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Abstract 

Syfte: Syftet var att undersöka hur arbetsterapeuter använder bild inom psykiatrisk 

rehabilitering. Metod: Kvalitativ ansats med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Sju 

arbetsterapeuter intervjuades på sina arbetsplatser, två psykiatriska rehabiliteringar. Sex av sju 

intervjuer spelades in, transkriberades och analyserades genom en innehållsanalys. 

Resultat: Genom att individanpassa miljö samt material kan bild vara ett bra verktyg som 

enligt deltagarna har ett brett användningsområde med goda resultat. 

Slutsatsen: Genom användningen av bild inom den psykiatriska rehabiliteringen kan nytt sätt 

för kommunikation förmedlas. Skapandet kan starta en process som börjar i det förflutna och 

kan leda till nuet med en ny framtidsvision. Individens livshistoria, trauma och känslor kan 

återspeglas samt inverka på eventuella problemlösningar. Skapandet är även en aktivitet i sig, 

som kan ge glädje och meningsfullhet och viljan att skapa mer.  
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Abstract 

Purpose: The aim of this thesis was to describe how occupational therapists use painting in 

the mental rehabilitation. Methods: A qualitative inductive approach was used with semi-

structured interviews. Seven occupational therapists were interviewed in their working places, 

two mental rehabilitations. Six out of seven interviews were recorded, transcribed and 

analyzed through a qualitative content analyses. Results: According to the participants, 

painting is a useful tool which can bring good results if the right adjustments of the 

environment and materials are made.  

Conclusion: The practice of painting in the mental rehabilitation enables new ways for 

communication. Painting can begin a process that begins in the past and shows you a new 

prospect of the future. A person’s life story, traumas and feelings can be reflected and could 

have an impact on a life turning solution. The process of creating something is also an activity 

in itself and that could be both joyful and meaningful and it could inspire to create more in the 

future.  
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Inledning 

 

Enligt Folkhälsomyndigheten (2016) är psykisk ohälsa svårt att definiera. Psykisk ohälsa kan 

vara allt från huvudvärk, trötthet, oro och ångest till tvångs- eller självmordstankar. 

Folkhälsomyndighetens kartläggning av psykisk ohälsa görs oftast genom 

enkätundersökningar. Resultatet av dessa undersökningar har påvisat att fler kvinnor än män 

lider av psykisk ohälsa samt att den psykiska ohälsan har ökat i vårt samhälle. Att psykisk 

ohälsa har ökat visar även en liknande undersökning gjord av Försäkringskassan (2014), där 

psykisk ohälsa anges vara den vanligaste orsaken till sjukfrånvaro. 

I Sverige har användningen av bild inom psykiatrin praktiserats sedan 1960-talet. Bilden är ett 

utmärkt verktyg för att bearbeta svåra känslor eller minnen (Englund, 2004). Enligt Thomson 

och Blair (1998) är användningen av bild inom arbetsterapi något som använts med jämna 

mellanrum. Sedan användandet av lugnande mediciner inom psykiatrin har minskat, har 

användningen av bild fått en viktigare funktion att fylla i behandlingarna. 

 

Bakgrund 

 

Aktivitet 

 Enligt International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) (WHO, 2008) 

definieras aktivitet som en persons genomförande av en uppgift eller handling. Aktivitet är 

enligt Christiansen och Baum (2005) något som vi alla utför. En aktivitet kan vara allt från att 

till exempel klä på sig, laga mat, leka, arbeta eller utföra en hobby. Aktivitet påverkas av den 

omgivande miljön men också av personen som utför den. Model of Human Occupation 

(MOHO) (Kielhofner, 2012) beskriver vidare att en aktivitet är en individuell upplevelse som 

påverkas och styrs av tid, rum, det samhälle och den kultur vi lever i. De bästa 

förutsättningarna för ett bra och meningsfullt aktivitetsutförande är när miljö, aktivitet samt 

person stämmer överens (Christiansen & Baum, 2005).   

Enligt den Etiska koden (2012) är en arbetsterapeuts främsta mål att hjälpa den enskilde 

individen med att kunna utföra den aktivitet som han/hon önskar samt att kunna vara delaktig.  

Jonsson & Josephson, (2005) betonar vikten av att utförandet av en aktivitet bör vara 

meningsfull för personen. Inom psykiatrin har utförandet av en aktivitet som till exempel bild, 

sedan länge varit en åtgärd för att skapa en meningsfull vardag åt sina patienter. 

Användningen av skapande aktiviteter som till exempel bild kan enligt Leufstadius, 
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Gunnarsson och Tjörnstrand, (2010) användas som ett terapeutiskt verktyg för att kunna 

uttrycka samt kommunicera något.  

 

Skapande 

Skapande aktiviteter används ofta som ett redskap inom den psykiatriska rehabiliteringen och 

har ofta ett sekundärt mål, nämligen att få deltagaren att kommunicera samt ge en möjlighet 

att kunna uttrycka något. Deltagaren önskas få uppleva verkligheten på ett annat sätt och 

därmed kunna uttrycka sig på ett annorlunda sätt än tidigare (Leufstadius, Gunnarsson & 

Tjörnstrand, 2010). 

Enligt Englund (2004) kan skapandeaktiviteter vara ångestfyllda eftersom det kräver mod att 

våga släppa taget och prova på. Å andra sidan kan skapandet vara en tryggare väg att släppa 

fram verkligheten, därför att den utförs under kontrollerade former på till exempel ett papper. 

En skapandeaktivitet kan därför vara ett säkert sätt att lösa sina inre samt yttre problem, att 

våga prova på olika lösningar eller valmöjligheter, experimentera och handla. Skapandet kan 

visa patienten ett sätt att anpassa sig i vardagssituationer samt mellanmänskliga relationer.  

Enligt Csíkszentmihályi (1996) bör nödvändig information samt grunderna i 

skapandeaktiviteten bemästras innan själva aktiviteten/skapandet påbörjas, för att undvika 

tekniska hinder.  

 

Bild  

Användningen av bild som verktyg uppnår ofta goda effekter eftersom det lätt kan anpassas 

till konstnärens behov att uttrycka sig med hjälp av olika material eller teman (LIoyd, Sue 

Ren och Petchkovsky, 2007). Müllersdorf och Ivarsson (2012) påvisade i en studie att bild är 

en vanlig metod som används av arbetsterapeuter i Sverige, men att det finns lite 

forskningsresultat om det. 

Birgitta Englund (2004) tar upp att vi som människor har en inbyggd förmåga att kunna 

kommunicera med hjälp av symboler. Genom att använda symboler kan verkligheten 

återskapas på ett mer hanterbart sätt. Vidare beskriver Englund att en behandling med hjälp av 

bild styrs av patientens behov, den ledande personens kompetens inom bild samt i vilket 

sammanhang behandlingen utförs. Valet av material, färg och teknik kan visa vem patienten 

är, men även hur den är målad och vad som senare återberättas samt om den kan visa 

personens inre. Vad som är viktigt att komma ihåg är att bilden finns kvar efter en behandling 

och kan plockas fram och jämföras med senare bilder.    
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Enligt Wide (2005) är bild ett verktyg inom terapin som har tre grundläggande aspekter, den 

kreativa, konstnärliga och den psykologiska aspekten. Han förklarar vidare att i den kreativa 

aspekten, är deltagaren i ett kaotiskt transliknande tillstånd i början av sitt skapande. Personen 

glömmer tid och rum, blir ett med sitt skapande för att bli ett med något större. Detta tillstånd 

tillåter deltagaren att känna kontroll över sin egen situation. När bilden är klar känner sig ofta 

personen nöjd med processen och har energi för att fortsätta att bearbeta det som kommit 

fram.  

Enligt Bitonte och de Santo (2014) är kreativitet, så som bild inom rehabilitering, ett redskap 

som med fördel hade kunnat användas mer än vad det gör idag. 

  

Kreativitet 

Kreativitet, handlar om att vara aktiv och att ha förmågan att föreställa sig olika lösningar på 

ett problem, (Gunnarsson, 2008). Enligt Englund (2004) är kreativitet ett förhållningssätt till 

livet och genom att utveckla den kan nya vägar finnas i en persons handlingsmönster.  

Pöllänen (2012) beskriver att genom att vara kreativ i en aktivitet, till exempel när någon 

målar eller utför ett annat hantverk, ges en möjlighet till att organisera sina tankar, finna en 

själslig ro och att hitta en balans i sin vardag. Symons, Williams, Hansen och Orpin (2011) 

anser att kreativitet är en väg som kan leda till mer än endast ett uppnått mål i 

rehabiliteringen. Deltagaren upptäcker nämligen ofta att på vägen till målet har de fått ett 

återuppbyggt eller förstärkt självförtroende samt en positiv framtidstro. 

Wide (2005) menar på att den kreativa aspekten leder in deltagaren i ett ordnat lugn som 

skapats fram genom den kreativa aktiviteten. Den konstnärliga aspekten ger en erfaren 

terapeut möjlighet att leda deltagaren genom hela skapandeprocessen och se vad deltagaren 

inte alltid ser, det bakomliggande budskapet. Wide påpekar till sist att den psykologiska 

aspekten ger terapeuten och deltagaren en möjlighet att nå det onåbara. En bro skapas mellan 

det som är svårt att få fram och budskapet som skapats av deltagaren. 

Kreativitet kan användas inom olika terapiformer genom att till exempel skapa något. En del 

beskriver själva görandet, själva skapandet, som det viktiga inom terapiprocessen och då är 

det inte den färdiga produkten som är det viktigaste utan vägen dit och allt vad den innebär. 

Ibland är det tvärtom, att det är den färdiga produkten som är det viktiga och inte vägen dit. 

Den skapade produkten kan till sist även ha ett estetiskt värde, då något vackert blir skapat 

utan att ha ett konkret användningsområde (Leufstadius, Gunnarsson & Tjörnstrand, 2010). 

Kreativa metoder så som bild, musik eller teater har sedan länge varit kända som en metod 

inom psykiatrins rehabilitering (Crawford & Patterson, 2007). Användningen av kreativa 
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metoder, som bild anses inge patienten mod samt bättre självinsikt, vilket i det långa loppet 

kan påskynda det psykiska välmående.   

 

 

Det finns en del forskning om skapande aktiviteter däribland bild och kreativitet som kan 

hjälpa patienter inom en rehabiliteringsprocess. Det finns däremot inte mycket information 

om hur arbetsterapeuter kan använda sig utav skapande med bild som verktyg inom 

psykiatrisk rehabilitering. Genom att belysa arbetsterapeuters användningsområde och därmed 

styrka användningen av bild kan det vara möjligt att hjälpa patienter med psykisk ohälsa.   

 

 

Syfte 

 

Syftet med studien är att undersöka arbetsterapeuters erfarenhet av att använda bild som 

verktyg i psykiatrisk rehabilitering. 

 

 

Metod 

 

Design 

 

Studien har en kvalitativ ansats, eftersom studien baserar sig på arbetsterapeutens egna 

erfarenheter, upplevelser, tankar, förväntningar, motiv och synpunkter. Enligt Kvale och 

Brinkmann (2012) kan kvalitativa forskningsintervjuer ge en insikt i undersökningspersonens 

åsikter, få en djupare förståelse av deras erfarenhet och ge en insikt i hur deras livssituation 

ser ut i praktiken. 

 

Urval 

 

Urvalet av studiens deltagare gjordes med tanke på att få in så adekvat information som 

möjligt (Malterud, 1996). Författarna valde ut två olika psykiatriska rehabiliteringar i den 

södra sjukvårdsregionen och presenterade där sitt syfte för att finna lämpliga kandidater till 
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sin intervju. Det var ur ett bekvämlighetsurval som endast två olika rehabiliteringar 

kontaktades då tiden var en viktig aspekt att beakta.   

Inklusionskriterierna var att de tillfrågade personerna var legitimerade arbetsterapeuter som 

använde sig av bild på en psykiatrisk rehabiliteringsmottagning i den södra 

sjukvårdsregionen. Inget krav ställdes angående arbetsterapeutens kön, ålder, erfarenhet, 

speciell utbildning inom bild (som till exempel bildterapeutisk utbildning) eller antalet 

yrkesverksamma år inom den psykiatriska rehabiliteringen. Via mail skickades fyra 

förfrågningar ut på en av platserna där tre svarade postivit och en inte svarade och räknas som 

ett bortfall. På den andra utvalda rehabiliteringen gjordes en direkt förfrågan på plats till fyra 

stycken arbetsterapeuter och samtliga kunde tänka sig att ställa upp på en intervju.   

 

Datainsamling 

 

Intervjuerna valdes att utföras på arbetsterapeutens arbetsplats och gjordes under ostörda 

förhållanden. En egenhändigt formulerad intervjuguide med öppna frågor användes för att få 

in så relevant material som möjligt. Enligt Trost (2010) ska inga färdiga frågeformulär 

användas vid kvalitativa intervjuer. En provintervju gjordes innan intervjuerna bokades för att 

se om frågorna besvarade syftet. Denna provintervju togs senare med som den sjunde 

intervjun efter att en av deltagarna sjukskrev sig och ny tid inte kunde bokas. Frågorna 

berörde i stora drag användningen av bild som till exempel val av bildtema, material, 

tolkning, reaktion från patienten och arbetsterapeutens personliga åsikt om bild som ett 

verktyg. Vid behov ställdes följdfrågor för att få ett heltäckande svar på frågan. Totalt 

intervjuades sju arbetsterapeuter. Samtliga var kvinnor i åldrarna 45-60 år med varierande 

erfarenhet av att använda sig av bild.       

 

Procedur 

 

De utvalda psykiatriska rehabiliteringsavdelningarna valdes genom att personlig kontakt 

redan etablerats med fyra verksamma arbetsterapeuter under en praktikperiod på en av 

avdelningarna samt genom att en personlig förfrågan gjordes direkt på annan plats. Efter att 

de tillfrågade arbetsterapeuterna visat intresse för studien användes snöbollsmetoden för att 

intressera fler lämpliga arbetsterapeuter. Respektive enhetschef fick därefter ett 

informationsbrev som beskrev studien samt en förfrågan om deras samtycke till att studien 

skulle utföras med hjälp av intervjuer gjorda på avdelningens anställda arbetsterapeuter. En 



6 

 

samtyckesblankett skickades även med som bilaga. Först efter att ha fått tillbaka 

samtyckesblanketterna signerade av respektive enhetschef, skickades ett informationsbrev till 

arbetsterapeuterna per mail. Med samtliga arbetsterapeuter avtalades lämplig tid och plats för 

intervju. Sex intervjuer spelades in med hjälp av en diktafon (Smart voice recorder). En 

intervju kompletterades med hjälp av anteckningar, gjorda under intervjutillfället på grund av 

tekniska problem med inspelningen. Sex av intervjuerna utfördes av en av intervjuarna åt 

gången. Den sjunde intervjun gjordes gemensamt. Samtliga intervjuer tog cirka 40 minuter 

och gjordes på arbetsterapeuternas arbetsplats. Sex av intervjuerna transkriberades till text. 

Den sjunde intervjun spelades inte in på grund av tekniska problem och de stödord och 

anteckningar som gjorts under intervjun renskrevs. Vidare arbete med analysen utfördes 

endast av författaren. 

 

Dataanalys 

 

Den insamlade informationen bearbetades genom att göra en vetenskaplig analys inspirerad 

av Graneheim och Lundman (2004). Analysens första steg  börjar med att plocka ut 

meningsbärande enheter som svarar på syftet, vilket enligt Graneheim och Lundman innebär 

att ord, meningar och enheter med snarlikt innehåll plockades ut från insamlad data. I nästa 

steg kondenserades de meningsbärande enheterna, det vill säga det som plockats ut kortades 

ner ytterligare men med det viktigaste innehållet bibehållet. Efter detta steg kodades 

innehållet, vilket innebär att det sattes rubriker på de kondenserade enheterna. De varierande 

koderna jämfördes baserade på skillnader och likheter och sorteras därefter i subkategorier 

och kategorier. Analysen mynnade ut i tre huvudkategorier som ansågs vara mest relevanta 

för studien.   

Kontinuerlig kontakt hölls med handledare under analysens gång. En av intervjuerna 

analyserades av både författare och handledare för att sedan diskuteras tills konsensum 

uppstått. Detta gjordes för att undvika att författarnes personliga åsikter och tolkningar skulle 

påverka analysens resultat vilket ökar validiteten (Graneheim & Lundman, 2004).  

 

 

Etiska övervägningar 

 

Arbetsetiska övervägningar styrdes av CODEX (2013), där informationskrav, samtyckeskrav, 

konfidentialitetskrav samt nyttjandekrav finns beskrivna.  
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Ett informationsbrev skickades till enhetscheferna för att informera om studiens syfte samt 

upplägg. Detta gjordes för att ge enhetscheferna en möjlighet att avböja. Först när de hade gett 

sitt samtycke, (samtyckeskravet) skickade vi ut ett informationsbrev till arbetsterapeuterna där 

studiens syfte och upplägg beskrevs. Vid intervjutillfället gavs muntlig information om att all 

information endast skulle användas till studiens syfte och att namn, ort samt anteckningar och 

annat material skulle förstöras efter studiens avslutning (informationskravet samt 

konfidentialitetskravet). Vidare informerades att alla personliga uppgifter inte kommer att 

lämnas ut för utomstående (nyttjandekravet). 

 

 

Resultat 

 

Resultatet redovisas nedan genom följande huvudkategorier: Vikten av att se till individens 

behov, Materialvalet måste göras med kunskap om den enskilde individen samt Miljöns 

betydelse för skapandeprocessen. 

 

Vikten av att se till individens behov 

 

Samtliga deltagare var eniga om att aktiviteten, att måla en bild, i sig själv är en balansgång 

mellan hur aktiviteten planeras och utförs, hur fritt utförd eller styrd den är. Det är viktigt att 

ha en öppen relation med sin patient för att kunna läsa av deras behov och därefter anpassa val 

av material, bildmetod eller den omgivande miljön. 

Bild ansågs vara ett bra verktyg där patienter som har svårigheter att uttrycka sina känslor och 

tankar med ord kan få en möjlighet att kommunicera. Det är inte en självklarhet för alla att 

prata om sina innersta känslor. En del har svårt att sätta ord på sina tankar och känslor och har 

då en möjlighet att uttrycka sig genom att måla en bild. 

 

”Bilder är ju omedelbara! De säger ju någonting till en, alltså, allt... tavlor och 

allting, dom har ju ett budskap... och det budskapet omvandlar man i sig själv, via 

sin ryggsäck så att säga. Om du och jag tittar på en bild tillsammans så får vi 

olika... så talar olika saker till en. Därför att man har olika ryggsäck med sig av 

erfarenheter i livet... bilden ger tydligare uttryck för känslor än orden.” 
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En deltagare berättade att bilden användes som ett bedömningsförfarande, ett sätt att 

bedömma patientens psykiska hälsa. Ett annat sätt att bedömma en patients psykiska hälsa var 

att patienten skulle få måla ett så kallat ingångssträd och sedan ett utgångsträd. Bilden 

kompenserade på detta sätt ord som är svårt att verbalisera samtidigt som en utveckling kan 

ses efter rehabiliteringens slut.  

Samtliga deltagare ansåg att bild var ett bra verktyg. De deltagarna som hade kurser eller 

kunskaper inom samtalsterapi märkte att deras användade av bild påverkades genom att de 

hade kunskap och erfarenhet i att hålla terapisessioner och hade lättare för att tolka bilderna. 

En av deltagarna lade dock till att hon var mindre entusiastisk över att använda bild som 

verktyg på grund av sin egen osäkerhet och oerfarenhet. Oerfarenheten gjorde att hon 

behövde ta stöd av en handledare och andra mer erfarna kollegor. En annan av deltagarna 

påpekade däremot att bild är en mycket bra metod eftersom den alltid tar fram det som ska 

eller vill komma fram. 

En annan viktig aspekt var att bild som metod inte kan användas till alla patienter. Dels kan 

patienten själv känna obehag eller ovilja inför aktiviteten och dels är det inte alla patienters 

hälsotillstånd som tillåter användandet av bild, till exempel patienter som är på väg in i en 

psykos. Deltagarna var även eniga om att det var viktigt att kunna anpassa aktiviteten till 

patientens behov. Det var viktigt att vara i ständig dialog med patienten för att kunna stämma 

av behovet just för stunden och för att kunna ge patienten det bästa möjliga sättet att få utlopp 

för det som ville komma fram. 

Patienterna skapar både individuellt och i grupper. Bild i grupp kan enligt deltagarna hjälpa 

patienter som har svårt att ta hänsyn till andra att träna på sitt tålamod. Skapandet kan i 

gruppsammanhang vara på en begränsad yta där patienterna får vänta på varandra eller dela 

med sig av den plats som finns. Att få respons av andra personer och uppmärksamma att det 

finns fler med liknande problem kan till och med stärka patientens självkänsla och stärka 

deras självförtroende.  

En mycket viktig sak för att behandlingen ska fungera och ge bästa möjliga resultat, är att 

skapandet är lustfyllt och ger glädje. 

 

Materialvalet måste göras med kunskap om den enskilde individen  

 

Samtliga deltagare var eniga om att användandet av bild som verktyg kräver en del kunskap 

av dem själva inom användningområdet, inte minst om materialet och hur det ska användas 

rent praktiskt. 
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Materialvalet hade även betydelse eftersom det kunde påverka vad som hände under en 

bildsession. Användningen av pennor kan ge patienten en känsla av kontroll. Det är inte lika 

lätt att sväva ut, lättare att kontrollera och patienten får en känsla av trygghet. Denna trygghet 

kan visa sig i en aggression som förmedlas med att pennan trycks hårt mot pappret. Var 

patienten däremot ostabil, nära en psykos undveks flytande material eftersom det kunde trigga 

igång psykosen. 

Flertalet av de tillfrågade påpekade vikten av att materialet som används ska vara av god 

kvalitet. Det är viktigt att det finns ett brett sortiment av olika material för att på det sättet ge 

patienten en möjlighet att hitta det som passar just henne/honom bäst. En av deltagarna 

poängterade vikten av att använda sig av rätt sorts material, så kallat vuxenmaterial. Detta 

eftersom det kan hjälpa patienten att inte känna sig trängd eller likna bildsessionen och 

användandet av materialet med en lektion i skolan.  

 

”Försöker undvika det som känns barnsligt i materialet för det är väldigt lätt att 

hamna i skolsituationen... det är en av svårigheterna som en del inte riktigt 

kommer över.” 

 

Som tidigare påpekats kan valet av material påverka vad som kommer fram från det 

undermedvetna. Så kallade våta material når djupare och påverkar det som är djupt nergrävt i 

patientens undermedvetna. Är patienten mycket psykiskt ostabil bör materialvalet vara av den 

fasta sorten som pennor eller fasta kritor. De kan även få göra collage av tidningsurklipp, 

vilket kan hjälpa patienter som har svårt att sätta ord på sina känslor. Patienterna letar då upp 

ord som beskriver en känsla de har och kan göra ett collage av dem. 

 

 

Miljöns betydelse för skapandeprocessen 

 

Flera av deltagarna nämnde att de började med en avslappningsövning för att patienten skulle 

slappna av. Bildsessionerna kan ledas under tystnad eller med musik i bakgrunden för att 

skapa en möjlighet till sinnesro och flow. Rummet bör även bjuda in till att vilja skapa. De 

rätta förutsättningarna bör finnas som en känsla av hemtrevnad men även en känsla av att det 

är tillåtet att kladda ner under skapandet. En av deltagarna påpekade att det var viktigt att 

miljön var konstant under rehabiliteringsperioden, eftersom det ingav en känsla av trygghet. 
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Flera av deltagarna påpekade att det var processen som var det viktigaste inte den enskilda 

sessionen med den enskilda bilden, det vill säga från att ha börjat med bild och fram till den 

sista bilden. Det var viktigt att se hela skapandeprocessen då bilderna kom fram, i vilken 

ordning och hur de förändrades under rehabiliteringsperiodens gång. En av deltagarna 

påpekade även att hon gärna stannade kvar för att se hur bilden kom till, vilka saker som först 

ritades, ordningen på skapandet eftersom det visade hur patienten tänker. Andra deltagare 

berättade att de gick ut för att patienten skulle få vara själv med sina tankar. Ytterliggare 

någon satte sig tyst på en stol och försökte att inte störa under skapandet. Vissa patienter 

kunde då känna sig hämmade av att vara iakttagna, vilket deltagarna fick ta hänsyn till genom 

att ha en öppen dialog med sina patienter. När alla bildsessionerna är avslutade sätts bilderna 

upp och patienten och gruppen, om sådan finns, tittar på bilderna och dess utveckling och 

pratar om det, vad som kommit fram och om det hjälpt. Patienten får ta med sig alla sina 

bilder hem om han/hon vill det.  

 

” [...] sista gången så går man igenom alla sina målningar, i kronologisk ordning. 

Och det brukar vara reflekterande, och tankeväckande för deltagaren själv. [...] 

genomgången med processen, det är det som är väldigt viktigt, mest centralt. Inte 

varje bild för sig.” 

 

 

Resultatdiskussion 

 

Resultatet visar att samtliga deltagare anser bild vara ett mångsidigt verktyg som tar fram det 

som vill och bör komma fram och därav kan vara till stor hjälp hos patienter inom den 

psykiatriska rehabiliteringen. Van Lith, (2014) beskriver att användningen av bild inom 

psykiatrin är en metod som kan bidra med en genväg genom vilken andra viktiga aspekter 

som självförtroende och meningsfullhet i livet kan byggas på. 

  

Vikten av att se till individens behov 

 

Det framkom i resultatet att det var av stor vikt att vara lyhörd mot de behov patienten har. 

Ibland var bildsessionen mer styrd andra gånger kunde det vara mer fritt beroende på bland 

annat patientens dagsform. 
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Bilden ansågs vara ett verktyg som möjliggjorde en kommunikation för många. En 

kommunikation som fick ersätta ord eller tankar som patienten inte alltid var medveten om 

eller förträngde. Kan patienten få utlopp för känslor och tankar som påverkar vardagen och 

dessutom få ett tips på hur känslorna kan yttras är det även att bra verktyg för framtida bruk. 

Även om samtliga deltagare ansåg att bild var ett bra verktyg hade de varierande åsikt 

angående själva användningen av den. Den varierande åsikten berodde enbart på hur pass 

mycket egen erfarenhet samt kunskap de själva hade inom användningsområdet. En del 

deltagare var mer bekväma med andvändningen av bild andra fick ta stöd av kollegor och 

handledare för att känna sig säkra med användningen och var därmed inte lika bekväma med 

användandet. Leufstadius, Gunnarsson och Tjörnstrand (2010) påpekar att det är bra om 

arbetsterapeuten själv har kunskap inom skapandeaktiviteten och ännu bättre själv har deltagit 

i någon form av egenterapi. Detta för att kunna vara engagerad och närvarande samt ha en 

förståelse för den skapande personen. 

I resultatet framkom det även att skapande i grupp är en aktivitet som är bra för personer med 

sociala svårigheter. Deltagarna tog upp att gruppverksamhet var att föredra eftersom 

patienterna fick lära sig att ta hänsyn till varandra, lyssna och både ge och få feedback. 

Symons, Clark, Williams, Hansen och Orpin (2011) bekräftar detta, att en lagom stor grupp 

kan bidra med en träning i sociala färdigheter på ett tryggt sätt. 

 

Materialvalet måste göras med kunskap om den enskilde individen 

 

Det gäller att vara lyhörd och känna av stämningen hos sin patient eller patienter för att på 

detta sätt kunna förutse olika behov som kommer med förändringar i beteende och sinne. 

Enligt Leufstadius, Gunnarsson och Tjörnstrand (2010) är valet av material mycket viktigt. 

Det får inte vara av dålig kvalitet eftersom det kan skapa frustration. Det måste även vara 

anpassat till patientens individuella behov. Därför är en ständig dialog mellan patient och 

arbetsterapeut mycket viktig för att kunna tillgodose de behov som kan uppkomma från gång 

till gång. Deltagarnas erfarenhet bekräftade detta att materialet inte får vara av dålig kvalitet 

eller likna det material som finns i skolorna. De menade på att det kan då öka patienternas 

frustration över uppgiften. 

Valet av material kan även vara medvetet planerat för att på så sätt underlätta för det 

undermedvetna att kunna kommunicera det som behöver komma fram. Ett exempel kan vara 

användningen av fasta kritor som ger patienten en känsla av kontroll och kan på det sättet ge 

en känsla av trygghet. 
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Miljöns betydelse för skapandeprocessen 

 

Studiens deltagare poängterade att det var viktigt att patienterna hamnade i rätt stämning 

innan en bildsession påbörjades. Detta för att lättare kunna slappna av och börja skapa och 

kanske få en möjlighet att hamna i flow. Det självbelönande värdet (Erlandsson & Persson, 

2014) som patienten kan känna i detta ögonblick är den unika känslan av välbehag som varje 

person kan känna då han/hon utför en aktivitet som är meningsfull för honom/henne. Att 

känna glädje vid ett skapandetillfälle kan hjälpa till att glömma bort tid och rum, vilket brukar 

kallas för flow (Csikszentmihalyi 1996). 

Vidare påpekade studiens deltagare att skapandeprocessen var viktigare än de enskilda 

bilderna för sig. Detta anser författaren visar på att det inte är själva produkten som är det 

viktigaste. Det är hela vägen från att patienten börjar till att rehabiliteringen tar slut. Enligt 

Leufstadius, Gunnarsson och Tjörnstrand (2010) används bilderna som en utgångspunkt för 

vidare diskussion. Tanken är att denna diskussion ska väcka tankar och reflektioner hos 

skaparen. 

Eklund (2010) beskriver att faktiskt görande kan vara en bra metod för att hjälpa patienter 

inom den psykiatriska rehabiliteringen att återfå en känsla av mening och välbefinnande. 

Eklund beskriver vidare att arbetsterapeuter som använder sig av en aktivitetstbaserad 

rehabiliteringsform oftast ser en förbättring hos sina patienter. En förbättring är dock 

beroende av relationen med arbetsterapeuten samt de andra medpatienterna men även av den 

omgivande miljön.  

Enligt Value and meaning of occupations model (ValMO modellen) (Erlandsson & Persson, 

2014) beskrivs god hälsa som en spiral, där den är god då en balans upprätthålls på samtliga 

plan. Den goda spiralen kan uppnås av en aktivitet som ger njutning och eller är en god 

upplevelse. Denna känsla kan spridas och kan påverka andra aspekter av en persons liv som 

inställningen till sin rådande livssituation. Användningen av bild är en aktivitet som kan 

hjälpa till att uppnå denna goda hälsa genom att använda sin kreativitet och skaparlust 

(Leufstadius, Gunnarsson & Tjörnstrand, 2010). Enligt en studie gjord av Symons, Clark, 

Williams, Hansen och Orpin (2011) bidrog bilden till ett inre lugn hos patienten och en mer 

avslappnad attityd gentemot sitt liv och sin omgivning. Detta i sin tur gjorde att patienten 

klarade av de anpassningar som livet kräver. 
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Metoddiskussion 

 

Syftet med studien var att ta reda på arbetsterapeuters erfarenhet av användningen av bild i 

psykiatriska rehabilitering. Därför anser författaren att en kvalitativ metod med intervjuer är 

en bra metod för att samla in information. Författaren anser att det var intressant och 

spännande att få träffa arbetsterapeuter som arbetar med bild och är glad över att ha kunnat 

utföra denna studie som visade en annan sida av vad en arbetsterapeut kan arbeta med.  

I en kvalitativ studie är det svårt att påvisa resultatens validitet eller reliabilitet. Enligt 

Graneheim och Lundman (2004) kan validitet och reliabilitet bytas ut mot begreppet 

trovärdighet, som i sin tur delas upp i tillförlitlighet, överförbarhet och giltlighet.  

Studiens urval av deltagare hade en variation gällande erfarenheter inom bildanvändning, 

vilket kan anses bidra med trovärdiga resultat. Tillräcklig bakgrundsdata saknas angånde 

deltagarna vilket kan påverka läsarens uppfattning om hur deltagargruppen såg ut. Författaren 

försökte att i efterhand få kontakt med deltagarna för att komplettera bakgrundsinformation 

men kunde inte återknyta den. 

Giltigheten anses vara intakt då en intervjuguide användes för att få in snarlika svar. 

Intervjuguiden var genomtänkt och ansågs tillräckligt bred för att deltagaren skulle få en 

möjlighet till att ge egna svar. Följdfrågor gav intervjun ett bredare spektrum på svaren och en 

djupare förklaring på kortare svar. Det inspelade materialet var av god kvalitet, förutom den 

intervju som av tekniska skäl inte gick att spela upp. Författaren ansåg dock att de 

anteckningar som gjorts var tillräckliga för att reflektera vad som sagts. Författaren var 

medveten om att det är en större risk att vid analys lägga till sina egna tankar och 

interpretationer med endast anteckningar, eftersom deltagarens tonfall samt betoningar inte 

syns lika bra i nedskrivna ord som i inspelat material.  

Författaren anser att det insamlade materialet var tillräckligt för att kunna besvara studiens 

syfte.  

 

Betydelsen för arbetsterapin 

 

Bild är ett verktyg med ett mångsidigt användningsområde. För arbetsterapeuter kan 

användningen av bild vara ett värdefullt verktyg, inte minst för att kunna visa patienten en 

lustfylld aktivitet eller ett nytt sätt att kommunicera på. Inom den psykiatriska rehabilteringen 

kan bild användas för att nå en förändring hos patienten som annars kanske hade varit svår att 
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få fram. För att få kalla sig för bildterapeut behövs en speciell utbildning som relativt få 

arbetsterapeuter har. Om fler arbetsterapeuter hade utbildat sig till bildterapeuter hade de 

kunnat tillämpa bild mer inom exempelvis reumatologi, strokeenheter eller andra 

rehabiliteringsområden och därmed fått tillgång till ett verktyg som de flesta patientgrupper 

lätt kan bemästra. 

Skapandet av bild i sig är en aktivitet som kan ge patienten en meningsfull aktivitet även efter 

rehabiliteringens slut.  

 

 

Slutsats 

 

Majoriteten av de tillfrågade deltagarna anser sig ha en bra erfarenheter av att använda bild, 

samt anser sig få ett bra gensvar på detta så kallade verktyg. Eftersom bild är ett medel som 

har en förmåga att påverka patienten på ett omedvetet plan kan användningen av det även vara 

en bidragande orsak till den positiva samt framgångsrika effekten som den har. Bild och 

skapandet kan ge patienten en lustfylld samt meningsfull upplevelse. För en person med 

behov av att förändra sig själv eller sitt sätt att leva, kan denna känsla vara en känsla som 

finns vid en meningsfull aktivitet, som i sitt utförande är ovärderlig. Bild och skapande anses 

vara ett positivt verktyg som även kan utföras utan en speciell utbildning även om sådan hade 

underlättat och stärkt professionaliteten för den ansvariga. 

Vidare studier inom ämnet kan utföras inom arbetsterapins andra specialistområden. Detta för 

att kunna visa huruvida bild är ett mångfaldigt verktyg inom arbetsterapin. 
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