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Grön Etablering

En samverkansinsats för deltagare med psykisk 

ohälsa inom Etableringen Arbetsförmedlingen 

Globen 



Resurser – personal 

• Projektledare – Mara Crippa

• Projektsamordnare/Qi Gong och Mindfulness

instruktör - Caroline Sterner

• Arbetsterapeut – Maarika Kokermaa

• Trädgårdsmästare/aktivitetsinstrukör -

Satu-Milla Långström

• Metodutvecklare - Camilla Ingard



Symptombild

Depression, nedstämdhet, PTSD, komplex 

trauma, ångest, oro, stress, sömnsvårigheter, 

koncentrations-och minnessvårigheter, yrsel, 

tortyrskador, motivationsbrist.

Målgrupp

• Nyanlända med psykisk ohälsa kopplat till 

migration/flykt.

• Sökanden från etableringen, 

Arbetsförmedlingen Globen. 

• Behov av arbetslivsinriktad rehabilitering.



Mål/vision

Att deltagaren ska:

• Förbättra hälsan

• Ta nästa steg i etableringen 

• Närma sig arbetsmarknaden -

arbete eller studier



Metod 

Grön rehabilitering bygger på:

• forskning om naturens förmåga att ge   

återhämtning, minskad stress, ökad 

självkänslan och meningsfullhet. 

• Alnarp – inspiration 

• Behandlingsmodell – neurofysiologiska 

och miljöpsykologiska forskningar 

• Rehabiliteringsträdgård - speciellt 

utformad för att främja hälsa utefter  

våran målgrupp

• Naturbaserade aktiviteter - naturens 

rytm och deltagarens eget behov

• Samtal 

• Samordning av vårdkontakter



Rehabiliteringsträdgård 



Aktiviteter

• Trädgårdsaktiviteter och 

odling

• Mindfulnesspromenader

• Qi Gong

• Meditation/avslappning

• Skapande aktiviteter

• Frigörande målning

• Säsongsbetonad 

matlagning

• Utflykt



Resultat

Sammanfattning 5 grupper 171031-

190207:

• Deltagare/platser utnyttjade: 56

• Genomfört resultat: 48

• Avbrott under aktivitet: 8

• Målet uppnått: 40

• Målet ej uppnått: 11

• Kvinna: 39

• Man: 17

• 2 omgångar: 11



Citat
”(Känslan av att vara vid vattnet) Att det finns fortfarande fred i världen, att det kommer dagar 

som är lika lugna som vattnet här” (63-årig kvinna från Syrien)

” Jag har blivit starkare som person, de konstiga ljud kan inte skrämma mig mer, jag kan 

hantera det bättre… när jag kommer till den miljön, då mår jag bättre.” (46-årig man från 

Eritrea)

”Oavsett kön måste du vara stark och stå på dina ben och klara dig själv. Om jag ser er jobba 

så här, då tänker jag att varför kan inte jag göra så” (63-årig kvinna från Syrien)

”Även hemma tänker jag på det som jag har gjort här… att se hur blommorna blommar ut, 

liknar med mitt liv som blommar ut igen” (63-årig kvinna från Syrien)

”Jag har lärt mig att vara här och nu, kan slappna av, tidigare gick hjärnan på högt varv…    

det som finns i bakgrunden kommer alltid att vara där” (42-årig man från Syrien)

”Numera kan jag göra vad som krävs i Sverige” (kvinna från Eritrea)

” Jag glömmer smärta när jag njuter av naturen och friska luften. Fina utsikter ger mig känslan 

av att det finns hopp” (58-årig man från Syrien som har förlorat sitt hus, familjemedlemmar 

och eget företag på grund av kriget)

”Det är en helt annan känsla att göra saker som jag aldrig har gjort i mitt liv, jag har bara tagit 

hand om barnen och hemmet. Nu gillar jag livet och vill integrera mig i samhället” (29-årig 

kvinna från Afghanistan, saknar skolgång på hemlandet)



Vad har vi lärt oss… 

• Bemötande

• Trygg miljö

• Lättsamhet

• Lugn och ro 

• Rutiner/struktur

• Hjälp med sjukvårdskontakter

• Vikt av kulturella skillnader

• Sammanhang             motivation

• Familjär stämning - vänner 

• Samarbetet är avgörande

• Utvärdera utvärdera utvärdera

• ’Work in progress’



Kontakt 

Vid frågor om projektet vänligen kontakta:

Mara Crippa, projektledare

076-1247972/08-50847972

mara.crippa@stockholm.se

Caroline Sterner, projektsamordnare

076-1235631/08-50835631

caroline.anna.sterner@stockholm.se

Följ oss på: 

Facebook: Grön Etablering på Stora 

Sköndal

Instagram: gronetablering

mailto:mara.crippa@stockholm.se
mailto:caroline.anna.sterner@stockholm.se


Tack!



Utvärderare: Ann Björkdahl och Iolanda Tavares Silva

Utvärdering 

av Grön 

Etablering

Samordningsförbundet Stockholms 
stad, Arbetsmarknadsförvaltningen,    

Stiftelsen Stora Sköndal och 
Arbetsförmedlingen Globen



Varför Grön Etablering

• Övergripande målet är att deltagaren ska förbättra 

hälsan och ges förutsättningar att komma närmare 

arbetsmarknaden, kunna delta i ordinarie 

arbetsmarknadsinsatser.



Utvärderingsuppdrag

• Utvärderingen baseras på fem deltagargrupper under 

projektperioden (17-10-30 till 19-02-07).

– Utvärdering av hur deltagarna förändras genom programmet 

och hur detta gör att personerna kommer att bättre kunna 

delta i ordinarie insatser för etablering och arbete.

– Utvärdering av upplägg och innehåll i programmet för att 

säkerställa att programmet som erbjuds ger så goda effekter 

som möjligt.

– Utvärdering av barriärer och möjligheter för effektiv 

samverkan mellan Arbetsförmedling och programmet för att 

kunna få största möjliga nytta av programmet för fortsatt 

planering.



• Grön Etablering (GE) inspireras av Alnarpsmodellen

• En behandlingsmodell baserad på neurofysiologiska 

och miljöpsykologiska forskningsrön

• Trädgårdsterapi och naturbaserade aktiviteter 

används för att mobilisera: självläkande krafter, ge 

ökad självkänsla och meningsfullhet

• Uppbyggnaden av GE-programmet görs utifrån 

pilotprojekt i Alnarp  ”Naturlig etablering” 

Grund för programmet



Jämförelse 

Alnarpsprojekt och GE



Datainsamling

Förändring – deltagare och programmet

• Gruppsamtal två utvärderare och GE-team

• 5 grupper har genomgått programmet vilket resulterat i 11 

gruppsamtal

• Deltagarna besvarar två frågeformulär vid start och avslut på 

programmet - EQ5D och Välmåendeskalan

Samverkan

• Tre gruppträffar gällande samverkan mellan 

Arbetsförmedlingen och Grön etablering har genomförts.



Deltagarna

• Totalt 46 deltagare – 10 deltagare 2 gruppomgångar

• 10–12 deltagare per grupp

• Deltagarna 24–63 år

• Varit i Sverige 3 månader till 4 år

• Psykisk ohälsa

• Traumatiska upplevelser

• Somatisk ohälsa 

• Funktionsnedsättningar, somatiska  och kognitiva



Program innehåll 

två typer av insatser

• Rehabiliteringsinsatser

Bättre mående genom att deltagarna får insikt om sin egen 

situation, hur olika symptom uppkommer och kan 

behandlas. Insatser som ska främja ökad aktivitet, ork, 

uthållighet och fysisk rörlighet.

• Etableringsinsatser

Insatser som ger ”nycklar till det svenska samhället” genom 

att ge kunskap och  förståelse för samhällsstrukturer, 

normer och värderingar. Insatser som främjar kontaktvägar 

samt hur man kan få hjälp och stöd med olika frågor. 



Trädgård, mer 

utomhus-

aktiviteter, 

Mindre prome-

nader, Bort 

matlagning 

Kvar 

veckoschema –

trädgård 

dominerande

Psykisk ohälsa 

M/K, God 

språknivå, 
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Individuella 
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av trädgård

Kvinnor och män              

Psykisk ohälsa

Trädgård 

huvuddel,

Kvar struktur, 

Personal måste 

dela upp sig för 

att hinna.

Män o Kvinnor, 

smärta, fysiska 

problem som 

amputation o 

KAD, Psykiskt 

svåra trauma

Promenader

igen pga årstid.

Quigong

Målning

Grön aktivitet

Rensat

schema.

Strukturerat 

Avbrott jul -

Blandad grupp

Psykisk o fysisk 

ohälsa, mkt oro 

för boende o   

familjeåter-

förening

Fokus på regler 
och rutiner

Främja att 
arbeta kring 
KASAM

Skapa 
meningsfullhet 

Höja hanterbar-
het och begrip-
lighet (stöd i 
sådant som tar 
energi)

På nytt –
diskussion om 
samverkan för 
bättre 
rekrytering 
gällande nivå 
av problem för 
bättre 
fungerande 
grupp

Grupp 5 
kommer att 
vara fler och 
färre personal.

Osäkert om det 
kommer att gå.

Oro i teamet

Vem driver ”det 
gröna”?

Förhoppning om 
tydlighet om 
metod

Oro över hur 
man ska räcka 
till

Mer trygga i 
innehåll

Fortsatta diskus-
sioner om vilka 
deltagare, när 
och hur länge.
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Tankar om mer 
gröna inslag

Bilder som 
språkstöd

Samtalsinnehåll 
endast det som 
kan påverkas



Faktorer av betydelse för programmet



Förflyttning närmare arbetsmarknaden



• ” När jag började här… gillade inte promenera… gick så 

(visar korta sakta steg), men nu går.. jag är frisk…stark” . 

”Verkligen utvecklat mig som stark kvinna, jag har lärt mig 

saker som jag inte kunnat tidigare” (54-årig somalisk kvinna)

• ”Jag är glad och tacksam för att ni tar fram mina förmågor 

och styrkor som jag inte ens har varit medveten om” (54-årig 

kvinna från Irak)

• ”Förut kände jag mig som en robot, numera känner jag igen 

mig själv och har höjt mitt självförtroende”. 

Rehabiliteringsvinster

bättre förmågor, förändrad hälsa



Rehabiliteringsvinster

mer motivation, ökad aktivitet

• Citat från team: ”Alltså en kvinna som haft väldigt mycket 

motstånd mot allt. Inte velat varit med på någonting. Men 

sedan så har hon slutat att ifrågasätta och istället har hon 

börjat fota saker som vi gör. Ja det visar på en ganska stor 

grad av motivation, i alla fall att vara här.”

• ”Jag gillar att syssla med blommor, har börjat även hemma 

fixa i min trädgård. Mår bättre efter trädgårdsuppgifter, mina 

barn har lagt märke till att min ilska har försvunnit” (42-årig 

man från Syrien)



Etableringsvinster

kulturell anpassning och kunskap

• ”Här kan dagen innehålla positiva saker oavsett sorgen. I 

hemlandet måste kvinnan stänga sig hemma med sin sorg, här 

kan jag vara fri”  (54-årig kvinna från Irak)

• Jag hade det tankesättet som passar in här, tidigare… men här 

kan jag uttrycka mig som kvinna på ett annat sätt. Om kvinnan 

respekterar sig själv, då är alla dörrar öppna. Kvinnan är inte 

något negativt som de har fått oss förstå där långt borta” (47-

årig kvinna från Syrien)



Etableringsvinster

ser alternativ och verktyg för framtiden

• ”Jag vill ha ett arbete att gå till varje dag, jag har lärt mig att 

arbete är viktigt. Jag vill inte sitta hemma länge, jag har förstått 

att jag inte blir frisk av det” (54-årig kvinna från Somalia) 

• ”Jag har lärt mig att vara här och nu, kan slappna av, tidigare 

gick hjärnan på högvarv … det som finns i bakgrunden 

kommer alltid att vara där” (42-årig man från Syrien)



Förändring för EQ5D - hälsa



Förändring gällande välmående



Utmaningar i samverkan



Sammanfattande 

kommentarer och slutsatser       
Gruppen

• Heterogena deltagare gällande ohälsa, språknivå, 

utbildning och tidigare erfarenheter. 

• Svåra trauman – ibland behov av mer professionell 

bearbetning av dessa. 

• Svår social situation för många av deltagarna. 



• Stora krav på flexibilitet för att möta behov. Under uppbyggnad men 

även att vänta framöver.

• Årstidsväxlingarna påverkar innehållet i programmet och hur det kan 

varieras utifrån individ och grupp.

Sammanfattande 
kommentarer och slutsatser   

Programmet



Sammanfattande kommentarer och 

slutsatser       Samverkan

• Viktigt med förståelse och en god samsyn kring mål och åtaganden.

• Viktigt att få in rätt personer, i rätt tid.

• För ett bestående resultat viktigt att start och fortsättning på 

etableringen sker i en god process. 



Kunskap om Grön 

rehabilitering

Alnarpsmodellen

Identifiera behov

Deltagare, program, 

samverkan

Anpassa till lokal kontext

Utforska hinder 

och olikheter

Välja, skräddarsy, 

implementera egen 

version

Reflektera kring 

förändringar ta beslut om 

fortsättning

Utvärdera 

resultat för 

deltagare

Kontinuerlig värdering 

och anpassning av 

program och 

samverkan

Anpassad av Björkdahl och Silva efter implementeringsmodell av Graham et al. 2006



Konklusioner

• Anpassningar bör fortsatt göras till den kontext och 

målgrupp som är aktuell vid varje ny grupp.

• För att få långsiktig nytta är det viktigt med planering 

efter programmet.

• I utvärderingen framkommer både rehabiliterings-

och etableringsvinster för deltagarna. Utifrån det 

rekommenderas att man i en kommande 

metodhandbok tydligt formulerar hur man riktar 

insatserna för att nå dessa båda typer av vinster.

• Kontinuerliga samverkansmöten även 

fortsättningsvis rekommenderas för att säkerställa 

optimal nytta av programmet.
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Till annan…

Sjukskriven heltid

Arbetsmarknadsutbil…

Kurs i Start av…

Vuxutb, kurs på…

SFI på 50% och…

Subventionerat…

Aktiviteter hos extern…

SFI, folkhögskola el…
SFI, folkhögskola el förb utb grund, data o 

hushållsekonomi

Aktiviteter extern aktör, Stöd & Match, arbetsträning, 

praktik

Subventionerat arbete, Introduktionsjobb el Extratjänst

SFI på 50% och deltar i GE för 2:a gången

Kurs i Start av näringsverksamhet

Vuxutb, kurs på gymnasial nivå

Arbetsmarknadsutbildning

Till annan myndighet, ingen arbetsförmåga

Sjukskriven heltid

Källa: Arbetsförmedlingen

Fler än hälften av deltagarna har kontakt med AFs 

specialister och/eller hälso- och sjukvården




