
Artikel om att börja må bättre April 2018

Ökat arbetslivsdeltagande 
ett övergripande projektmål
Det finns någon som lyssnar och skapar en trivsam 
miljö på Castorhuset i Skellefteå. Här erbjuder projektet, 
Hälsa för livet,  sina deltagare ett socialt sammanhang.  
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Hälsa för livet 
Ett inre förändringsarbete med 
självbilden bidrar till den yttre 
förändringen - och vise versa. 
För att bli redo att arbeta, 
studera eller praktisera arbetar 
deltagarna i projektet Hälsa för 
livet med bildterapi, samtal, 
föreläsningar och workshops. 
- Det handlar mycket om att
stärka sin självkänsla och bygga
upp en positiv självbild, säger
Shaun Martin.

Projektet som har pågått sedan 
hösten 2017 är riktat till per-
soner 20-30 år som vill uppnå en 
mer hälsosam, meningsfull och  
hållbar livssituation samt arbeta 
för en stärkt självbild, framtids-
tro och motivation.   

De fyra myndigheterna kan 
hänvisa deltagare till projektet  
som finansieras av Samordnings-
förbundet Skellefteå-Norsjö.

Nya teman: Compassion, frisk-
vård, motion, stresshantering, 
kost, näring och livsstilsföränd-
ring är nytt för våren. Onsdag 
förmiddagar erbjuds träning på 
Friskis&Svettis med projektets 
egen personliga tränare och 
hälsocoach, Shaun Martin. 

Aktuell hjärnforskning: Motion 
och träning har ofattbar effekt på 
hjärnan, det organ som påverkas 
allra mest av att vi rör på oss, 
enligt Anders Hansen, författare 
och överläkare i psykiatri. 

Hälsa för livet 
Stärkt självbild och motivation

- När man funnit andra personer som befinner sig i en liknande
livssituation har gruppgemenskapen stor betydelse, säger Carita
Green Granström, projektledare och bildterapeut. Deltagarna utgör
en trygg bas och stödresurs för varandra som bör tas tillvara.
De förstår varandras svårigheter, som man kanske inte vill
dela med vem som helst, säger Carita.
- Vi arbetar på så många plan, deltagarna befinner sig på ett
flertal olika nivåer, både vad gäller utbildning och annat. Därför är
det ibland svårt att nå höga mål på så kort tid som de tolv
veckor som projektet varar, säger Shaun Martin, projektledare.
- Genom självskattning kan man mäta den egna förmågan, hur
mycket motivationen har ökat, hur mycket mindre hinder och
motstånd deltagaren känner, men för att visa den riktiga
förmågan måste man också få möjlighet att testa den, säger
Shaun.

Totalt 28 deltagare i tre 
tidigare bildterapigrupper i 
projekten  Livet är ditt och 
Hälsa för livet har gått vidare:
    8 till arbete 
    1 till studier
  14 till förberedande arbetslivs-                                            
       inriktade insatser
    5 till övrigt 

- Flera av våra deltagare har
önskat en möjlighet att förlänga
projekttiden för att få ett
lämpligt fortsatt stöd inför
annan sysselsättning, men också
för att bli peppad och coachad
inför nästa steg i processen,
säger Carita.

Shaun Martin & Carita Green-Granström, 
projektledare i Hälsa för livet.

Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö



Artikel om projektet Hälsa för livet April 2018

Hälsa för livet 
Projektet Hälsa för livet syftar till 
att fler individer ska bli redo att arbeta, 
studera eller praktisera.

Deltagarens väg till sysselsättning går via 
stärkt hälsa ur ett helhetsperspektiv med 
hjälp av insatser i form av:

• Bildterapi med flera skapande och 
kreativa aktiviteter

• Hälsoaktiviteter stärker deltagaren 
fysiskt, psykiskt och socialt

• Mental träning - strategier för 
stresshantering och hållbar livsstil

• Samtal och gemenskap

• Trivsel och glädje 
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• projektdeltagaren
• bilden
• bildterapeuten

Hälsa för livet är inte bara en 
rehabilitering mot arbetslivet, 
utan en rehabilitering mot själva 
livet.

Bildterapin hjälper oss att 
se vår egen förändring, 
utveckling och framsteg. 

Många bilder jag jobbat med har 
varit symboliska för mitt liv och 
min situation. Att jobba med 
dem har hjälpt mig inse vad som 
hjälper mig att må bättre, vad jag 
förhoppningsvis kan använda 
som verktyg för att stärka mitt 
psykiska mående i framtiden.

En tidig gruppbild som syftade till att stärka 
individen/gruppen och skapa trygghet.

Bildterapi i Hälsa för livet   
Det reflekterande samtalet 
(individuellt och/eller i grupp) 
i den triangulära relationen, 
består av:

Bildterapi i forskning och praktik
Bildterapi är ett ordlöst uttryck som ger deltagaren möjlighet att 
komma i kontakt med sina känslor, minnen, fantasier, 
drömmar, tankar och upplevelser då ord inte alltid räcker till. 
Genom färg, form och symboler kan såväl medvetna som 
omedvetna känslor träda fram och bearbetas, vilket syftar till 
att stärka deltagarens självbild.
- Deltagarna är förundrade över vad både deras egna bilder och 
de andras kan säga dem, säger Carita Green-Granström.

Bildterapi kan bidra till en varaktig inre förändring som 
innebär identitetsförändring, förändrat beteende och 
förbättrad hälsa, skriver forskaren Gerd Holmqvist i sin 
avhandling Bildterapi - en väg till inre förändring och bättre 
hälsa (2018). Att få kontakt med känslolivet och upptäcka 
saker som man kanske inte vetat om sig själv kan hjälpa en att 
se på sig själv med vänligare ögon och få en förbättrad 
självbild. Förmågan att utveckla en reflekterande distans till 
bilden är avgörande för om en individuell inre forskning är möjlig, 
skriver hon.

Bilterapins tydliga effekt vid svår depression beskrivs i en annan 
aktuell forskning gjord av Christina Blomdahl, doktorand vid 
Sahlgrenska akademin.
- Vi har sett detta i praktiken i projektet, säger Carita Green-
Granström. De flesta i grupperna har själva uppgett att de mår 
bättre. De har bekräftat att bildterapi och gruppdeltagande 
påverkat dem positivt.
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Rutin och skapande hjälper mig att 
slåss mot depression och apati.

Deltagare 
i ord och bildterapi
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