga i och med att de inte var fysiskt aktiva. Men delaktighet behö-
ver inte innebära en handlingsaspekt och på ett teoretiskt plan har de varit delaktiga på en 
formell nivå genom interaktionen och att omgivningen uppfattar individen som tillhörig i ett 
sammanhang. Men resultatet visar även att trots att de har nedsatta eller försvagade kroppsliga 
förmågor så fanns en vilja kvar hos intervjupersonerna att utföra aktiviteter och delta i träd-
gårdsanläggningen.  

Två intervjupersoner uppnår full delaktighet avseende att påverka minneträdgården i ef-
terhand. Genom att ha varit med och påverkat trädgårdens utformning kan intervjupersonerna 
känna en tillhörighet till trädgården eller en särskild komponent i minnesträdgården och den 
subjektiva upplevelsen av delaktighet uppstår likväl som den formella genom att omgivningen 
tillåter förändringarna. Att få vara med och påverka ledde till en högre grad av välbefinnande 
och meningsfullhet genom att få ha ett område i livet som de var engagerade i och fick ta an-
svar för samt att personliga uttryck och intressen fick komma till tals.  

Ekonomiska begränsningar motverkade möjlighet till delaktighet för alla genom att man 
inte fullt ut kunde göra de anpassningar som krävdes för att alla skulle kunna ta del av min-
nesträdgården.  Tillgänglighet och en anpassad utemiljö är väsentligt för att alla ska uppleva 
delaktighet och kunna ta del av trädgården. Ur denna aspekt uppfyller inte minnesträdgården 
kriterierna för delaktighet. Konceptet i sig är bra men förutsättningarna finns inte alltid. Dock 
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kan de olika upplevelserna av tillgängligheten bero på olika förutsättningar. Minnesträdgår-
den har utformats för att tilltala flera sinnen, vilket objektivt visar på formell delaktighet. För 
de med synnedsättningar som upplevde begränsningar kan den subjektiva känslan påverkas av 
en oförmåga att se förbi sitt eget funktionshinder.  

Minneträdgården bidrar framförallt till att väcka minnen från förr, vilket gör att de relaterar 
till ett yngre och friskare liv. Naturen har tidigare haft stor betydelse för intervjupersonerna, vilket 
kan tyda på ett intresse och att den nu får fortsätta ha en betydande roll kan leda till en ökad upp-
levelse av välbefinnande och meningsfullhet. När det kommer till trädgårdens utformning påmin-
ner vatteninslag i trädgården om skärgårdslivet och bidrar till en känsla av att känna sig som 
hemma då vatten alltid har funnits i närheten. Genom kända inslag i minneträdgården kan den öka 
kontrollen över livssituationen och göra omgivningen mer hanterbar eftersom man känner igen 
den, vilket ökar välbefinnandet och livstillfredsställelsen och minnesträdgården kan därför bidra 
till att ge god livskvalitet. Det finns en allmän känsla av att det är viktigt att få komma ut och man 
är gärna ute så fort vädret tillåter, vilket man mår bra och njuter av.  

Minneträdgården möjliggör deltagande utifrån olika aktivitetsdimensioner, både aktiva och 
passiva. Välbefinnandet ökar då de njuter av att vistas i minnesträdgården även om den fysiska 
förmågan att aktivt arbeta i den saknas vilket påvisas genom intervjupersonernas sätt att tala posi-
tivt om känslorna de får av att vistas i den.  

Minnesträdgården utgör en rofylld miljö som stimulerar reflektion och inre upplevelser likväl 
som en plats att umgås och göra saker i. Oavsett aktivitetsbehov kan minnesträdgården främja 
processen mot det gerotranscendenta tillståndet. Att minnesträdgården väcker minnen från tidi-
gare liv behöver inte enbart betyda positiva minnen men även negativa livshändelser behöver be-
arbetas för att uppnå högre meningsfullhet.  

Många tyckte att det var svårt att samtala med de andra boende och förklarade att man gärna 
höll sig för sig själv, vilket i linje med det gerotranscendenta tillståndet kan bero på att de ytliga 
relationerna tillmäts mindre betydelse men kan även bero på att de andra helt enkelt är sjukare än 
dem själva.  

Minnesträdgården kan fungera som ett samtalsrum, underlätta kontakter med andra och utgöra 
en plats för umgänge med de som för intervjupersonerna är betydelsefulla individer och genom att 
stimulera social gemenskap leda till ökat välbefinnande.    
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6.	  Diskussion 

I detta avsnitt kommer vi att lyfta de punkter från resultatet som vi finner väsentligt att för-
djupa utifrån studiens forskningsfrågor och syfte. Vidare kommer avsnittet att diskutera 
forskningsprocessen för att sedan avslutas med förslag på framtida forskning.  
 

6.1 Resultatdiskussion  

Rent teoretiskt kan man som Molin (2004) beskriver se på delaktigheten utifrån en objektiv 
nivå för att uppnå minimal delaktighet. Vi tycker dock att det i vårt intervjumaterial blir tyd-
ligt att den subjektiva uppfattningen av delaktighet inte bara bör tillmätas särskild betydelse, 
utan snarare bör utgöra det allra viktigaste kriteriet för att delaktighet överhuvudtaget ska 
uppstå. Oavsett hur många objektiva kriterier som är uppfyllda så vill vi hävda att personen 
själv även måste uppleva sig delaktig. 

Vi kan hålla med om och förstå att det är viktigt att delaktighet kan definieras utifrån ob-
jektiva kriterier, inte minst inom ramen för socialt arbete där det finns grupper av människor 
som kan ha svårigheter att själva reflektera över upplevelsen av delaktighet, men vi vill ändå 
hävda att så länge förmågan att uppleva delaktighet finns hos individen så borde det vara det 
minimala kravet på att delaktighet faktiskt existerar. Om man bara ser till objektiva kriterier 
finns risk för att man bortser från individens upplevelse och därmed behandlar denna som 
inkapabel att bedöma sina egna upplevelser. Detta kan vara ytterst olämpligt inom socialt ar-
bete där man ju riktar sig mot svaga och utsatta grupper redan från början.  

Vidare kan man också diskutera om inte normen kring delaktighet bör omformuleras. Mo-
lin (2004) föreslår att begreppet breddas till dess yttersta gränser och att man då kan tala om 
minimal och maximal delaktighet. Vi kan i vilket fall som helst hålla med om att delaktig-
hetsbegreppet behöver utvidgas. Våra intervjupersoner verkar definiera innebörden av be-
greppet delaktighet som något som liknar det Molin (2004) kallar maximal delaktighet, vilket 
innebär att det blir mycket missvisande att inför dem påstå att de uppnått delaktighet i proces-
sen kring minnesträdgården då den subjektiva dimensionen i stor utsträckning saknas. Om 
normen kring delaktighet hade varit annorlunda hade kanske intervjupersonerna uppfattat sig 
som delaktiga trots den låga förekomsten av aktivitet. Det finns en möjlighet att resultatet då 
hade sett annorlunda ut och upplevelsen av delaktighet varit mycket högre.   

Det framkommer alltså en liten upplevelse av delaktighet hos våra intervjupersoner. Vil-
ket vi redan tagit upp kan detta bero på hur man själv uppfattar delaktighet. En annan infalls-
vinkel skulle kunna vara att det ändå fanns en viss upplevelse av delaktighet men att intervju-
personerna hade svårt att uttrycka att de själva bidragit med något eftersom de kan ha svårt att 
se att deras erfarenheter kan ha betydelse. Man tillmäter inte sin egen person så mycket värde, 
vilket kan relateras till att man som äldre i dag har vuxit upp under en tid då man inte fick ta 
för sig och hävda sin åsikt på samma sätt som idag. Andra tecken som tyder på detta är att 
flera av intervjupersonerna upprepade gånger under intervjuerna påpekar att de inte kan 
någonting om trädgårdar eller växter. 
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Resultatet visar att trots att de har nedsatta eller försvagade kroppsliga förmågor finns en 
vilja kvar hos intervjupersonerna att utföra aktiviteter och delta i trädgårdsanläggningen. Uti-
från en välbefinnandesynpunkt vill vi betona vikten av detta och föreslå att omvårdnaden som 
ges på särskilda boenden fäster särskild vikt vid delaktighet och inflytande genom att de bo-
ende ges möjlighet att delta i olika aktiviteter, t.ex. trädgårdsaktiviteter utifrån sin egen för-
måga. Detta kan alltså innebära olika aktivitetsnivåer, både passiva och aktiva och vi kommer 
fram till att intervjupersonerna njuter av att vistas i minnesträdgården även om de inte har den 
fysiska förmågan att arbeta i den. Detta kan tyda på att man påbörjat en process mot det gero-
transcendenta tillståndet, men man skulle kanske också kunna hävda att de sitter där bara för 
att de inte har förmågan att göra så mycket annat. Dock stödjer mycket av den tidigare forsk-
ningen vi tagit del av och våra intervjupersoners uttalanden att man mår bra av att vistas i na-
turen, det är vilsamt och avkopplande. Därför torde särskilt anlagda trädgårdar vara positiva 
ur välbefinnandesynpunkt på särskilda boenden och vi vill utifrån resultaten av vår studie ef-
terfråga det i högre utsträckning än vad det finns i dag.  

 

6.2 Forskningsprocessen  

Vi anser att vår studie undersöker det den avser sig att undersöka med den metod som är mest 
relevant för syftet. En återkommande diskussion kring detta som ändå har uppstått är om vi 
tjänat på att tydligare definiera för intervjupersonerna vad vi menar när vi frågar om delaktig-
het, eftersom det i materialet tydligt framkommer att hur vi definierar delaktighet inte över-
ensstämmer med vad intervjupersonerna menar med delaktighet vilket kan snedvrida studiens 
resultat. Dock har vi kommit fram till att vi genom att först teoretiskt definiera delaktighet 
dels hade riskerat att det blivit allt för krångligt för intervjupersonerna att förstå vilket kanske 
hade lett till att de inte velat uttala sig alls och dels hade kunnat riskera att intervjupersonernas 
okonstlade tankar och därmed deras uttalanden kring sitt deltagande hade påverkats.  

I studien har resultat framkommit som delvis strider mot det den tidigare forskningen vi-
sar, framför allt när det gäller trädgårdars positiva inverkan på social interaktion och samtal-
sämnen. Vi bör dock inta en försiktig hållning till betydelsen av våra resultat eftersom skill-
nader i förutsättningar säkerligen finns. Vi tänker framförallt på att Djuröhemmet i sig är 
ganska litet och trädgården ännu mindre, dessutom kan det variera kraftigt i hälsostatus bland 
deltagarna beroende på vilken typ av boende de tidigare studierna har genomförts i.  

Med en intervjustudie som vår fångar man bara upp de som har varit engagerade i minnes-
trädgården och det kan också tänkas att dessa är övervägande positiva till trädgården och dess 
användning även om vi också uppfångat viss kritik i våra resultat.  Om vi stället hade valt att 
göra en kvantitativ studie på hela Djuröhemmet där alla de personer som kunnat delta i en 
sådan studie hade ingått, hade man haft andra möjligheter att fånga upp även de med negativ 
inställning, eller de som inte utnyttjar trädgården. Då hade man fått en annorlunda och bredare 
bild av upplevelsen av trädgården. Med en annan teoretisk referensram hade resultatet kunnat 
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diskuteras ur en annan synvinkel och därmed gett andra slutsatser som för den delen kunnat 
vara lika relevanta som våra.  

Som tidigare nämnts som ett genomgående problem som genomsyrat hela studien är det 
faktum att intervjuerna genomfördes mer än ett år efter hela processen kring minnesträdgår-
den. Detta kan få konsekvenser för våra resultat genom att mycket av det som intervjuperso-
nerna säger är deras efterkonstruktioner. Våra resultat pekar på låg upplevelse av delaktighet, 
men det skulle också kunna vara så att intervjupersonerna faktiskt upplevde sig delaktiga just 
då, men inte minns detta i efterhand eftersom så lång tid passerat.  

Utifrån studiens resultat står det klart att upplevelsen av delaktighet under processens 
gång generellt var låg, vilket är ett något förvånande resultat. Åtminstone den formella delak-
tigheten borde ha varit uppfylld hos alla intervjupersoner i alla delar av processen kring min-
nesträdgården, eftersom ett av syftena med denna var att ge alla möjlighet att bidra till och 
delta i den. Att detta inte fanns hos alla våra intervjupersoner kan troligtvis härledas till de 
svårigheter vi hade med att hitta intervjupersoner som deltagit i processens alla tre stadier. 
Vår bedömning är dock att det inte längre fanns tillräckligt med personer att intervjua som 
hade varit det. Vi kan heller inte med säkerhet veta hur många som deltagit från början då det 
är information som vi inte fått full tillgång till.    

 

6.3 Förslag på framtida forskning  

Vi har tidigare poängterat det som en brist i vår studie att bara de friskaste kommit till tals. Ur 
en etisk synvinkel är det tvivelaktigt att intervjua personer med demensdiagnoser eller annan 
minnesproblematik. Dock har vi utifrån det vi tagit del av i tidigare forskning förstått att på 
många platser där terapeutiska trädgårdar finns används den till stor del av dessa personer, 
vilket gör det svårt att mäta dess effekter. Även på Djuröhemmet har minneträdgården an-
vänts av personer som vi inte kunnat intervjua på grund av att deras allmänna hälsostatus och 
förmåga att reflektera varit så nedsatt. Därför vore det intressant att se andra mer tillbörliga 
metoder som deltagande observationer eller fokusgrupper med personal som indikationer till 
vidare forskning för att kunna mäta effekten av terapeutiska trädgårdar ur välbefinnandesyn-
punkt även hos dessa personer bättre i framtiden.  
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Bilaga	  1	  Intervjuguide	  
	  

Bakgrundsfakta 
Kön 
Ålder/födelseår 
Var uppväxt? - koppling till natur/skärgårdsliv, hur har det sett ut? vad har naturen haft för 
betydelse? 
Kan du berätta för oss om trädgården? 
Hur ofta spenderar du tid i trädgården? 
Är du nöjd med hur mycket tid du spenerar där?  
 
Delaktighet 
På vilket sätt har du varit med och påverkat trädgårdens utformning? 
Har du bidragit med din historia/aktivt deltagande/både och?  
Kan du berätta lite om hur det gick till..? planering/anläggning 
Hur kändes det att få vara med och påverka? Lyssnade de på dig? 
Hur känner du att resultatet av trädgården blev? 
Kan du känna igen en eller flera delar av trädgården som du har bidragit till? 
Känner du att du fortfarande har möjlighet att vara med och bestämma över trädgården? 
Har personalen varit dig behjälplig så att du kan ta del av trädgården? 
Är trädgården utformad så att den är lättillgänglig?  
 
Psykiskt välmående 
Hur känns det när du spenderar tid i trädgården? 
Känner du dig piggare och gladare? 
Vad ger trädgården dig för känsla? 
Hur viktigt är det för dig att spendera tid utomhus? 
Känns det som att du har lättare att minnas när du befinner dig i trädgården? - relatera till tidi-
gare friskare liv? 
Har du lärt dig något nytt under projektets gång? 
Har du känt att du har kunnat bidra med dina tidigare kunskaper och erfarenheter? Hur kändes 
det? 
Känns trädgårdsarbetet/deltagandet/vistelen i trägården som meningsfullt? Har det varit en 
meningsfull aktivitet?  
Känner du att trädgården ger dig tillräcklig stimulans i vardagen? På vilket sätt?  
 
Sociala kontakter 
Brukar du spendera tid i trädgården tillsammans med familj/vänner/personal/andra boende/ 
andra personer?  
Om ja, hur känns det att umgås i trädgården?  



 
 

Har trädgården påverkat samtalsämnen? Gjort det lättare att prata? 
Har trädgården lett till att du har knutit nya kontakter? Utvecklat/fördjupat tidigare bekant-
skaper? 
 
Att vistas i trädgården 
Vad tycker du om att göra i trädgården? 
Vad tänker du på när du är i trädgården? 
Aktiva aktiviteter/stillsamt avnjuta, reflektera?  
Utsikten, hur ser den ut? Vad har det för betydelse? 
Brukar du titta på/hålla koll på trädgården genom fönstret?  
 
Exempel på uppföljningsfrågor att använda 
Hur kändes det…? 
Vad upplevde du då…? 
Kan du berätta något mer/ ge en mer detaljerad beskrivning…? 
Har du fler exempel…? 
Hur kommer du ihåg det…? 
Kan du beskriva det för oss…? 
 
  



 
 

Bilaga	  2	  Följebrev	  

 
Hej! 
 
 
Vi är två studenter som går socionomprogrammet på Stockholms Universitet. Vi har 
nu påbörjat vår C-uppsats där vi kommer att undersöka och utvärdera Minnesträd-
gården som anlades på Djuröhemmet under våren 2012 av Anna Modig.  
 
Eftersom du varit med i Annas arbete med att ta fram trädgården vill vi ta reda på hur 
just du har upplevt detta och vad trädgården har för betydelse för dig. Vi vill bland 
annat veta hur det var att hjälpa till att skapa trädgården, hur det känns att vara i den 
och om den känns meningsfull för dig. I vårt samtal kommer vi bara prata om träd-
gården, inte boendets verksamhet.  
 
Uppsatsen kommer att presenteras för våra kurskamrater, socialhögskolan, 
Djuröhemmet samt Värmdös kommun. Tanken är att den till exempel ska kunna vara 
till hjälp för andra boenden som vill anlägga liknande trädgårdar och för att Anna ska 
kunna ha nytta av det i sitt fortsatta arbete.  
 
Vi vill gärna träffa dig för att prata om trädgården och dina upplevelser av den, men 
självklart är allt deltagande frivilligt. Samtalet kommer att spelas in på band för att vi 
lättare ska komma ihåg vad som sägs, men det är bara vi som kommer att ta del av 
vad just du säger på bandet. I uppsatsen kommer inga namn att presenteras, men 
eftersom det framgår att trädgården finns på Djuröhemmet kan din berättelse komma 
att kännas igen av de som läser uppsatsen. Du kommer när som helst att kunna av-
bryta intervjun om något känns jobbigt, och om du vill får du också läsa den färdiga 
uppsatsen.  
Om du eller någon av dina anhöriga har några frågor är ni välkomna att kontakta nå-
gon av oss på telefonnumren nedan.  
 
  
Vi kommer att kontakta dig personligen för att bestämma en tid som passar dig att 
träffas på. 
Vi hoppas att du ska vilja ta del av undersökningen och kunna hjälpa till att öka kun-
skapen om trädgårdars betydelse för äldre personer.  
Tack på förhand! 
 
 
Mvh,  
 
Rebecka Andersson    Erica Söder 
Tel XXX-XXXXXXX   Tel XXX-XXXXXXX 
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