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Abstract 

The main objective of this study was to investigate the possible design of a horticultural 

therapy program in Swedish correctional treatment facilities.  In the USA the use of 

horticultural therapy in offender rehabilitation is much more frequent compared with 

Sweden. The aim of these programs typically contains education for inmates. Research 

has been made indicating that these programs can have positive effects on psychosocial 

behavior and on vulnerability to substance abuse among incarcerated offenders. In this 

study the examples of these programs was categorized and analyzed from three 

perspectives; Vocational, social and therapeutic horticultural programs. This 

information, combined with knowledge on the Swedish correctional treatment system, 

their clients, and information on therapeutic horticulture used in the rehabilitation 

garden at Alnarp in Sweden, was the information used when discussing a possible 

design of a horticultural therapy program in Swedish prisons and jails. The gathered 

information resulted in a hypothetical theory concluding that instead of having separate 

activities for work, education and substance abuse treatment, horticultural therapy can 

combine these three components and meet many of the needs that inmates have.   

Keywords: Horticultural therapy, Correctional treatment, Healing garden, Program 

design 
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1. Inledning 

Den här uppsatsen handlar om hur trädgårdsterapi används inom kriminalvården samt 

diskuterar en möjlig utformning av ett trädgårdsterapiprogram i den svenska 

kriminalvården. Jag kom först i kontakt med ämnet när vi på 

Trädgårdsmästarprogrammet läste kursen Människor och trädgårdar och fick i uppgift 

att skriva om trädgård utformad för en viss målgrupp. Jag började då läsa i Gunilla 

Nilssons bok Trädgårdsterapi där det finns ett kapitel som handlar om kriminalvård. 

Detta ämne är, enligt mig, intressant eftersom det är ett relativt outforskat område som 

eventuellt skulle kunna göra skillnad både för kriminalvårdens klienter och också 

samhället i stort. Ämnet måste dock studeras vidare för att vi ska få veta mer om de 

möjliga effekterna av detta.  

1.1 Bakgrund 

Detta avsnitt handlar dels om trädgårdsterapi generellt och dels om kriminalvårdens 

organisation och dess klienter. 

1.1.1. Trädgårdsterapi 

Trädgårdsterapi är ingen ny företeelse. Faktum är att den första dokumenterade 

användningen av trädgårdsterapi var i forntida Egypten där hovets läkare ordinerade 

promenader i trädgården för kungligheter som var psykiskt sjuka (Simson, Straus 1998). 

Ett annat exempel är att romarna ansåg att deras fältsjukhus skulle ligga intill vacker 

natur för att det ansågs helande (Grahn 2005). Men det var först i slutet på 1700-talet 

som utevistelse började användas i större utsträckning inom vården (Grahn 2005, 

Simson, Straus 1998). Då handlade det mestadels om jordbruk och hårt arbete, men år 

1817 öppnade ett privat mentalsjukhus i Philadelphia där det skapades en park med 

gångstråk genom naturlika äng- och skogslandskap. Patienterna odlade grönsaker och 

frukt, men fick nu även tillgång till en mer passiv trädgårdsterapi vilket var banbrytande 

(Simson, Straus 1998). I Sverige kring sekelskiftet var Doktor Ernst Westerlund den 

främsta förespråkaren för naturens och trädgårdars hälsofrämjande effekter. Han hade 

bland annat ett avtal med Enköping stad att hans patienter skulle få arbeta i stadens 

parker (Grahn 2005). In på 1900-talet började man förlita sig alltmer på mediciner vilket 

ledde till att patienterna slutade ordineras vistelse i de parker som anlagts vid sjukhus 

(Grahn 2005, Ulrich 1999).  
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Naturen och trädgårdens läkande effekter kan förklaras med teorier om miljöer som 

främjar restorativa processer. Stephen och Rachel Kaplan står bakom en sådan teori 

angående riktad uppmärksamhet. Den riktade uppmärksamheten kräver ansträngning 

och vi människor behöver återhämta vår koncentrationsförmåga för att inte börja må 

dåligt.  Denna återhämtning sker när vi upplever så kallad fascination vilken uppstår i 

utbyte mellan människa och miljö. Naturmiljöer ska enligt teorin vara lämpliga för att 

uppleva fascination, till viss del för att vi är biologiskt betingade att bli fascinerade av 

sådant som finns i naturen. Detta räcker emellertid inte. Andra faktorer behövs för att 

återhämtningsprocesserna ska fungera. Det krävs också något som kallas att vara borta. 

Alltså en distans, psykisk och/eller geografisk, från det ”vanliga livet” i form av till 

exempel arbete, utbildning eller vad det än kan vara som kräver riktad uppmärksamhet. 

Det är också viktigt att den återhämtande miljön är lättillgänglig och lätt att förstå. 

Naturmiljöer ska enligt Kaplan och Kaplan vara passande för detta.  Ur fysiologiskt och 

känslomässigt perspektiv finns också teorier om att naturen kan vara läkande. Roger 

Ulrich har fokuserat på detta perspektiv och sett att naturmiljöer har positiva effekter på 

till exempel återhämtning från stress. Återhämtning från stress sker när vi befinner oss i 

miljöer som framkallar känslor som lugn, välbefinnande och måttligt intresse. Ulrich 

har utfört empiriska studier där han bland annat upptäckt att försökspersoner som först 

fick titta på en stressande film och efteråt fick titta på film som visade vacker natur 

återgick snabbare och till lägre nivåer av stress än de försökspersoner som efter att ha 

sett den stressande filmen fick titta på film som visade stadsmiljö (Hartig 2005).  

Rehabiliterande insatser ska bidra till att en person med förvärvad funktionsnedsättning, 

utifrån dennes behov och förutsättningar, återvinner och bibehåller bästa möjliga 

funktionsförmåga samt skapar goda villkor för ett självständigt liv och ett aktivt 

deltagande i samhällslivet (Socialstyrelsen 2010). Teorier om naturens läkande inverkan 

kan omsättas i praktiken i form av rehabilitering där man använder gröna miljöer för 

rehabiliterande vistelse och aktiviteter och det är detta som kallas för trädgårdsterapi. 

Det finns flera olika sätt att definiera trädgårdsterapi. Följande är definitioner som 

American Horticultural Therapy Association (American Horticultural Therapy 

Association 2012) har arbetat fram; 

 Horticultural therapy, therapeutic garden – Trädgårdsterapi, terapiträdgård 

Terapi som utförs av terapeuter (t.ex. arbetsterapeut, psykoterapeut) i en särskilt 

designad trädgård för terapeutiska ändamål 
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 Healing gardens - hälsofrämjande trädgårdar Under detta begrepp hamnar 

många olika sorters trädgårdar, t.ex. terapiträdgårdar men även parker och 

offentliga grönområden samt privata trädgårdar. Det behöver alltså inte bedrivas 

trädgårdsterapi för att en trädgård ska vara hälsofrämjande.  

 Vocational horticulture – Yrkesinriktad trädgårdsodling Oftast en stor del av ett 

trädgårdsterapiprogram i USA. Syftet är att deltagarna ska syssla med 

arbetsträning i trädgård och i vissa fall få så pass mycket kunskap genom 

programmet att de ska kunna jobba inom trädgårdsbranschen.  

Trädgårdsterapi kan delas in i tre kategorier eller undergrupper; Terapeutisk, social och 

yrkesinriktad. Yrkesinriktade program fokuserar på arbete. Det kan vara en form av 

arbetsträning där trädgårdsarbetet kan hjälpa deltagaren att återfå sin arbetsförmåga. 

Men det kan också handla om utbildning med syfte att deltagarna ska kunna arbeta med 

trädgård professionellt efter programmet. Sådana program används för bland annat 

sjukskrivna, människor med utvecklingsstörning, psykiskt sjuka och inom 

kriminalvården. De terapeutiska trädgårdsprogrammen har oftast som syfte att 

rehabilitera sjukdom eller skador. Dessa program används oftast på 

rehabiliteringsavdelningar på sjukhus, inom psykiatrin och på äldreboenden. De sociala 

trädgårdsprogrammen syftar till att öka välmående hos deltagarna genom trädgård som 

fritidssyssla och i och med social samvaro. Dessa program används på äldreboenden, 

olika former av gruppboenden samt i form av Community gardens, vilket är 

gemensamma trädgårdar som människor oftast i ett bostadsområde sköter om 

tillsammans (Haller 1998). 

De teorier och den forskning som tas upp ovan är till stor del det som ligger till grund 

för dagens moderna trädgårdsterapi. Två exempel på användning av trädgårdsterapi i 

Sverige är Alnarps Rehabiliteringsträdgård och Gröna Rehab i Göteborg. Vid Alnarps 

rehabiliteringsträdgård används en metod som kallas Alnarpsmetoden för att rehabilitera 

människor som lider av utmattningssyndrom. Mycket forskning har bedrivits kring 

trädgården för att se bland annat vilka aktiviteter och vilka faktorer av utformningen av 

miljön som leder till rehabiliteringen av deltagarna (Grahn 2005).  Gröna rehab vänder 

sig till människor som har en stressrelaterad sjukdom eller depression. Verksamheten 

rehabiliterar med hjälp av trädgård i kombination med sjukgymnastik, arbetsterapi och 

psykoterapi (Gröna Rehab 2014). 
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1.1.2. Svenska kriminalvården 

Kriminalvården är den statliga myndighet som ansvarar för Sveriges fängelser, häkten 

och frivård. Myndighetens huvudsakliga uppgifter är att verkställa straff och minska 

återfall i brott (Kriminalvården 2014f). Straffet innebär att den som dömts för ett brott 

isoleras och därmed hålls på avstånd från de förmåner som kontakt med vänner, familj, 

jobb och intressen utgör. Isoleringen i sig kan dock vara ohälsosam för de intagna 

(Wener 2012, Liebling, Maruna 2005), vilket är paradoxalt eftersom en av 

kriminalvårdens främsta uppgifter är rehabilitering. Svenska kriminalvården 

sammanfattar sin vision med ”Bättre ut”. I visionen understryks att deras uppgift är att 

ge klienter nya färdigheter, kunskaper och tankemönster som gör att de är bättre rustade 

för ett liv utan brott efter frigivning. Detta arbetar kriminalvården med dagligen genom 

arbete, utbildning och behandling på olika sätt (Kriminalvården 2014f).  

Livet i ett svenskt fängelse är rutinmässigt. De intagna har sysselsättning sex timmar om 

dagen, fem dagar i veckan. Det handlar ofta om arbete av olika slag men det kan även 

handla om utbildning eller olika behandlingsprogram. På anstalt är det självförvaltning 

som gäller, vilket innebär att de intagna själva planerar budget och inköp, och själva 

sköter matlagning, tvätt och städning. Alla intagna har rätt till minst en timme utomhus 

varje dag, i så kallade rastgårdar. Detta kallas för promenaden och på sommaren blir det 

oftast både en lunchpromenad och en kvällspromenad. På fritiden håller de intagna till i 

fritidslokaler med bland annat spel och tv, samt träningslokaler och ibland får de 

intagna besök av familj och vänner (Kriminalvården 2014c).  

1.1.3. Kriminalvårdens klienter 

År 2013 var den genomsnittlige klienten hos Kriminalvården en 36-årig man utan 

gymnasieutbildning och arbete. Ungefär hälften av alla klienter var mellan 30 och 55 år 

gamla och kvinnorna utgjorde 11 %. Av alla kriminalvårdens klienter sitter knappt 

häften i fängelse, övriga har fotboja, skyddstillsyn eller är villkorligt frigivna. 

Fängelsestraffen är oftast korta och 43 % avtjänade ett straff som var 6 månader eller 

kortare. De dominerande brotten är narkotikabrott, våldsbrott, rattfylleri och 

tillgreppsbrott (Kriminalvårdens utvecklingsenhet 2013). År 2007 var andelen återfall i 

brott bland dem som suttit på anstalt ungefär hälften inom tre år efter frigivning 

(Kriminalvårdens utvecklingsenhet 2010). Ungefär två tredjedelar av alla klienter har en 

eller flera tidigare domar till någon form av kriminalvård och drygt hälften var yngre än 

24 år när de fick sin första kriminalvårdspåföljd (Kriminalvårdens utvecklingsenhet 
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2013). En av tio intagna är gift och ungefär hälften är ensamstående utan barn. Drygt en 

tredjedel är föräldrar och har barn under 18 år. Kriminalvården har räknat ut att 23 000 

barn berörs, varav klienterna har vårdnaden om ungefär 15 000 (Kriminalvårdens 

utvecklingsenhet 2013). Det finns barnanpassade besöksrum på alla svenska anstalter 

(Kriminalvården 2014d). 

Bara en fjärdedel av klienterna hade innan påbörjat straff någon direkt koppling till 

arbetsmarknaden och en femtedel hade en anställning. Utmärkande är också den låga 

utbildningsnivån då bara 21 % hade avslutat gymnasiet och 6 % hade någon 

eftergymnasial utbildning (Kriminalvårdens utvecklingsenhet 2013).  Utbildning i 

svenska fängelser syftar ofta till att de intagna ska kunna skaffa sig fullständiga 

gymnasiebetyg. Utbildningen ska göra det lättare för de intagna att få jobb efter 

frigivning. Arbete i fängelse handlar oftast om arbete inom tvätt, plåtindustri, 

träindustri, förpackning och textil, dock kan detta se olika ut beroende på vilken anstalt 

det handlar om. Syftet är att skapa dagliga rutiner, och lära de intagna att ta 

instruktioner samt att samarbeta med andra (Kriminalvården 2014h). Enligt 

Försäkringskassan är arbetsträning vad gäller människor som har varit sjukskrivna en 

längre tid ett verktyg för att underlätta återgång till arbete. Det handlar alltså om 

rehabilitering så att personen i fråga kan få tillbaka sin arbetsförmåga 

(Försäkringskassan 2014). Det arbete som de intagna får göra på anstalt skulle kunna 

ses som en typ av arbetsträning, eftersom majoriteten av de intagna inte har arbetat 

innan påbörjat straff och arbete efter frigivning ses som en central del av 

återanpassningen till samhället.  

Bland klienterna är det vanligt med någon form av psykisk problematik såsom ångest, 

sömnproblem och depressioner, ofta i kombination med alkohol- och narkotikamissbruk 

(Kriminalvården 2014e). Runt 70 % har problem med missbruk av något slag. Av 

samtliga klienter är det omkring 10 % som har uttryckt självmordstankar under 

verkställigheten, och ungefär 6 % har försökt begå självmord (Kriminalvårdens 

utvecklingsenhet 2013). Det är också vanligt med fysiska sjukdomar såsom artros, 

ryggsjukdomar, hudsjukdomar och infektionssjukdomar. Oftast har klienterna problem 

med flera saker samtidigt vilket gör deras situation väldigt komplex. Ett vanligt exempel 

är en kombination av problem med försörjning, missbruk och psykisk hälsa. De flesta 

problem är dock dynamiska och alltså påverkbara, vilket möjliggör en förbättrad 

livssituation med hjälp från kriminalvården och andra aktörer i samhället 
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(Kriminalvårdens utvecklingsenhet 2013). Behandlingsprogram inom kriminalvården är 

många och de syftar till att bearbeta bland annat kriminalitet, våld, partnervåld, 

sexualbrott samt missbruk och beroende. Kriminalvården utvärderar sin egen 

verksamhet kontinuerligt för att kunna utveckla och förbättra behandlingsprogrammen 

(Kriminalvårdens utvecklingsenhet 2014).  

1.1.4. Trädgård i svenska fängelser 

Det finns exempel på trädgårdsverksamhet inom kriminalvården i Sverige, men dessa 

exempel är knappt dokumenterade. I Kriminalvårdens personaltidning Runtikrim kan 

man hitta artiklar angående promenadgårdarna på våra svenska fängelser. I Göteborg 

har man anställt en arkitekt som har inrett en promenadgård med växtinspirerade 

konstverk, ett växthus och porlande vatten (Luksepp 2014). Det verkar dock inte som att 

det bedrivs odling eller trädgårdsaktiviteter vid denna anstalt. 

I Runtikrim kan man också läsa en artikel om Mimmi Scheibe som har jobbat inom 

kriminalvården men nu utbildat sig till trädgårdskonsult. Hon vill införa trädgårdar vid 

svenska anstalter och har gjort ett förslag på hur en sådan trädgård skulle kunna 

gestaltas. Hon gjorde också en enkätundersökning på anstalten i Nyköping där hon ville 

ta reda på hur personalen ställde sig till en grönare utomhusmiljö. Personal som jobbade 

nära klienterna var positiva och trodde att både personal och intagna skulle må bättre av 

en grönare miljö på fängelset. Cheferna och personal som jobbade med säkerhet var mer 

kritiska och lyfte frågor om säkerhetsrisker och ekonomi (Luksepp 2007). 

På Hinseberg bedrivs en trädgårdsutbildning med syfte att de intagna ska kunna arbeta 

på handelsträdgård eller inom parkförvaltning efter frigivning. Deltagarna får också 

behörighet att söka in på SLU om de vill fortsätta med sina studier. Utemiljön vid 

Hinseberg består bland annat av en så kallad engelsk park, odlingar med grönsaker och 

bär och växthus där sommarblommor drivs upp. De intagna får lära sig bland annat 

anläggning och växtkunskap (Omnell 2010). Det finns en liknande utbildning vid 

anstalten Sagsjön (Nilsson 2009, Omnell 2010) och en på anstalten i Ystad (Omnell 

2010). 

Anstalten i Vänersborg har tagit över ett gammalt kulturarvsmärkt växthus där några 

intagna sysslar med renovering av växthuset samt odling av tomater, gurka, paprika och 

kryddor som säljs på den lokala marknaden. Det äldsta växthuset är från 1908 vilket 
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gjorde att trädgården blev ett populärt besöksmål på Kulturhusens dag, som anordnades 

av Länsstyrelsen för Västra Götaland och Riksantikvarieämbetet (Karlsson 2011). 

Ett exempel på en jordbruksanstalt är Rödjan utanför Mariestad där det drivs ett KRAV-

jordbruk med djurhållning, växtodling och mjölkproduktion. Det är en öppen anstalt 

som byggdes på 1920-talet då det blev Sveriges första jordbruksanstalt (Kriminalvården 

2014a). 

På anstalten i Skänninge finns en klosterträdgård som de intagna kan arbeta och vistas i 

på fritiden. Några intagna arbetar i trädgården, men andra som till exempel arbetar i 

köket eller i tvätten använder trädgården på fritiden. Trädgården används till fysisk 

aktivitet, emotionell coping och vardagssysselsättningar. Det finns en örtträdgård, en 

stor gräsmatta, fruktträd och odling av bland annat vindruvor, havtorn och jordgubbar. 

Det finns också en 400 meter lång promenadslinga som används för motion. I en studie 

som gjordes av en universitetsstudent intervjuades sex intagna män på anstalten. Av 

intervjuerna framgick att trädgården erbjöd hälsofrämjande aktiviteter, och användes för 

att hantera stress, irritationer och dåligt mående. Andra faktorer som trädgården bidrog 

med var självreflektion, främjade gemenskap i fängelset, känslan av att vara en del i ett 

större sammanhang och en anknytning till naturen (Christiansson 2013).  

Trädgårdsarbete eller trädgårdsterapi inom kriminalvården i Sverige förekommer, vilket 

exemplen ovan visar, men är som sagt knappt dokumenterat. I USA är det desto 

vanligare och har visat sig effektivt bland annat när det gäller att förebygga återfall i 

brott (Nilsson 2009, Schmidtbauer, Grahn & Lieberg 2005).  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka användningen av trädgård inom kriminalvård 

utifrån framförallt relevant forskning och sedan diskutera och problematisera detta för 

att komma fram till efter vilka principer ett trädgårdsprogram skulle kunna utformas för 

användning i den svenska kriminalvården. 

1.2.1. Frågeställningar: 

 Vad säger internationell forskning om upplägg och effekter av yrkesinriktad, 

terapeutisk och social trädgårdsterapiverksamhet inom kriminalvården? Vad 

säger forskningen om trädgårdsmästarens roll i detta? 
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 Vad utmärker Alnarpsmetoden och vad kan den eventuellt bidra med i 

utformandet av ett trädgårdsprogram inom den svenska kriminalvården? 

 Efter vilka principer skulle trädgårdsprogram inom den svenska 

kriminalvården kunna utformas mot bakgrund av dels ovanstående kunskap, dels 

kunskap om kriminalvårdens organisation och klienter? Vilken roll skulle 

trädgårdsmästaren kunna spela i ett sådant program? 
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2. Metod 

Studien är upplagd dels som en beskrivande litteraturstudie av till största del 

vetenskapliga texter som behandlar trädgårdsterapi inom kriminalvården men även ett 

urval av andra texter med relevans för ämnet, publicerade i böcker, tidskrifter och på 

internet. Dels är den upplagd som en utforskande studie av en möjlig utformning av 

trädgårdsprogram inom kriminalvården i Sverige baserad på forskning, kriminalvårdens 

organisation såsom den ser ut idag samt kunskap om Alnarpsmetoden.  

2.1.  Litteratursökning och urval 

Sökning av artiklar om användning av trädgård i kriminalvård gjordes i sökportalen 

Discovery och databaserna Academic Search Elite och Artikelsök. Annan litteratur 

hittades i biblioteksdatabasen Libris. Uppsatsens frågeställningar låg till grund för 

litteratursökningen. Sökorden formulerades för att försöka få så relevanta träffar som 

möjligt, det vill säga att materialet skulle handla om trädgård inom kriminalvården.  

Vid urval av material angående trädgårdsterapi inom kriminalvården sattes följande 

kriterier; 

 Materialet ska handla om trädgård och/eller odling inom kriminalvården. 

 Materialet ska helst vara publicerat i en vetenskaplig tidskrift. 

 Material som inte har genomgått peer review väljs efter omfattning och 

relevans. Till exempel tidningsartiklar som är för korta väljs bort eftersom 

omfattningen knappast kan ge någon bredare bild av verksamheten.  

 Materialet ska vara på svenska eller engelska.  

Vid sökning i databaserna med de formulerade sökorden visades många artiklar som 

sedan valdes bort på grund av att de inte stämde in på de kriterier som bestämts. Nedan 

presenteras resultaten av de sökningar som gjorts i nämnda databaser; 
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Sökning i 

sökportalen 

Discovery: 

Sökord: Antal funna 

artiklar: 

Valda artiklar: Peer  

Review 

Horticultur* AND 

jail* OR prison* 

OR correctional* 

(Peer review och 

fulltext) 

37  Impact of Horticultural Therapy on 

Psychosocial Functioning among 

Urban Jail Inmates. Jay Stone Rice, 

Linda L Remy. Journal of Offender 

rehabilitation, Vol. 26, 1998, p. 169-

191 

Ja 

 Sustainability research and practices 

in enforced residential institutions: 

collaborations of ecologists and 

prisoners. Craig Ulrich, Nalini M. 

Nadkarni. Environ Dev Sustain, vol 

11, 2009, p. 815-832 

 

Ja 

 Effects of a 

vocational horticulture program on 

the self-development of female 

inmates. Melanie M. Migura, L.A. 

Whittlesey, J.M. Zajicek. 

Hortechnology, 1997, p. 299- 304 

 

Ja 

 Impact of Horticultural Therapy on 

Vulnerability and Resistance to 

Substance Abuse Among 

Incarcerated Offenders. Henry J. 

Richards, Debra M. Kafami. Journal 

of offender rehabilitation, Vol 29, 

1999, p. 183-193 

 

Ja 
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Horticultur* AND 

jail* OR prison* 

OR correctional* 

(Fulltext) 

109  Gardens Promote Sustainability and 

Growth in Oregon Prisons. Sarah 

Patterson. Corrections today, 2013, 

p. 36-39 

Nej 

Garden* (title) 

AND jail* OR 

prison* OR 

correctional* 

(abstract) (Peer 

review och 

fulltext) 

8  Ecology Behind Bars: A Teaching 

Garden Cultivates Free Minds. 

Kirsten K. Coe. Radical Teacher, nr. 

95, 2012, p. 56-60 

Nej 

kriminalvård* OR 

fängelse* OR 

anstalt* AND 

trädgård* OR 

odling* 

0 0  

Garden* (title) 

AND inmate* 

(title) (fulltext) 

5  Prison inmates become Master 

Gardeners in South Carolina. Robert 

F. Polomski, Kay M. Johnson, Judy 

C. Anderson. Horttechnology, 1997, 

p. 360-362 

Ja 
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Sökning i 

databasen 

Academic search 

elite: 

Sökord: Antal funna 

artiklar: 

Valda artiklar: Peer  

Review 

Horticultur* AND 

prison* OR jail* 

OR correctional* 

50  A Horticultural Therapy Probation 

Program: Community Supervised 

Offenders. Bill Hale, Gary Marlowe, 

Richard H. Mattson, Jimmy Don 

Nicholson, C. A, Dempsey. Journal 

of Horticultural therapy, 2005, p. 39-

48 

Ja 

 African American Fruit and 

Vegetable Garden Project: An 

Intervention to Promote Fresh Fruit 

and Vegetable Consumption Among 

Incarcerated Juvenile Males. Edward 

V. Wallace. Challenge, A journal of 

Research on African American Men, 

2005, p. 66- 71 

Ja 

 

Sökning i 

Artikelsök: 

Sökord: Antal funna 

artiklar: 

Valda artiklar: Peer 

review 

Kriminalvård* 

OCH trädgård* 

5  Intagna får nergången ödegård att 

prunka på nytt. Karlsson, Dennis. 

Runtikrim 2011, häfte 5, sida 18-21  

Nej 
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 Hinseberg lär intagna allt om 

trädgård. Omnell, Torkel. Runtikrim 

2010, häfte 4, sida 24-27  

Nej 

 Bättre ute!: gröna miljöer på anstalt. 

Luksepp, Katarina. Runtikrim 2007, 

häfte 3, sida 21-25 

Nej 

 

Sökning av vetenskapliga artiklar om Alnarps rehabiliteringsträdgård gjordes i 

sökportalen Discovery. Uppsatsens frågeställningar låg till grund för 

litteratursökningen. Sökorden formulerades för att hitta material som handlade om 

Alnarps rehabiliteringsträdgård.  

Vid urval av material angående Alnarpsmetoden sattes följande kriterier: 

 Materialet ska vara publicerat i en vetenskaplig tidskrift 

 Materialet ska handla om Alnarps rehabiliteringsträdgård 

 Materialet ska beskriva Alnarpsmetoden och dess hälsofrämjande inverkan  

 En artikel valdes bort på grund av att den inte uppfyllde alla kriterier. Sökning i andra 

databaser gjordes inte på grund av att det funna materialet var tillräckligt för att kunna 

besvara frågeställningen. Nedan visas sökresultaten i nämnd sökportal; 

Sökning i 

sökportalen 

Discovery; 

Sökord: Antal funna 

artiklar: 

Valda artiklar: 

Alnarp 

Rehabilitation 

Garden (Peer 

review och 

Fulltext) 

5  Stress rehabilitation through garden therapy: The 

garden as a place in the recovery from stress. 

Anna A. Adevi, Fredrika Mårtensson. Urban 

Forestry & Urban Greening, 2013, p. 230-237 

 Stress rehabilitation through garden therapy. A 

caregiver perspective on factors considered most 
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essential to the recovery process. Anna A. Adevi, 

Mats Lieberg. Urban Forestry & Urban Greening, 

2011, p. 51-58 

 The Journey of Recovery and Empowerment 

Embraced by Nature — Clients’ Perspectives on 

Nature-Based Rehabilitationin Relation to the 

Role of the Natural Environment. Anna María 

Pálsdóttir, Dennis Persson, Birgitta Persson and 

Patrik Grahn. Int. J. Environ. Res. Public Health 

2014, 11, 7094-7115; 

 Changes in experienced value of everyday 

occupations after nature-based vocational 

rehabilitation. Anna María Pálsdóttir, Patrik 

Grahn & Dennis Persson. Scandinavian Journal of 

Occupational Therapy, 2014; 21: 58–68 

 

2.2. Värdering av material 

Vid ett första urval av samtliga vetenskapliga artiklar lästes titel och abstrakt. Det visade 

sig att all tillgänglig forskning om trädgårdsterapi inom kriminalvård kommer från 

USA. Vidare gjordes en kvalitetsgranskning när artiklarna lästes i sin helhet vilket 

slutligen låg till grund för vilka artiklar som skulle användas. Alla vetenskapliga artiklar 

angående trädgårdsterapi inom kriminalvård som gick att få tag på har använts i 

uppsatsen. De vetenskapliga artiklarna ligger till grund för att visa på en mer generell 

kunskap och forskningsresultat. Den sökning av vetenskapliga artiklar om 

Alnarpsmetoden var mindre omfattande och detta beror på att de artiklar som hittades i 

sökportalen Discovery var tillräckliga för att besvara frågeställningen.  

Vid materialsökning i databaserna visade det sig att det har bedrivits få studier om 

trädgårdsterapi inom kriminalvård, vilket gjorde att tidningsartiklar som inte genomgått 

peer review användes för att kunna göra en något mer innehållsrik studie. Dessa artiklar 

var bland annat publicerade i Corrections today, vilket skulle kunna beskrivas som en 

amerikansk motsvarighet till svenska kriminalvårdens personaltidning Runtikrim. Dessa 

artiklar anses tillförlitliga angående upplägg av trädgårdsprogrammen.  
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Övrig litteratur som använts är dels böcker inom trädgårdsterapi och miljöpsykologi, 

huvudsakligen skrivna av forskare, dels rapporter utgivna av kriminalvården. Även 

material på kriminalvårdens hemsida (http://www.kriminalvarden.se/) har använts. 

Detta för att få en så bred bild av kriminalvårdens organisation och dess klienter som 

möjligt. Andra hemsidor som använts är de olika delstaternas Department of corrections 

hemsidor. Denna informationssökning gjordes för att se om trädgårdsprogrammen 

fortfarande är aktuella och om det fanns ytterligare information som inte togs upp i 

artiklarna. Artiklar från svenska kriminalvårdens personaltidning Runtikrim har också 

använts för att visa på exempel på trädgård inom den svenska kriminalvården. 

2.3. Analys av material 

När allt material var sammanställt gjordes en tematisk analys (Forsberg, Wengström 

2008) av de exempel från USA som valts ut. Analysen utgick från tre teman; 

Yrkesinriktad, terapeutisk och social trädgårdsterapi (Haller 1998). Den tematiska 

analysen gick rent praktiskt till så att materialet lästes flera gånger utifrån ett tema i 

taget så att information relevant för varje tema kunde lyftas fram. Alnarpsmetoden 

sammanfattades kort genom forskning och böcker som behandlar ämnet. Detta sågs inte 

som en bärande del i resultatet utan snarare som ett komplement för att visa på 

forskning som bedrivits i Sverige och hur denna kunskap eventuellt skulle kunna 

komma till användning i utformningen av ett trädgårdsprogram inom den svenska 

kriminalvården.  

2.4.  Begrepp och definitioner 

Rebecca Haller från Horticultural Therapy Institute i Colorado, USA skriver i boken 

Horticultural therapy – principles & practice om hur trädgårdsterapi kan delas in i tre 

undergrupper; Yrkesinriktad, terapeutisk och social trädgårdsterapi. Analysen i denna 

studie utgår från denna indelning och dessa definitioner dels på grund av att den har 

stöd i forskning (Haller 1998), och dels att det efter genomgång av materialet kunde 

konstateras att dessa tre teman var återkommande. 

 Yrkesinriktad trädgårdsterapi - fokuserar på arbete, arbetsträning, utbildning 

och produktion. Det kan handla om att återfå eller träna sin arbetsförmåga, 

skaffa sig praktisk kunskap, och ibland ligger även fokus på någon form av 

produktion. Denna typ av trädgårdsterapi används traditionellt för bland annat 
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sjukskrivna, människor med utvecklingsstörning, psykiskt sjuka och inom 

kriminalvården (Haller 1998).  

 Terapeutisk trädgårdsterapi - har oftast som syfte att rehabilitera ohälsa, till 

exempel skador eller sjukdom. Dessa program används oftast på 

rehabiliteringsavdelningar på sjukhus, inom psykiatrin och på äldreboende 

(Haller 1998). 

 Social trädgårdsterapi - syftar till att öka välmående hos deltagarna genom 

trädgård som fritidssyssla. Det sociala och känslan av att vara en del i ett större 

sammanhang ligger i fokus och dessa program används på äldreboenden, som 

Community gardens samt vid olika former av gruppboenden (Haller 1998). 
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3. Resultat 

I detta avsnitt presenteras tio trädgårdsprogram på anstalter i USA. Sedan följer det som 

framkommit från den tematiska analysen samt ett avsnitt om Alnarpsmetoden. Slutligen 

diskuteras en möjlig utformning av ett trädgårdsprogram för den svenska 

kriminalvården. 

3.1. Trädgårdsprogram på anstalter i USA 

Kriminalvården i USA fungerar så att det finns federala fängelser som lyder under 

Federal Bureau of Prisons och delstatliga fängelser som lyder under ett Department of 

corrections. Eftersom delstaterna till viss del är självstyrande bestämmer de somliga 

lagar och verkställigheter (Federal Bureau of Prisons 2014a). I början av 1800-talet 

började man odla vid anstalter i USA. Fängelserna låg ute på landsbygden där det fanns 

gott om plats och lokala arbetare anställdes för att sköta odlingarna. På 1890-talet 

började man säkerhetsklassa de intagna, vilket ledde till att intagna med lågt 

riskbeteende fick börja arbeta ute på fälten. Man började producera så pass mycket att 

en del av skörden kunde säljas, resten användes på anstalterna. På 1960- och 70-talet 

uppkom frågor om huruvida de intagna skulle börja få ersättning för det arbete som 

utfördes i fängelserna, vilket ledde till att odlingarna upphörde. På senare tid har 

intresset för odling inom kriminalvården i USA kommit tillbaka, för att producera mat 

till fängelser men också för terapeutiska syften (Lewis 1996). Till skillnad från den 

svenska kriminalvårdens 4 300 klienter i fängelse (Kriminalvården 2014f), har USA:s 

kriminalvård runt en miljon klienter (Rice, Remy & Whittlesey 1998). Men likheter 

finns ändå. Andelen återfall är hög, de intagna har ofullständig utbildning och dålig 

koppling till arbetsmarknaden. Det är vanligt med fysiska och psykiska problem och 

många har problem med alkohol- och narkotikamissbruk. I en studie från 1990 

kontaktades 55 anstalter runtom i USA och av dessa var det fyra anstalter som inte hade 

någon typ av trädgård- eller jordbruksprogram (Rice, Remy & Whittlesey 1998). Bara i 

delstaten New York finns trädgårdsprogram vid 28 anstalter (New York State 

Department of Corrections 2014). Av Sveriges 56 anstalter uppgav 14 att de 2008 hade 

någon form av trädgårds- eller jordbruksprogram eller att de intagna kunde syssla med 

mark- eller parkarbete (Nilsson 2009). I USA används alltså trädgård ofta inom 

kriminalvården. Detta kallas för ”Horticultural programs” eller ibland ”Master Gardener 

program”. Dessa trädgårdsprogram ser lite olika ut på olika anstalter. Vissa lägger 

mycket fokus på utbildning, andra på arbetsträning och ytterligare andra lägger stor vikt 
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vid terapi. Men oftast handlar det om en kombination av några eller alla dessa 

komponenter. Rice, Remy & Whittlesey menar att utformningen av ett 

trädgårdsprogram inom kriminalvården bör uppfylla följande kriterier: 

 Varje aktivitet ska ha ett mål 

 Aktiviteterna ska vara i en sådan ordning att de bygger på varandra 

 Målen ska kunna uppnås under den tid som deltagarna har till sitt förfogande 

 Aktiviteterna/programmet ska vara utformade så att deltagarna lätt ska kunna 

genomföra dessa och få ett positivt resultat 

 Aktiviteterna/prorammet ska lära ut samarbete med andra, ledarskap, och ansvar 

 Aktiviteterna/prorammet ska lära ut varför aktiviteterna spelar roll för 

deltagarnas liv efter frigivning (Rice, Remy & Whittlesey 1998) 

 I detta avsnitt presenteras tio trädgårdsprogram inom den amerikanska kriminalvården 

varav de sju första är beforskade.  

I ett av San Fransiscos fängelser fanns mellan 1982 och 1992 ett trädgårdsprogram där 

de intagna fick lära sig ekologisk odling. De intagna sysslade med detta ungefär fem 

timmar om dagen, fem dagar i veckan. Dagarna började med gruppdiskussioner där de 

fick koppla trädgårdsaktiviteterna till sin egen, sin familjs och samhällets utveckling. 

Sedan fortsatte de med praktiskt trädgårdsarbete för att lära sig ekologisk odling. 

Grönsaker, frukt och blommor som odlats skänktes till San Fransiscos härbärgen för 

hemlösa och andra välgörenhetsorganisationer (Rice, Remy 1998). Idag finns inte detta 

program på fängelset längre, men istället finns The Garden Project utanför fängelset. 

Det är ett trädgårdsprogram som riktar sig dels till människor som suttit i fängelse och 

dels till ungdomar som löper risk att begå brott. The Garden Project jobbar 

brottsförebyggande med särskilda sommarprogram för gymnasieungdomar. Programmet 

är först och främst en trädgårdsutbildning samtidigt som deltagarna utför jobb. 

Deltagarna jobbar ute i samhället i San Fransisco med planteringsjobb, städning och 

liknande. Det handlar fortfarande om ekologisk odling och det som odlas skänks till 

välgörenhet. Programmet verkar för att länka samman människor, organisationer och 

lokala politiker genom möten, marknader och olika projekt. The Garden Project är en 

ickevinstdrivande organisation som tar emot donationer (The garden project 2014).  

I Maryland startades 1995 ett trädgårdsprogram som handlade om ekologisk odling 

utifrån ett terapeutiskt synsätt. Programmet pågick mars till oktober och kombinerade 
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trädgårdsarbete, föreläsningar, samt gruppterapi där föreläsningarna kopplades samman 

med aktiviteterna i trädgården och de intagnas egna liv. De intagna fick även föra 

dagbok över aktiviteterna och sina tankar och känslor. De intagna jobbade i grupper i 

trädgården en gång i veckan och fick i slutet av programmet göra en projektredovisning. 

I slutet fick de också göra ett prov för att visa vad de hade lärt sig från föreläsningarna. 

(Richards, Kafami & Sandiford 2006). Trädgårdsprogrammet verkar finnas kvar idag 

men i en annan tappning. Deltagarna klipper gräs och tar hand om utomhusmiljön vid 

anstalten samt drar upp plantor i växthus som skänks till samhället, bland annat en hel 

del träd som de också hjälper till att plantera. Deltagarna får ett 

trädgårdsmästarcertifikat efter avslutat program (Maryland Department of Public Safety 

& Correctional Services 2013).  

I ett kvinnofängelse i Bryan, Texas startade ett yrkesinriktat Master Gardener program 

år 1991 (Migura, Whittlesey & Zajicek 1997) och det finns kvar än idag (Federal 

Bureau of Prisons 2014b). Programmet pågår fem dagar i veckan, sju timmar om dagen 

under fyra månader. Föreläsningar kombineras med praktiskt arbete vilket leder till att 

deltagarna efter avslutat program blir certifierade trädgårdsmästare (Migura, Whittlesey 

& Zajicek 1997). Dessutom får de ett antal högskolepoäng för att möjliggöra fortsatta 

studier. På förmiddagarna sysslar deltagarna med praktiska trädgårdsaktiviteter i 

växthuset eller i trädgården. På eftermiddagarna ägnar de sig åt föreläsningar, 

gästföreläsare och laboratorieaktiviteter (Rice, Remy & Whittlesey 1998).  

Ett annat exempel från Texas är ett trädgårdsprogram för klienter med skyddstillsyn 

(Hale et al. 2005). I Sverige fungerar skyddstillsyn så att klienten bor hemma men har 

regelbunden kontakt med frivården och man har dessutom en övervakare. Frivård kan 

ofta innebära samhällstjänst (Kriminalvården 2014g) vilket exemplet från Texas också 

verkar handla om. Samhällstjänsten var utformad som ett yrkesinriktat program där 

deltagarna skulle syssla med trädgårdsarbete såsom växthusodling, växtförökning, samt 

prydnads- och grönsaksodling (Hale et al. 2005).  

I New York i ett ungdomsfängelse startades ett projekt vars syfte var att öka 

konsumtionen av frukt och grönsaker bland afroamerikanska ungdomsbrottslingar 

genom ett utbildningsprogram med fokus på trädgård, konsumtion och näringslära. 125 

ungdomar deltog i projektet och i slutet på odlingssäsongen 2005 hade de intagna odlat 

2,3 ton grönsaker och frukt. (Wallace 2006). 
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Cedar Creek Correctional Center i delstaten Washington har ett mångsidigt 

trädgårdsprogram.  Det består av gästföreläsningar och praktiska workshops. 

Washington State Department of corrections jobbar för en ur miljösynpunkt hållbar 

verksamhet på många av sina anstalter, vilket i flera fall innefattar trädgårdsodling 

(Washinton State Department of Corrections 2014). Anstalterna samarbetar ofta med 

utomstående parter, och Cedar Creeks intagna samarbetade med ekologer under 2005 

för att utveckla metoder för att odla mossa i fängelset, skapa en fungerande kompost 

och bedriva föreläsningar om ekologi, odling och hållbar utveckling (Ulrich, Nadkarni 

2009). 

The Greenhouse Project, är ett trädgårdsprogram på USA:s största fängelsekoloni 

Rikers Island i New York. Rikers Island är en ö som hyser uppåt 20 000 intagna. The 

Horticultural Society of New York håller i ett trädgårdsprogram som har utvecklat en 

trädgård på 8000 m² med växthus och särskilda klassrum. Här lär sig intagna bland 

annat växtkunskap, ekologi, trädgårdsodling, design och anläggning. De drar även upp 

tusentals plantor som skänks till skolor och parker runtom i New York (Jiler 2006).  

Deltagarna är 85-100 stycken per år. Det är både män och kvinnor som deltar och de 

avtjänar ett straff på högst ett år (Schmidtbauer, Grahn & Lieberg 2005). 

Vid Auburn Maximum Security Prison i delstaten New York kunde runt 20 intagna gå 

en kurs i ekologi under 2011. En trädgård anlades intill fängelset där deltagarna fick 

odla växter som de kunde observera och använda på olika sätt under kursen. 

Föreläsningar inomhus varvades med praktiskt trädgårdsarbete och framförallt 

observationer av växter och insekter i trädgården (Coe 2012).  

I Oregon finns trädgårdsprogram som bygger på att volontärer från en organisation som 

heter Lettuce Grow kommer till fängelser och lär ut bland annat grönsaksodling till 

intagna. Ett fängelse har odlingsbäddar utspridda mellan husen och mellan gångvägar. 

Kursen pågår under 12 veckor och avslutas med en examination. Efter frigivning kan de 

som deltagit i programmet volontärjobba för att till slut få sitt Master Gardener-

certifikat. Det är teoretiska föreläsningar och grönsaksodling som gäller (Patterson 

2013). Lettuce Grow håller utbildningar på 13 olika fängelser i Oregon (Lettuce Grow 

Garden Foundation 2014). 

South Carolina Master Gardener Program går ut på att de intagna ska få en 

trädgårdsutbildning. Det är både teoretiska föreläsningar och praktiska övningar där de 
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får lära sig bland annat växtkunskap, markkunskap och plattläggning samt kunskap om 

maskiner som vanligen används inom trädgårdsodling. I slutet av programmet får de 

genomgå ett muntligt och skriftligt prov (Polomski, Johnson & Anderson 1997). Idag 

finns programmet på 16 anstalter i South Carolina. Mellan 1 000 och 1 200 intagna 

deltar i programmen och aktiviteterna handlar om förvaltning av utomhusmiljöerna vid 

anstalterna inklusive gräsklippning och skötsel av rabatter, grönsaksodling, 

växthusodling och kompostering (South Carolina Department of Corrections 2014). 

Dessa trädgårdsprogram skiljer sig något åt från varandra vad gäller upplägg och 

effekter. I följande avsnitt analyseras ovanstående program med utgångspunkt i den 

första av uppsatsens frågeställningar. Tre kategorier ligger till grund för den tematiska 

analysen; Yrkesinriktad, terapeutisk och social trädgårdsterapi.  

3.2. Yrkesinriktad trädgårdsterapi inom kriminalvården 

Yrkesinriktad trädgårdsterapi fokuserar på framtida jobb och anställning. Det kan 

handla om arbetsträning, alltså att själva arbetet i sig står i fokus och att deltagarna ska 

få tillbaka sin förmåga att arbeta. Det kan också handla om utbildning, alltså att 

deltagarna ska få den kunskap som behövs för att kunna arbeta inom 

trädgårdsbranschen. Trädgårdsterapin kan också vara mer produktionsinriktad, alltså att 

syftet är att producera något (Haller 1998). Oftast kommer dock produktionen av något 

som följd av arbete eller en utbildning, vilket kommer tas upp i exemplen nedan. 

3.2.1 Utbildning 

De allra flesta av de trädgårdsprogram som tas upp i den här uppsatsen fokuserar på att 

utbilda de intagna (Migura, Whittlesey & Zajicek 1997, Rice, Remy 1998, Richards, 

Kafami & Sandiford 2006, Ulrich, Nadkarni 2009, Wallace 2006, Coe 2012, Patterson 

2013, Polomski, Johnson & Anderson 1997). Vissa program fokuserar enbart på 

utbildning, till exempel utbildningen i ekologi vid Auburn Maximum Security Prison i 

delstaten New york. De intagna fick lära sig ekologi genom föreläsningar och genom 

praktiskt arbete och observationer i en trädgård som anlades vid fängelset. Kristen Coe, 

läraren i ekologi vid fängelset, berättar i sin artikel hur deltagarna verkade reagera på att 

vistas utomhus i trädgården. Många av deltagarna hade inte gått på gräs på flera år, 

eftersom större delen av gården vid fängelset är asfalterad. Hon konstaterade att nivån 

av intresse och engagemang bland de intagna var stort och att det antagligen inte hade 

varit lika stort om de hade lärt sig ekologi enbart inomhus utan tillgång till trädgården. 
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Detta menar hon beror dels på att ekologi handlar om samspelet mellan levande 

organismer vilket är svårt att lära sig utan praktiska fältobservationer, och dels för att de 

intagna fick syssla med något som inte hörde till den vanliga rutinen de lever efter i 

fängelset, vilket kanske bidrog till en känsla av frihet (Coe 2012).  

Ett annat exempel på ett program där utbildning ligger i fokus är det samarbete som 

bedrevs mellan professionella ekologer och intagna vid Cedar Creek Correctional 

Center. Ekologerna samarbetade med de intagna för att utveckla en mossodling, en 

grönsaksodling och ett komposteringssystem. Praktiskt arbete varvades med 

föreläsningar och fokus låg på att de intagna skulle lära sig om ekologi, odling och 

hållbara system. Föreläsningarna blev enligt forskarna lyckade och engagerade 

deltagarna och genom enkäter framgick att deltagarna kunde ta till sig informationen 

och ville veta mer. Deltagarna kände sig som aktiva och uppskattade aktörer i arbetet 

med att lösa ett miljöproblem (Ulrich, Nadkarni 2009).  

Många trädgårdsprogram delar ut certifikat eller diplom efter avklarat program för att de 

intagna ska kunna få ett jobb inom trädgårdsbranschen efter frigivning (Richards, 

Kafami & Sandiford 2006, Migura, Whittlesey & Zajicek 1997, Patterson 2013, 

Polomski, Johnson & Anderson 1997) I South Carolina är Master Gardener-programmet 

utformat som en vanlig utbildning där de intagna deltar i en formell examensceremoni 

efter avklarat examensprov. Examensceremonin i sig gav deltagarna en känsla av att ha 

åstadkommit något stort och detta ledde också till bättre sammanhållning i gruppen 

(Polomski, Johnson & Anderson 1997).  

Också i kvinnofängelset i Bryan, Texas står utbildning i centrum för 

trädgårdsprogrammet. Syftet med programmet är att de intagna ska kunna jobba på 

plantskolor, handelsträdgårdar och inom förvaltning efter frigivning. Läroplanen 

innehåller grundläggande botanik, mark- och gödslingskunskap, grunderna i 

entomologi, växtpatologi, bekämpningsmedel, växtförökning, beskärning, 

grönsaksodling, växtkomponering, och landskapsdesign. För att få sitt diplom måste de 

intagna följa instruktioner, göra laboratorieundersökningar, flera olika trädgårdsprojekt 

och få godkänt på samtliga prov (Federal Bureau of Prisons 2014b).  

På Rikers Island pågår utbildningen året runt och på vintern sysslar de intagna med 

plantor i växthuset, snickeri och workshops i matte, skrivande, datakunskap, bild och 

trädgårdsdesign (Jiler 2006). 
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Att förbättra sin fysiska hälsa kan göras genom att äta bättre. Man kan lära sig om 

odling, konsumtion och näringslära och samtidigt öka sin konsumtion av grönsaker och 

frukt. Vid ungdomsfängelset i New York ökade de intagnas kunskap om trädgård, 

odling, konsumtion och näringslära markant. Studiens förtest visade att de intagna hade 

väldigt lite kunskap om dessa ämnen, och eftertestet visade att de intagna ökat sin 

kunskap och ungefär hälften av de intagna hade ökat sin konsumtion av frukt och 

grönsaker. Många deltagare uttryckte också en vilja att lära sig mer om odling (Wallace 

2006).  

3.2.2.  Arbetsträning 

Trädgårdsarbete förekommer i samtliga exempel som tas upp i den här uppsatsen (Hale 

et al. 2005, Migura, Whittlesey & Zajicek 1997, Rice, Remy 1998, Richards, Kafami & 

Sandiford 2006, Ulrich, Nadkarni 2009, Wallace 2006, Coe 2012, Patterson 2013, 

Polomski, Johnson & Anderson 1997, Jiler 2006). Ett exempel där arbetet ligger i fokus 

är i Lamar County i Texas där vissa klienter med skyddstillsyn får syssla med 

trädgårdsarbete såsom växthusodling, växtförökning, odling av prydnadsväxter samt 

grönsaksodling. De intagna får ingen utbildning i form av föreläsningar utan all tid 

läggs på arbete. En studie som publicerades 2005 hade under tre år följt 

trädgårdsprogrammets deltagare och jämfört dem med deltagarna i ett annat program 

som skulle syssla med skräpplockning, vaktmästarsysslor, arbeten inom byggsektorn 

och att hjälpa olika ickevinstdrivande organisationer. Båda grupperna sysslade med 

aktiviteter inom respektive program fyra timmar på lördagsmorgnar under 16 veckor. 

Forskarna mätte bland annat självkänsla, trädgårdskunskap, miljömedvetenhet och om 

programmen minskade återfall i brott. Resultatet visade på bättre självkänsla och 

minskade återfall i brott i större utsträckning i trädgårdsgruppen än i den andra gruppen. 

Föga förvånande ökade även deltagarna i trädgårdsprogrammets kunskap om trädgård 

och deras miljömedvetenhet mer än den andra gruppen (Hale et al. 2005).  

Stöd efter frigivning är viktigt för att de positiva effekterna ska kvarstå (Rice, Remy 

1998) och en del program fortsätter att erbjuda jobb eller aktiviteter även efter 

frigivning (Lettuce Grow Garden Foundation 2014, Jiler 2006) samt en del program 

vars enda syfte är att aktivera tidigare intagna (The garden project 2014). På Rikers 

Island har programmet som syfte att de intagna ska kunna hitta sysselsättning efter 

frigivning. De har särskilda program för intagna som ska bli eller är frigivna, bland 

annat GreenTeam som är en möjlighet att jobba för Horticultural Society of New York 
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med anläggning och skötsel av trädgårdar runtom i New York. Målet är dock att de 

intagna ska hitta en annan anställning när de jobbat för GreenTeam ett tag (Jiler 2006). 

På Rikers Island har man mätt återfallsfrekvensen vilken i genomsnitt är 55 %, och 

bland dem som har deltagit i trädgårdsprogrammet ligger andelen så lågt som på 10 %. 

Detta beror med största sannlikhet på att de intagna följs upp efter frigivning. 

Deltagarna registreras i en särskild databas vilket underlättar kontakten och gör att 

personalen kan hålla koll på vad de sysslar med samt hjälpa dem i rätt riktning 

(Schmidtbauer, Grahn & Lieberg 2005). 

Program som inte sysslar med terapeutiska aktiviteter, det vill säga syftar till att 

rehabilitera ohälsa genom bland annat gruppdiskussioner, utan fokuserar på utbildning 

och arbetsträning, kan ändå ha liknande effekter. En artikel som publicerades 1997 

beskriver hur forskarna undersökte programmet i Bryan, Texas och hur det påverkade 

utvecklingen av bland annat intagnas självkänsla och välbefinnande, samt effekter på 

missbruksproblem, jämfört med andra program som erbjuds vid fängelset. Gruppen som 

sysslade med trädgård jämfördes i studien med en grupp som sysslade med andra 

aktiviteter i fängelset. Trädgårdsterapiprogrammet visade sig ha positiva effekter på 

deltagarna i form av bättre självkänsla, större tillfredsställelse med livet och mindre 

problem med missbruk. Båda grupperna förbättrade sina resultat och det var inga 

direkta skillnader grupperna emellan förutom att de som deltog i trädgårdsprogrammet 

och också hade missbruksproblem förbättrade sina resultat signifikant jämfört med den 

andra gruppen (Migura, Whittlesey & Zajicek 1997). Ett annat exempel är 

trädgårdsprogrammet för klienter med skyddstillsyn i Lamar County i Texas som visade 

sig ge positiva effekter på deltagarnas självkänsla och visade sig också kunna motverka 

återfall i brott (Hale et al. 2005).  

3.2.3.  Produktion 

Det finns också program som är mer inriktade på produktion och kanske till och med på 

självförsörjning. Ett sådant program är inriktat på arbete med produktion som resultat 

men oftast kombineras detta med utbildning. Ett exempel är trädgårdsprogram i Oregon 

där alla fängelser under ett år odlade sammanlagt 68 ton mat vilket gjorde att anstalterna 

blev mer eller mindre självförsörjande på grönsaker och frukt, samtidigt som de kunde 

skänka bort mat till välgörenhet (Patterson 2013). Vid Cedar Creek Correctional Center 

låg fokus också på produktion eftersom de intagna skulle odla mossa som såldes till 

bland annat floristbranschen för att minska belastningen på den vilt växande mossan. 
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(Ulrich, Nadkarni 2009). Det förekommer också att de intagna tillverkar tvål, balsam 

och lotion med hjälp av sådant som odlats i trädgården eller av bivax (Jiler 2006, 

Washinton State Department of Corrections 2014). Att produkterna sedan kan säljas, 

skänkas eller användas på anstalten låter deltagarna förstå att de har producerat något av 

värde, vilket kan leda till en känsla av stolthet (Lewis 1996).  

3.2.4. Upplägg och effekter 

Yrkesinriktade trädgårdsprogram verkar ofta vara upplagda så att föreläsningar 

kombineras med trädgårdsarbete (Migura, Whittlesey & Zajicek 1997, Richards, 

Kafami & Sandiford 2006, Rice, Remy 1998, Ulrich, Nadkarni 2009, Coe 2012, 

Patterson 2013, Polomski, Johnson & Anderson 1997). De intagna får utbildning och 

arbetsträning på samma gång. Ofta resulterar detta i någon form av produktion, av till 

exempel grönsaker eller uppdragning av plantor. Effekterna av detta blir att de intagna 

skaffar sig ny kunskap, en utbildning och i flera fall ett certifikat, vilket kan förbättra 

chanserna att få jobb efter frigivning. Tidigare forskning angående högre utbildning 

inom kriminalvården visar att intellektuell stimulans kan resultera i en minskning av 

återfall i brott och förbättrat beteende (Sherman 1998, Tracey 1994, Ulrich, Nadkarni 

2009). Själva trädgårdsarbetet i sig är dels en fysisk aktivitet som kan vara välgörande 

både fysiskt och mentalt (Relf 1998) och dels ett arbete som leder till ett resultat, vare 

sig det är en grönsaksskörd eller ett diplom. Själva resultatet och att i grupp jobba mot 

ett gemensamt mål kan leda till känsla av tillhörighet (Rice, Remy 1998). Det är också 

viktigt att de intagna får dagliga arbetsrutiner och att de lär sig ta instruktioner och att 

samarbeta med andra (Kriminalvården 2014h). Om programmet har inriktning mot 

produktion kan detta leda till en känsla av stolthet (Lewis 1996) och känslan av ett 

gemensamt mål och tillfredställelse av att ha uppnått ett resultat (Rice, Remy & 

Whittlesey 1998). Men man kan också ta in faktorer som ekonomi, att fängelset sparar 

pengar på olika sätt genom till exempel självförsörjning, som också är miljömässigt 

hållbart (Ulrich, Nadkarni 2009). Andra effekter detta verkar kunna ha är förhöjd 

självkänsla och välbefinnande, samt positiva effekter på missbruksproblem.  

Inte mycket information finns om trädgårdsmästarens roll i de yrkesinriktade 

trädgårdsterapiprogram som studerats. Organisationen Lettuce Grow skickar människor 

utbildade inom trädgård för att lära de intagna i Oregon om ekologisk odling (Lettuce 

Grow Garden Foundation 2014). På Rikers island är det trädgårdsmästare och 

trädgårdsterapeuter från Horticultural society of New York som åker till fängelset (Jiler 
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2006, The Horticultural Society of New York 2014). När det handlar om utbildning 

inom trädgård och praktiskt trädgårdsarbete är rimligtvis det viktigaste en gedigen 

kunskap om trädgårdsodling samt en kunskap att förmedla detta pedagogiskt. En 

kunskap om de intagna och deras problematik är också viktigt (Rice, Remy & 

Whittlesey 1998, von Friesen 2008) samt att referera till deltagarna som studenter, 

hellre än intagna. Detta betonar hur viktigt det är att de intagna fokuserar på nuläget och 

utbildningen (Rice, Remy & Whittlesey 1998).  

3.3.  Terapeutisk trädgårdsterapi inom kriminalvården 

Terapeutisk trädgårdsterapi syftar till rehabilitering från ohälsa av olika slag. Terapin 

kan innebära bland annat fysisk aktivitet, rådgivning och kommunikationsövningar. 

Denna form av trädgårdsterapi leds ofta av arbetsterapeuter eller psykoterapeuter och 

används bland annat inom psykiatrin och på äldreboenden (Haller 1998). Ohälsa som 

till exempel psykiska och fysiska problem bland intagna är vanligt, likaså problem med 

drogmissbruk (Kriminalvården 2014e) och skulle därför rimligtvis kunna rehabiliteras 

med hjälp av terapeutisk trädgårdsterapi. Trädgårdsarbetet leder hos deltagaren ofta till 

en känsla av att ha åstadkommit något och ofta en känsla av stolthet. Detta i sin tur kan 

leda till att deltagaren lär sig att produktivt arbete leder till en ökad känsla av egenvärde 

och bättre självkänsla (Rice, Remy & Whittlesey 1998).  

Att ta hand om växter är att ansvara för någonting levande, vilket kan bidra med en 

känsla av att vara en nödvändig del av något. Man kan dra många paralleller mellan 

odlandet och deltagarnas egna liv. Om man inte tar hand om sina plantor kommer de må 

dåligt vilket kan kopplas till relationer med andra människor som måste vårdas för att 

fungera. Ogräsrensning kan kopplas till dåliga influenser. För att en planta ska kunna 

växa sig stor och nå sin fulla potential är det viktigt att ta bort kvävande ogräs vilket kan 

liknas vid umgänge med andra som har problem med drogmissbruk eller kriminalitet. 

Ett drogfritt liv kan kopplas till ekologiskt odlande, eftersom kemikalier är skadligt för 

växterna på samma sätt som droger är skadligt för oss människor. Att förstå varför man 

har hamnat snett i livet och vad det beror på är viktigt för att kunna göra någonting åt 

sin situation och gå vidare (Rice, Remy & Whittlesey 1998).  

Ett exempel på detta kan man se i programmet i San Fransisco där en studie gick ut på 

att forska kring hur trädgårdsterapi påverkar psykosocialt beteende hos de intagna. 

Studien, som publicerades 1998, undersökte 48 slumpmässigt utvalda intagna som 
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delades upp i två grupper. Den ena gruppen skulle delta i trädgårdsprogrammet och den 

andra gruppen skulle delta i andra program som erbjöds på fängelset. De intagna som 

deltog i trädgårdsprogrammet fick lära sig ekologisk odling och sedan koppla dessa 

aktiviteter och odlingen till sitt eget liv och sin egen utveckling, samt sin familjs och 

samhällets välmående. Detta skedde genom gruppdiskussioner och visade sig vara 

effektivt för att motverka depression och missbruk. Rice & Remy menar att många 

intagnas uppväxt i socialt och fysiskt fattiga miljöer och tidiga traumatiska upplevelser 

har lett till psykiskt tumult och hopplöshet. Behandling av dessa klienter måste därför 

fokusera på utveckling framåt och ska bygga på respekt, förståelse och stöd i en miljö 

som främjar lärande och social interaktion. Studien visade också att resultatet var direkt 

kopplat till hur de intagnas uppväxt hade varit, till exempel var det väldigt många 

intagna som uppgav att de förlorat kontakt med sina föräldrar och sin familj när de nått 

tonåren, och det var dessa som var mest deprimerade och visade störst förändring efter 

att ha deltagit i trädgårdsprogrammet. Studien visade också att hjälp efter frigivning 

behövs för att behålla de positiva effekterna (Rice, Remy 1998).  

Ett annat exempel är programmet i Maryland där forskare studerade hur programmet 

kunde påverka de intagnas missbruk. De intagna fick delta i gruppterapi som leddes av 

en socionom där de fick koppla föreläsningarna och trädgårdsarbetet till sina egna liv, 

bland annat när det gällde missbruk, känslohantering och uppväxt. Ett exempel på en 

parallell som kan drogs var den mellan ekologiskt odlande och ett drogfritt liv. Det 

visade sig att det var lättare för deltagarna att prata om dessa ämnen när diskussionen 

koncentrerades kring växter och ekologisk odling, istället för direkt kring deras 

problem. Deltagarna fick föra dagbok där de beskrev aktiviteterna och sina känslor och 

tankar. Programmet hade positiva effekter på de intagnas missbruksproblem, på grund 

av att deras psykiska välmående förbättrades (Richards, Kafami & Sandiford 2006).  

3.3.1. Upplägg och effekter 

Upplägg av terapeutiska trädgårdsterapiaktiviteter inom kriminalvården finns det inte så 

många exempel på i de studerade artiklarna, men de två exempel som beskrivs ovan 

handlar om till exempel gruppdiskussioner där odlingen kopplas till de intagnas egna 

liv, familj och samhälle, vilket kan hjälpa de intagna till en djupare förståelse för sina 

problem. Programmen hade effekter som bättre självkänsla och mindre problem med 

missbruk. Det verkar dock som att program som inte hade tydliga terapeutiska 

aktiviteter också kunde få liknande resultat, vilket kan tänkas bero på att utbildningen 
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eller arbetet i sig kan inge hopp om framtiden samt att vistas i en trädgård, vilket i sig 

kan ha läkande och restorativa effekter (Hartig 2005). Kaplan & Kaplan har intresserat 

sig för ”mikro-återhämtning”, alltså återhämtning av koncentrationsförmågan som kan 

ske till exempel vid utsikt från ett fönster (Hartig 2005). En grönare utemiljö vid en 

anstalt skulle kunna förbättra välmående även hos intagna som inte deltar i 

trädgårdsprogrammet och för personalen på anstalten genom utsikt från fönster eller 

promenader mellan byggnader. 

Terapeutisk trädgårdsterapi borde rimligtvis ledas av psykologer, psykoterapeuter, 

arbetsterapeuter eller liknande (Grahn, Ottosson 2010, von Friesen 2008, Rice, Remy 

1998, Richards, Kafami & Sandiford 2006). Trädgårdsmästarens roll i sådana fall blir 

att agera assisterande och se till att trädgården är funktionell och möter de behov som 

deltagarna och ledarna har för att kunna genomföra aktiviteterna (Grahn, Ottosson 2010, 

von Friesen 2008). I de artiklar som studerats finns ingen information om 

trädgårdsmästarens roll i terapeutisk trädgårdsterapi.  

3.4. Social trädgårdsterapi inom kriminalvården 

Den här typen av trädgårdsterapi syftar till att förbättra deltagarnas välmående genom 

att använda trädgårdsaktiviteter på ett mer fritt sätt. Inte med fokus på utbildning eller 

arbete, utan mer som en fritidssyssla. Här står istället det sociala i centrum, att umgås 

med andra genom olika trädgårdsaktiviteter och vara del av en grupp som har ett 

gemensamt mål. Den här typen av trädgårdsterapi är vanlig vid bland annat 

äldreboenden och genom så kallade Community gardens (Haller 1998). Kopplingar kan 

göras till trädgårdsterapi inom kriminalvården, trots att programmen sällan använder 

trädgården som fritidssyssla. Trädgårdsprogram inom kriminalvården har alltid ett 

fokus, vare sig det är utbildning, produktion eller välgörenhet. Detta är något som 

deltagarna kan samlas kring, tillsammans jobba mot och sedan tillsammans glädjas åt 

resultatet. Vid överföring av kunskap mellan människor och när människor gör något 

tillsammans skapas känslor av tillhörighet, av att vara som andra och en starkare 

koppling till samhället (Rice, Remy 1998). Social trädgårdsterapi kan också innebära 

arbete eller utbildning inom hållbar utveckling. Regeringskansliet definierar hållbar 

utveckling som ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 

kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov". De tre 

dimensionerna av hållbar utveckling - den ekonomiska, sociala och miljömässiga - ska 

samstämmigt och ömsesidigt stödja varandra (Regeringskansliet 2014). Detta är därför 
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en global fråga vilket kan bidra till en starkare koppling mellan intagna och samhället 

utanför fängelset. 

3.4.1. Social hållbarhet 

Många av programmen bidrar till välgörenhet på olika sätt. Att bidra med något till 

samhället kan ses som en symbolisk gest att betala tillbaka eller att sona för det brott 

som begåtts. Det kan också kännas som att man är en del av något större och att man 

gör någon skillnad för samhället. I USA är det många trädgårdsprogram som sysslar just 

med välgörenhet. Det kan handla om att skänka grönsaker, frukt och blommor till 

härbärgen och andra välgörenhetsorganisationer som i San Fransisco (Rice, Remy 

1998), Oregon (Patterson 2013), Washington (Washinton State Department of 

Corrections 2014) och Texas (Hale et al. 2005). Vissa program drar upp plantor i 

växthus som skänks till skolor och parker i samhället som vid Rikers Island (Jiler 2006) 

och i Maryland (Maryland Department of Public Safety & Correctional Services 2013). 

I South Carolina samarbetar anstalterna med lokala organisationer vilket bland annat har 

lett till att två fängelser har drivit upp sammanlagt 4000 träd som skänkts till städer 

runtom i South Carolina (South Carolina Department of Corrections 2014). Anstalterna 

samarbetar också med ett universitet som ger deltagarna möjlighet att få ett certifikat 

efter avslutat program så att de kan få jobb efter frigivning. I gengäld drar de intagna 

upp sommarblommor till universitetets planteringar (South Carolina Department of 

Corrections 2014). 

Att utbilda ungdomsbrottslingar inom trädgårdsodling, näringslära och konsumtion av 

frukt och grönsaker (Wallace 2006) skulle kunna ses som ett brottsförebyggande arbete 

med inriktning mot social hållbarhet. The Garden Project i San Fransisco har också 

projekt som syftar till att förebygga brott bland ungdomar, samtidigt som deltagarna 

utför jobb för att förbättra stadsmiljön med fler gröna ytor, odlar grönsaker som skänks 

till härbärgen i staden och samarbetar med och kopplar samman polisdepartementet, 

samhällsservicenämnden och runt 25 lokala organisationer (The garden project 2014). I 

San Fransisco uppmuntras kreativitet på en anstalt och de intagna får syssla med konst, 

poesi och teater som sedan visas upp för samhället utanför fängelset. Detta bidrar till 

minskad alienation och kan hjälpa till att slå hål på många fördomar som finns om 

intagna (Rice, Remy 1998).  
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3.4.2. Miljömässig hållbarhet 

Att arbeta för miljömässigt hållbar utveckling är också ett sätt att ge tillbaka till 

samhället. I USA är kriminalvården en gigantisk industri med miljontals klienter och 

anställda (Rice, Remy & Whittlesey 1998), därför är det viktigt att dess verksamhet är 

så hållbar som möjligt ur många olika aspekter, bland annat ur miljösynpunkt.  

Att odla egna grönsaker och frukt, vilket många anstalter gör (South Carolina 

Department of Corrections 2014, Patterson 2013, Wallace 2006, Ulrich, Nadkarni 

2009), är bra för både ekonomin och miljön.  I Oregon samarbetar Lettuce Grow med 

ett program som heter Seed to Supper som syftar till att intagna ska kunna odla sin egen 

mat och lära sig allt från planering och odling till skörd och tillredning (Lettuce Grow 

Garden Foundation 2014).  

I Washington jobbar departementet för en ur miljösynpunkt mer hållbar verksamhet. 

Intagna utbildas i hållbar utveckling och exempel på ämnen som tas upp är växt- och 

djurliv, ekologi, hållbart jordbruk, stadsodling, ekologisk biodling, alternativ energi, och 

att bygga med återvunnet material. Programmen ordnar också samarbeten mellan 

intagna och utomstående parter (Washinton State Department of Corrections 2014), till 

exempel ett projekt under 2005 mellan professionella ekologer och intagna som bestod 

av en mossodling, kompostering, föreläsningar och ekologisk grönsaksodling. Syftet var 

att utbilda intagna inom dessa områden. Projektet gick ut på att odla mossa till 

framförallt floristindustrin för att minska belastningen på den viktiga vilt växande 

mossan. Projektet hade också som mål att minska avfall till deponering genom ett 

komposteringssystem, vilket i sin tur skulle förbättra grundvattnet. Komposten skulle i 

sin tur gödsla en ekologisk grönsaksodling och skörden skulle användas i köket. 

Ekologerna och de intagna lyckades utveckla ett odlingssystem för tre arter av mossa 

och lyckades genom sitt komposteringssystem minska andelen avfall som behövde 

fraktas bort från fängelset vilket sparade pengar samt förbättrade grundvattnet tack vare 

att mindre avfall hamnade på stora deponianläggningar. De kunde dessutom producera 

kompost som kunde användas till den egna grönsaksodlingen (Ulrich, Nadkarni 2009).  

Ett annat exempel på arbete för miljömässigt hållbar utveckling finns vid en del 

anstalter i Oregon som i samarbete med Applied Ecology Institute odlar 

utrotningshotade arter för att rädda ekosystem. Till exempel odlas en utrotningshotad art 
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av lupin för att samtidigt försöka rädda en utrotningshotad fjäril som specialiserar sig på 

just den lupinarten (Patterson 2013).  

3.4.3. Upplägg och effekter 

Social trädgårdsterapi handlar om att skapa en gemenskap och en känsla av att vara en 

del i ett större sammanhang och en del av samhället. Att jobba i grupp och samarbeta 

mot ett gemensamt mål och att göra något för samhället genom välgörenhet eller att 

jobba för hållbar utveckling, leder till att de intagna kan känna tillhörighet och att känna 

sig som en viktig del av samhället. Effekter av detta kan enligt de här refererade 

studierna vara att de intagna får en förhöjd känsla av egenvärde vilket rimligtvis är 

viktigt för de intagnas fortsatta utveckling. Andra effekter kan vara färre ungdomar som 

blir kriminella tack vare brottsförebyggande trädgårdsprogram och att kriminalvården 

som organisation kan bli mer hållbar ur ett miljömässigt perspektiv samt jobba för till 

exempel biologisk mångfald. 

Effekterna av den sociala trädgårdsterapin är dock svåra att utröna, eftersom inget av de 

program som tas upp här är inriktade mot renodlad social trädgårdsterapi. De sociala 

faktorerna, som gemenskap och känslan av att vara en del av ett större sammanhang är 

ett resultat av trädgårdsprogrammen i sig. Däremot kan trädgårdsprogrammen ha en mer 

social inriktning genom till exempel att skänka grönsaker och plantor till välgörenhet 

vilket kopplar de intagna till samhället utanför fängelset. Frihetsberövning och en 

fråntagen självbestämmanderätt gör att intagna förlorar känslan av egenvärde och 

självuppfattning (Liebling, Maruna 2005). Att få känna att de utgör en viktig roll i 

arbetet mot ett mål och att de som individer gör en skillnad, kan därför vara avgörande 

för de intagnas välmående. I detta fall är det också viktigt att det framgår tydligt vad 

syftet är med de olika aktiviteterna och vad det kan leda till för de intagnas egna liv 

(Rice, Remy & Whittlesey 1998).  Trädgård kan kanske dels genom att vara utomhus 

och i ”naturen” ge en känsla av frihet (Coe 2012, Christiansson 2013) och dels genom 

olika sociala aktiviteter, som välgörenhetsprojekt och trädgårdsarbete utanför fängelset 

(Hale et al. 2005, Patterson 2013, Jiler 2006) koppla samman de intagna med samhället 

och bryta känslan av isolering något. 

3.5. Alnarpsmetoden 

Forskning kring trädgårdsterapi i Sverige har bland annat bedrivits i Alnarps 

rehabiliteringsträdgård, där Alnarpsmetoden har utvecklats som ett sätt att behandla 
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människor som lider av utmattningssyndrom. Forskningen visar bland annat att ju mer 

stressad och trött en person är desto mer introvert och känslig för den fysisk-sociala 

omvärlden är den. Då behövs kravlösa naturmiljöer där personen ifråga kan vara för sig 

själv. När en person får mer psykisk kraft blir hen mer utåtriktad, kan ta del av mer 

utåtriktade aktiviteter och mer kravfylld natur (Grahn 2005). Tidigare forskning visar att 

det finns åtta olika upplevda karaktärer av natur som kan användas med syfte att skapa 

ett varierat grönområde som kan tilltala flera olika sorters känslostämningar och passa 

för olika sorters aktiviteter (Stigsdotter, Grahn 2002, Grahn 2005). Dessa karaktärer kan 

användas vid utformning av olika sorters gröna miljöer som till exempel parker, 

skolgårdar, terapiträdgårdar och andra hälsofrämjande trädgårdar. Patrik Grahn menar 

att en trädgård som ska användas för terapeutiska ändamål bör fylla fler funktioner än 

enbart att stimulera det visuella sinnet. Dels bör trädgården vara anpassad för aktiviteter. 

Odlingsbäddar, vattentillgång, redskapsförråd och liknande ska vara praktiskt utformade 

så att odlingen kan fungera smidigt. Dels bör trädgården vara en sinnlig plats där man 

kan få uppleva ljud, dofter, smak och beröring. Alnarps rehabiliteringsträdgård är 

utformad på ett sådant sätt att många olika behov ska kunna tillgodoses; både aktiva och 

passiva former av rehabilitering, enskilt och i grupp. Trädgården har dels inriktning mot 

aktiviteter som odling och social gemenskap och dels inriktning mot en mer passiv, 

mindre kravfylld rehabilitering (Grahn 2005). Stigsdotter & Grahn menar att vissa 

hälsoeffekter kan komma av trädgårdsmiljön i sig och vissa effekter kan man få av 

själva aktiviteterna som utförs i trädgården. Men de kognitiva hälsoeffekterna får man 

av en kombination av upplevelsen av miljön och aktiviteterna i trädgården (Stigsdotter, 

Grahn 2002). Deltagarna kommer till trädgården under 12 veckor, när de blivit 

remitterade av en läkare ofta efter att annan form av terapi eller medicinsk behandling 

inte har lyckats (Adevi, Lieberg 2012). Teamet i trädgården består av olika professioner, 

bland annat arbetsterapeut, psykoterapeut, sjukgymnast och trädgårdsmästare (Grahn, 

Ottosson 2010). Behandlingen består av gruppterapi i form av diskussioner och 

bildterapi, sjukgymnastik och avslappningsövningar. Detta sker i kontakt med naturen 

och genom olika trädgårdsaktiviteter. Aktiviteterna är kategoriserade i konkreta, 

symboliska och självbelönande aktiviteter. Den stora skillnaden mellan trädgårdsterapi 

och övriga terapiformer är just att man befinner sig utomhus, vilket stimulerar sinnen 

och muskler (Adevi, Lieberg 2012). I en kvalitativ studie av deltagare i Alnarps 

rehabiliteringsträdgård kom det fram att deltagarna beskrivit hur naturen ger positiva 

sinnesupplevelser, fysiskt och psykiskt välbefinnande, men även hur naturen och 
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trädgården underlättar välgörande socialt samspel med de andra deltagarna och 

vårdgivare (Adevi, Mårtensson 2013). I början av programmet är deltagarna oftast 

orkeslösa och spenderar mycket tid för sig själva i de mer naturlika rummen i 

trädgården (Grahn 2005). Det är viktigt för deltagarna att börja med att försöka känna 

sig hemma och lära känna de övriga deltagarna, innan de kan börja delta i behandlingen 

(Pálsdóttir et al. 2014). Efterhand kan de börja delta i aktiviteter som trädgårdsodling, 

bärplockning, djurskötsel med mera och många återgår till arbete på deltid innan de 12 

veckorna har gått (Grahn 2005). Det verkar också som att det är viktigt att trädgården är 

avskild så att det känns som att man kommer till en annan plats vilket gör att man kan få 

distans till det vanliga livet (Pálsdóttir et al. 2014). Alla deltagare som hittills har 

kommit till rehabiliteringsträdgården har uppgett att de mått bättre efter behandlingen 

(Grahn 2005). Forskning visar att efter behandlingsprogrammet när deltagarna 

återvänder till sina vanliga liv har många fortsatt med aktiviteter kopplade till naturen 

såsom promenader och trädgårdsarbete. Det har också lett till att deltagarna har börjat 

med kreativa fritidssysslor till exempel att spela ett instrument, sjunga, trädgård, foto, 

måleri och keramik. Det verkade också som att deltagarna hade blivit mer sociala och 

träffade fler människor än innan behandlingen. Dessa aktiviteter är, enligt deltagarna 

själva, självbelönande och restorativa (Pálsdóttir, Grahn & Persson 2014).  

Forskare har kommit fram till tre faktorer som ska vara de viktigaste för 

rehabiliteringsprocessen vid Alnarps rehabiliteringsträdgård;  

 Sinnesintryck. Att förstå att man är en del av naturen och därmed en del i ett 

större sammanhang. Det verkar som om trädgårdsmiljön, med dess sensoriska 

intryck, hjälper processen genom att erbjuda de nycklar som krävs för att öppna 

upp deltagarens existentiella, känslomässiga och fysiska sidor. 

 Självvalda platser i trädgården. Människor får ofta en känsla av tillhörighet, 

identitet, beroende och ett slags äganderätt i förhållande till platser som de ser 

som "sin plats" eller "en favoritplats". Denna känsla kan hjälpa till att bilda och 

bevara identiteten hos en individ, grupp eller kultur. Den kan också fungera som 

ett försvar mot identitetskriser. 

 Samverkan mellan de konkreta och symboliska aktiviteterna. Människor som 

lider av utmattningssyndrom är vana vid att prestera och se resultat. De konkreta 

aktiviteterna som leder till ett resultat är därför viktiga så att deltagarna kan 

känna igen sig och dessutom få belöning. Men det krävs en blandning av olika 

sorters aktiviteter för att deltagarna ska känna sig välmående, därför är de 
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symboliska handlingarna viktiga. Att deltagarna själva kan välja när de vill 

syssla med konkreta och symboliska handlingar ger en känsla av frihet som är 

viktig för den läkande processen (Adevi, Lieberg 2012). 

Trots att rehabiliteringsträdgården är utformad för människor med utmattningssyndrom, 

har kunskapen som använts för att utforma Alnarpsmetoden även använts vid 

utformning av fler sorters utemiljöer som till exempel parker och skolgårdar, framförallt 

när det gäller de åtta karaktärerna av natur (Grahn 2005). Denna kunskap skulle kanske 

kunna användas även vid utformningen av trädgårdsprogram inom den svenska 

kriminalvården. Som tidigare sagts lider kriminalvårdens klienter av stress, depressioner 

och problem med missbruk (Kriminalvården 2014e). Trädgårdsprogrammen i USA är 

oftast byggda kring yrkesinriktad trädgårdsterapi och den terapeutiska trädgårdsterapin 

är mindre utbredd. I USA är det mycket ovanligt med en ”helande” trädgård där de 

intagna kan gå undan och få vara ensamma (Nilsson 2009). Alnarpsmetodens syfte är 

att behandla ohälsa och syftar inte till att utbilda deltagarna, den skulle därför rimligtvis 

hamna under kategorin terapeutisk trädgårdsterapi om den skulle användas i 

kriminalvården. Möjligheterna att införliva Alnarpsmetoden i ett sådant koncept 

diskuteras i nästa avsnitt.  

3.6. Utformning av trädgårdsprogram i den svenska kriminalvården 

I detta avsnitt diskuteras en möjlig utformning av ett trädgårdsprogram för den svenska 

kriminalvården utifrån framförallt den tematiska analysen, information om 

Alnarpsmetoden samt information om kriminalvårdens klienter och deras behov. 

Den svenska kriminalvården sammanfattar sin vision med ”Bättre ut”. Det är en 

verksamhet som sysslar med rehabilitering av de intagna genom arbete, utbildning och 

olika behandlingsprogram. Kriminalvårdens klienter har oftast knapp utbildning, dålig 

kontakt med arbetsmarknaden och ofta psykiska och fysiska problem samt problem med 

missbruk. Själva isoleringen i sig ses inte som något som hjälper de intagna i deras 

process mot rehabilitering, men är däremot en nödvändighet för att verkställa straff 

(Wener 2012, Liebling, Maruna 2005). 

De amerikanska trädgårdsprogrammen ger deltagarna en utbildning och arbetsträning 

genom yrkesinriktad trädgårdsterapi, rehabilitering mot problem med ohälsa genom 

terapeutisk trädgårdsterapi och skapar en starkare koppling till samhället genom social 

trädgårdsterapi. Den amerikanska och svenska kriminalvården skiljer sig åt på flera 
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punkter. Klienterna verkar dock ha liknande problematik (Kriminalvården 2014e, Rice, 

Remy & Whittlesey 1998) vilket stödjer tanken att idéer från de amerikanska 

trädgårdsterapiprogrammen skulle kunna överföras till den svenska kriminalvården.  

Utbildning, arbetsträning och terapi finns idag inom den svenska kriminalvården, men 

som separata aktiviteter. Vid utformningen av ett trädgårdsprogram inom den svenska 

kriminalvården skulle man kunna ta delar av yrkesinriktad-, terapeutisk och social 

trädgårdsterapi och kombinera dessa tillsammans med kunskap från Alnarpsmetoden. 

Effekterna av detta skulle kunna bli att de intagna får utbildning, arbetsträning, en 

starkare kontakt med samhället utanför fängelset samt möjlighet till hjälp med bland 

annat missbruksproblem. Detta i sig skulle kunna leda till en minskning av återfall i 

brott, vilket är en av kriminalvårdens främsta uppgifter. Programmen skulle kunna se ut 

lite olika kanske beroende på vilken typ av anstalt det handlar om och vilka traditioner 

som redan finns där. Utbildningen kan vara inriktad på antingen parkförvaltning, 

plantskola eller, som vid Cedar Creek Corretional Center, en inriktning mot hållbar 

utveckling och ekologi. Produktionen kan också varieras från plantuppdragning till 

grönsaksodling till odling av mossa. Detta i sin tur bestämmer vilken sorts kontakt med 

det övriga samhället som kan upprättas. Odlas grönsaker kan detta skänkas till lokala 

soppkök och om deltagarna drar upp plantor skulle dessa kunna skänkas till kommunens 

parkförvaltning.   

Det finns en tendens bland de amerikanska trädgårdsprogrammen att ha ett fokus på 

yrkesinriktad trädgårdsterapi. Nio av de tio program som exemplifieras ovan sysslade 

med utbildning av deltagarna. Terapeutisk trädgårdsterapi verkar ha en tendens att inte 

få lika mycket fokus, då endast tre av programmen hade aktiviteter som syftade 

specifikt till att rehabilitera ohälsa. ”Vocational education for inmates…is simply 

insufficient when the emphasis rests solely on the acquisition of knowledge and skills. 

There must also be some sort of growth of values, beliefs, and attitudes that will enable 

the offender to return to and function in free society” (Rice, Remy & Whittlesey 1998, 

s.262). Detta citat handlar om att utbildning och arbete inte är tillräckligt för att de 

intagna ska bli rehabiliterade. Det krävs också åtgärder för att förändra de intagnas 

värderingar och attityd. 

Kriminalvårdens tillhandahåller olika behandlingsprogram som syftar till att behandla 

ohälsa och olika sorters problematik (Kriminalvårdens utvecklingsenhet 2014). Detta 
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ses som en viktig del av rehabiliteringen av de intagna och det kan därför vara rimligt 

att dra slutsatsen att den terapeutiska trädgårdsterapin kan vara en viktig del av ett 

trädgårdsprogram i den svenska kriminalvården.  Alnarpsmetoden skulle kunna 

komplettera trädgårdsprogram i fängelser för att stärka den terapeutiska delen. Olika 

karaktärer av natur eller olika rum skulle kunna göra trädgården mer anpassad för olika 

aktiviteter. Till exempel en plats för möten med människor och umgänge, en plats för 

odling och praktiska aktiviteter och ytterligare en plats för vila och reflektion (Grahn 

2005). Forskning kring Alnarpsmetoden visar att när man är stressad behöver man 

kravlös natur, man skulle därför kunna dra slutsatsen att en plats för vila och reflektion i 

trädgården kunde vara välgörande för de intagna. Vikten av att syssla med både 

konkreta och symboliska aktiviteter för att få en känsla av frihet (Adevi, Lieberg 2012, 

Persson et al. 2001), samt att ha ett team av olika professioner som leder 

trädgårdsterapin (Adevi, Lieberg 2012, von Friesen 2008) är vidare kunskap som skulle 

kunna vara relevant.  

De konkreta aktiviteterna kan kopplas till utbildning och trädgårdsarbete där det är lätt 

att se tydliga resultat såsom ett avklarat prov eller en nyrensad odlingsbädd. De 

symboliska aktiviteterna blir en del av den terapeutiska trädgårdsterapin genom att de 

intagna i trädgården får hjälp att se symboliska värden och metaforer för händelser och 

förhållanden i deras egna liv. Att låta deltagarna ta eget ansvar och låta dem bestämma 

vissa saker själva leder till självbelöning (Persson et al. 2001) vilket i sin tur kan leda 

till att de intagna mår bättre. Att försöka göra trädgården till en avskild plats på området 

så att det känns som att man kommer in i en annan värld, kan främja känslan av att 

”vara borta” vilket kan ha restorativa effekter (Pálsdóttir et al. 2014, Hartig 2005) och 

kanske bidra till att känslan av att sitta i fängelse inte är lika stark (Christiansson 2013). 

Vidare kunskap som Alnarpsmetoden kan bidra med är att sinnesintryck man kan få av 

en trädgård kan bidra till att känna sig som en del i ett större sammanhang (Adevi, 

Lieberg 2012). 

Vid svenska fängelser gäller självförvaltning vilket innebär att de intagna lagar mat, 

städar, tvättar och håller en budget (Kriminalvården 2014c). Detta betyder att det redan 

finns en rutin och en vana att de intagna ”sköter” sina liv och livet i fängelset. Det 

skulle därför kanske inte vara en helt ny företeelse att de intagna skulle ta hand om en 

trädgård. Det skulle kunna ses som ytterligare en syssla som ingår i självförvaltningen. 

Dock måste kanske någon med kunskap om trädgårdsodling hjälpa de intagna och om 
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utbildning och terapeutiska inslag som gruppdiskussioner ska ingå i programmet måste 

rimligtvis pedagoger, psykologer och terapeuter anställas. Trädgårdsmästarens roll i ett 

trädgårdsprogram på ett svensk fängelse skulle kunna vara en pedagogisk. Förmedling 

av kunskap om trädgårdsodling och ett övergripande ansvar skulle kunna vara några av 

trädgårdsmästarens uppgifter.  Det borde också bli trädgårdsmästarens uppgift att agera 

assisterande till psykologer och terapeuter och se till att terapeutiska inslag som 

gruppdiskussioner och liknande går att genomföra. Trädgårdsmästaren skulle också 

kunna agera som initiativtagare till aktiviteter som kopplar deltagarna till samhället 

utanför fängelset. Till exempel upprätta samarbete med kommunens parkförvaltning 

eller lokala härbärgen och soppkök.  

Vid utformning av ett trädgårdsprogram bör man kanske också tänka på de intagnas 

familjer och särskilt alla barn som kommer och hälsar på en förälder på anstalt. 

Forskning visar att barn vars förälder sitter i fängelse, ofta utvecklar låg självkänsla och 

problem med depression och brottslighet (Liebling, Maruna 2005). Istället för att träffas 

i besöksrum, skulle man på sommaren kunna träffas ute i trädgården, vilket förekommer 

i USA (Nilsson 2009). Detta kanske kunde leda till att barnen får en mer positiv 

association till sin förälder och besöket på anstalten, på samma sätt som de barnvänliga 

besöksrummen som finns på svenska anstalter syftar till att göra (Kriminalvården 

2014d).  

Syftet med rehabilitering av kriminella är att de ska kunna återanpassas till ett liv 

utanför fängelset. Det verkar som att det är viktigt med ett trädgårdsprogram som följer 

upp de intagna utanför fängelset (Rice, Remy 1998, The garden project 2014, Jiler 

2006), för att inte personen i fråga ska återgå till sitt gamla liv och återfalla i brott och 

drogmissbruk. Klienter med skyddstillsyn som ska delta i samhällstjänst skulle också 

kunna ingå i ett trädgårdsprogram utanför fängelset. Detta skulle kunna kombineras i ett 

trädgårdsprogram utformat för klienter med samhällstjänst samt klienter som nyligen 

frigivits.  

Utformningen av ett trädgårdsprogram inom kriminalvården bör enligt Rice, Remy & 

Whittlesey uppfylla vissa kriterier (Rice, Remy & Whittlesey 1998). Tydliga mål är 

viktigt och exempel på detta kan vara att deltagarna får sitt certifikat efter avklarad 

utbildning. Man kan också ha kortsiktiga mål som att rensa ogräs så att plantorna kan 

växa sig stora och ge större skörd. Aktiviteterna bör också vara i en sådan ordning att de 
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bygger på varandra (ibid). Exempel på detta kan vara att man har föreläsningar på 

förmiddagen och på eftermiddagen sysslar man med praktiskt trädgårdsarbete som 

omsätter föreläsningen i handling. Målen ska kunna uppnås under den tid som 

deltagarna har till sitt förfogande (ibid). Ungefär hälften av kriminalvårdens klienter 

som sitter i fängelse, har ett straff som är 6 månader eller kortare (Kriminalvårdens 

utvecklingsenhet 2013). Aktiviteterna bör därför kunna avslutas och ge resultat innan 

deltagarna ska friges. Vid plantering av träd och buskar som kanske inte ger skörd eller 

uppfyller sin funktion de första åren ska tydligt motiveras och målet kan istället för att 

få skörd vara att utföra själva planteringen på ett korrekt sätt. Aktiviteterna ska vara 

utformade så att deltagarna lätt ska kunna genomföra dessa och få ett positivt resultat. 

Trädgårdsprogrammet ska också lära ut samarbete med andra samt ledarskap och ansvar 

(ibid) vilket skulle kunna införlivas genom gemensamma projekt och uppgifter och att 

deltagarna får ta eget ansvar. Det är också viktigt att deltagarna vet varför aktiviteterna 

kan spela roll efter frigivning (ibid). Aktiviteterna får en mer uppenbar betydelse om de 

intagna får veta hur en trädgårdsutbildning kan leda till ett jobb inom 

trädgårdsbranschen och hur gruppdiskussionerna kan få deltagarna att förstå sig själva 

bättre och hjälpa dem med sitt drogmissbruk.  
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4. Diskussion 

I den här uppsatsen har olika sätt att utforma trädgårdsterapiprogram inom 

kriminalvården exemplifierats och diskuterats. Det har även diskuterats vilka behov som 

finns av och möjligheter till en ökad användning av trädgård i yrkesinriktat, terapeutiskt 

och socialt syfte på svenska fängelser. I den diskussion som avslutar uppsatsen tas några 

aspekter av detta upp till ytterligare diskussion.  

Just när det gäller ett trädgårdsprogram på ett fängelse finns vissa faktorer som spelar 

roll, som skulle kunna ses som förhinder. Alla intagna kan inte delta i ett 

trädgårdsprogram, eftersom aktiviteterna är förlagda utomhus vilket vissa klienter inte 

har tillstånd till av säkerhetsskäl(Rice, Remy & Whittlesey 1998). Det verkar också som 

att det är intagna med korta fängelsestraff och felfritt uppträdande som får delta i 

trädgårdsprogrammen. Det kan ofta vara höga inträdeskrav för att få söka till 

trädgårdsprogrammet, till exempel att de intagna måste ha fullföljt sina gymnasiestudier 

och ha haft felfritt beteende under fängelsetiden (Jiler 2006, Migura, Whittlesey & 

Zajicek 1997, Richards, Kafami & Sandiford 2006). Här kan man diskutera vilka 

intagna det egentligen är som mest behöver delta i ett yrkesinriktat trädgårdprogram. De 

som inte har en fullständig gymnasieutbildning har ett stort behov av att skaffa sig en 

utbildning för att kunna få ett jobb efter frigivning. Här kan man också fundera kring 

hur resultaten hade sett ut om intagna utan fullständiga gymnasiebetyg hade deltagit. Att 

välja intagna som betett sig väl under tiden i fängelse kan dock vara nödvändigt utifrån 

en säkerhetsaspekt. Det finns dock program som slumpvis valt deltagare (Rice, Remy 

1998, Hale et al. 2005).  Det kan också handla om säkerhetsfrågor som vilka verktyg 

som får användas, användning av stegar, höga, skymmande växter som man kan gömma 

sig under eller gömma inkast i (Jiler 2006, Luksepp 2007). 

För att ett trädgårdsprogram ska vara funktionellt måste rimligtvis ett samarbete mellan 

personalen på anstalten och trädgårdspersonalen fungera. Med tanke på olika tidigare 

kunskap, erfarenheter och utbildning kan förhoppningsvis alla inblandade komplettera 

varandra och hjälpas åt. Här borde rimligtvis planering och en god kommunikation vara 

viktigt. Personalen på anstalten ser till säkerhet och rutinen på fängelset, och 

trädgårdspersonalen måste se till funktionen och skötseln av trädgården. Enligt Mimmi 

Scheibes undersökning på Nyköpings anstalt var det cheferna som var mest kritiska till 

trädgård (Luksepp 2007).  
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Trädgårdsmästarens roll inom trädgårdsterapin beror på vilken typ av trädgårdsterapi 

det handlar om och vilka andra professioner som ingår i teamet. En trädgårdsmästare i 

en rehabiliteringsträdgård behöver ha en trädgårdsutbildning eftersom det övergripande 

ansvaret för trädgården just faller på trädgårdsmästaren. Trädgårdens skötsel, planering 

och utveckling sker under trädgårdsmästarens ansvar. Eftersom arbetet också innefattar 

arbete med människor måste trädgårdsmästaren kunna vara stabil och medveten om sin 

egen person, samt ha kunskap om deltagarnas problematik. Man ska också vara 

uppmärksam på deltagarna, vara en medmänniska och kunna ge deltagarna både den 

närhet och det utrymme som de kan behöva. En trädgårdsmästare ska också kunna 

inspirera och pedagogiskt visa på möjligheterna i trädgården. Teamet på Gröna Rehab i 

Göteborg och i Alnarps rehabiliteringsträdgård består av projektledare, 

trädgårdsmästare, arbetsterapeut, sjukgymnast och psykoterapeut (von Friesen 2008). 

Det är alltså ofta en stor del i arbetet som trädgårdsmästare i en rehabiliteringsträdgård 

att kunna samarbeta tvärvetenskapligt (ibid.) Detta bör också kunna gälla samarbetet 

med personalen vid ett fängelse. När det gäller en trädgårdsmästare inom 

kriminalvården skiljer sig nog rollen ganska markant jämfört med rollen som en 

trädgårdsmästare har vid Gröna Rehab eller Rehabiliteringsträdgården i Alnarp. För det 

första kanske inte teamet ser likadant ut, och samarbetet måste också ske med 

personalen vid fängelset. Dessutom har intagna på ett fängelse annan problematik och 

livsföring än deltagarna vid Gröna Rehab och i Rehabiliteringsträdgården i Alnarp. 

De trädgårdsprogram i den svenska kriminalvården som exemplifierades i bakgrunden 

utgör bland annat en jordbruksanstalt, ett utbildningsprogram på Hinseberg och en 

klosterträdgård i Skänninge. Det finns väldigt lite information om dessa trädgårdar 

vilket öppnar för diskussion angående utvecklingen och utvärderingen av dessa 

trädgårdar. Kriminalvården verkar förövrigt öppen för att testa nya behandlingsprogram 

(Kriminalvården 2014b) vilket skulle kunna möjliggöra en framtid för trädgårdsterapi 

på våra svenska fängelser.  

De svenska exemplen visar likheter med amerikanska trädgårdsprogram. Utbildningen 

på Hinseberg kan jämföras med ett yrkesinriktat trädgårdsterapiprogram, då syftet är att 

ge deltagarna en utbildning inom trädgård. Jordbruksanstalten vid Rödjan skulle också 

kunna liknas vid ett yrkesinriktat trädgårdsterapiprogram men där fokus istället läggs på 

arbetsträning och produktion. I Vänersborg där allmänheten bjöds in på Kulturhusens 

dag för att ta del av det som de intagna hade arbetat med kan ses som social 
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trädgårdsterapi då evenemanget skapade en kontakt mellan de intagna och samhället 

utanför fängelset. De intagna sålde även de odlade grönsakerna och kryddorna på en 

lokal marknad. Kopplingar till arbete för hållbar utveckling kan vidare dras till att de 

intagna rustar upp ett gammalt kulturmärkt växthus. Effekterna av klosterträdgården vid 

Skänninge anstalt skulle kunna liknas vid effekterna av terapeutisk trädgårdsterapi i och 

med att trädgården erbjuder möjligheter till bland annat emotionell coping och hantering 

av stress. Det skulle alltså kunna vara så att dessa metoder för trädgårdsterapi inom 

kriminalvården redan finns i Sverige. 

Den viktigaste slutsatsen som kan dras av denna studie är att det är möjligt att det kan 

vara passande med trädgårdsterapi inom kriminalvården, men att det krävs fler studier 

och mer forskning för att kunna säkerställa några effekter.  

4.1. Kritisk metoddiskussion 

Två databaser användes vid sökning efter vetenskapliga artiklar, varav en, Discovery, är 

en sökportal som söker i många av bibliotekets databaser. Detta material har 

kompletterats med sökning i litteraturlistor. Det är möjligt att det finns forskning i 

ämnet som inte har synliggjorts genom de sökningar som gjorts. Den största 

begränsningen med den här studien är att det finns mycket lite tidigare forskning att 

utgå ifrån. Dessutom har flera studier många år på nacken.  

På grund av att så lite forskning har genomförts om ämnet trädgårdsterapi inom 

kriminalvården, togs beslutet att även använda annat material som alltså inte genomgått 

Peer Review. Detta material har valts framförallt utifrån omfattning för att kunna få så 

mycket information som möjligt. Med tanke på hur vanligt förekommande det är med 

trädgård inom kriminalvården i USA finns det förmodligen en del material kring detta, 

som kanske är svårt att få tag på. 

Urvalsprocessen var inte svår att genomföra, med tanke på hur lite material om trädgård 

inom kriminalvården som fanns att hitta. I princip allt som hittats har använts, förutom 

några få tidningsartiklar som var väldigt korta och valdes bort på grund av att de 

innehöll för lite information. På grund av att så få artiklar som genomgått Peer Review 

fanns att hitta, har därför ingen mer noggrann värdering gjorts av hur studierna gått till 

med tanke på till exempel kontrollgrupper, mätinstrument och liknande. Hade fler 

studier genomförts hade de studier som hade högst evidensgrad kunnat väljas först och 
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främst, men i detta fall togs alla studier med för att uppsatsen skulle bli så innehållsrik 

som möjligt. 

En svårighet har varit bristen på material och det faktum att studierna inte har haft 

samma forskningsfrågor, eftersom detta gör att få studier pekar på en och samma effekt 

av trädgårdsterapi inom kriminalvården.  

Valet att använda den kunskap som sammanfattas i Alnarpsmetoden för att se om detta 

kunde tillföra trädgårdsterapi inom kriminalvården något kan ifrågasättas. Den kunskap 

som lyftes fram har dock använts på andra håll än i Alnarps rehabiliteringsträdgård, 

vilket stödjer teorin att kunskapen kan användas för andra målgrupper än människor 

som lider av utmattningssyndrom. Kunskap om de åtta karaktärerna av natur är inte 

unikt för Alnarps rehabiliteringsträdgård utan används även vid utformning av 

offentliga grönområden som parker och skolgårdar (Grahn 2005). Kunskapen om 

konkreta, symboliska och självbelönande aktiviteter kommer från forskare på Lunds 

universitet där de har studerat människors olika värdering av sysselsättning (Persson et 

al. 2001) och bör alltså gälla andra människor än de som lider av utmattningssyndrom. 

4.2. Förslag till framtida studier 

De spekulationer som denna studie har ägnat sig åt ger upphov till nya frågor. Hur 

fungerar de trädgårdsprogram som finns i Sverige idag? Kan dessa program utvärderas 

och utvecklas? Kan förekomsten av återfall i brott minskas med hjälp av 

trädgårdsterapi?  

Mycket av forskningen som bedrivits i USA i detta ämne är 20 år gammal eller äldre. 

En förnyelse av kunskapen skulle behövas för att göra den mer relevant och aktuell. 

Kriminalvården i Sverige skiljer sig i hög grad från kriminalvården i USA, därför skulle 

det vara intressant med studier angående trädgårdsterapi inom den svenska 

kriminalvården. Framtida studier och forskning skulle förslagsvis kunna handla om 

effekter, utveckling och utvärdering av de svenska fängelseträdgårdar och 

trädgårdsprogram som finns idag. Forskning kring detta kunde leda till en mer generell 

kunskap om upplägg och effekter, vilket i sin tur kunde bidra till en spridning till övriga 

anstalter i Sverige. Effekterna av ett trädgårdsprogram på till exempel återfall i brott 

jämfört med annan sysselsättning i fängelset, skulle vara intressant och, ifall 

trädgårdsprogram visade sig vara effektiva, av vikt för samhället i stort.   
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