
ASTRAKAN 

Meningsfullhet, återhämtning 
och  framtidstro

Arbete med människor i natur och trädgård



Leila pratar gärna svenska och tror på 
framtiden
Efter 10 år i Sverige kände sig Leila fortfarande utsatt som 
utländsk kvinna och väldigt osäker på det svenska språket; ”jag 
kunde bara säga hej”. Det var ont om pengar och Leila upplevde 
både psykisk och fysisk ohälsa. 

Under sin tid på Astrakan fick Leila en möjlighet att komma ut 
från hemmet och in i ett nytt sammanhang. Det svenska språket 
förbättrades och självkänslan ökade. Genom aktiviteterna på  
Astrakan fick Leila en bättre hälsa och framtidstro. ”Personalen  
på Astrakan gav mig förutsättningar att växa och trodde på mig 
som person”. 

Idag har Leila en anställning i en grön näringsverksamhet och  
hennes arbetsgivare har fått en lojal och engagerad medarbetare.

Leila tycker idag att hon lever på samma villkor som andra och 
känner att hon är en del av det svenska samhället.



Grön aktiv utveckling på Rånna
I Astrakan får vi människor att växa genom  
aktiviteter i det gröna kombinerat med stöd och 
samtal. Miljön, naturen och trädgårdarna blir en 
plats för återhämtning där huvudet vilar medan 
handen arbetar.

På gården Rånna utanför Skövde, bland ramslök och 
äppelblom, varvas skratt och allvar. Här ges möjlighet 
till meningsfulla dagar där vi tillsammans med individen 
arbetar för en långsiktig förändring för att finna en håll-
bar väg vidare i livet. 

Astrakan är en gruppverksamhet med ett individuellt 
fokus där varje deltagare är unik. Vardagsrutiner, hälsa 
och social gemenskap är viktigt hos oss. Aktiviteterna 
i Astrakan, som mestadels bedrivs utomhus, varierar 
med årstidens växlingar och utifrån deltagarnas behov. 

Forskning visar att vistelse och arbete i natur och trädgård 
har stärkande effekter på hälsan och vårt välmående. I 
vår metod kombinerar vi det GRÖNA - naturens goda 
effekt, det praktiska arbetet i trädgården och samvaro 
med djur, med det VITA - socialt arbete, individuellt 
stöd, samtal och flerpartssamverkan tillsammans med 
individen.

Astrakan bedrivs som en samverkan mellan Sektor 
Socialtjänst Skövde kommun och Hushållningssällskapet 
Skaraborg.



Björns väg tillbaka 
till arbete
Björn hade tidigare ett arbete och 
ett fungerande liv. På grund av 
alkoholproblem rasade tillvaron. 
Han berättar att Astrakan gav 
honom möjligheter att komma på 
fötter och få fasta rutiner.

”Jag blev piggare av att vara ute 
och röra på mig. Spadhäng och 
småprat var viktigt för mig.”

Året som Björn var på Astrakan 
gav honom ökad motivation att 
hålla sig nykter, ta tag i saker och 
aktivt söka jobb. 

Idag är Björn åter tillbaka på ar-
betsmarknaden med ett jobb och 
mår mycket bättre.

”Jag har tyckt det varit 100 procent 
positivt att vara på Astrakan.”



”De säger att man mår 
väldigt bra av träd och 
det stämmer nog, men 
jag vill inte krama dem.”

”Jag tycker om att gå promenad i 
skogen, det luktar gott. Jag tycker 
också om att sitta och prata vid 
frukosten och att vara i växthuset. 
Det ska bli roligt att plantera frö.”

”Det är inte någon press på hur 
fort man måste må bättre och 
komma vidare. Jag mår bättre 

nu och har blivit mer social.”

”Att ta en promenad och arbeta 
fysiskt hjälpte hjärnan.”

”Personalen är bra, 
bäst är hundarna.”

”Jag är alltid rädd att göra 
fel men på Astrakan är det ok 
att göra fel, ingen dömer och 
ingen blir utskrattad.”

”Bäst av allt är den underbara 
miljön här; friden, stillheten.”



Pernilla är mer 
rustad för framtiden
Pernillas dåliga självkänsla och 
återkommande panikångest-
attacker har bidragit till störd 
sömnrytm och frånvaro av bra 
rutiner.

Pernilla har en lång rad av 
arbetsmarknadsprojekt på sin 
lista. På tidigare ställen har 
Pernilla alltid tröttnat. Astrakan 
är det ställe som hon har varit 
på längst och där det fungerat 
bäst.

 ”På Astrakan får jag mycket 
stöd och bara att komma hit ut 
känns bra, personalen är trevlig 
och bryr sig. Det är som att alla 
problem försvinner när jag är 
på Astrakan. Det är ingen stress, 
man får göra saker i sin egen 
takt. Det är inga avgaser, bara 
träd och skog. Jag mår bra av 
att vara ute, hemma rör jag mig 
inte alls.”

Pernillas upplevelse är att hon 
börjar komma framåt. Hon har 
mer personliga mål nu än innan, 
mycket börjar komma igång och 
hon känner att hon får stöd från 
flera håll. 

Hon tycker att Astrakan har gjort 
henne mer förberedd att klara 
av eventuella framtida studier 
och arbete. 



Vägen till Astrakan

För att komma till Astrakan behövs en kontakt 
med en handläggare inom Socialtjänsten i Skövde. 
Astrakan blir då del av en planering och ett första 
steg mot arbete eller studier. 

Det är individuellt hur länge en deltagare är på Astrakan. 
På så sätt undviks den press som ett tidsbestämt 
program kan ha. 

Deltagarna kommer till oss av olika anledningar. 
Behovet är i grunden att någonting hindrar individen 
att kunna ta sig ut på arbetsmarknaden. Det kan vara 
psykisk ohälsa, social situation, sjukskrivning eller bara 
behovet att få komma igång i sin egen takt och få testa 
sig själv tillsammans med andra i en miljö som har 
arbetslika inslag. 

Astrakan är en gruppverksamhet som bedrivs regel-
bundet under veckan. Omfattningen av deltagandet 
bestäms utifrån individens förutsättningar och behov.



KONTAKT ASTRAKAN
Kontaktcenter Skövde kommun

0500-49 80 00
www.skovde.se

Hushållningssällskapet Skaraborg
0511-248 00

www.hushallningssallskapet.se

Arbete med människor i natur och trädgård
Genom stärkande aktiviteter mot en ökad trygghet och självständighet.


