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Sammanfattning
Studiens syfte var att undersöka hur olika trädgårdsrelaterade program inom
kriminalvård kan vara utformade och hur dessa program påverkar de
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“Let nature take its course, only nature can correct man.
And Man finds that it is difficult to correct nature.
Still we try.
We are like seeds who grow if only fertilized
in opportunity, watered with hope and placed in
a bed of ambition.
Instead of heavy restraints give us light
so we see the direction in which to rise.
Consider that mistakes are similar to weeds
They are easily noticed yet let them not
distract you from our beauty.
They grow as we grow and their roots
lay deep.
So be patient in understanding that as some flowers
bloom, some leaves dry and fall
But a seed is never looked at as it is, or as
it was but a seed is looked at as what it
can be.”
E. S., who spent nine months with the GreenHouse program

1. Inledning
Efter att ha arbetat med bland annat kognitiv beteendeterapi inom psykiatri upptäckte
jag vinsten av att vistas utanför terapirummet tillsammans med patienten. Någonting
hände i samspelet mellan oss: samtalet blev naturligare, vi blev mer jämlika och
patienter som haft svårt att uttrycka sig kunde börja prata under exempelvis en
promenad med undertecknads hund. Jag blev nyfiken på terapiformer där patient och
terapeut gör aktiviteter tillsammans och därmed samtidigt kan prata om de problem eller
framsteg som händer i nuet och läste därför i samma veva Grahns bok
”Trädgårdsterapi” (2010). Efter att ha läst denna bok och börjat söka information om
ämnet trädgårdsterapi blev jag väldigt inspirerad då jag också är väldigt intresserad av
trädgård och odling. Mina tankar började vandra mot att detta var något jag gärna skulle
vilja arbeta med och jag sökte således in på Trädgårdsmästarprogrammet med inriktning
hälsa och design, där jag fick fördjupad kunskap inom gröna miljöers påverkan på oss
människor.
Under programmets gång gjorde jag min praktik på två terapiträdgårdar i England.
Under denna praktik växte mitt intresse ytterligare då jag såg hur terapeuterna och
klienterna arbetade tillsammans i trädgårdarna, och hur klienterna verkade trivas och
utveckla både praktiska, såväl som sociala färdigheter. Klienternas diagnoser varierade
från förståndshandikapp till mental ohälsa såsom depress ion, bokstavsdiagnoser och
missbruksproblematik. Denna senare klientgrupp vistas ofta inomhus eller inom
institutionernas ramar. Under min praktik fick jag uppfattningen, efter att ha samtalat
med personal och klienter, att klienterna uppskattade att få ko mma utomhus och arbeta i
trädgårdarna och att arbetet i trädgårdarna gav deras liv extra mening. En annan grupp
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som också vistas mycket inomhus och ofta lider av psykisk ohälsa är interner på
fängelser. Efter att ha gjort ett mindre arbete om denna klientgrupp i en kurs om
människor och trädgårdar väcktes mitt intresse för denna klientgrupp och jag bestämde
mig för att fördjupa mig ytterligare. Därav denna studie, och med den förhoppningen
om att kanske kunna starta upp någon terapeutisk verksamhet inom kriminalvården med
inriktning på trädgård så småningom.

2. Bakgrund
Historisk överblick av gröna miljöer och trädgårdsterapi
I en historisk överblick skriver Grahn (2005) att trädgårdar använts länge inom vård och
behandling. Exempelvis ansåg romarna att deras fältsjukhus skulle ligga i natursköna
miljöer för att patientens rehabilitering skulle gynnas. Tankar om trädgård och hälsa kan
också spåras tillbaks så långt som till det persiska riket. Under 1800-talet var det flera
inflytelserika läkare med amerikanen Benjamin Rush (1746-1806) känd som den
amerikanska psykiatrins fader (American Horticultural Therapy Association, AHTA1 ,
2014) i spetsen som menade att trädgårdsarbete hade gynnsamma effekter, och då
särskilt på depressioner och andra mentala sjukdomar. Den medicinska expertisen hade
vid denna tid hög tilltro till naturen med dess välgörande egenskaper avseende teorin att
naturen var hälsobringande. Sjukhus och sanatorier placerades på landsbygden med
stora omgärdande parker, och kurorter för välbärgade blev moderna. Under 1900-talets
början skedde ett skifte då läkemedel kom att bli en viktig faktor inom vården.
Sjukhusen utan de förut så självklara parkerna anlades då i städerna. Dock fortsatte
trädgård att vara en del i behandling inom svensk psykiatri.
Grahn (2005) skriver vidare att under första världskriget, i England och USA, gjordes
upptäckten att krigsneuroser eller posttraumatisk stress som benämningen är nu, kunde
behandlas framgångsrikt med hjälp av aktiviteter i trädgårdar. Läkarnas syn från 1900talets början gällande arbete och perception i trädgård delades upp i två inriktningar
under 1900-talets senare hälft. Dessa två grenar kom att kallas odlingsterapi
(horticulture therapy) och helande trädgårdar (healing gardens). AHTA2 (2014)
definierar ”horticulture therapy” som en terapi där ”klienten deltar i trädgårdsrelaterade
aktiviteter tillsammans med en terapeut för att uppnå specifika och dokumenterade
mål.” Healing gardens definieras i egen översättning som ”trädgårdar som domineras av
gröna växter, blommor, vatten och andra aspekter av natur oftast förknippade med
vårdinrättningar men öppna för alla och designade för att ha en välgörande e ffekt på
olika sorters besökare”.

Effekter på individen av tillgång till natur och trädgård
I en samlad litteraturstudie baserad på ett antal forskares resultat beskriver Elings (2006)
flera olika psykiska fördelar med att arbeta och odla i trädgård såsom förhöjd
självkänsla, känsla av tillhörighet, stressreduktion, känsla av lugn, glädje och mening
med livet. Också positiva sociala effekter rapporteras såsom stimulans av grupprocesser
då sammanhållning och förmågan att kommunicera med varandra ökar. Detta i sin tur
kan indirekt leda till ökad hälsa då individer känner större tillhörighet, till exempelvis i
sitt bostadsområde, och därmed upplever sig vara mindre ensamma. En känsla av
tillhörighet minskar ofta depression, speciellt hos äldre individer och hos individer i
områden med låg social status.
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I en rapport från Statens folkhälsoinstitut (FHI, 2003:60) visar en sammanställning ett
par grundfaktorer kopplade till utevistelse som är betydelsefulla för hälsan. Dessa
grundfaktorer är fysiska aktiviteter utomhus och själva utemiljöns positiva
hälsoeffekter. Gynnsamma effekter av utevistelse, särskilt i kombination med fysisk
aktivitet, har visat sig vara förbättrad sömnkvalitet, stärkt skelett och minskad
benskörhet, bibehållen muskulatur och rörlighet, förebyggande av hjärtsjukdom samt att
ångest och depression kan motverkas. I vårdsammanhang kan utevistelse i gröna miljöer
ge fördelar hos patienter med Alzheimer såsom ökad koncentrationsförmåga, minskat
diastoliskt blodtryck samt minskad depression och oro (FHI, 2003:60). Att vistas i
grönområden minskar även stress (Stigsdotter, Ekholm, Schipperijn, Toftager, KamperJørgensen & Randrup, 2010). Ulrich (1984) fann att patienter som genomgått en
operation återhämtade sig snabbare om de hade utsikt från sitt fönster mot grönområden
jämfört med patienter som hade utsikt mot en tegelvägg. De som hade utsikt mot
grönområden använde också färre och svagare värktabletter samt visade sig ha färre
negativa kommentarer i journalanteckningarna. I en svensk undersökning där deltagare
själva fick skatta sin hälsa i relation till att hypotetiskt ta bort vistelse i natur, sjönk
deras uppskattade hälsa signifikant (Norman, Annerstedt, Boman & Mattsson, 2010).

Effekter av trädgårdsterapi
Trädgårdsterapi har fördelen att kunna användas inom en rad olika områden kopplat till
återhämtning och läkningsprocesser samt individers utveckling. Genom att delta i ett
trädgårdsterapiprogram vistas också klienten utomhus och utsätts således för solljus.
Att exponeras för solljus kan vara sällan förekommande för de som vistas mycket
inomhus som exempelvis inom långvård (Baker, 2009). Brist på solljus kan resultera i
en ökning av depression och leda till sömnsvårigheter (Brawley, 2002). Trädgårdsterapi
kan också erbjuda möjligheten att stimulera tankeprocesser, utveckla kreativitet samt
hjälpa individen att upprätthålla fokus under tide n då denne lär sig nya kunskaper och
färdigheter (Baker, 2009). Både fin- och grovmotoriken påverkas positivt, av allt från
att plantera frön eller putsa plantor och rötter, till att gräva i jorden (Brawley, 2002).
Relf (2005) menar att interaktioner mellan deltagarna i gruppen i en trädgårdsterapi kan
uppstå på många olika nivåer såsom mellan terapeut-klient, klient-klient eller klienticke klient. Dessa interaktioner kan leda till en gradvis utveckling av tillit och
självkänsla, och kan i förlängningen överföras till klientens eget sociala nätverk.
I en studie av klienter med utmattningssyndrom (Johansson, Collinder & Gatzsche, 2008)
framkom att klienternas stresstålighet ökat och problem med oföretagsamhet och
koncentration minskat. Även behovet av att återhämta sig efter behandling hade minskat.
Trädgårdsterapi kan vidare vara ett fördelaktigt komplement vid klinisk depression
(Thorsen Gonzalez, Hartig, Patil, Martinsen & Kirkevold, 2011). Forskning på en
klientgrupp som av olika anledningar befann sig utanför arbetsmarknaden och genomgick

trädgårdsterapi, visade att deltagarna upplevde en känsla av identitet, mening och status
vilket genererade mer självförtroende, möjligheter att socialisera samt gav mer struktur
genom de dagliga rutinerna. Deltagarna poängterade och värdesatte också möjligheten
att få vistas ute, både genom att få fly fältet inomhus med dess restriktioner men
uttryckte även en längtan efter att få vistas i naturmiljöer (Aldrige, Sempik & Becker
2005).

Kriminalvård i Sverige
Fängelser har funnits sedan början av 1600-talet i Sverige, då med syfte att nyttja
dåtidens fångar som arbetskraft. Detta höll i sig till mitten av 1800-talet då fångar även
kunde dömas till fängelse utan straffarbete. År 1964 kom en ny lag om att behandling
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skulle äga rum under strafftiden. Den nya lagen innehöll bestämmelser om
frigivningsförberedelser, permissioner, besök, fritidssysselsättning, arbetsplikt och även
behandlingsundersökning. Lagen inleds med att ”intagen ska behandlas med fasthet och
allvar och med aktning för hans människovärde. Han ska sysselsättas med lämpligt
arbete och i övrigt få sådan behandling att hans anpassning i samhället främjas”
(Engström, Göransson & Arvidsson, u.å.).
Enligt Kriminalvården1 (2014) i Sverige är fängelse samhällets metod att straffa
individer som begår allvarliga brott. Efter att ha dömts till fängelse förlorar individen
sin frihet under en viss tid. Fängelsestraffet kan vara allt från fjorton dagar upp till
livstid, som i Sverige betyder att straffet tidigast efter tio år kan konverteras till ett
tidsbestämt straff. De individer som döms till ett straff i frihet placeras inom frivården
och kan vara villkorligt frigivna, ha samhällstjänst eller skyddstillsyn eller ha
övervakning via fotboja. Den största delen av de som döms i Sverige placeras inom
frivården. Enligt Brottsförebyggande rådet (2013) var antalet individer som intogs på
fängelse 9500 år 2012 och den genomsnittliga strafftiden var åtta och en halv månad vid
utdömda fängelsepåföljder. Totalt sett har dock antalet individer som dömts till fängelse
minskat sedan år 2003. Av de intagna var 93 % män och sju procent kvinnor och utav
dessa var fem procent ungdomar (15-20 år). En förskjutning i de högre åldersklasserna
skedde jämfört med år 2003 från åldersklassen 30-49 år till åldersklassen 50 år och
äldre. Kriminalvården2 (2014) uppger att medelåterfallsfrekvensen inom svensk
kriminalvård för alla som frigavs, oavsett strafftidens längd, från anstalt var 49 %.

Svensk kriminalvårds syfte
Kriminalvården skall hjälpa den intagne att anpassa sig i samhället samt att motverka
skador orsakade av en inlåsning. Svensk kriminalpolitik har som grundtanke att försöka
undvika inlåsning av individer då just inlåsning har skadliga effekter (Kriminalvården2 ,
2014). Interner på fängelser lider ofta av depression, känsla av hopplöshet och har en
förhöjd suicidrisk (Palmer & Connely, 2005). Kriminalvårdens viktigaste mål är att alla
insatser som görs skall verka till att den intagne inte skall återfalla i brott
(Kriminalvården2 , 2014). De intagna på fängelser har därför ett antal sysselsättningar
såsom utbildning och behandling och erbjuds även arbete för att vidmakthålla en så
normal tillvaro som möjligt. Den intagne får lära sig samarbeta med andra och ta
instruktioner genom dagliga rutiner, vilket är en förberedelse för livet efter strafftiden
och fungerar som en återfallsprevention. Många av de intagna har ofullständiga betyg
och får möjlighet att läsa in dem för att öka chansen till ett arbete efter att de lämnat
kriminalvården (Kriminalvården3 , 2014).
Behandlingsprogram finns inom våld, partnervåld, sexualbrott, kriminalitet samt
beroende och missbruk och kan vara beprövade metoder såsom 12-stegsprogrammet,
kognitiv beteendeterapi (KBT) eller motiverande samtal (MI). Programme n är
ackrediterade, vilket innebär att de prövats vetenskapligt, och en ständig
kvalitetssäkring pågår. Resultaten har hittills
visat att effekten av
behandlingsprogrammen är positiv då återfallen minskar. För att bli antagen till ett
behandlingsprogram måste den intagne vara motiverad att vilja ändra sin livsstil.
Intagna med medelhög till hög risk för återfall prioriteras och får delta i program
anpassade till deras problematik med en anpassad pedagogik. Det finns också ett
program för återfallsprevention (ÅP) som den intagne kan gå i efter att ha deltagit i ett
längre behandlingsprogram. ÅP syftar till att ge fördjupad övning i hanterandet av
risksituationer och behandlar kognitiva och beteendemässiga strategier
(Kriminalvården4 , 2014).
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Trädgårdsterapi inom kriminalvård
I USA har interner länge använts som arbetskraft i fängelseträdgårdar. Numera används
en del av dessa trädgårdar som terapeutiska trädgårdar med definierade kliniska mål
(Elings, 2006) i enlighet med Bakers (2009) definition av trädgårdsterapi. Syftet är att
internerna ska få arbetserfarenhet av trädgårdsarbete som de kan använda sig av när de
frisläpps (Elings, 2006). I Sverige finns några anstalter som använder sig av
trädgårdsarbete för de intagna. I telefonintervjuer med tre av anstalterna (Svartsjö-,
Tygelsjö- och Ystad Kriminalvårdsanstalt, KVA) som använder trädgårdar för sina
interner har dock ingen av dessa trädgårdar en utarbetad terapeutisk metod utan
trädgårdsarbetet består av trädgårdsrelaterade aktiviteter eller som en alternativ
sysselsättning och rekreation. Den anstalt som har flest trädgårdsrelaterade aktiviteter är
Tygelsjö KVA.

Intagnas hälsa
Relativt många av dem som är intagna i fängelse lider av psykisk ohälsa. Både i Sverige
och USA har forskning visat att cirka hälften av internerna lider av psykisk ohälsa i
någon form (James & Glaze, 2006; Kriminalvården5 , 2014). I en
sammanfattningsrapport om klienter med ADHD (Attention Deficit/Hyperactivity
Disorder, eller uppmärksamhetstörning/hyperaktivitetsstörning) inom Kriminalvården
visar Lundholm (2013) att förekomsten av ADHD ligger mellan 14-45 % hos manliga
vuxna kriminella (beroende på hur urvalet gjorts) och på en knapp tredjedel hos
kvinnliga interner på anstalt. I USA uppvisar mellan 23-30 % av interner på fängelser
depression (James & Glaze, 2006). Levander, Svalenius & Jensen (1997) genomförde
en studie med syfte att kartlägga förekomst av psykiska störningar. De kom fram till att
av de 103 deltagarna från sluten- och öppenvårdsanstalt uppfyllde tre fjärdedelar av de
intagna kriterierna för personlighetsstörning, 61 % för missbruk och 41 % (av de
svenskfödda deltagarna) kriterierna för dyslexi. Undersökningsledarna fann att en
tredjedel hade en så avsevärd ångestproblematik att psykiatrikontakt och eventuell
medicinering skulle vara befogad. I en norsk undersökning där interner själva fick skatta
sin upplevda psykiska hälsa uppgav 38 % att de upplevde psykisk ohälsa (Iversen, Sam
& Helvik, 2014).

3. Syfte, frågeställningar samt definitioner och begrepp
Syfte
Studiens syfte är att undersöka hur olika trädgårdsrelaterade program inom kriminalvård
kan vara utformade och hur dessa program påverkar de intagna.

Frågeställningar
1. Hur kan trädgårdsterapiprogram och program med trädgårdsrelaterade aktiviteter vara
utformade inom kriminalvård?
2. Vilka erfarenheter och upplevelser har intagna och personal på fängelser av dessa
program?
3. Vad säger forskningen om hälsorelaterade och andra effekter av sådana program?

Definitioner och begrepp
Trädgårdsterapi eller ”horticulture therapy” som terapin kallas på engelska har
definierats på flera sätt. Dessa båda definitioner som följer stämmer väl överens med
vad jag själv anser att en terapi i en trädgård bör innehålla och är de definitioner som
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vidare används i denna studie. Trädgårdsterapi kan enligt Baker (2009) definieras som
en process där kontakten med växter och trädgårdsrelaterat arbete gynnar välbefinnande
i kropp, själ och tanke och används som terapiform av professionella terapeuter,
sjukgymnaster, lärare, sjuksköterskor och andra socialarbetare. Relf (2005) beskriver
Horticultural theraphy gardens som:
“Horticultural therapy gardens are designed specifically for the use of patients for the
care and cultivation of plants as part of a treatment program. The goals of the program
vary from one facility to another and address physical, emotional, social or intellectual
needs of the patient. The goal may be as simple as ‘having fun’, something very
difficult for a large number of people in treatment, but certainly healing.” (p. 236).

Med trädgårdsrelaterade aktiviteter menas i denna studie aktiviteter kopplade till
trädgård och kan exempelvis vara utbildning om trädgård eller trädgårdsarbete i olika
former.
Kriminalvården använder benämningarna kriminalvårdsanstalt, anstalt och fängelse för
en och samma verksamhet. I denna studie har benämningen fängelse valts då det är en
vanlig benämning på Kriminalvårdens hemsida. I intervjun med Tygelsjö KVA
benämns fängelset som anstalt då intervjupersonen använde denna benämning.
Kriminalvården benämner de som avtjänar sitt straff på fängelse som intagna, vilket
också denna studie ämnar göra. I intervjun med Tygelsjös KVA benämns de intagna
undantagsvis som klienter då intervjupersonen använde denna benämning.
Hälsa har också definierats på flera sätt och World Health Organisation (2014)
definierar hälsa som fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande och inte bara frånvaro av
sjukdom. Nationalencyklopedin beskriver hälsa som ett ”svårdefinierbart begrepp vars
betydelse är vidare än frihet från sjukdom och skriver också att en allmänt omfattad
definition saknas”. Definitionen av psykisk hälsa som vidare refereras till i denna studie
är Sveriges kommuner och landstings (SKL, 2014) definition som lyder: ”Psykisk hälsa
handlar bland annat om att människor upplever sin tillvaro som meningsfull, att de kan
använda sina resurser väl, att de kan vara delaktiga i samhället och att de har förmåga
att hantera livets vanliga motgångar”. I denna studie används SKL:s (2014) definition
om de hälsorelaterade effekter som framkommit genom intervjuer och forskning.

5. Metod
För att få kunskap om den forskning som finns angående trädgårdsterapier och andra
trädgårdsrelaterade aktiviteter inom kriminalvård söktes relevanta artiklar i
samlingsdatabasen ”Discovery”. Denna samlingsdatabas omfattar en stor del av
onlinebibliotekets engelskspråkiga databaser med vetenskapliga artiklar som
huvudsakligt innehåll. Sökorden som användes var: ”horticulture therapy”, ”gardening”,
”garden”, ”prison garden”, ”jail garden”, ”jail”, ”prison”, ”inmate”, ”correctional”,
”depression”, ”ADHD”, ”psychiatric” och ”health” i flertalet olika kombinationer. För
att få ett så stringent underlag som möjligt kryssades rutorna ”academic journal” och
”peer reviewed” i samt fulltext och engelska som valt språk i sökmotorn. Vissa av
artiklarna fanns inte tillgängliga i databasen som fulltext men gick att söka upp via
sökmotorn ”Google”. I urvalet av de tolv som artiklar som hittades lästes artiklarnas
abstract för att utröna innehållets relevans och samtliga artiklar behölls.
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Artiklarna lästes via PDF på dator och summerades och analyserades. Även böcker
användes i denna studie samt rapporter, statistik och information från relevanta
internetsidor. Sökning efter relevant litteratur gjordes fortlöpande under studiens gång.
För att erhålla så hög reliabilitet och validitet som möjligt var ambitionen att söka dels
artiklar som var sakkunnigt granskade och publicerade i vetenskapliga tidskrifter, och
dels så nypublicerad litteratur skriven av så aktuella och ledande forskare som möjligt.
Under skrivandets gång har också syfte och frågeställningar ställts mot urval och
genomgång av litteraturmaterialet för att säkerställa att studien undersöker vad som är
avsett.
För att undersöka huruvida det finns terapiträdgårdar i Sverige gjordes intervjuer per
telefon med personal inom kriminalvården i landet. Urvalet skedde genom en
rundringning till olika svenska fängelser med frågan om det finns sådana trädgårdar. Då
det enligt kriminalvårdens personal fanns tre stycken anstalter med någon form av
trädgårdsrelaterad aktivitet gjordes telefonintervjuer med personal vid dessa tre
anstalter: Tygelsjö-, Svartsjö-, och Ystad kriminalvårdsanstalt (KVA). Kompletterande
intervju gjordes senare med anstalten Tygelsjö KVA då denna verksamhet innehöll flest
trädgårdsrelaterade aktiviteter. Valet av fängelset med terapeutisk verksamhet i USA,
Rikers Island, gjordes på basis av att det var det enda fängelset som benämnde sin
verksamhet som terapi, för att programmet med trädgårdsterapi funnits länge samt var
väl omskrivet i press. Valet av fängelset med trädgårdsrelaterad aktivitet i USA, San
Quentin, gjordes också på basis av att det funnits länge och var refererat till i både
böcker och press. Två exempel, Tygelsjö KVA och San Quentin, togs med för att ge
bredd och kunna jämföra olika program. Önskvärt hade också varit att kunna jämföra
två fängelser med trädgårdsterapiprogram. Alla tre exempel av de ovanstående
programmen valdes att studeras mer djupgående snarare än att ta med många små
exempel i studien.
För att undersöka personal på fängelsers erfarenheter och upplevelser av terapiprogram
och program med trädgårdsrelaterade aktiviteter, sammanställdes fem öppna
intervjufrågor. Exempel på fråga från intervjun: “What do you think is beneficial (if
any) with gardens/gardening activities in prisons/jails?” (för resterande frågor se bilaga
1). Frågorna fokuserade på de upplevda effekterna av dessa program. Intervjuerna
skickades via mejl till sammanlagt 24 fängelser: 21 fängelser i USA, två i England och
ett fängelse i Norge som hade någon form av trädgårdsaktiviteter för de intagna. För att
hitta dessa fängelser gjordes sökningar på sökmotorn Google med sökorden
”horticulture”, ”garden”, ”prison” och ”jail”. Sammanlagt tio personer svarade på
mejlintervjun, åtta svar från USA, ett svar från England samt svar från det norska
fängelset. Av den personal som svarade var sex män och två kvinnor. Av dessa var tre
stycken chef på fängelserna, en avdelningschef, en var instruktör/lärare, en chef för
kommunikation, en terapeut och chef för fängelsets terapiprogram, en före detta chef
och utvecklare av fängelsets terapiprogram, en chef över de intagnas aktiviteter, arbete
och utbildning och en var tillförordnad chef på kansliet för hållbarhet. I analysen av
detta material kunde fem tydliga teman urskiljas: stolthet över sin personliga insats,
erfarenheter att ta med vid aktuell frisläppning – leda till arbete, uppskattning av att få
komma utomhus, kontakt med samhället samt upplevda effekter av de
trädgårdsrelaterade aktiviteterna.
Intervjuer med intagna var av etiska skäl inte möjligt. Tack vare att ett material kunde
erhållas från fängelset i Maidstone, där intagna tidigare formulerat sig kring sina
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upplevelser och erfarenheter av trädgårdsrelaterade aktiviteter gick frågan ändå att
belysa. Detta material erhölls via
mejlkorrespondens med
fängelsets
chefsträdgårdsmästare. Syftet med att använda materialet var att undersöka vad de
intagna själva hade för upplevelser och erfarenheter av det trädgårdsrelaterade
programmet i fängelset. Detta material bestod av fem manliga intagnas nedtecknade
berättelser av hur arbetet i fängelsets trädgård påverkat dem. I analysen av detta material
kunde sex tydliga teman urskiljas. De sex temana bestod av: tacksamhet över att få delta
i trädgårdsarbetet, glädje över trädgårdsarbetet, stolthet över sin personliga insats,
erfarenheter att ta med vid aktuell frisläppning, tacksamhet över personalens
hjälp/uppmuntran samt upplevda effekter av de trädgårdsrelaterade aktiviteterna.
Bilderna i studien, förutom bilderna från fängelset Maidstone, söktes på sökmotorn
Google. Pressansvariga mejlades eller ringdes upp med förfrågan om att få använda
materialet. Berättelserna från de intagna i fängelset Maidstone samt bilderna erhölls från
fängelsets chefsträdgårdsmästare. Inledande dikt erhölls från chef för The GreenHouse.
Allt material återges med tillstånd från respektive fängelse.

6. Resultat
Hur kan ett trädgårdsterapiprogram inom kriminalvård vara utformat?
The GreenHouse, Rikers Island
Rikers Island i New York är ett
av de största fängelsekomplexen i
världen
med
sina
tio
fängelsebyggnader fördelade på
168 hektar. Fängelset innehar
cirka 20 000 interner varje dag
året om och 65 % av dessa
återvänder till fängelset årligen.
På fängelset har trädgårdsterapi i
olika former funnits sedan 1986. I
ett
samarbete
med
The
Horticultural Society of New
York bildade New York City
Department of Correction 1996
The GreenHouse, trädgård och växthus. Bildkälla: Hilda Krus
ett fast jail-to-street program
(från fängelse till frihet fritt översatt), The GreenHouse. Detta program har som syfte att
minska frekvensen av brottsåterfall, och trädgårdsterapi används som huvudsakligt
redskap för att förbereda klienterna för ett liv utanför fängelset. Fokus ligger på att
skapa så många tillfällen som möjligt för de intagna att anknyta till samhället och sitt
bostadsområde för att underlätta återanpassningen (Jiler, 2006).
Programmet innehåller tre delar: trädgårdsterapi, trädgårdsinriktad yrkesutbildning och
trädgårdsrelaterad utbildning. De intagna varierar i ålder från sexton år till seniorer med
olika kulturella bakgrunder och utbildningsnivå, och har blivit dömda för varierande
brott. Av denna anledning anpassas programmet efter den intagnes behov. Både dömda
intagna såväl som häktade deltar i programmet. På Rikers Island avtjänar de dömda
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intagna sitt straff under ett år eller mindre, och de intagna deltar i programmet allt ifrån
fyra veckor upp till åtta månader. De intagna har ett datum för frigivning fastställt och
därför inkluderas frisläppnings- och yrkesförberedelser i programmet. Både kvinnor och
män deltar i programmet men vistas aldrig tillsammans. De intagna som är häktade och
väntar på att få sitt fall behandlat i rätten kan kvarhållas i häkte upp till sju år innan de
döms och har således inget frisläppningsdatum. Dessa intagna kan delta i programmet
allt ifrån en vecka till två-tre år innan de automatiskt förflyttas till en annan byggnad.
Under tiden i häktet åker dessa intagna fram och tillbaka till domstol och ka n riskera
mycket långa fängelsestraff om de döms. Dessa intagna genomgår samma program vid
sidan av gymnasiestudier men utan planering för frisläppning. Då dessa ofta unga män
är absorberade av orostankar på framtiden handlar arbetet i trädgården till stor del om
att hitta aktiviteter som får dem att tänka på annat än den nuvarande situationen och att
bringa hopp säger H. Krus, chef och terapeut på The GreenHouse (personlig
kommunikation, 17 november, 2014).
För att delta i programmet måste den intagne hålla sig till regler såsom att komma i tid
och av säkerhetsmässiga skäl inte ta med sig något från trädgården, inte ens kryddor
eller en blomma. Att få arbeta i trädgården ses som ett privilegium och den intagne får
ansvar och uppgifter att sköta precis so m på en arbetsplats. Deltagarna i programmet
förväntas också vara uppmärksamma i klassrummet, göra prov och fullfölja uppsatta
mål. Kvinnor och män får inte heller ha någon som helst kontakt vilket kan ske under
förflyttning till och från trädgården och heller inte ha tre obestyrkta frånvarotillfällen.
Bryter den intagne mot någon regel blir denne avstängd från programmet (Jiler, 2006).

Hilda Krus, terapeut och chef på ”The GreenHouse” tillsammans med en av de intagna.
Bildkälla: Lindsay Morris

Trädgårdsterapiprogrammet huserar på 8000 kvadratmeter med trädgård, växthus och
klassrum. I dessa klassrum får de intagna lära sig växtkunskap, ekologi,
trädgårdsmästarkunskap, konstruktions- och trädgårdsdesign. I trädgården som är
anlagd och delvis designad av de intagna får de intagna omsätta och träna på sin
kunskap från klassrummet tillsammans med personal. Förutom exempelvis plantering,
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skörd och anläggning bygger och underhåller de intagna parkbänkar, lådor, kärror och
så vidare. De intagna bygger också fladdermushus, fågelmatare och olika planteringslådor i trä som sedan placeras i skolor, parker och olika boendeområden. Detta för att
upprätthälla kontakten mellan stadens invånare och naturen, vilket är en stor och viktig
del i arbetet. Överskottet av grönsaker och kryddor som odlats går därför också till
soppkök och center för hemlösa på Manhattan. Plantorna som odlas och drivs upp går
till skolor, parker, vårdinrättningar, bibliotek och annan kommunal verksamhet (Jiler,
2006).
När de intagna frisläpps från fängelset får de en möjlighet att gå med i ”The
GreenTeam” som är ett handlett yrkespraktikprogram. Detta program skall hjälpa
nyligen frisläppta individer att återanpassas och ge dem möjlighet att få arbete inom
trädgård. Programmet innehåller betald praktik tillsammans med personal,
jobbsökarkurs, placering på en arbetsplats samt eftervård. Under praktiken utförs oftast
arbete i New Yorks kommunala parker men också i samarbete med icke vinstdrivande
företag. Arbetet kan bestå av basskötsel av parker, installation av planteringslådor och
dylikt som byggts i The GreenHouse, konstruktion och installation av gröna tak, design
och anläggning i parker eller vid en ny byggnad. Denna förberedelse för
arbetsmarknaden är mycket viktig för de frisläppta individerna, då arbetet håller dem
produktiva och sysselsatta i den svåra perioden av återanpassning som ickekriminell i
samhället. Trädgårdsterapiprogrammet tillsammans med insatserna efter fängelsetiden
bidrar alltså båda med uppbyggnaden av de färdigheter, självförtroende och den
motivation som krävs för en lyckad återanpassning till arbetsliv och samhälle (Jiler,
2006).

Hur kan program med trädgårdsrelaterade aktiviteter vara utformade inom
kriminalvård?
The Insight Garden Program, San
Quentin
The Insight Garden Program (IGP) på
San Quentinfängelset i Kalifornien
startades 2003 i ett samarbete med San
Quentin State Prison och är inriktat på
rehabilitering genom organisk odling.
De intagna får själva välja om de ska
vara med i programmet där de lär sig
att
hantera
livet
genom
ansvarstagande, disciplin, mindfulness
och genom att arbeta tillsammans i
grupp. De intagna lär sig om sig själva
genom naturen. Programmet har en
holistisk syn som fokuserar på ”den Bild av innehållet i ”Insight Garden Program”.
inre
trädgårdsmästaren”
där Bildkälla: Elka Vera för Insight Garden Program
emotionella
processer
bearbetas
genom ekoterapi, meditation och läkning med hjälp av naturen. Frösådder står för
metaforen förändring, ogräs och skadeangrepp står för utrensning av individens
psykiska ”ogräs”. Metaforerna ska bidra till att den intagne ska kunna behärska sina
egna ”skadeangrepp” för att kunna blomstra som individer och samhällsmedborgare. I
blomster- och köksträdgården praktiserar den ”yttre trädgårdsmästaren” organisk
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odling, ekologi och humanekologi samt lär sig om hur arbete i den gröna sektorn
fungerar (IGP1 , 2014). En av de före detta intagna beskriver ”the inner garden” under
rubriken ”testimonials” på IGP:s hemsida:
While I was in prison with the IGP, I learned about the “inner garden” which is inside
of us all. Meditating, calming down and thinking before I react and learning the
consequences of life, and the challenges that life has to offer you really helped. I learned
to skills to manage the things that try me. Being in the program helped me to calm down
and have patience.

På schemat står anläggning, design, bevattning, plantering, förökning och ekonomi.
Genom att arbeta i den organiska trädgården lär sig de intagna också om sin egen
inverkan på miljön. Då relationsbyggande är en mycket viktig grundsten i programmet
deltar de intagna i att skapa schema, i beslutsfattande och i planeringen av lektioner.
Arbetet i fängelset kräver samarbete med en rad olika intressenter, allt ifrån
fängelseledning till samarbetsorganisationer som knyter ihop fängelset med samhället
utanför. I och med detta samarbete hjälper IGP till att alstra en kollektiv omsorg från
individ till individ och om miljön såväl som förståelse för olikheter mellan individer och
andra kulturer. En av dessa samarbetsorganisationer är Planting Justice som lär ut
permakulturodling (IGP2 , 2014). Under 2013 var 30 deltagare från IGP inskrivna på en
kurs där de lärde sig om design, planering, tillämpning och underhåll av inhemska
växter i fängelsets blomsterträdgård. År 2010 anställde även Planting Justice en av de
före detta intagna på programmet (IGP3 , 2013). Genom organisk odling, ekoterapi och
relationsbyggande får den intagne således erfarenheter och kunskap i att förstå sig själv
och andra, sin egen inverkan på miljön och samarbete vilket förhoppningsvis ska leda
till en återanpassning i samhället.

Anstalten Tygelsjö i Sverige
Tygelsjö är en öppen anstalt för män i blandade åldrar med 65 platser. Anstalten ligger
i närheten av Malmö och byggdes 1947 som en lokalanstalt/fångvårdskoloni (så
benämndes fängelset då). Tygelsjö har varit en lantbruksanstalt från start, så som
växthusanläggningen ser ut idag har den gjort sedan 1992. Första växthuset byggdes på
1950-talet och den fanns kvar ända in på 1980-talet. Anstalten har även haft sin
snickeriverkstad ända från starten. Tygelsjö är omgiven av häckar istället för staket och
klienterna har fri tillgång till redskap, från sekatörer till röjsågar och andra maskiner.
Säkerheten bygger på personalens närvaro och kommunikationen mellan klient och
personal. Vårdarna gör också säkerhetsmässiga dagliga kontroller av anstalten. (S.
Lindahl Holmberg, personlig kommunikation, 21 oktober 2013, 14 november, 2014). På
anstalten finns flera ackrediterade behandlingsprogram, en föräldrautbildning och
utbildning på olika nivåer såsom svenska för invandrare, läs- och skrivträning,
vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå varav en utbildning är naturbruk
med inriktning på trädgård och i mån av resurser även utbildning på högskolenivå. Som
fritidssysselsättning finns tillgång till gym och hobbyverksamhet, minigolf samt fotboll
och andra bollsporter. Klienterna sköter själva de dagliga hushållssysslorna såsom
städning, tvätt och matlagning i vad som kallas självförvaltning. Den dagliga
sysselsättningen består av arbete inom anstaltens handels trädgård, träindustri, tvätteri,
städ och kökshandräckning (Kriminalvården6 , 2014).
En klienthandläggare kommunicerar med klienterna angående vilket arbete som kan
passa dem och i samråd med denne kan klienterna komma att arbeta i trädgården som
främst är inriktad på produktion. Vart klienten blir placerad beror också på tillgång och
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efterfrågan på arbete inom de olika verksamheterna på anstalten. Av anstaltens 65
klienter är cirka 25-30 arbetsplacerade i handelsträdgården. De som är inskrivna på
naturbruksutbildningen deltar inte i det dagliga arbetet i trädgården men kan ha viss
sysselsättning kopplat till utbildningen i trädgården. Runt fjorton klienter arbetar
dagligen i trädgården, de flesta på heltid. Personalen som arbetar med klienterna i
handelsträdgården består i dagsläget av fyra produktionsledare, en hortonom, en
trädgårdsingenjör samt två personal som är upplärda på anstalten. Trädgårdens yta är ca
10000 kvadratmeter, varav växthusen upptar 6000 kvadratmeter och trädgårdslanden
4000 kvadratmeter. Ihop med växthusen finns en byggnad med fikarum, kontor och
omklädningsrum. Det finns även en maskinhall med förvaring till trädgården
tillsammans med en del som används av snickeriet. Snickeriverkstaden finns i två
byggnader och i en byggnad finns Lärcentrum där klientutbildningen håller till. Arbetet
i trädgården är produktionsinriktat vilket betyder att det som odlas går till försäljning till
grossister och blomsterbutiker. Vinsten av försäljningen redovisas i handelsträdgårdens
budget som är en del av anstaltens budget (S. Lindahl- Holmberg, personlig
kommunikation, 14 november, 2014).

Tygelsjös vinnarbidrag i Malmö Garden Show. Bildkälla Kriminalvården

En typisk dag för klienterna i trädgården börjar med morgonsamling och
närvarokontroll. Produktionsledarna har dessförinnan haft ett möte och planerat dagen.
Sedan bestäms vem som gör vad och arbetsuppgifter delas ut, vissa startar självmant
och vissa behöver stöd. Arbetet under dagen kan bestå av skötsel i samband med odling
av prydnadsväxter, bevattning, gräsklippning, skörd av tulpaner, städning av lokaler,
packning av blommor och så vidare. Arbetet varierar beroende på årstid och innan jul är
det packning av hyacinter, jultulpaner och julstjärnor samt produktion av dörrkransar,
juldekorationer och julgrupper. Ett par veckor efter detta skördas tulpaner fram till påsk
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och från februari till april börjar plantering av sommarblommor, pelargoner och amplar.
Anstaltens naturbruksutbildning deltar också i den årliga utställningen under Malmö
garden show i temat ”balkongutställning” och arbetet med utformningen påbörjas redan
under vinterhalvåret. Klienterna står för idén om temat och designen av balkongen, de
ritar ett förslag på design och gör moodboards som används i processen från idé till
färdig utställningsbalkong. Klienterna bygger även upp utställningen samt river den på
plats. Denna del ingår som en del av kurserna i Trädgårdsanläggning på
Naturbruksutbildningen. I juni 2014 vann anstalten guld i tidningen Metro bostads
balkongtävling under showen (S. Lindahl-Holmberg, personlig kommunikation, 14
november, 2014). Det finns ingen uttalad terapeutisk ansats med trädgårdsarbetet men
karaktären på sysselsättningen är arbetsträning och som en bieffekt av denna, social
färdighetsträning. Viktigast med trädgården är att den skapar många
sysselsättningstimmar för klienterna säger S. Lindahl-Holmberg (personlig
kommunikation, 14 november, 2014).

Vilka erfarenheter har intagna och personal på fängelser av program med
trädgårdsterapi och trädgårdsrelaterade aktiviteter?
Personal på fängelset Rikers Island angående deras trädgårdsterapiprogram
The GreenHouse
På The GreenHouse bidrar det terapeutiska trädgårdsarbetet till att dämpa ilska och
våldsamt beteende enligt Jiler (2006). Vid personlig kommunikation beskriver J. Jiler
(17 november, 2014) att självkänslan ökar hos de intagna, speciellt tydligt är det hos de
kvinnliga intagna som knappt har någon självkänsla när de kommer till fängelset.
Kvinnorna kommer ofta från förhållanden där splittrade hem, droganvänd ning,
omhändertagna barn och prostitution är en del av vardagen. I trädgården åstadkommer
kvinnorna prakt och fägring genom sitt odlande jämfört med vad de som regel
åstadkommit tidigare i sitt liv, som oftast bestått av förtvivlan och misär:
They have little or no self esteem. But in the garden they are growing food, flowers,
beautiful landscapes that people from higher up officers, to govt. officials, to members
of the press are commenting how beautiful their work is. In a short period they become
proud of what they do and who they are - gardeners!!!

Trädgårdsarbetet ger också de intagna tid att reflektera över sitt forna liv. Många har
under större delen av sitt liv fått höra att de inte duger och inte gör någon nytta.
Erfarenheten och kunskapen som genereras från trädgårdsarbetet stärker de intagna
likväl som vetskapen och erfarenheten att de kan skapa en vacker och producerande
trädgård (J. Jiler, personlig kommunikation, 17 november). Vid personlig
kommunikation, som ligger till grund för resten av detta avsnitt, beskriver H. Krus
(personlig kommunikation, 17 november) att de intagna uppmuntras och lär sig ansvar
genom att ta hand om en planta eller en del av trädgården, beroende på hur mycket
ansvar och press som är lämpligt för tillfället. Med lagom mycket ansvar kan individen
få ta hand om något levande, en planta eller ett träd, som responderar på omvårdnad
men samtidigt inte kräver så mycket tillbaka. Genom detta kan individer med lågt
självförtroende få känna att de lyckas med något vilket kan generera ett högre
självförtroende. Att känna sig behövd i trädgården kan vända negativa tankar och
erfarenheter såsom att ge upp innan man som individ försökt.
Trädgården ger också både omedelbar och fördröjd belöning genom att individen kan se
vad denne åstadkommit för stunden, men också förväntan inför vad som komma skall.
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Tålamodet får prövas genom väntan och efter detta kommer belöningen. Om något går
fel i trädgården kan individen oftast rätta till misstaget och samtidigt få uppleva att
misstaget inte är så allvarligt. På så sätt kan den intagne lära sig genom misstagen men
inte behöva bli förkrossad. Då trädgården
Have these new skills and knowledge
upplevs som inbjudande och förlåtande
increased your feelings of
kan trädgårdsarbetet också hjälpa den
self-confidence or self-worth?
intagne att reducera spänningar och stress.
När de intagna tagit till sig kunskaper om
Not at all
trädgården och lyckats med sina plantor
eller ansvarsområden i trädgården känner
22%
A little
de också stolthet. Detta kan i sin tur
generera uppmuntran att söka positiv
78%
återkoppling
snarare
än
negativ
A lot
uppmärksamhet, vilket kan ha varit fallet i
det tidigare kriminella livet. Trädgården
Figur 1 Exemp el av utdrag från sammanställda
ger också en sensorisk upplevelse i form
frågeformulär, The GreenHouse
av syn-, smak-, lukt-, hörsel- och
känsloupplevelse. Genom att upptäcka nya användningsområden för det som odlats,
som att smaka örtte för första gången, en ny grönsak eller att göra en hudvårdsprodukt
kan de intagna uppmuntras att ta bättre hand om sig själva.
I programmets egna undersökningar om vad de intagna lär sig och vilka eventuella
beteendeförändringar som uppstår framkommer bland annat att merparten (62 %) av de
intagna vid första tillfället de fyller i frågeformuläret inte tänkt på trädgårdsarbete i
yrkesmässiga termer. Inte heller som något som går att idka på fritiden. När de intagna
fyller i frågeformuläret vid programmets slut kan 78 % tänka sig att fortsätta på The
GreenTeam, 17 % kanske kan tänka sig detta medan sex procent inte kan tänka sig
detta. På frågan hur viktig den nya erfarenheten och kunskapen om trädgårdsodling är,
svarar 44 % att de hoppas på ett yrke inom trädgård, en dryg tredjedel säger att
programmet hjälpt dem att förstå att de kan lära sig saker om de vill och en dryg
femtedel vill använda sin nyförvärvade kunskap till sin egen trädgård eller till sina
inomhusväxter. Nästan fyra av fem att svarar att de nya erfarenheterna och kunskaperna
har ökat den intagnes självförtroende eller egenvärde mycket (se figur 1). På frågan
”efter att ha arbetat i trädgården/växthuset, är det någon skillnad i hur du tänker om din
hälsa?” svarade 45 % att de ville lära sig mer om naturens helande kraft, 27 % att de var
motiverade att äta mer grönsaker och örter, 18 % att de ville börja motionera eller
fortsätta motionera, fem % att de ville ta hand om sig själva bättre men inte visste hur.
Övriga fem % hade inte svarat. På frågan om attityden till arbete har förändrats efter
deltagandet i programmet svarar 62 % att trädgårdsodlandet inspirerat till att söka jobb
som de kan tycka om, en tredjedel vill ha en karriär inom trädgård, fem procent hade
alltid tyckt om att arbeta och resterande fem procent brydde sig inte om arbete. Svaren
från frågeformulären visar följaktligen förändringar i attityd till sig själva i förhållande
till den egna hälsan och självuppfattning samt förändrad attityd rörande framtidsplaner.

Personal angående trädgårdsrelaterade aktiviteter i fängelser
I svaren på intervjufrågan angående vilka trädgårdsrelaterade aktiviteter fängelserna
hade, framkom både aktiviteter i trädgård och odlingar såväl som i klassrum.
Exempelvis berättade B. Breit, kommunikationsansvarig på fängelset Cook County Jail
(personlig kommunikation 8 november, 2014) att fängelset skötts av intagna under 20 år
som samtidigt lär sig trädgårdsarbete både ute på fältet och i klassrummet. När
programmet växt sig större har fler aktiviteter lagts till förutom sådder, plantering, skörd
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och annan skötsel och omfattar nu även lektioner med marknadsföring och försäljning
kopplat till trädgård. Den årliga produktionen på drygt elva ton grönsaker från
trädgården går till försäljning till restauranger och marknader. Vinsten går tillbaka till
programmet och dess vidareutveckling. Fler aktiviteter som framkommer från andra
fängelser
är
jordbruk,
skogsbruk,
trädgårdsanläggning,
biodling
med
honungsproduktion, samarbeten med skolor och icke kommersiella organisationer.
Arbetet i trädgården och i klassrummet kunde också vid tre fängelser leda till att den
intagne fick diplom/certifikat. Fyra av fängelserna donerade också grönsaker och
plantor till olika hjälporganisationer i närområdet.

Fängelset Cook County Jail’s takodling av grönsaker. Bildkälla: Ramon Gonzalez för “The Guardian”

Två teman framkom när personal på fängelser skattade hur de trodde att de intagna
uppfattade att vistas i trädgården och utföra trädgårdsrelaterade aktiviteter. Dessa två
teman var ”stolthet över sin personliga insats” och ”uppskattning av att få komma
utomhus”. Sex av personalen skattade att de intagna var stolta över sina insatser med
kommentarerna att de intagna uppskattade att få starta ett projekt, se projektet växa och
bära frukt men framförallt avsluta det och få en k änsla av fullbordan. Då fängelserna
donerade plantor och grönsaker till närområden kunde de intagna också känna stolthet
att de bidrog till något gott. Fem personal nämnde att deltagandet i de
trädgårdsrelaterade aktiviteterna gav hopp om att kunna få arbe te inom
trädgårdsindustrin baserat på deras erfarenheter i fängelset. Nio personal uppgav att de
intagna uppskattade att få komma utomhus och två personal, baserat på konversationer
med intagna uppgav att de hade en väldigt positiv upplevelse av trädgården. M.
Dumont, Salt Lake County Jail Horticulture Program (personlig kommunikation, 24
november, 2014) berättar:
The prisoners really enjoy participating in the program and it is a highly sought after
position. We usually have a long waiting list of prisoners trying get into the program.
They work very hard while in the garden, but appreciate the opportunity to work, the
additional time outside, and intrinsic rewards they receive (accomplishment,
achievement, giving back to the community, doing something that benefits others,
etc…).
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På frågan om vilka effekter personalen ansåg att de trädgårdsrelaterade aktiviteterna
genererade svarade fem att klimatet på fängelserna blev lugnare efter att de intagna
ägnat sig åt trädgårdsrelaterade aktiviteter. En personal svarade att de intagnas
kommunikationsförmågor hade förbättrats då de kommunicerade mer med personalen,
varandra och besökare på fängelset. Två personal svarade att trädgårdsarbetet hjälpte de
intagna att slappna av och erbjöd dem något positivt att delta i. Fyra personal nämnde
att förutom att de intagna lärt sig arbetserfarenheter av trädgårdsarbetet, så kunde detta
även leda till arbetstillfällen vilket enligt deras erfarenheter var fallet. Heltidsarbete
ansågs minska risken för återfall i brott. Fyra personal ansåg att de intagnas självkänsla
ökade. Två personal ansåg att de trädgårdsrelaterade aktiviteterna bidrog till att odla en
känsla av anknytning till samhället och sitt närområde då de intagna bidrog med plantor
och framförallt producerade färska grönsaker som bland annat gick till
hjälporganisationer och hemtjänst.

Fängelset Salt Lake County Jail Horticulture Program som producerar obesprutade grödor åt
pensionärer inom hemtjänst. Bildkälla: Salt Lake County Jail

Även att trädgårdsarbetet som metafor för att kunna växa och påverka livet, hjälpte de
intagna med en känsla att de kunde förändra och påverka sitt liv vilket tre av personalen
uttryckte. En personal uttryckte även att arbetet i trädgården hjälpte till att skapa en
trevlig och välskött miljö vilket var gynnsamt för de intagna. Den norske fängelsechefen
T. Eberhardt (personlig kommunikation, 11 november, 2014) uttalar sig om gynnande
miljöer: [Trädgårdsrelaterade aktiviteter…] ”…generates a common area for both staff
and inmates. Normal prison environment is grey and cold and creates bad climate. More
prisons should put more resources into green areas and activities. That will probably
lead to less violence and drugs.”
På Tygelsjös anstalt beskriver S. Lindahl Holmberg (personlig kommunikation, 14
november, 2014) att de intagna upplevs mer tillfreds med sig själva och att hon kan se
och höra hur ett intresse för trädgård har väckts. De intagna kan exempelvis berätta att
de varit med familjen och handlat blommor och fått ge råd under inköpet och tipsat om
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växtens kvalitet och på så sätt kan det märkas att den intagne tagit till sig information
eller som S. Lindahl Holmberg säger ”att det hänt något”. De intagna säger att
trädgårdsarbetet hjälper dem sova bättre, att hantera vardagen på ans talten och denna
typ av jobb gjort tiden uthärdlig och har i allmänhet positiva kommentarer om de
trädgårdsrelaterade aktiviteterna. En yngre kille med diagnosen ADHD som tyckte
mycket om att klippa gräs hade exempelvis skojat om att ta bort knivarna på
gräsklipparen och fortsätta köra maskinen på vintern.

Intagnas erfarenheter och upplevelser av trädgårdsrelaterade aktiviteter i
fängelset Maidstone, England
I materialet från fängelset Maidstone där fem intagna själva fått reflektera och skriva
ner vad trädgårdsarbetet betytt för dem under tiden i fängelset framkom fem teman.
Dessa teman var ”tacksamhet över att få delta i trädgårdsarbetet”, ”stolthet över sin
personliga insats”, ”erfarenheter att ta med vid aktuell frisläppning”, ”tacksamhet över
personalens hjälp/uppmuntran” samt ”upplevda effekter av de trädgårdsrelaterade
aktiviteterna”. Alla fem intagna uttryckte en känsla av tacksamhet över att fått delta i
trädgårdsarbetet. Tre av de fem uttryckte en känsla av stolthet över det man som individ
åstadkommit i trädgården med kommentarer som ”… makes me feel very satisfied and
extremely appreciated, is an absolutely unique feeling”. Då fängelset fått pris för mest
välskötta fängelseträdgård i England och Wales 2014 av det prestigefyllda
”Windlesham Trophy Competition” var också detta något som de intagna kände mycket
stolthet över. Fyra av de fem uttryckte att de skulle ha nytta av erfarenheten från
trädgårdsarbetet på ett eller annat sätt när de frisläpptes, det praktiska arbetet eller
genom samarbetet med andra
intagna. Tre av de intagna uttryckte
glädje över att få arbeta i trädgården
med kommentarer såsom “I really
enjoyed working in the gardens here
at Maidstone, it has given me the
opportunity to be close to nature
and the importance of gardening,
both the decorating aspect and
cleaning aspect. It has been a real
pleasure.” Tre av de fem uttryckte
känsla
av
tacksamhet
mot
chefsträdgårdsmästaren
på
fängelset. En av kommentarerna var
”Thanks to my boss for his patience
and understanding, I never feel
hopeless when I am around him. He
från fängelset Maidstone’s vinnarträdgård
never looks down on us and he lets Bild
Bildkälla: HMP Maidstone
us feel like a human being”. Andra
uttryckte att chefsträdgårdsmästaren hade ett stort hjärta, sporrade de intagna i arbetet
och skulle ha en eloge för de erfarenheter han lärde ut. Angående vilka effekter de
trädgårdsrelaterade aktiviteterna haft, enligt de intagna, nämndes förbättring av att
samarbeta i grupp, förståelse av grupprocesser, förståelse för andra individer och för
andra individers åsikter, kulturer och religioner samt att trädgårdsarbetet hjälpte till
stresslindring och en känsla av lugn.
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Vad säger forskningen om hälsorelaterade och andra effekter av program med
trädgårdsterapi eller trädgårdsrelaterade aktiviteter i fängelser?
Effekter av trädgårdsterapi i fängelser
Forskning inom trädgårdsterapi kopplat till kriminalvård är relativt småskalig än så
länge. Forskningen har dock visat på en del positiva effekter såsom att internerna lärt
sig olika färdigheter som problemlösning, beslutsfattande och sociala färdigheter.
Internerna har också visat sig bli mindre fientliga i sin attityd och fått uppleva en känsla
av framgång som hjälpt till att bygga upp självförtroende och självkänsla (Elings,
2006). Terapeuter som arbetat med interner med bekymmer som misstänksamhet mot
omgivningen och med introverta sidor, där de intagna vid sidan om samtal också arbetat
i trädgård, beskriver att internerna blev mer benägna att starta konversationer när dessa
var centrerade runt trädgård och ekologisk odling. Interner som var blyga och känsliga
blev mer pratsamma när de tillfrågades om sitt deltagande i ett terapeutiskt
trädgårdsprogram (Richards & Kafami, 1999). I ett par fängelser I USA där det finns
tillgång till terapi och/eller yrkesinriktade program har forskning visat att både interner
och personal gynnas både psykiskt och fysiskt. Även om trädgårdar inte kan lösa alla
stress- och hälsorelaterade problem som är associerade med att vara inlåst, kan ändå
effekterna mildras och samtidigt förbättra förmågan att hantera livet innanför murarna
(Lindemuth, 2007).
En longitudinell studie som gjordes med deltagare i trädgårdsterapi på ”The Garden
Project”, San Francisco County Jail, och en annan terapeutisk jämförelsegrupp, visade
att de individer som deltagit i ”The Garden Project” hade minskade symptom på
depression, minskat droganvändande, minskad fientlighet och till viss del minskat
riskbeteende samt större benägenhet att söka hjälp (Rice & Remy, 1998). På ett fängelse
i Texas fick kvinnliga intagna gå ett kombinerat program som innehöll ett yrkesinriktat
trädgårdsmästarprogram och trädgårdsterapiprogram. I jämförelse med kontrollgruppen
som inte gick detta program, visade resultatet att kvinnor som var droganvändare hade
ökat sitt inre kontrollfokus och sin livstillfredsställelse. Skillnaden mellan
kontrollgrupperna var inte signifikant gällande självkänsla, generaliserat kontrollfokus
och situationsbaserat kontrollfokus hos kvinnor som inte var droganvändare. Båda
grupperna ökade dock sin självkänsla och livstillfredsställelse mellan mätningarna
(Migura, Whittlesey, & Zajicek, 1997). I en studie på ett ungdomsfängelse i Texas
framkom att de intagna efter att ha ingått i ett terapeutiskt trädgårdsprogram hade
minskat aggressivt beteende, stress och ångest. Självkänslan hade ökat såväl som
förmågan att samarbeta. Ungdomarna hade också fått insikt om sig själva genom
trädgårdsarbetet (Sandel, 2004) “the juveniles really could see the benefits of growing
healthy and strong, without the need for chemicals (Sandel, s. 127, 2004).”

Effekter av trädgårdsrelaterade aktiviteter i fängelser
I ett program där ungdomsbrottslingar inom frivård fick prova på ett trädgårdsinriktat
program i skolan under sjutton veckor i Virginia, USA uppmättes positiva förändringar.
Läroplanen innehöll bland annat föreläsningar av professionella inom olika delar av den
gröna sektorn, arbete i trädgård och växthus, studiebesök i anlagda trädgårdar och arbete
i dessa samt konstruera och designa bänkar. Det praktiska schemat var utformat så att
dessa ungdomar skulle kunna få en idé om hur det kunde vara att arbeta med trädgård
som yrke. Då urvalet av deltagare var litet, sex individer, valde forskarna att uttala sig
om indikationer snarare än resultat. Resultatet indikerade därmed att ungdomarna
stärkte banden med skolan och verkade mer engagerade i sin utbildning samt verkade
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respondera positivt på det trädgårdsinriktade programmet. Handledarna på programmet
kunde höra kommentarer såsom att eleverna tyckte om att lära sig ”this stuff” (fritt
översatt till ”såna’ här grejer”) när de refererade till trädgårdsprogrammet. Ungdomarna
blev också mer motiverade att tänka praktiskt runt ett framtida yrke. Även antalet
närvarotimmar för ungdomarna ökade. Dessutom förbättrades deras attityd mot lärare.
Ett test, där ungdomarnas attityd och anknytning till samhället mättes, indikerade
förbättrade relationer eller att relationen var densamma som innan mätningen. I
mätningen av attityder mot omgivning och miljö, som bland annat tog upp vandalism,
kunde forskarna inte ta med resultatet då de antog att ungdomarna svarat som de trodde
att forskarna ville. En effekt som ändå kunde märkas enligt lärare på skolan var att de
kunde höra ungdomarna banna varandra om de såg någon av de andra gå på
blombäddarna eller andra anlagda ytor med växtlighet. Forskarna kom således fram till
att ett yrkes- och trädgårdsinriktat program kan verka gynnande för
ungdomsbrottslingar genom att programmet till synes bidrar till att stärka bandet med
samhället och väcka nya positiva attityder till sin egen förmåga, skola oc h lärare samt
en framtida yrkeskarriär (McGuinn & Relf, 2001).
På ett program för ungdomsbrottslingar i fängelset New Jersey Department of
Correction, USA, gjorde Flagler (1995) observationen att trädgårdsinriktade program
kan ge grundlig yrkesförberedande arbetsträning och ingjuta regelbundna arbetsvanor
hos ungdomsbrottslingar innan de når vuxen ålder. Deltagare i sådana program kan lära
sig att utstå frustration, lära sig hantera impulser och andra negativa beteenderesponser
vilket annars kan leda till andra avvikande beteenden. Ungdomarna fyllde i enkäter och
gjorde skattningar av programmet och i dessa framkom att 85 % av ungdomarna gick ett
gymnasieprogram för första gången. Samma 85 % rapporterade att denna erfarenhet
hade sporrat deras intresse för studier. Över 80 % hade fått nya idéer om en möjlig
yrkeskarriär inom den gröna sektorn genom programmet gentemot femton procent i
förmätningarna. Nästan 90 % trodde att programmet kunde hjälpa dem att förbättra livet
i framtiden och hade kryssat i rutor i frågeformulären som ”jag har mer
yrkeserfarenheter”, ”jag har erfarenheter som kan leda till arbete” och ”jag har fått
kontakter som kan hjälpa mig i framtiden”. 82 % trodde sig kunna lära andra en del om
vad de själva lärt sig. I ett av studiens självskattningsformulär framkom att ungdomarna
ofta kände att inget de gjorde blev bra. Flagler (1995) menar att i trädgårdsinriktade
program så kan ungdomar lära sig att planera, arbeta strukturerat och få känna att de
lyckas.
I en treårsstudie av 376 interner på Lamar county adult probation program i Texas där
internerna fick gå ett yrkesinriktat trädgårdsprogram, påvisades förändringar som
förhöjd självkänsla, kunskap och färdigheter inom trädgård samt en medvetenhet om
vår miljö. Kontrollgruppen som hade uppgifter såsom städning, sophantering och andra
vaktmästarliknande uppgifter uppvisade inga av ovanstående förändringar (Mattson,
Kim, Marlowe & Nicholson, 2004). I ett fängelse i Colorado utprovades ett
volontärinriktat trädgårdsprogram med både praktisk och teoretisk inriktning och även
om programmet inte syftade till att rehabilitera de intagna utan snarare till att lära ut ett
jobb, rapporterade de intagna intellektuell stimulans, en känsla av att klara av något,
bättre, kommunikation med sina medintagna och en chans att få lära sig något
(Polomski, Johnson & Anderson, 1997). Green Brigade är ett trädgårdsinriktat program
förlagt ute i samhället för att omdirigera villkorligt frigivna ungdomsbrottslingar.
Cammack, Waliczek & Zajicek (2002) gjorde en studie för att utröna om deltagande i
detta program förbättrade självkänsla, känsla av självkontroll, interpersonella relationer
och attityder till skola. I denna studie kom forskarna fram till att inget av det
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ovanstående förbättrades gentemot en annan grupp ungdomsbrottslingar som gick ett
annat icke trädgårdsinriktat program. Inte heller var det någon skillnad i brottsåterfall.
Forskarna noterade dock, att det fanns en skillnad beroende på vad ungdomarna
arbetade med gällande interpersonella relationer. Den grupp som arbetade med växter
hade högre grad av positiva interpersonella relationer än den grupp som arbetade med
hårda material och som betong- och stenplattor. Forskarna ansåg dock att för att kunna
se psykologiska effekter skulle programmet kanske behöva löpa under längre tid än vad
det gjorde.
Det evidensbaserade programmet Insight Garden har en återfallsfrekvens på mindre än
tio procent (IGP, 2014) jämfört med siffror från U.S. Department of Justice (James &
Glaze, 2006) där återfallsfrekvensen i amerikanska fängelser generellt ligger mellan 3067 %. Siffran 30 % står för återfall inom sex månader och siffran 67 % står för återfall
inom tre år. IGP (2014) rapporterar att cirka 40 millioner dollar har sparats till staten
Kalifornien genom programmet. Studier gjorda på fängelset visar att fängelsets trädgård
skapar möjligheter för hopp och förändring i framtiden och i en jämfö relse med en
grupp som inte deltog i programmet visade deltagare på IGP en större benägenhet till
växande inre självkontroll om deltagarna fick fördjupad kunskap om sin närliggande
miljö (IGP, 2014).

7. Diskussion
Studiens syfte var att Studiens syfte är att undersöka hur olika trädgårdsrelaterade
program inom kriminalvård kan vara utformade och hur dessa program påverkar de
intagna. Diskussionen behandlar förutom frågeställningarna likheter och skillnader i
utformningen av programmen, trädgårdsterapi och trädgårdsterapi som yrke, viktiga
faktorer för de intagnas chans att lyckas i återanpassningen i samhället, likheter i vad
personal, intagna och forskning rapporterat, forskning inom ämnet trädgårdsterapi och
avslutas med en reflektion över studiens upplägg samt egna tankar.
Det finns olika sätt att utforma terapi- och trädgårdsrelaterade program inom
kriminalvård. Ett exempel var på fängelset Rikers Island där programmet The
GreenHouse dels är strukturerat som en terapi i likhet med Relfs (2005) och Bakers
(2009) definitioner och dels har trädgårdsinriktad yrkesutbildning samt
trädgårdsrelaterad utbildning. De andra programmen som tas upp i studien har antingen
uttalade rehabiliterande syften som exempelvis The Insight Garden Program på San
Quentinfängelset, eller inget uttalat syfte såsom rehabilitering eller en terapeutisk
ansats, som i exemplet på Tygelsjö KVA. På Tygelsjö KVA var den sociala
färdighetsträningen snarare en bieffekt av de trädgårdsrelaterade aktiviteterna och
arbetsträningen. På The GreenHouse är man noga med att skapa anknytningar mellan
den intagne och samhället för att underlätta återanpassningen, både under fängelsetiden
då fängelset dels donerar det som de intagna byggt eller odlat och dels genom det
programmet The GreenTeam efter frisläppning. På IGP sker arbetet med
relationsbyggande interventioner och metaforer i kombination med organisk odling för
att stärka individen. Också i detta program sker samarbete med organisationer utanför
fängelset för att stärka återanpassningen. Tygelsjö anstalt skiljer sig ifrån de andra två
exemplen genom att det är en öppen anstalt och betydligt mindre än de amerikanska
fängelserna. De intagna sköter också själva de dagliga hushållssysslorna och på
anstalten har man satsat en del på utbudet av fritidssysselsättningar. Syftet med samtliga
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program är dock att skapa förutsättningar för den intagne att kunna återanpassas i
samhället. I alla tre exemplen ovan får de intagna erfarenheter av trädgårdsarbete som
skulle kunna användas vid frisläppning, både praktiska erfarenheter av arbetet i
trädgården men också erfarenheter som de gjort av att samarbeta i grupp samt i en
daglig struktur. Intagna på fängelset Maidstone såväl som Sandel (2004) menar att
samarbetsförmågan gynnas av dessa trädgårdsrelaterade program. En tydlig effekt som
trädgårdsterapi och trädgårdsrelaterade program ger är att de intagna får lära sig
praktiska kunskaper och erfarenheter som skapar förutsättningar för ett framtida yrke
inom den gröna sektorn. Detta rapporterar personal i intervjuerna som erfarit dessa
effekter. Även forskningen menar att de intagna i program som dessa kan få en grundlig
yrkesförberedande arbetsträning och genom struktur ingjuta regelbundna arbetsvanor
(Flagler, 1995) samt blir motiverade att få idéer och blir motiverade att tänka praktiskt
runt ett framtida yrke samt en framtida yrkeskarriär (McGuinn & Relf, 2011; Polomski
et al., 1997).
I sökandet efter fängelser med trädgårdsterapiprogram visade det sig att det endast
verkar finnas ett fängelse som bedriver trädgårdsterapi, The GreenHouse på Rikers
Island. Jag har också haft kontakt med en framstående forskare inom ämnet som också
författat en av artiklarna i studien, Jay Rice med frågan om andra trädgårdsterapier
förutom The GreenHouse. I artiklar med ämnet beskrivs flera program i USA men
programmen som nämnts i forskningen finns inte längre, och en spekulativ men rimlig
förklaring kan vara att de funnits i projektform. Yvonne Westerberg, grundare av
Sinnenas trädgård och Haga hälsoträdgård berättade under en föreläsning på Högskolan
i Gävle att hälsoträdgårdar ofta bedrivs som projekt och kan därför avslutas efter ett par
år. Det kan också vara så att olika institutioner benämner sina verksamheter olika. Till
exempel The Insight Garden Program som i beskrivningen av sin verksamhet skulle
kunna klassas som ett trädgårdsterapiprogram enligt Relfs (2005) och Baker (2009) då
de bland annat har ekoterapi och mindfulness på schemat. Undertecknad har mejlat
chefen för detta program angående frågan men har tyvärr inte fått något svar. Flera
personal har i intervjuerna dock påpekat att även om fängelserna inte uttalat har någon
terapeutisk ansats så kan de intagna se det så: ”The program is a horticulture program,
both educationally and with the physical activities involved. It is not considered
“therapy” or “recreation,” although many of the prisoner participants see it as both. ”
säger Matt Dumont, Salt Lake County Jail Horticulture Program (personlig
kommunikation, 24 november, 2014).
Trädgårdsterapi som yrke är relativt nytt jämfört andra yrken inom vård (Relf & Dorn,
1995). Kanske är det så att trädgårdsterapi inte är så befäst som yrke än så lä nge och att
yrket inte hunnit etablera sig hos beslutsfattare, exempelvis inom kriminalvård eller
inom politik. Det kan också vara så att fängelser redan har etablerade terapiprogram och
att de trädgårdsrelaterade aktiviteterna snarare får komplettera den psykologiska
behandlingen än utgöra den. Enligt egna erfarenheter från psykiatrisk vård har
uppdragsgivare oftast krav på evidensbaserade terapier såsom KBT och MI. Då
forskningen angående trädgårdsterapi i fängelse enligt Elings (2006) är förhållandevis
liten så kan det dröja innan evidens påvisas. På min praktikplats inom stiftelsen Thrive
benämndes deras trädgårdsrelaterade aktiviteter med klienterna som trädgårdsterapi.
Terapeuterna var ”horticulture therapists” (trädgårdsterapeuter egen översättning) och
hade varierande utbildningar innan de gått Thrives egna kurser i trädgårdsterapi. Ingen
av de jag samtalade med eller läste om hade någon tidigare vårdutbildning. Termen
trädgårdsterapeut används mig veterligen inte i Sverige. De som arbetar med
trädgårdsterapi benämns på respektive hemsidor med deras utbildningstitel såsom
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arbetsterapeut eller sjukgymnast vilka också är legitimerade. I USA och England finns
titeln ”horticulture therapist” men har ännu inte legitimerats. Jag återknyter igen till
benämningar. På ett studiebesök jag gjorde i en trädgård i Sverige arbetade
trädgårdsmästaren som handledare för klienter som befann sig utanför arbetsmarknaden.
Vissa hade diagnoser av olika slag och upplägget var mycket likt Thrive’s
trädgårdsterapiverksamheter. Handledaren vill jag minnas kallade detta för arbetsträning
men hade även stöttande samtal med klienterna. Hade detta varit i England och om
handledaren hade haft en kortare utbildning inom trädgårdsterapi hade detta kallats just
trädgårdsterapi. Kanske är man i Sverige lite rädd för att använda ordet ”terapi”.
Trädgårdsterapi verkar ändå vinna ny mark i form av att utbildningar inom detta startats,
bland annat i Sverige på Statens lantbruksuniversitet (SLU) och att inrättningar med
trädgårdsterapi öppnats såsom Grön Rehab i Sverige och Nacadia i Danmark. Därför
skulle det vara intressant med en samlad internationell yrkesbeskrivning av arbetet
och/eller en yrkestitel. Dels för att göra yrket legitimt och dels för att kunna stärka
trädgårdsterapi som en behandlingsform likvärdig andra terapier såsom KBT eller
psykodynamisk terapi. Kanske också fler verksamheter som i exemplet ovan skulle
kunna benämnas som trädgårdsterapiverksamheter med tyngden av en samlad definition
bakom sig.
Program med trädgårdsrelaterade aktiviteter på fängelser är enligt denna studie mer
utbrett och har som i flera exempel beskrivna i denna studie, formen av
yrkesförberedelse och/eller skola och kan vara mer eller mindre produktionsinriktade.
Trädgårdsodling som del i rehabilitering ökar successivt inom kriminalvård enligt
McGuinn & Relf (2011). Det vore intressant med fler studier som jämförde
trädgårdsterapi- eller trädgårdsrelaterade program med andra program på fängelser och
inom trädgårdsterapi överlag. Speciellt med tanke på vad Cammack et al. (2002)
noterade angående effekten av interpersonella relationer beroende på om individer fick
arbeta med växter eller hårda material. I sökandet efter fängelser med olika program
påträffades fängelser som bland annat producerade kläder, möbler eller livsmedel.
Dessa vore intressant att jämföra med trädgårdsterapi- och trädgårdsrelaterade program,
kanske framförallt gällande yrkesmöjligheter efter frigivning och återanpassning till
samhället.
Resultatet som framkom i denna studie visar på viktiga faktorer för de intagnas chans
att lyckas i återanpassningen i samhället. Det är lätt att föreställa sig att ju längre en
individ kommer ifrån samhället desto enklare är det att återfalla i brott, det ansågs också
av personal att arbete efter frigivning leder till minskat brottsåterfall. Därför kan det
vara rimligt att dra slutsatsen att resultaten i studien som visar att de intagna i
trädgårdsterapiprogram och eller i program med trädgårdsrelaterade aktiviteter kan
gynnas av dessa program gällande återanpassning i samhället. Detta genom handfasta
möjligheter att anknyta till samhället och olika kontakter genom de olika projekten i
fängelserna och att kunskapen och erfarenheten skulle kunna leda till arbete efter
frigivning. För att kunna ta sig in på dagens arbetsmarknad kan det också tänkas vara
viktigt att kunna samarbeta och ha sociala färdigheter vilket resultatet visar att de
intagna får träna på i dessa program.
I denna studie kan resultatet tolkas som att både trädgårdsterapi och trädgårdsrelaterade
aktiviteter kan vara gynnande för intagna på fängelser. Personal som arbetar med
intagna i dessa program och som intervjuades i denna studie uttalade sig positivt både
angående trädgårdsterapi- och de trädgårdsrelaterade programmen. Ingen av personalen
hade något negativt att säga om programmen fastän de ombads nämna både positiva och
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negativa effekter av dessa i intervjuerna. Både personal och intagna rapporterade
samma eller liknande effekter. Att få komma utomhus och att de intagna uppskattade
trädgårdsarbetet nämndes av både personal och intagna. Likaså angående känslan av
stolthet över arbetet och att ha nytta av erfarenheten av arbetet i trädgården som kan
leda till jobb efter frigivning. Både personal och intagna nämnde att trädgårdsarbetet
ledde till en känsla av lugn och stresslindring och personalen lade till att ett lugnare
klimat på fängelset märktes. Minskad stress framkom även i forskning om
trädgårdsterapi i fängelser (Lindemuth, 2007; Sandel, 2004). Att få positiva upplevelser
under tiden på fängelset beskrivet ovan tror jag är mycket viktigt. Enligt
Kriminalvården (2014) i Sverige är fängelse samhällets metod att straffa individer som
begår allvarliga brott. Frågan är om man ens ska tala i termer av straff och i så fall
kanske hur straff påverkar en individ. Inom psykologin brukar man tala om att straff
inte korrigerar beteenden, snarare är det belöningar i form av förstärkning som gör
detta. Frågan är vad vi vill att de intagna ska ta med från fängelserna när de ska tillbaka
in i samhället, dåliga erfarenheter eller bra erfarenheter såsom en känsla av att kunna
något eller stolthet. Om de intagna kan gynnas av program beskrivna i studien kan
samhället också tänkas gynnas. Kriminalvården har olika program och aktiviteter för de
intagna, allt ifrån terapi till snickerier. Frågan är bara om dessa kan generera känslor
som stolthet och glädje på samma sätt som intagna, personal och forskning beskrivit.
Resultatet i denna studie kan dock diskuteras då, som Elings (2006) menar, forskningen
inom området trädgårdsterapi i kriminalvård är begränsat, likväl som inom
trädgårdsrelaterade program på fängelser. Flera forskare enligt Elings (2006) anser att
en del av studierna har en för enkel design vilket kan göra resultatet tveksamt. Studierna
saknar också en longitudinell översikt över gynnande faktorer som exempelvis
självkänsla eller ansvar, som inte behöver bero på just dessa försök, utan kan uppstå av
faktorn att arbeta i grupp. Just förhöjd självkänsla var det fler av personalen som
rapporterade vilket även Mattson et al (2004) gjorde i sin studie. Samtidigt uppger
Cammack et al (2002) i sin studie att självkänslan inte förhöjts. Elings (2006) säger
vidare att evidensen inom området är låg och att metoderna fortsättningsvis behöver
utvecklas och förfinas.
I denna studie baseras alltså resultatet på ett fåtal studier där en del av studierna har få
deltagare och inte heller löpt över lång tid. I de egna intervjuerna var antalet frågor
endast fem stycken och intervjuerna var inte djupgående, utan snarare ställda för att få
ett hum om vad personalen upplevde för effekter av programmen. Fler följdfrågor hade
kunnat ställas vilket inte gjordes av tidsmässiga skäl. Personalen som arbetar med de
intagna på dessa program var väldigt engagerade och verkade tycka om sitt arbete vilket
kan ha gjort att de inte rapporterade negativa effekter av programmen. Jag har inte
heller haft någon kommunikation med kritiker till dessa program vilket kunde ha varit
intressant. Antalet svar som kom in efter mejlutskicken var heller inte så många, endast
tio av 24. En rimlig analys kan vara att det inte gick att mejla direkt till en fysisk person
på flera av fängelserna. Det kunde också ha varit bra att skicka en påminnelse till de
som mejlats. Något som jag själv missade i intervjuerna var att fråga om eftervård vilket
jag själv anser vara en stor del av all behandling eller rehabilitering.
Självklart hade det varit högst intressant att få göra egen empirisk studie av ett eller
flera program, gärna med både kvantitativa och kvalitativa data men då det på denna
nivå varken är möjligt av etiska eller tidsmässiga skäl så var alternativet uteslutet. Jag
väntar med spänning på att få ta del av resultat från fängelser som jag haft kontakt med
då ett av dem håller på att fastställa en årsrapport om effekter av sitt trädgårdsrelaterade
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program samt terapiprogrammet som nyligen utvecklat nya instrument för sina
undersökningar. Min förhoppning är att mer forskning kommer inom detta område då
jag är mycket intresserad av utfallen av dessa program. Det vore spännande att få vara
med och starta upp en terapiträdgård inom svensk kriminalvård, en trädgård med ett
program likt The GreenTeam’s där både social- och emotionell färdighetsträning kunde
bedrivas för att skapa förutsättningar för de intagna att undvika återfall till kriminalitet
samt att få chansen att utvärdera effekterna av denna.

Tack!
Jag vill tack alla vänliga människor som bidragit med sin tid och kunskap. Hilda Krus
som varit till stor hjälp och bidragit till materialet om The GreenHouse, forskaren Jay
Rice som båda varit behjälpliga med råd och tips, Susann Lindahl- Holmberg på
Tygelsjö som jag intervjuat två gånger på telefon, chefsträdgårdsmästaren Justin Scott
på fängelset Maidstone som delgav ett fantastiskt material och all personal på fängelser
runt om i världen som svarat på mina intervjufrågor. Ett alldeles särskilt stort tack till
min handledare Helena Kåks som varit en trygg punkt med sin kritiska och
professionella blick och med sina snabba och stringenta återkopplingar, tack!
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Bilaga 1
Questions about garden/gardening in prison/jail
1. What is the name of the facility/jail/prison? Your name? If you don't want to be
cited with your name you don't have to write your name down.
2. What kind of activity do you have in the garden (i.e.recreation, horticulture, therapy
or something else)?
3. What do you think that the inmates think of being in the garden/doing garden
activities?
4. If any, what effects would you say the garden activities generates? (i.e. higher self
esteem, happier, calmer or something else, maybe negative)?
5. What do you think is beneficial (if any) with gardens/gardening activities in
prisons/jails?
If you like to add something else, please do.
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