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Abstrakt 

 

Syftet med studien var att undersöka betydelsen av individuell bildterapi för personer med 

psykisk ohälsa ledd av arbetsterapeut med bildterapeutisk vidareutbildning. En kvalitativ 

ansats användes för att besvara syftet där en semistrukturerad intervjuguide användes. Åtta 

kvinnor intervjuades. Metoden innehållsanalys användes för att analysera insamlad data och 

resulterade i fem huvudrubriker och sex underrubriker. Resultatet visade att bildterapi kan ha 

en social påverkan, konkretisera problem, utgöra grund för projektion av tankar och känslor, 

möjliggöra bearbetning av upplevelser samt ha påverkan i vardagen gällande olika 

livsstilsförändringar. Negativa aspekter belystes också i resultatet. Majoriteten av 

informanterna ansåg att bildterapin hade hjälpt dem och att det är en bra form av terapi som 

skulle kunna hjälpa många fler att komma närmre sina känslor.  
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Förord 
 

Vi vill ge ett stort tack till informanterna som ställde upp på att bli intervjuade. Vi vill även 

tacka bildterapeuten som med stort engagemang gjorde det möjligt för oss att genomföra 

denna studie. Slutligen vill vi tacka vår handledare för god vägledning genom hela arbetets 

process. 
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Bakgrund 

 

Psykisk ohälsa 

Psykisk ohälsa kan uppstå genom störningar i hjärnans struktur eller funktion och/eller genom 

upplevelser av omvärlden (Ottosson, 2009). Psykisk ohälsa är när en person upplever en brist 

på sina egna funktioner och förmågor att möta livets utmaningar men behöver inte innebära 

en psykisk sjukdom. En del psykisk ohälsa hänger ihop med känslor såsom ledsamhet eller 

ångest. Dessa känslor kan bli väldigt starka och vara under en lång tid, vilket gör att de blir 

svåra att bära och kontrollera. Ohanterbara känslor kan hindra personen som bär dem att leva 

ett, för personen, normalt liv. Bland annat kan svår depression och ångest, bipolär sjukdom 

och schizofreni förändra hur en person ser på sin omvärld, vilket kan leda till isolering och 

ensamhet för personen (Region Skåne, 2003).  

Hälften av kostnaderna för sjukskrivning och sjukpension i Sverige beror på psykisk ohälsa. 

Psykisk ohälsa får i regel konsekvenser i individens arbetsliv, fritid och relationer 

(Allgulander, 2008). Andra möjliga påverkande faktorer till dessa svårigheter kan handla om 

viljesystemet, vanor och utförandekapacitet. Viljesystemet handlar om ifall individen är 

motiverad till aktivitet. Vanor utgörs av en process där rutiner utformas. Utförandekapacitet 

innefattar de fysiska och mentala förmågor som påverkar själva utförandet i aktivitet 

(Kielhofner, 2008). Psykisk ohälsa kan leda till dåligt självförtroende och försämrad 

livskvalitet. De personer med psykisk ohälsa som inte kan arbeta går miste om den sociala 

funktion arbetet ger och kan uppleva vardagen som ostrukturerad. En anledning till 

arbetslöshet hos personer med psykisk ohälsa kan vara att de blev sjuka innan de hann påbörja 

eller fullfölja studier och därför försvåras inträde i arbetslivet. Det kan också vara så att 

upprepade sjukskrivningar försvårar återgång i arbete. Individer med schizofreni som under 

en studie hade någon slags anställning skattade sin livskvalitet betydligt högre än individer 

med schizofreni som var utan (Nordt, Müller, Rössler & Lauber, 2007). I Sverige är forskning 

gällande arbetsterapi i förhållande till personer med psykisk ohälsa sparsam (Gunnarsson, 

2008).   

 

Arbetsterapi 

Att engagera sig i aktivitet möjliggör för en person att växa intellektuellt, socialt, emotionellt 

och fysiskt. Det ökar även motivationen till att vilja delta i andra aktiviteter (Edwards & 

Christiansen, 2005). Aktiviteter används terapeutiskt inom arbetsterapin genom att man tar 

hänsyn till det subjektiva värdet av dem. Aktivitet stimulerar våra sinnen och ger oss energi 
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på en mental och fysik nivå. Att ägna sig åt aktiviteter i vardagen ger struktur och en känsla 

av meningsfullhet i det dagliga livet (Finlay, 2004).  

En person kan få ökad självinsikt genom görandet och genom att vara kreativ (Gunnarsson, 

2008). Arbetsterapi bygger på en grundläggande uppfattning kring människan som en av 

naturen aktiv varelse (Law, Polatajko, Baptiste & Townsend, 1997), i behov av kreativa, 

produktiva och lekfulla sysselsättningar för att uppleva tillfredställelse. Detta behov är både 

biologiskt och psykologiskt och vårt välbefinnande är beroende av att vara delaktig i aktivitet. 

Att vara delaktig i en aktivitet utvecklar även förmågor och ger ökat självförtroende 

(Kielhofner 2004). 

 

Arbetsterapeuter kan arbeta med bild på olika nivåer. I en bildgrupp ledd av arbetsterapeut 

handlar det snarare om bildskapande än om bildterapi och här syftar det generellt till att öka 

förmågor på uppgiftsnivå, socialt eller kommunikativt. Bildterapi är en terapiform som syftar 

till att öka insikten om problem och att utforska känslor (Finlay, 1993). För att arbeta med 

bildterapi krävs först och främst minst en treårig universitetsutbildning inom 

människovårdande yrken såsom bland annat arbetsterapeut, sjuksköterska, psykolog och 

socionom. Därefter krävs en bildterapiutbildning.   

 

Bildterapi  

Bildterapi är en terapiform som innefattar både konst och psykoterapi (Alm, 1999). Konst kan 

användas projektivt för att överföra tankar och känslor på papper eller annat målarmedium 

(Cole, 1998). En målsättning med bildterapin är att hjälpa klienten att uttrycka sina känslor 

och upplevelser, vare sig det är i bild eller verbalt. Det handlar även om att hjälpa klienten att 

upptäcka sin inre värld och förankra den i verkligheten. Denna typ av terapi passar alla 

patientkategorier och är ett alternativ till verbal kommunikation (Alm, 1999).  Utöver 

frigörandet av känslor kan bildterapi hjälpa personen att titta på sin nuvarande situation och 

hur man kan förändra den. Att använda sig utav bild kräver aktivt deltagande, vilket kan 

hjälpa personer som annars gör lite för att själva aktivera sig (Liebmann, 2004). Bildterapi 

kan ges i grupp eller individuellt (Socialstyrelsen, 2010). 

 

Den triangulära relationen 

Bilden kan öppna upp för en dialog mellan klient och terapeut (Alm, 1999). 

För arbetsterapeuter är klientcentrering, oberoende av individ eller grupp, ett viktigt 

förhållningssätt och en förutsättning för bästa praxis. Klientcentrering inom psykiatrin är en 
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komplex process som kräver lyhördhet hos arbetsterapeuten inför klienternas behov, 

sinnesstämning, värderingar och förhållningssätt (Sumsion, 1999). Klientcentrering är centralt 

inom bildterapi eftersom det handlar om att arbeta utifrån klientens perspektiv och engagera 

denne till delaktighet och ansvarstagande i processen (Atkinson & Wells, 2000). 

Bildterapi skapar en triangulär relation mellan klient, terapeut och bild, eftersom terapeut och 

klient kan relatera till varandra genom att titta på en bild tillsammans (Liebmann, 2004).  

 

Metoder för bildarbete 

Arbetsterapeuter kan, utan att ha läst till bildterapeut, vidareutbilda sig inom metoden 

Trädtemat som på engelska kallas the Tree Theme Method (TTM). Ett träd målas vid var 

session och efter avslutad intervention har vardagslivets aktiviteter symboliserats i dåtid, nutid 

och framtid. Strukturen på en session är uppbyggd av inledande avspänningsövning, målning 

och avslutas med ett samtal med arbetsterapeuten. Patienten kan också få hemuppgifter att ta 

sig an mellan sessionerna. TTM är tidsbegränsad då den sträcker sig över ungefär två månader 

(Gunnarsson, 2008).         

En annan metod är Almametoden (Svensson, 2002) som är en av flera teoretiska 

referensramar som utbildade bildterapeuter kan arbeta utifrån (Liebmann, 2004). Struktur på 

sessionerna har alltid samma upplägg med inledande kortare samtal, avslappning, sättet man 

målar på och sedan en avslutande samtalsbearbetning om bilden. Fri målning och 

temamålning, som har olika syften beroende på patientens problematik, är sätten man målar 

på utifrån denna metod. Det finns en flexibilitet inför patienternas behov vad gäller fokus på 

måleri eller samtal under en session (Svensson 2002). 

 

Tidigare studier och riktlinjer 

 Gilroy (2006) lyfter fram flera olika studier som beskriver effekter av bildterapi för personer, 

såväl i grupp som individuellt, med olika problematik. Det finns studier gjorda om personer 

som upplevt krig och övergrepp samt individer med missbruksproblematik, demens, 

ätstörningar och inlärningssvårigheter. Det finns även studier om personer inom 

kriminalvården och palliativ vård samt personer med depression, personlighetsstörningar och 

psykotiska tillstånd. Exempel på effekter är ökad självkänsla, ökad förmåga att uttrycka sina 

känslor, minskade symtom på ångest och depression samt en ökad känsla av autonomi.     

 

I socialstyrelsens nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni eller 

schizofreniliknande tillstånd, rekommenderas bland annat bildterapi som ett tillägg till 
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traditionell behandling. Denna behandlingsform har som syfte att påverka kvarstående 

symtom som finns efter exempelvis en läkemedelsbehandling, när ett behov av icke-verbala 

terapiformer finns. En nackdel är dock att det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att 

bedöma effekten av bildterapi (Socialstyrelsen, 2010).  

 

I en studie med syfte att studera upplevelsen hos personer som deltagit i ett program där 

skapande aktivitet ordinerats på recept presenteras positiva effekter (Stickley, 2010). 

Programmet som har använts i England sedan 2004 erbjuder olika skapande aktiviteter såsom 

måleri, teckning, kreativt skrivande, fotografi och lera. Programmet riktar sig framförallt till 

personer som upplever stress eller lider av ångest, depression eller annan psykisk ohälsa 

(Nottingham City Arts, 2007). Ett flertal positiva upplevelser av metoden beskrevs i studien 

såsom att platsen där de skapade kändes som en fristad och att de kunde utföra saker som 

upplevdes meningsfulla (Stickley, 2010). Det har visat sig att delaktighet i aktivitet formar en 

persons identitet, där bland annat intressen, vanor, roller och värderingar ingår (Kielhofner, 

2008). En deltagare i studien visade exempel på detta genom att istället för att enbart 

identifiera sig som drogmissbrukare identifiera sig som en konstnär. Deltagarna verkade 

generellt angelägna om att vara med i studien eftersom de uppskattade att få möjligheten att 

uttrycka sin mening om bildterapin. Genom att ge positiva omdömen hade de dessutom en 

chans att påverka fortsatt finansiering av projektet. Det kan vara så att personer inom 

psykiatrin tidigare ignorerats gällande deras upplevelser. Därför bör man ej underskatta 

möjligheten av att få göra sin röst hörd för dessa individer (Stickley, 2010). 

 

Mot redovisad bakgrund och Gunnarssons (2008) uttalande om den sparsamma forskningen 

samt i enlighet med Stickley´s (2010) studie, anser författarna till denna studie det viktigt att 

belysa vad bildterapi kan ha för betydelse för den enskilde individen. Bildterapi kan vara en 

väl lämpad metod för personer med psykisk ohälsa, men vad betyder bildterapi för denna 

patientgrupp? Det är viktigt att fråga individerna eftersom bildterapi i sig inte är mätbart. 

 

Syfte 

Syftet med studien var att undersöka betydelsen av individuell bildterapi för personer med 

psykisk ohälsa ledd av arbetsterapeut med bildterapeutisk vidareutbildning. 
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Metod 

Urvalsutförande 

De inklusionskriterium som användes till studien var att personerna i studien skulle ha 

psykisk ohälsa, vara inskrivna inom öppenpsykiatrin och gå i bildterapi. Denna skulle vara 

ledd av arbetsterapeut med bildterapeutisk vidareutbildning. Ytterligare inklusionskriterium 

var att personerna skulle ha gått i bildterapi i minst sex månader. Elva personer tillfrågades att 

vara med i studien. Det fanns ett bortfall på tre individer. Antal personer som intervjuades 

blev totalt åtta.  

 

Presentation av undersökningsgruppen 

Samtliga i undersökningsgruppen var kvinnor i åldern 40 till 67 år. De hade gått i bildterapi 

mellan 3 och 17 år. Sex av kvinnorna var gifta och två var ensamstående. Sju stycken hade 

barn, varav sex av informanterna hade hemmavarande unga eller vuxna barn. Två arbetade 

deltid, fyra var sjukskrivna och två var förtidspensionärer. Tio olika diagnoser fanns 

representerade i undersökningsgruppen. Flera av informanterna hade mer än en diagnos. De 

vanligaste diagnoserna var depression och ångestsyndrom.   

 

Datainsamling  

En kvalitativ ansats användes i denna studie eftersom syftet var att undersöka betydelsen av 

bildterapi för ett mindre antal personer genom intervjuer. Dessutom är betydelsen av 

bildterapi, som är subjektivt, inte kvantitativt mätbart. Den kvalitativa ansatsen avser att 

skildra mänsklig erfarenhet och tolkning såsom bland annat upplevelser och värderingar. 

Målet är att förstå och förklara snarare än att förutsäga (Malterud, 2009). En semistrukturerad 

intervjuguide tillämpades med öppna frågor med beredskap för att uppmärksamma eventuella 

ämnesområden som ej hade förberetts i intervjuguiden. De kvalitativa forskningsmetoderna 

har sin styrka i att de ställer öppna frågor utan förhandsdefinierade svarskategorier. Malterud 

(2009) menar vidare att en kvalitativ intervju är en bra insamlingsmetod av data då man vill 

fånga en persons upplevelse. 

 

Procedur  

Ingen av intervjuarna i denna studie hade några tidigare kontakter med arbetsterapeuter som 

arbetar med både bildterapi och personer med psykisk ohälsa. Efter ett tiotal telefonsamtal till 

olika psykiatriska mottagningar runtom i länet kom författarna i kontakt med en 
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arbetsterapeut som vidareutbildat sig till bildterapeut. Då hon hade patienter som uppfyllde 

inklusionskriterierna inleddes ett samarbete och hon blev således mellanhand. Brev med 

förfrågningar skickades ut till verksamhetschef och mellanhand. Mellanhanden i sin tur 

delade ut brev samt svarsblanketter till individer som kunde tänkas vara med i studien. I 

samtliga brev förklarades studien och syftet med denna samt vilka etiska åtagande som skulle 

följas. När informanterna skickade tillbaka svarsblanketten och gav sitt godkännande till 

studien bestämdes tid och plats, tillsammans med informanten, för en intervju. Informanterna 

träffades personligen i lokalerna där bildterapin hölls. Intervjuarna i studien träffade enskilt 

fyra personer var för att undvika en eventuell känsla av underläge eller ökad nervositet hos 

informanterna. Sju av de åtta intervjuerna spelades in på band, efter informanternas 

godkännande. En intervju dokumenterades med hjälp av anteckningar eftersom denne 

respondent ej ville bli intervjuad, där en intervjuade och en förde anteckningar. I samtliga 

intervjuer användes en intervjuguide (se bilaga). 

 

Analys av data 

Transkribering av rådata skedde ordagrant till text för att på bästa möjliga sätt representera det 

som informanten hade för avsikt att meddela. Det stärker analysmaterialets trovärdighet att 

forskaren själv gör transkriberingsarbetet, även om det är tidskrävande. Forskaren vinner 

mycket på att få återuppleva erfarenheterna från fältarbetet och bekanta sig med materialet 

från en ny sida (Malterud, 2009). 

Därefter gjordes en kvalitativ innehållsanalys av det transkriberade materialet. Innehållsanalys 

är en utförlig, systematisk tolkning av data. Innehållsanalys syftar till att objektivt identifiera 

mening, mönster och tema. Vanligtvis utförs denna typ av analys på mänsklig kommunikation 

i olika former, såsom skrivna dokument, fotografier, videofilmer och bandspelare. 

Innehållsanalys kan användas inom en mängd olika discipliner men det handlar alltid 

huvudsakligen om ett slags kodningsarbete och en datatolkningsprocess (Berg, 2009).  

I enlighet med Lundman och Granheim (2008) har författarna av denna studie i sina 

respektive insamlade data identifierat meningsbärande enheter och kondenserat dessa samt 

benämnt dem med en reflektionskod. Därefter sammanställde författarna reflektionskoderna 

för att jämföra likheter och skillnader mellan dessa. Behov av medbedömare ansågs ej 

föreligga. De koder som handlade om samma sak sorterades samman och utgjorde grunden 

för formuleringen av en underkategori. Det blev totalt 15 preliminära underkategorier varav 

nio sållades bort. Sedan formulerades huvudkategorier som kunde beskriva de olika 
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grupperna av underkategorier. Det blev totalt fem huvudrubriker och slutligen sex 

underrubriker som redovisas i resultatet. 

          

Etiska överväganden 

Eftersom informanterna ingick i regional sjukvård granskades projektplan och följebrev i ett 

så kallat etikseminarium där studien blev godkänd med bakgrund av etiska överväganden. 

Detta är av stor vikt innan en studie av detta slag genomförs.     

Informanterna informerades om att studien var frivillig och att de hade rätt att avbryta 

deltagandet när de ville utan angivande av skäl. Eventuellt avslutande av deltagandet i studien 

gav inga konsekvenser. All insamlad data hanterades med försiktighet, vilket innebar att data 

var säkert inlåst och förstördes efter studiens avslut. Informanterna fick önska en plats för 

intervju, detta för att de skulle kunna känna sig så bekväma som möjligt i intervjusituationen. 

Resultatet redovisades på ett sådant sätt att undersökningspersonernas inte kunde identifieras. 

Inga namn, verksamheter eller orter nämns i studien. Studien har lagts upp på en 

uppsatsdatabas vid Lunds Universitet.  

Risker och komplikationer som kunde uppstå för deltagarna var att känslor väcktes i och med 

intervjun. Arbetsterapeuten som ledde bildterapin informerades om detta och erbjöd sig att 

finnas till hands om någon av deltagarna skulle behöva prata vidare nästa gång de sågs. 

Eventuell nytta för undersökningspersonerna som studien kunde innebära var att de kunde 

komma till större insikt om vad bildterapin betyder för dem. De kunde också uppleva att de 

bidrog till en kunskapsutveckling vilket kan gynna andra.  
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Resultat 

I innehållsanalysen framkom huvud- och underkategorier (se tabell nedan). I kategorierna 

framställs citat för att på ett illustrativt sätt representera vad som framgår under vardera 

rubrik, alla informanter representeras i citaten förutom kvinnan vars intervju ej spelades in på 

band. Detta visas genom att informanterna benämns med varsin siffra efter citaten. I två av 

citaten har bildterapeutens namn bytts ut mot ett x för att säkerställa att informanterna förblir 

oidentifierbara.    

 

Huvudkategorier och subkategorier 

Bildterapins 

upplägg 

Bildterapeuten Betydelsen av 

bildterapi 

Negativa 

aspekter 

Vardagen 

påverkas 

  Positiva 

aspekter. 

  

Bilden 

konkretiserar. 

 

Projektion av 

tankar och 

känslor. 

 

Bildanalys och 

bearbetning. 

 Livsstilsförändring. 

 

Social påverkan. 

 

Bildterapins upplägg 

Informanterna beskrev en bildterapisessions upplägg på samma vis. Det förekom dock 

skillnader vad gällde deras syfte med varför de gick där. Bildterapisessionen varade i en 

timme och inleddes med ett kortare samtal om hur veckan varit och följdes av en kort 

avslappning. Därefter fick patienten antingen måla fritt eller efter av bildterapeuten bestämda 

teman. Målet med sessionen var att patienten skulle måla en bild, men ibland hade patienten 

mycket att prata om vilket ledde till att samtalet fokuserades istället. Det var eftersträvansvärt 

att det fanns åtminstone en kvart kvar för att samtala om bilden. Upplägget var sådant att de 

fem första gångerna provade patienten bildterapin sedan utvärderades den femte gången. Ifall 
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patienten ville fortsätta planerades tio nya sessioner. Utvärdering skedde alltid vid det sista 

tillfället i varje period.  Patienten fick tillsammans med bildterapeuten då gå igenom alla 

bilder som gjorts.  

 

”(…) för det mesta vet jag liksom inte, jag har nån idé eller tanke sådär i huvudet som far upp 

under avslappningen men för det mesta vet jag inte vad det blir på pappret.” (Informant 2) 

 

Bildterapeuten 

Flera informanter framhävde vikten av att känna förtroende för bildterapeuten samt vilken 

betydelsefull roll denne hade. Vikten av att bildterapeuten kunde hantera de situationer som 

uppstod och de känslor som bearbetades framhölls också som värdefulla. Det upplevdes som 

viktigt att känna trygghet i att kunna uttrycka tankar och känslor fritt samt att våga vara sig 

själv inför sin terapeut. Bildterapeuten spelade en viktig roll i att analysera bilderna och hjälpa 

patienten att se saker ur andra perspektiv. Detta bidrog därmed till en ökad förståelse vad 

gällde det som patienten bearbetade. Det var viktigt att få en kontinuitet och att personkemin 

med bildterapeuten stämde.  

 

”(…) jag måste säga det, utan den och utan x hade jag inte vart här idag. Och jag vill klart 

betona att det inte bara är bilden utan det är terapeuten. Så att, bilden i all ära, men 

terapeuten bakom måste vara professionell.” (Informant 1) 

 

Betydelsen av bildterapi 

Positiva aspekter  

Många uttryckte tacksamhet gentemot bildterapeuten och bildterapi. Flera av informanterna 

tyckte det var positivt att bildterapi inte handlade om att man skulle prestera något eller hur 

resultatet blev. Det handlade om att få ur sig det man bar på inombords eller tydliggöra 

problem som fanns i det undermedvetna för att må bra. En informant utryckte att hon tyckte 

att det var roligt att blanda färger och få fram nyanser samt att det var fantastiskt att se sina 

bilder växa fram och förvånas över resultatet. Själva bearbetandet som möjliggjordes på ett 

unikt sätt med bildens hjälp har gjort att informanter har kunnat utvecklas som människor.  

Två individer menade att det var tack vare bildterapin som de fanns idag. En av dessa menade 

att det är tack vare bildterapin som hon hittade den röda tråden i sitt liv och förstod att hon 

behövde arbeta med sitt inre. Hon sade att bildterapin var det bästa som har hänt i hennes liv. 

Någon framhävde att bildterapin gjorde att hon fungerade som människa medans en annan 
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sade att hon kom i kontakt med sitt inre när hon målade. Möjligheten att kunna gå i bildterapi 

under så lång tid som man känner är nödvändigt beskrevs som en trygghetsfaktor. Dessutom 

fanns en struktur för hur en session var upplagd vilket upplevdes som positivt. Vad man 

skulle och förväntades göra var tydligt och gav därmed också en trygghet. 

 

”(…)man är inte där för att prestera något fint och vackert utan man är ju där för att få ut det 

som gör ont.” (Informant 5) 

 

Bilden konkretiserar 

Det framkom att det med hjälp av bilden gick att verbalisera sådant som annars hade varit 

svårt att tänka ut eller formulera i ord. Flera informanter beskrev att bildterapi har varit en 

bättre metod än samtalsterapi för att kunna bearbeta eftersom man där kunde välja att dölja 

tankar och känslor på ett annat sätt. Det konkreta resultatet utav en bild lämnade ingen större 

möjlighet för några omskrivelser eller undvikanden vilket grundade för en öppen och ärlig 

kommunikation. En annan menade att bildterapi fastnade på ett annat sätt eftersom bilden 

hjälpte en att minnas det man samtalade om bättre och det konkretiserade känslorna. 

Bildterapin har varit en större hjälp att komma fram till och precisera hur de egentligen mådde 

och vad de behövde. Bilden har erbjudit en fördjupad dimension under samtalet då det var en 

ytterligare uttrycksform. Detta har gjort att det kommit fram mer att samtala om. En informant 

menade att detta har gett henne en chans att se andra möjligheter att vara och tänka på. Med 

hjälp av bilden har hon hittat lösningar på problem, då hon uppgav att bildterapin medfört att 

hennes tänkande lossnat. Problemen har blivit synliga på ett annat sätt med hjälp av bilden.  

 

”När du ser på en bild som du har målat och pratat omkring, så har du bättre minne alltså du 

minns det bättre va. Det blir som sagt konkret då också, även om det handlar om känslor.” 

(Informant 2) 

  

Projektion av tankar och känslor 

Flera informanter beskrev en lättnad över att kunna få ur sig sådant de bar på inombords. 

Några beskrev bildterapin som en ventil för att få utlopp för sina känslor, tankar och minnen 

vilket kunde vara nödvändigt för att komma vidare. Vetskapen om att allt var tillåtet i 

terapirummet gjorde att informanterna kände sig trygga med att måla vad som än tyngde dem. 

Ett par informanter menade att de kunde måla även saker som skulle vara olagliga att utföra i 

verkligheten men att måla det fick inga andra konsekvenser än att de just fick exempelvis 
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ilska ur sig. En informant sade att måleriet hade blivit ett redskap för henne att undvika att bli 

sjuk av de hemska saker hon bar på. 

 

”(…) det är ju ett ställe där man kan lasta av sig allt det där jobbiga jobbiga och man vet att 

det stannar kvar där.” (Informant 6) 

 

Bildanalys och bearbetning 

Bildanalysen gick ut på att patienten fick tolka sin bild och förklara eventuella tecken eller 

symboler samt att lyssna på hur bildterapeuten upplevde bilden. Ett par informanter menade 

att terapeuten kunde vända deras dåliga humör och inställning till saker och ting genom att se 

på bilden på ett annat sätt. 

Bildterapi beskrevs som ett sätt som passade samtliga informanter att bearbeta saker på. En 

informant menade att bildterapi passade henne medans andra kanske lyssnar på musik eller 

går ut i naturen. Hon uttryckte det som att man måste dra upp roten med det onda och tömma 

ut för att kunna läkas inifrån och ut. Hon beskrev det som att hon hade hittat rätt sorts medicin 

och uppgav att det äntligen kändes som att hon blev förstådd och förstod sig själv. Bilden 

utgjorde ett redskap för att skapa förståelse för hur hon mådde. Ibland pratade informanterna 

mer än vad de målade eftersom, som en informant uttryckte det, bilden sade så mycket som 

hon måste ha ur sig. Andra informanter berättade att de inte ens målade alltid ifall de kom dit 

och hade massor de ville prata om. En informant ansåg att bildterapi speglade själen eftersom 

det undermedvetna kom fram. Genom bildanalys och bearbetning kom man närmre känslor då 

man, enligt en informant ”tvingades” jobba med dem. Detta ledde till att man som person blev 

mer öppen ansåg hon. Bildanalys och bearbetning hade fått en informant att inse att hennes 

tidigare föreställningar om att ha onormala känslor inte riktigt stämde. 

 

”(…) jag tror att man kan måla sig frisk!” (Informant 1) 

 

Negativa aspekter  

Ett par informanter upplevde bildterapin som svår att avsluta. De menade att det blev en 

trygghet att gå dit, vilket paradoxalt nog även var en positiv aspekt. En annan aspekt som 

upplevdes som både negativ och positiv av en informant var att hon kunde må sämre när hon 

gick ifrån bildterapin eftersom hon återupplevde svåra minnen. I det långa loppet menade hon 

dock att det var positivt att gå igenom dessa upplevelser. En av dem var rädd att såra 

bildterapeuten ifall hon en dag skulle vilja avsluta. Hon upplevde att hon hamnat i en slags 
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beroendesituation vilket kunde kännas jobbigt. Ett par personer menade att det kunde vara 

svårt att veta ifall de gjorde framsteg eller ej. 

 

”(…) när man går i någonting så länge så tänker man ju, så har man ju sina tvivel 

emellanåt.” (Informant 4) 

 

Vardagen påverkas  

Livsstilsförändring 

Bildterapin hade lockat fram kreativa sidor hos flera av informanterna som tog sig uttryck i att 

de hade börjat måla och skapa på sin fritid. Informanter beskrev förändringar till följd av 

bildterapin vad gällde ökat självförtroende och en trygghet i att våga vara sig själv. En 

informant menade att hon i bildterapin hade lärt sig att avgränsa sig från andras önskemål och 

krav för att förhindra att bli utbränd igen.   

 

” (…) du kan gärna fastna i ett tankesätt, du tänker på ett sätt men du har i målningen sett 

andra möjligheter att vara och tänka på.” (Informant 8) 

 

Social påverkan 

Informanter berättade om en social påverkan då de hade blivit inspirerade att prova 

bildskapande i grupp. Bildterapin hade gjort att en informant hade kommit till insikt om att 

hon hade många goda sidor och inte var en dålig människa som hon själv delvis trodde. Detta 

medförde att hon hade lättare att vara med andra människor. För en annan informant hade 

samtalen mellan henne och maken förändrats och hennes förhållanden till vänner och 

väninnor hade också påverkats positivt tack vare bildterapin. Hon menade att det berodde på 

att bilden hade hjälpt henne att se samband och hon kunde då förhålla sig mer eftertänksam 

istället för att agera direkt på känslan. Med hjälp av bildterapin hade två informanter insett att 

de befann sig i sociala relationer som de mådde dåligt av och har därför sagt upp dessa 

kontakter. En informant berättade hur hennes liv förändrats påtagligt tack vare 

introducerandet av bild då hon genom sitt skapande kommit i kontakt med andra människor 

utanför bildterapin. 

 

”(…) egentligen passar det inte mig så bra eftersom det blir väldigt mycket människor men 

samtidigt blir det en träning.” (Informant 6) 
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För övrigt tyckte ett par informanter att det var tråkigt att bildterapin inte har särskilt hög 

status i dagens samhälle och trodde att detta kan bero på att det finns föreställningar om att det 

inte skulle hjälpa. En annan tyckte att det kändes tråkigt att ledningen inte trodde tillräckligt 

mycket på bildterapi när hon själv visste hur mycket det har hjälpt henne. De trodde också att 

många fler hade kunnat bli hjälpta av det ifall det hade funnits mer kunskap kring det.  

Avslutningsvis menade majoriteten av informanterna att fler bör få chansen att gå i bildterapi 

då de ansåg att det har hjälpt dem mycket och att det är en bra form av terapi. En informant 

sade att alla som behöver komma närmre sina känslor kan dra nytta av bildterapi, även 

personer utan uttalad psykisk ohälsa.   

 

”(…) jag vet att x har kö till exempel och att ledningen inte tror så pass mycket på bildterapi 

men för min del har det hjälpt jättemycket jag skulle önskat att andra också fick ta del av 

det.” (Informant 7) 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Personer med psykisk ohälsa valdes eftersom arbetsterapeuter inom psykosocial rehabilitering 

länge arbetat med skapande aktiviteter däribland bild. Författarna till denna studie har 

kännedom om att denna typ av metod kan användas inom psykiatrin av arbetsterapeuter. 

Vad gäller inklusionskriterium ansågs det som mindre viktigt att fokusera på sjukdom 

eftersom graden av ohälsa inte behöver vara beroende av hur länge man varit sjuk. Hur 

påverkad man är av sin sjukdom har troligtvis mer att göra med vilken slags psykisk ohälsa 

det rör sig om och hur denna påverkar vardagsaktiviteter, än hur länge man upplevt den. Det 

kan samtidigt rimligtvis vara så att vardagsaktiviteterna och individens sysselsättning 

påverkas i allra högsta grad efter en längre tids sjukdom. Begränsningar gjordes dock vad 

gäller tiden för hur länge man gått i bildterapi där minst sex månader var det valda kriteriet, 

eftersom personen då har mer erfarenhet av metoden.  

 

Innehållsanalys anses vara en bra metod att arbeta med då den hjälper att strukturera upp data 

och bearbeta den bit för bit. Det finns oftast inte endast en sanning då man arbetar med 

innehållsanalys utan olika alternativa tolkningar (Lundman & Granheim, 2008) och därför 

anses det inte vara hundra procent tillförlitligt. Författarna av denna studie har inte någon 

erfarenhet av metoden, som enligt Lundman och Granheim ger större trovärdighet till 
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resultatet.  Trots att analysen gjordes utan medbedömare anses materialet mer trovärdigt än 

om det hade varit en författare som utförde studien. Detta för att data analyserades enskilt av 

båda författarna för att sedan sammanställas. Metodens mallar och riktlinjer har följts fullt ut 

för att säkerställa en så god trovärdighet som möjligt inom den begränsade tidsramen. Genom 

att noga beskriva urvalet och hur data har analyserats ges läsaren en chans att själv bedöma 

trovärdigheten. Enligt Lundman och Granheim ger även presentation av citat från intervjuer 

ökad trovärdighet och detta har varit en av de avgörande faktorerna till varför citat är med i 

studien. 

      

Den intervju som utfördes utan bandspelare kunde inte transkriberas som de andra och 

upplevdes därför svårare att arbeta med. Det gick inte heller att hämta något citat ifrån denna 

informant då det var svårt att hinna skriva ordagrant vad informanten sade. Materialet kändes 

trots detta tillförlitligt eftersom båda författarna till studien medverkade under intervjun och 

kunde därför diskutera insamlad data efteråt. 

 

De etiska övervägandena har följts då inga namn, verksamheter eller orter nämns i studien. 

Det går inte att urskilja någon individ och materialet har varit väl förvarat. Det fanns en risk 

med att kontakt med informanterna etablerades genom mellanhanden eftersom hon då till viss 

del vet vilka som varit med i studien. Samtidigt vet hon inte vem som sagt vad av 

informanterna och de förblir därmed oidentifierbara. Informanterna informerades angående 

skyddandet av deras identitet men det kan ändå ha varit så att de inte vågade säga fullt ut vad 

de tyckte, framför allt gällande de negativa aspekterna. Denna risk var dock en nödvändighet 

för att få tag på informanter till studien. Liksom deltagarna i Stickley´s (2010) studie var 

angelägna att ställa upp i studien eftersom de uppskattade att uttrycka sin mening, var även 

deltagarna i denna studie angelägna om detta. Även här kan en känsla av att eventuellt kunna 

påverka vidare satsningar på bildterapin på en politisk nivå ha påverkat deltagarna att ge 

positiva omdömen.  

 

Resultatdiskussion 

Bildterapins upplägg 

Utifrån vad som redovisas i resultatet angående bildterapins upplägg kan likheter ses med 

Almametoden (Svensson, 2002) både vad gäller struktur på sessionerna, hur man målar och 

utvärdering.   



15 

 

I resultatet ses även att bildterapi rör sig om psykoterapeutisk verksamhet något som Finlay 

(1993) beskriver, eftersom syftet med bildterapin för informanterna är att utforska och 

uttrycka känslor. Syftena individualiseras sedan beroende på problematik och behov. 

Informanterna uttryckte att olika områden och tidpunkter i livet kan bearbetas och att detta 

förändras efterhand i takt med att de gör framsteg i bearbetningen. 

Bildterapi påminner om den psykodynamiska samtalsterapin där man går till botten med 

problemen, som kan sträcka sig ända till barndomen och bearbetar dem. Informanter i denna 

studie uppgav att de har gått i bildterapin i många år, troligtvis eftersom de har mycket att 

bearbeta ända från sin barndom och fram till idag. Samtidigt påminner bildterapin även om 

den kognitiva beteendeterapin då den har påverkan på minnet, faciliterar kommunikation och 

erbjuder nya strategier i hantering av svårigheter. 

 

Betydelsen av bildterapi  

I resultatet framgår det att det finns fördelar med bildterapi vad gäller att projicera och 

bearbeta svåra känslor för att kunna gå vidare, något som även Cole (1998), Alm (1999) och 

Liebmann (2004) beskriver. Svåra känslor kan hindra personer att leva aktiva liv (Region 

Skåne, 2003), alltså hänger känslor och det man gör i vardagen samman. Bearbetning av 

känslor genom faktiskt görande, som att måla, är en god väg att nå bättre aktivitetsutförande i 

det dagliga livet. 

Vikten av bildterapi har i studien visat sig vara individuellt betydelsefull då två informanter 

vittnade om att de inte ens funnits idag om det inte vore för den. En av dem uttryckte att 

bildterapin är det bästa som har hänt i hennes liv och samtliga att bildterapin har hjälpt dem på 

något sätt. Resultatet angående påverkan i vardagen visar också att flera av informanterna 

upplevde en ökad självkänsla tack vare bildterapin, vilket stärks av Gilroy (2006) som menar 

att en av bildterapins effekter är just ökat självförtroende. Detta stärks ytterligare av 

Kielhofner (2004) som menar att delaktighet i aktivitet bland annat förbättrar individens 

självförtroende. En annan positiv konsekvens av det ökade självförtroendet kan vara de 

förändringar som informanter beskrev gällande avslutandet av de relationer som kändes dåliga 

för dem samt en förbättring av förekommande eller nya relationer.  

 

I resultatet gällande positiva aspekter berättade en informant att det är lekfullt att måla då hon 

beskrev det som roligt att blanda färger och få fram nyanser. Bildterapi anses vara en 

fördelaktig sysselsättning då det är kreativt att måla, det blir ett slutresultat samt att det är 
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lekfullt. Kielhofner (2004) uttrycker att människan är i behov av kreativa, produktiva och 

lekfulla sysselsättningar för att uppleva tillfredställelse.  

 

I Stickley´s (2010) studie beskriver deltagarna att de upplevde platsen där de skapade som en 

fristad. Resultatet visar att även informanter i denna studie upplevde terapirummet som en 

plats där allt är tillåtet gällande projektion av tankar och känslor. En deltagare i Stickleys´s 

(2010) studie framhävde att han har format en ny identitet genom skapande aktiviteter. Även 

här kan en likhet ses med denna studies resultat då informanter beskrev hur de nu vågar vara 

sig själva. 

 

Vardagen påverkas  

Mot tidigare redovisad bakgrund gällande den isolering psykisk ohälsa kan leda till, kan 

bildterapi eventuellt bidra till att bryta detta. Resultatet visar att bildterapi kan leda till ökat 

socialt engagemang. Isolering kan bidra till att personen i fråga tappar motivation till att 

utföra aktiviteter i vardagen. Enligt Edwards och Christiansen (2005) ger engagemang i 

aktivitet ökad motivation till att vilja delta i andra aktiviteter. Baserat på detta och resultatet 

kring att vardagen påverkas kan antas att om en person deltar i skapande aktivitet kan detta 

leda till ökat engagemang i det dagliga livet. Kielhofner (2008) framhåller motivation som en 

viktig faktor för aktivitetsutförande.  

Christiansen (1996) menar att personer utan arbete kan få en reducerad struktur i de dagliga 

aktiviteterna. De personer med psykisk ohälsa som är sjukskrivna kan därför ha glädje av 

kontinuerlig bildterapi eftersom det kan erbjuda nya rutiner och vanor samt att det i resultatet 

framkommer att bildterapi kan upplevas ge en trygg struktur åt vardagen. Bildterapi kan 

erbjuda en känsla av att ha någonstans dit man förväntas gå och göra någonting, som 

förhoppningsvis känns meningsfullt, något som kanske känns särskilt viktigt för de som 

skulle vilja arbeta men inte har något arbete.  

 

Bildterapeuten  

I resultatet framgår det att bildterapeuten kan hjälpa sina patienter att se saker från ett annat 

perspektiv och vända deras inställning till saker och ting genom att se bilden på ett annat sätt, 

vilket Liebmann (2004) menar är en av fördelarna med bildterapi. 

Klientcentrering och lyhördhet inför patienterna framhålls som viktig utav Sumsion (1999) 

samt Atkinson och Wells (2000) vilket stärks då bildterapeutens förhållningssätt framkom 

som oerhört viktigt i resultatet.  
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Bilden konkretiserar  

I enlighet med socialstyrelsens nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni 

eller schizofreniliknande tillstånd (Socialstyrelsen, 2010) anser författarna av denna studie 

också att bildterapi är ett bra komplement till traditionell behandling. Eftersom vissa 

informanter upplevt bildterapi som bättre än samtalsterapi kan antas att bildterapi skulle 

kunna ersätta samtalsterapi i de fall detta passar patienten bättre. Detta grundas på den 

information som erhållits från informanterna som har beskrivit att bilden möjliggör för samtal 

och konkretiserar problemen. Det är själva samtalet i kombination med bilden som utgör den 

terapeutiska funktionen. 

 

Negativa aspekter  

Utifrån de negativa aspekterna beskrev informanter en känsla av att vilja kunna sluta 

bildterapin men att det är svårt, vilket tros bero på en rädsla att klara sig utan den och 

bildterapeutens stöd. Som resultatet visar generaliserar deltagarna kunskapen de får ifrån 

bildterapin till vardagen. Ifall detta fokuseras ytterligare, så de känner tilltro till att de besitter 

den kunskap som krävs, kanske de känner sig mer redo att lämna bildterapin och måla på egen 

hand hemma. En nedtrappningsprocess hade kanske varit fördelaktig då patienten successivt 

får chansen att prova stå på egna ben. Egentligen skulle patienter kunna gå i bildterapi hela 

livet eftersom jobbiga saker händer alla människor livet ut och därför kan behovet av att 

bearbeta alltid finnas. Det är därför viktigt att de får redskapen för att bearbeta på egen hand i 

framtiden för att minska en känsla av motvilligt beroende. En arbetsterapeut kan utöver 

skapande aktiviteter erbjuda åtgärder och verktyg i vardagen gällande alla slags aktiviteter. 

Detta skulle kunna leda till en förbättrad struktur och en ökad självständighet. En 

arbetsterapeut kan för övrigt också arbeta med bild utifrån sin kunskapsbas som är 

välgrundad. 

 

Metoder för bildarbete  

Arbetsterapeuter kan vidareutbilda sig inom TTM något som tas upp i bakgrunden. Likheter 

som kan ses mellan Almametoden och TTM är strukturen på sessionerna samt att en 

vidareutbildning krävs. Skillnader mellan metoderna är att utgångspunkten för måleriet i TTM 

är träd (Gunnarsson, 2002) medan det i Almametoden är fri målning eller temamålning 

(Svensson, 2002). De hemuppgifter som ges i TTM är också en skillnad och här kommer det 

arbetsterapeutiska perspektivet fram där man ser till alla aspekter i människans liv. En annan 
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stor skillnad är att TTM är tidsbegränsad (Gunnarsson, 2008) medan man i Almametoden kan 

gå under flera års tid vilket denna studiens urvalsgrupp visar. Eftersom TTM är just 

tidbegränsad till skillnad från Almametoden kan denna möjligtvis vara väl lämpad till de 

informanter som upplevde det svårt att avsluta bildterapin. TTM handlar också om en slags 

bearbetning och kan således vara ett alternativ till Almametoden. För de patienter TTM 

fungerar för är metoden inte bara mer effektiv rent tidsmässigt utan bör således vara mer 

samhällsekonomiskt gynnsamt. I de fall där en grundlig bearbetning av svåra känslor eller 

händelser krävs, som i resultatet framkommit som tidskrävande, är troligtvis Almametoden 

mer lämpad.     

 

En slutsats är att olika terapiformer kan erbjuda något för någon, då alla individer har olika 

behov. Det hade alltså varit väldigt synd om bildterapi inte fick ha en självklar plats som 

terapiform i framtiden eftersom det framkommer i resultatet att denna har haft stor betydelse 

för informanterna. Bildterapi förtjänar därmed en större roll i terapeutiska sammanhang men 

vidare forskning krävs för att kunna styrka detta. 
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Bilaga  

Intervjuguide: 

 

  Bakgrundsinformation 

1. Hur gammal är Du? 

2. Hur ser Din sociala situation ut? (Är du gift? Bor du själv eller tillsammans med 

någon?) 

3. Har du arbete, studier eller annan sysselsättning? 

4. Skulle Du vilja berätta vilken diagnos Du har? Berätta om Du vill.  

5. Hur länge har Du gått i bildterapi? 

6. Hur ofta går Du i bildterapi och hur länge träffas ni per tillfälle? 

7. Kan Du berätta vad Du gör i bildterapin? (målar, skulpterar etc.?)  

Huvudfrågor 

8. Vad har bildterapin för betydelse för Dig? 

9. Upplever Du att bildterapin påverkar Dina tankar och känslor? I så fall hur? 

10. Upplever Du att bildterapi påverkar dig i ditt dagliga liv och i det du gör i vardagen? I 

så fall hur? 

11. Upplever Du att bildterapi påverkar dig i samspelet med andra människor? I så fall 

hur? 

12. Upplever Du att bildterapi påverkar dig i din sysselsättning/jobb/studier? I så fall hur? 

13. Vad tycker Du är positivt med bildterapi? 

14. Finns det några negativa aspekter? 

15. Är det något annat Du skulle vilja tillägga? 

 

 

 


