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Abstrakt 

 

Användningen av aktivitetsgrupper har minskat inom vården samtidigt som intresset för 

komplementära terapiformer har ökat i samhället. Även om den kliniska erfarenheten visat på 

positiva resultat så saknas det idag en djupare kunskap kring personers upplever av basal 

kroppskännedom och bildterapi som rehabiliteringsmetod. Syftet med studien var att 

undersöka arbetslösas upplevelser av att ha deltagit i en basal kroppskännedom- och 

bildterapigrupp tolkat utifrån ValMO:ns värdedimensioner, som innefattar det konkreta, 

sociosymboliska samt självbelönande värdet. Studien utgick från en kvalitativ ansats och en 

semistrukturerad intervjuform användes som datainsamlingsmetod i de sju olika intervjuerna.   

Resultatet visade att majoriteten upplevde en variation av samtliga tre värden även om det 

konkreta värdet uteblev för vissa deltagare. Kombinationen av den basala kroppskännedomen 

och bildterapin bidrog till att deltagarna kunde uppleva att de blev mer medvetna om den 

egna kroppen och lättare kunde uttrycka sina känslor. Resultatet i studien visade även att 

gruppen hade en stor betydelse för majoriteten av deltagarnas upplevelser. Den kombinerade 

terapiformen har en terapeutisk potential och stärker betydelsen av att använda 

komplementära terapiformer samt aktivitetsgrupper inom rehabilitering.  

 

Nyckelord: Basal kroppskännedom, bildterapi, arbetsterapi, gruppintervention, ValMO. 
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Abstract 

 

The use of activity groups in health care has decreased, although interest in complementary 

therapeutic forms has increased in society. Even though clinical experience has shown 

positive results, there is still a lack of deeper understanding about the experience of body 

awareness and art therapy as a rehabilitation method. The purpose of the study was to 

examine how unemployed people experienced participating in a body awareness and art 

therapy group, based on ValMO´s value dimensions: the concrete, sociosymbolic and self-

rewarding value. The study uses a qualitative approach, and seven semi-structured interviews 

were conducted as a data collection method. The result shows that the majority of the 

participants experienced a variety of all three values; however, some participants did not 

experience the concrete value. The combination of basal body awareness and art therapy 

made the participants more aware of their body, and could easier express their feelings. The 

result of the study also showed that the group had a significant impact on the majority of the 

participants' experiences. The combined therapeutic form has therapeutic potential and 

strengthens the importance of using complementary therapies and activity groups in 

rehabilitation.  
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Introduktion 

  

I Sverige är en betydande andel av befolkningen arbetslösa eller långtidssjukskrivna 

(Försäkringskassan, 2015; Arbetsförmedlingen, 2015). Eftersom detta blir kostsamt för 

samhället har efterfrågan på arbetslivsinriktad rehabilitering ökat under de senaste åren 

(Försäkringskassan, 2015). Samtidigt som efterfrågan växer inom arbetslivsinriktad 

rehabilitering har intresset och användningen av komplementära terapiformer ökat inom 

vården samt för privat bruk (Englund, 2004). Några av dessa komplementära terapiformer är 

bildterapi och basal kroppskännedom. Även om den kliniska erfarenheten visat på positiva 

resultat så saknas det idag en bredare kunskap kring personers upplevelser av basal 

kroppskännedom och bildterapi som rehabiliteringsmetod. Fler studier behövs därmed för att 

belysa vilken terapeutisk potential som finns i dessa komplementära terapiformer. I samhället 

har även användning av grupper i behandlingen minskat, men inom arbetsterapin däremot har 

denna minskning knappt varit märkbar (Eklund, 2010). För att även stärka användningen av 

aktivitetsgrupper inom rehabiliteringen behövs fler studier för att belysa vilken terapeutisk 

funktion gruppen kan ha. 

 

Under en av författarnas praktikperiod inom arbetslivsinriktad rehabilitering kom denne i 

kontakt med två komplementära terapiformer. Verksamheten använde en kombination av 

basal kroppskännedom och bildterapi som en del i den arbetslivsinriktade rehabiliteringen. 

Arbetsteamet benämnde denna aktivitetsgrupp som ”BkBild-grupp”. På verksamheten 

saknades en djupare förståelse för deltagarnas upplevelser av den kombinerade terapiformen, 

därför blev detta ett intressant område för författarna att undersöka.  

 

 

Bakgrund 
 

Sjukskrivning och arbetslöshet 

 

Enligt en rapport från Försäkringskassan (2015) finns det 123 000 registrerade 

sjukskrivningar som pågått i minst 60 dagar under 2014. Av dessa var 81 000 kvinnor och 42 

000 män. Detta är nästan dubbelt så många pågående sjukskrivningar som år 2010 
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(Försäkringskassan, 2015). Dessutom visar en folkhälsorapport från Socialstyrelsens att det 

psykiska välbefinnandet hos Sveriges befolkning försämrats sedan 1980-talet, under samma 

tidsperiod syns också en ökning av värkbesvär (Socialstyrelsen, 2009). Andelen arbetslösa i 

samhället tenderar att variera i takt med konjunkturens utveckling. Även om arbetslösheten 

har minskat sedan finanskrisen under början av 90-talet, är andelen fortfarande betydligt 

högre än innan krisen (Zetterberg, 2011). Risken att drabbas av arbetslöshet växlar mellan 

olika personer, men för att kunna förebygga att fler drabbas är det gynnsamt att skapa goda 

förutsättningar. Det är även viktigt att motverka att fler blir arbetslösa under en längre tid 

eftersom chanserna att komma tillbaka ut i arbetslivet minskar ju längre tid en person är 

arbetslös (Arbetsförmedlingen, 2015).  

 

Arbetslivsinriktad rehabilitering 

 

Syftet med den arbetslivsinriktade rehabiliteringen är att förkorta sjukskrivningar, minska 

arbetslösheten samt utanförskapet i samhället. Rehabiliteringen ska hjälpa deltagaren att få 

eller behålla ett arbete genom att förlorade förmågor övas upp eller kompenseras (Sjöberg, 

2002). Denna typ av rehabilitering fick ett uppsving under 2008 då det nya 

sjukförsäkringssystemet började gälla vilket innebar att det infördes tidsbegränsningar och 

hårdare krav för att få rätt till ersättning. Syftet var att minska andelen personer som varit 

sjukskrivna under en längre tid och bromsa inflödet till aktivitets- och sjukersättning 

(Engström, Hägglund & Johansson, 2013). Det nya sjukförsäkringssystemet har lett till att en 

stor grupp människor har utförsäkrats varje år sedan 2008, vilket skapat ett ökat behov av en 

fungerande arbetslivsinriktad rehabilitering (Ljung, 2010). Inom arbetslivsinriktad 

rehabilitering är det viktigt att ta hänsyn till betydelsen av att tillhöra en grupp då människor 

kan uppleva ett socialt förtryck när de är utestängda från arbetslivet (Blusten, 2006). Även 

andra faktorer som försvagat självförtroende och att känna sig mindre betydelsefull 

förekommer bland arbetslösa vilket kan förbättras med gruppbaserade åtgärder (Sweeney, 

1998).  

 

Eklund & Erlandsson (2011) belyser i en studie effektiviteten av att använda sig av dagliga 

aktiviteter inom arbetslivsinriktad rehabilitering för kvinnor med utmattningssyndrom. I 

studien var interventionerna uppdelade i tre olika faser och syftade inte enbart till återgång i 
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arbete utan även till större tillfredställelse i de vardagliga aktiviteter samt balansen mellan 

dem. Resultatet visade att deltagarna som tog del av de tre olika rehabiliteringsfaserna hade 

en tidigare arbetsåtergång, minskad sjukskrivning och bättre självkänsla än en 

jämförelsegrupp som endast hade fått arbetslivsinriktad rehabilitering av socialstyrelsen. 

Ytterligare en studie av Van der Klink, Blonk, Schene och Van Dijk (2003) belyser att 

aktivitetsbaserade insatser med fokus på att utveckla alternativa problemlösningar samt utföra 

fler dagliga aktiviteter visade sig vara mer effektivt än hur Försäkringskassan minskar 

sjukskrivningar.  

 

Aktivitet som terapeutiskt medel inom arbetsterapi 

 

Inom arbetsterapi är aktivitet ett centralt begrepp som beskriver vardagliga sysslor 

(Christiansen & Baum, 2005). Arbetsterapi utgår från att aktiviteter påverkar hälsa och 

välbefinnande (Townsend & Polatajko, 2007). En aktivitet skapar på så sätt förutsättningar 

för individen att stärka sin förmåga till att utföra det den tycker är meningsfullt och därmed 

bibehålla sin hälsa. När aktiviteten utförs utvecklas individen fysiskt, känslomässigt och 

socialt. I aktiviteten ges det även möjligheter till att pröva olika roller samt forma sig själv i 

mötet med omgivningen (Christiansen & Baum, 2005). Aktivitet ses som ett basalt mänskligt 

behov som har terapeutiskt potential som ger mening och struktur (Townsend & Polatajko, 

2007). För att aktiviteten ska ha en terapeutisk inverkan behöver den upplevas som 

meningsfull för personen då den kan identifiera sig själv och sin roll med aktiviteten 

(Erlandsson & Persson, 2014). 

 

Värde och mening i aktivitet 

 

Varje individ lever och formar sitt liv genom samspel av valda eller krävda aktiviteter som 

upplevs på olika sätt. Upplevelsen av en aktivitet kan ge värde, mening och välbefinnande, 

detta belyser modellen Value and Meaning of Occupation Model [ValMO] (Erlandsson & 

Persson, 2014). Enligt ValMO-modellen kan en aktivitet delas in i tre olika triader som 

innefattar olika perspektiv, dessa benämns som: värdetriaden, aktivitetstriaden och 

perspektivtriaden.  
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Författarna har i den här studien fokuserat på värdetriaden vilken belyser de värden som en 

aktivitet kan ge. I värdetriaden beskriver Erlandsson och Persson (2014) aktivitetsvärden 

genom tre olika dimensioner; konkreta-, sociosymboliska- samt självbelönande 

värdedimensionen. Det konkreta värdet utgörs av att individen har gjort något för att uppnå 

ett eftertraktat resultat. Det kan innebära nya lärdomar eller en förbättring av förmågor. 

Värdet kan även upplevas som något negativt om individen inte trivs med utförandet. Inom 

det sociosymboliska värdet kan individen uttrycka sin identitet utan att använda en verbal 

kommunikation till omgivningen. Individen kan då genom en specifik aktivitet kommunicera 

något av symbolisk innebörd för att beskriva sina känslor. Det sociosymboliska värdet har tre 

olika nivåer, vilka är person-, kulturell- samt universell nivå. Personlig nivå innefattar 

individens specifika värdeupplevelser som grundas på dess bakgrund och erfarenheter. Den 

sociosymboliska upplevelsen av värdet är därför unikt för varje enskild individ. Inom den 

kulturella nivån handlar det däremot om gemensamma värden för olika kulturer och 

subgrupper. I ett ännu större perspektiv visar den universella nivån värdeupplevelser som har 

liknande innebörd i olika länder och kulturer.  Till skillnad från de två förstnämnda 

dimensionerna så har det självbelönande värdet fokus på omedelbar belöning samt lust och 

njutning av en stimulerande aktivitet. Detta värde kan upplevas utan att ställa krav på 

personens förmågor som exempelvis att njuta av att vara ute i solen. Ett självbelönande värde 

beskriver Erlandsson och Persson (2014) som ett uppslukande tillstånd av engagemang i 

aktiviteten som gör att det blir möjligt att bortse från vardagens bekymmer i stunden. För att 

skapa en maximal positiv upplevelse gäller det att utmaningen stämmer överens med 

personens förmåga. 

 

Aktivitetsgrupper och arbetsterapi 

 

Människans sociala utveckling är skapad av upplevelser genom interaktion med 

omgivningen. Känslan av identitet härstammar ifrån att vara i en grupp då varje individ får 

sin roll och förväntningar från andra människor (Blair, 1990). Eklund (1997) beskriver i en 

studie om gruppens betydelse på en dagvårdsenhet att de som deltog upplevde att de fick ta 

lärdom av varandra och träna upp nya förmågor. Att den sociala kontakten är en viktig del 

inom aktivitetsgrupper nämner även Webster och Shwartzberg (1992) i en studie av en 

arbetsterapeutisk aktivitetsgrupp då det framgick att hjälpande faktorer var förbättrad 



 

5 

 

interaktion, koncentration och avspänning. Det nämndes även att gruppinterventionen ökade 

kreativitet samt självkänsla. Bednar och Kaul (1994) som bedriver forskning kring 

gruppdynamik beskriver i en studie att användandet av aktivitetsgrupper har en terapeutisk 

inverkan då gruppen möjliggör utveckling samt en förbättrad interaktion. I en aktivitetsgrupp 

behöver inte aktiviteten vara det viktigaste, utan att den leder till kommunikation, berättande 

och interaktion (Leufstadius, Gunnarsson och Tjörnstrand, 2010). 

 

Bildterapi och Basal kroppskännedom 

 

I Sverige har intresset för komplementära behandlingsformer ökat under de senaste åren. 

Landstingen har exempelvis börjat erbjuda meditation, bildterapi, akupunktur och 

rörelseterapi inom rehabiliteringen. De komplementära behandlingsformerna har som 

grundantagande att de läkande och helande processerna startar inifrån (Englund, 2004). 

Terapiformer som grundar sig i detta tankesätt är bland annat bildterapi och basal 

kroppskännedom.  

 

Bildterapi används som ett uttrycksmedel för att söka kunskap om sig själv och sin situation. 

Syftet kan vara att få lära känna sig själv genom sina bilder eller att använda målandet som 

medel när orden inte räcker till för att uttrycka tankar, känslor och upplevelser. Bildterapi 

används även för att väcka livslust, glömma och släppa smärta samt att öva upp förlorade 

eller outvecklade funktioner som exempelvis uppmärksamhet, minne och kroppsuppfattning 

(Berg-Frykholm, 2008). Hösten 2007 gjordes en studie av Öster kring effekterna av bildterapi 

som en del av rehabiliteringen för kvinnor som drabbats av bröstcancer. I studien deltog totalt 

42 kvinnor och resultatet visade att de kvinnor som deltagit i bildterapin skattade både 

livskvalitet och sina copingresurser högre än de i kontrollgruppen. Under intervjuerna 

framkom det att de upplevde en förbättrad psykisk och fysisk hälsa samt att bildterapin hade 

stärkt dem till att mer aktivt värna om sina behov och sina gränser gentemot omgivningen. 

Kvinnorna uttryckte även att de kände en ljusare framtidstro, stärkt kroppsuppfattning och att 

de kunde känna större glädje av samvaron med andra människor.  

 

Basal kroppskännedom används oftast av fysioterapeuter. Centrala komponenter i metoden är 

rörelse, andning och massage med fokus på upplevelsen av den egna rörelsen och närvaro i 
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stunden. Metoden främjar rörlighet och ökar personens kroppsmedvetenhet (Gyllensten, 

Hansson & Ekdahl, 2003). Basal kroppskännedom beskrivs även som en metod som hjälper 

människor att återknyta kontakten med sig själva och hitta kroppens visdom (Englund, 2004). 

Under 2010 genomfördes en studie av Johnsen och Råheim som visade att den basala 

kroppskännedomen främjade personlig utveckling och bidrog till ökad medvetenhet om den 

egna kroppen. Den visade även att deltagarna i studien fick en bättre förståelse för sig själva 

och sin relation till andra. 

 

Även om intresset för komplementära terapiformer såsom bildterapi och basal 

kroppskännedom har ökat saknas det idag kvalitativa studier som belyser hur terapiformerna 

upplevs. För att stärka användandet av basal kroppskännedom och bildterapi behövs det fler 

studier som även berikar vilken terapeutisk potential de kan ha. Vår studie kan bidra till en 

djupare kunskap kring hur personer upplever basal kroppskännedom och bildterapi som 

rehabiliteringsmetod. Genom att använda ValMO-modellen som tolkningsram kan de 

terapeutiska värdena tydligare synliggöras i en specifik aktivitet (Erlandsson & Persson, 

2014). De värden som framkommer i studien kan även bidra till en större möjlighet att 

utforma en välanpassad rehabiliteringsform för arbetsterapeuter i samhället. Sedan länge har 

grupper med olika terapeutiska syften använts inom arbetsterapi (Eklund, 2010). Genom att 

studera vilken betydelse samt funktion en grupp har kan detta bidra till en djupare kunskap 

kring vikten av att använda sig av grupper som metod inom arbetsterapi. Detta kan även bidra 

till att det arbetslivsinriktade rehabiliteringsprogrammet får en djupare insikt kring styrkor 

och svagheter i sin BkBild-grupp och kan på så vis utveckla och förbättra sin verksamhet. 

 

 

Syfte 
 

Syftet med studien var att undersöka arbetslösas upplevelser av att ha deltagit i en basal 

kroppskännedom- och bildterapigrupp tolkat utifrån ValMO:ns värdedimensioner. Följande 

frågeställningar användes:  

- Hur beskriver deltagarna sina upplevelser från BkBild-gruppen? 
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- Vilka värden utifrån värdetriaden i ValMO-modellen går att identifiera i de beskrivna 

upplevelserna? 

 

 

Metod 

 

Design   

 

Studien är en tvärsnittstudie som innebär att information sammanfattas om deltagarna 

(Malterud, 1998). Vi har utgått från en kvalitativ ansats med en semistrukturerad intervjuform 

som datainsamlingsmetod. Vid en semistrukturerad intervju utgår den som intervjuar från ett 

färdigt program med öppna frågor för att den som blir intervjuad ska kunna tala fritt kring 

sina svar (Denscombe, 2009). Genom användning av öppna frågor kan deltagarnas egna 

reflektioner, upplevelser samt tankar belysas (Lantz, 2007).  En kvalitativ forskning har som 

syfte att klargöra ett fenomens egenskaper eller karaktär genom att studera vad det fenomenet 

innebär och handlar om (Widerberg, 2002).  

 

Urval 

 

Ett inklusionskriterium i studien var att deltagarna skulle ha genomgått det arbetslivsinriktade 

rehabiliteringsprogrammet och avslutat BkBild-gruppen för max två år sedan. Eftersom en av 

författarna hade deltagit i en BkBild-grupp valdes även exklusionskriteriet att ingen deltagare 

från den gruppen fick vara med i studien för att minska påverkan av tidigare kännedom. 

Målet var att undersökningsgruppen skulle bestå av minst sju personer. Detta ansågs som ett 

lämpligt antal informanter eftersom för många kan göra arbetet tidskrävande att bearbeta, 

men för få kan ge studien ett för tunt materialunderlag (Dalen, 2008).  

 

Beskrivning av rehabiliteringsprogrammet där BkBild-gruppen erbjöds 

 

Grundläggande krav för att få delta i programmet var att personerna skulle vara mellan 18 

och 64 år, ha ett ordnat boende, inget pågående missbruk, ha en tillräcklig psykisk och fysisk 

förmåga för att kunna genomföra aktiviteter mellan 10-20 timmar/vecka samt vara 
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motiverade att hitta en väg mot studier, praktik eller arbete. Aktiviteter som 

rehabiliteringsprogrammet erbjöd var exempelvis mindfulnessgrupp, keramikgrupp, 

matlagningsgrupp, BkBild-grupp, och arbetsträningsgrupp på hotell. Syftet med aktiviteterna 

var att på olika sätt stärka och förbereda de som deltog i programmet inför vägen till 

arbetslivet. Oftast var deltagarna med i BkBild-gruppen under början av 

rehabiliteringsprogrammet för att senare delta i mer kravfyllda aktiviteter som exempelvis 

matlagningsgruppen. Programmet brukade avslutas med arbetsträningsgruppen för att senare 

leda vidare till exempelvis praktik eller studier. På rehabiliteringsprogrammet arbetade de i 

team som bestod av en sjukgymnast, en arbetsterapeut, en arbetspsykolog samt två 

arbetscoacher. Nya deltagare remitterades till rehabiliteringsprogrammet och de som 

uppfyllde kraven blev godkända av teamet. De nya deltagare som sedan valde att börja på 

rehabiliteringsprogrammet blev tilldelade en kontaktperson och tillsammans planerade de 

individuella möten samt gjorde scheman för de aktiviteter som verksamheten erbjöd utefter 

personens behov. Rehabiliteringsprogrammet pågick under max ett år för varje deltagare. 

 

Beskrivning av BkBild-gruppen inom rehabiliteringsprogrammet 

 

Gruppen bestod av tre till åtta deltagare och leddes av en arbetsterapeut och en sjukgymnast. 

Arbetsterapeuten var utbildad symbolterapeut samt hade många års erfarenhet av bildterapi 

från psykiatrisk rehabilitering och sjukgymnasten var utbildad inom basal kroppskännedom. 

Syftet med denna grupp beskrevs som ett sätt att hitta sin inre balans och styrkor. Det 

beskrevs även som ett sätt för deltagarna att bättre kunna förstå sig själva, sina begränsningar 

och resurser, för att lättare kunna hantera olika situationer i livet. BkBild-gruppen 

genomfördes som en gruppaktivitet, ett tillfälle i veckan under åtta veckor.  

 

Undersökningsgrupp 

 

Undersökningsgruppen bestod av en man och sex kvinnor i åldrarna 28-54 år med en 

medelålder på 44 år. Innan personerna började på den arbetslivsinriktade rehabiliteringen var 

tre arbetslösa och fyra sjukskrivna. Personerna hade sökt sig till rehabiliteringsprogrammet av 

eget intresse eller deltog på grund av en bristande ekonomisk situation. Ett fåtal hade tidigare 

prövat en av terapiformerna, men ingen hade testat kombinationen tidigare. När deltagarna 
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intervjuades efter att de avslutat rehabiliteringsprogrammet var de antingen arbetslösa, 

sjukskrivna eller arbetstränande och hade deltagit i BkBild-gruppen under de senaste två 

åren.  

 

Datainsamling 

 

Datan samlades in genom kvalitativa intervjuer. Detta var en lämplig datainsamlingsmetod då 

intentionen med intervjuerna var att erhålla en ökad förståelse av världen utifrån deltagarens 

synvinkel samt upplevelser (Kvale & Brinkman, 2014). Eftersom ämnet skulle kunna 

upplevas som känsligt för deltagarna att prata om i grupp ansågs enskilda intervjuer som 

lämplig datainsamlingsmetod i studien (Silverman, 2010). Intervjufrågorna hade sin grund i 

studiens första syfte som dels var att undersöka deltagarnas upplevelser, men även vilken 

betydelse BkBild-gruppen hade haft för deltagarnas återgång till arbetslivet. Under 

intervjutillfället fick deltagarna utifrån intervjuguiden (se bilaga 1) berätta om sina egna 

upplevelser, tankar och känslor av att ha deltagit i BkBild-gruppen. Författarnas 

förhållningssätt var att undvika att ställa ledande frågor för att minska påverkan på svaren. 

Istället användes öppna frågor såsom ”hur” och ”vad” frågor för att erhålla deltagarens egna 

upplevelser (Bell, 2006). Eftersom det underlättar att börja med frågor som deltagarna enkelt 

kan besvara för att sedan gå in på ett svårare eller känsligare ämne inleddes intervjun med 

frågor kring ålder, tidigare erfarenheter och sysselsättning (Pope & Mays, 2006). De första 

frågorna i en intervju och hur väl början flyter på är avgörande för hur förtroendet byggs upp 

mellan deltagaren och den som intervjuar (Trost, 2010). Därför utfördes två provintervjuer på 

personer i omgivningen för att testa intervjuguiderna samt för att ge träning i intervjumetodik. 

Utefter responsen från provintervjuerna justerades sedan intervjuguiden för att öka studiens 

trovärdighet (Kvale, 1977). För att även skapa ett bra intervjusammanhang informerades 

deltagarna i början av intervjun kring dess upplägg och innehåll samt att inga specifika svar 

förväntades (Malterud, 1998).  

 

Procedur 

 

Informationsbrev kring studien skickades ut till verksamhetschefen på en verksamhet i västra 

Sverige som erbjöd arbetslivsinriktad rehabilitering. Efter att verksamhetschefen godkänt 
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studien skickades informationsbrev med samtyckesblankett ut till de två handledarna för 

BkBild-gruppen. Efter att handledarna godkänt studien valde de ut tio personer som 

uppfyllde studiens exklusion- och inklusionskriterium. De utvalda personerna kontaktades av 

handledarna per telefon för att godkänna om de ville bli kontaktade av författarna. Åtta 

personer svarade och gav sitt godkännande och två personer gick inte att nå. 

Informationsbrev med samtyckesblankett skickades ut till de åtta personerna. Därefter 

kontaktades de per telefon och fick möjlighet att få mer information kring studien samt välja 

om de ville delta eller avstå. Sju tackade ja till att delta och därefter bokades tid för intervju. 

Samtliga intervjuer utfördes i verksamhetens lokaler utifrån intervjupersonernas önskemål. 

Författarna delade upp intervjuerna mellan sig och utförde dem enskilt med 

intervjupersonerna. Intervjun inleddes med frågor kring deltagarnas ålder, sysselsättning och 

tidigare erfarenheter av arbetslivsinriktade rehabiliteringsmetoder samt komplementära 

terapiformer. Därefter belyste frågorna deltagarnas upplevelser av BkBild-gruppen och deras 

tankar kring återgång till arbetslivet. Varje intervju pågick mellan 20-40 minuter och utefter 

deltagarnas godkännande spelades samtliga intervjuer in på ljudfil. Det insamlade materialet 

förvarades sedan otillgängligt för andra på en hårddisk för att förhindra spridning.  

 

Dataanalys  

 

Eftersom den som intervjuar har en större insyn och kan klargöra otydligheter i det inspelade 

materialet transkriberade författarna enskilt sina utförda intervjuer. Detta förhindrar 

eventuella feltolkningar och kan stärka analysmaterialets validitet (Malterud, 1998).  

Som metod för att bearbeta det transkriberade materialet användes en riktad innehållsanalys, 

även så kallad teoristyrd analys då texten sorteras genom förutbestämda kategorier (Malterud, 

2015). Metoden utgår från en specifik forskning eller teori och är mer strukturerad än en 

konventionell kvalitativ innehållsanalys (Hsieh & Shannon, 2005). Värdetriaden i ValMO-

modellen användes som teoretisk grund för att studera deltagarnas upplevelser. Då modellen 

belyser upplevelser i aktivitet ansågs den som en passande metod. Först lästes alla 

intervjuerna igenom för att få en övergripande känsla av materialet. Sedan togs 

meningsbärande enheter gemensamt ut, vilket är ord, meningar eller stycken från texten som 

speglar syftet i studien (Kristensson, 2014). Därefter valdes tre intervjuer med tillhörande 

meningsbärande enheter ut för att kodas enskilt av författarna. Kodningen jämfördes och 
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skillnader samt likheter diskuterades för att få en rättvis bedömning av innehållet och därmed 

öka trovärdigheten (Kristensson, 2014). Sedan delade författarna upp de resterande 

meningsbärande enheterna mellan sig och fortsatte kodningen enskilt. Eftersom en riktad 

innehållsanalys användes med ValMO-modellen som grund var huvudkategorierna redan 

förutbestämda, dessa var: Konkret-, Sociosymboliskt- och Självbelönande värde. Koderna 

kategoriserades efter huvudkategorierna och subkategorier utformades därefter. De koder 

som inte hörde hemma i värdetriaden skapade egna kategorier. En tabell inspirerad av 

Kristensson (2008) konstruerades för att ge en översikt av huvudkategorier, subkategorier 

samt koder (Tabell 2).  

 

Forskningsetiska avvägningar  

 

Enligt CODEX regler och riktlinjer för forskning lag (SFS 2003:460) som grundades 2004 får 

bara forskning godkännas om den kan utföras med respekt för människovärdet och att mänskliga 

rättigheter samt att grundläggande friheter alltid skall beaktas vid etikprövningen. I studien har 

författarna tagit hänsyn till de forskningsetiska kraven som innefattar informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. I enlighet med informationskravet 

blev deltagarna och verksamheten informerade om studiens syfte samt att deltagandet var 

frivilligt och kunde avbrytas utan vidare konsekvenser för personen. Ingen data har spelats in på 

band eller bearbetas utan informerat samtycke i enighet med samtyckeskravet. 

Konfidentialitetskravet följdes genom att ingen av deltagarna gick att identifiera i studien samt 

att det insamlade materialet har förvarats otillgängligt och kommer att förstöras efter att studien 

examinerats. Nyttjandekravet följdes då endast relevant information inhämtades i studien samt 

att informationen endast kommer att användas i det aktuella forskningssyftet. 

 

 

Resultat 
 

I resultatet redovisas först huvudkategorin, Deltagarnas upplevelse av att delta i ett 

grupptillfälle, som belyser hur deltagarna själva valde att sätta ord på hur ett tillfälle kunde gå 

till. Därefter presenteras huvudkategorierna, Konkreta, Sociosymboliska samt Självbelönande 

värdet, utifrån värdedimensionerna i ValMO-modellen. Dessa tre huvudkategorier beskriver 
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de identifierade värdena i deltagarnas upplevelser. Sist presenteras huvudkategorin, 

Upplevelser av kombinationen av basal kroppskännedom och bildterapi, som står för hur 

deltagarna upplevde kombinationen mellan basal kroppskännedom och bildterapi. En 

beskrivning över huvudkategorier, subkategorier och koder utifrån ValMO-modellen 

redovisas i tabell 2. 

 

Tabell 2. Översikt av huvudkategorier, subkategorier och tillhörande koder av deltagarnas upplevelse 

av deltagande i BkBild-grupp tolkat utifrån värdedimensioner i ValMO-modellen. 

Huvudkategori Subkategori Koder 

Konkret värde 

 

Kommunicera i grupp Övning i att ta plats i grupp 

Kommunicera sina känslor 

Få nya perspektiv på sina bilder 

Hantera sin kropp  Övningar för att slappna av 

Medveten om hela sig själv 

Se sig själv genom bild Acceptera sig själv 

Få tillgång till inre resurser 

Landa i sig själv 

Bättre självkännedom 

Sociosymboliskt 

värde 

 

Gruppens betydelse 

 

Igenkänning i grupp 

Vara en tillgång för gruppen 

Känna sig mindre ensam 

Bli bekräftad av grupp  

Uttrycksmedel för känslor i 

kroppen 

Kommunicera känslor i bild 

Tillåta känslor att komma ut 

Bild som symbolisk 

laddning 

Minnas bilder som har betydelse 

Använda sig av symboliken i 

bilderna 
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Självbelönande 

värde 

 

Vara i grupp och dela sin 

bild 

Feedback från gruppen gav 

energi 

Roligt att dela varandras bilder 

Skönt att inte behöva stå i fullt 

fokus 

Upplevelsen i kroppen 

 

Blev lugn och lustfylld 

Gav energi istället för att ta 

Var roligt att måla och vara i 

grupp 

 

 

Deltagarnas upplevelse av att delta i ett grupptillfälle 

 

Innan kursen började så berättade deltagarna att det fanns både nyfikenhet och förväntningar 

om att det skulle bli roligt, men även att det kunde bli skrämmande och jobbigt. Flera av 

gruppmedlemmarna hade tidigare kännedom av varandra genom rehabiliteringsprogrammet. 

Deltagarna sa att de var nöjda med sina handledare och tyckte att de var duktiga på att lära ut 

och att metoden kändes fri, kravlös och avslappnad 

 

”Det var inte så allvarligt och det gick att skratta om det blev tokigt, man behövde inte följa 

instruktionerna exakt utan det blev nog bra ändå” 

 

Deltagarna berättade att varje tillfälle pågick under tre timmar och hade varje gång ett tema. 

Teman som användes var exempelvis “stress och lugn”, “trädet” och “din inre trädgård”. 

Varje tillfälle inleddes med ett basal kroppskännedompass i ett mörkt rum med tända ljus som 

varade runt en timme. Deltagarna beskrev att ledarna gav dem instruktioner om att de inte 

skulle ge något verbalt utbyte för att kunna stanna kvar i känslan som de fick i rummet 

 

“Man fick ta med sig känslan om det var något i kroppen som gjorde ont, om man hade ont i 

huvudet eller i någon annan kroppsdel”  
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Därefter beskrev deltagarna att de fick gå in i ett annat rum med tänd belysning där de utifrån 

ett tema fick återskapa känslorna som hade väckts  

 

“...man började i tanken och sedan i kroppen att känna en känsla som sen kom ut i bild på 

något vis”  

 

Deltagarna berättade att de inte fick några instruktioner i förväg utan de delades ut vid varje 

moment. De beskrev vidare att varje grupptillfälle inleddes med att de fick måla en bakgrund 

under några minuter sedan såg passet olika ut varje gång beroende på tema. När det var runt 

en timme kvar samlades ledarna och deltagarna för att tillsammans betrakta bilderna. 

Deltagarna beskrev att de fick enskilda frågor från arbetsterapeuten kring deras bilder och de 

själva fick välja om de ville berätta om sin bild. De beskrev hur den enskilde deltagaren alltid 

ägde sin bild och hade därmed tolkningsföreträde kring bilden och valde själv om den skulle 

“lånas ut” till gruppen så att de andra kunde reflektera kring den. Detta innebar att de andra 

som lånade bilden endast fick berätta vad de upplevde utifrån sig själva och inte värdera 

bilden utifrån den som målat den. Vidare beskrev deltagarna hur varje tillfälle avslutades med 

att de fick skriva i en personlig loggbok och reflektera kring dagens upplevelser.   

 

Upplevelser kopplat till värdetriaden 

 

Majoriteten beskriver en varierande mängd av värden i sina upplevelser, men vissa deltagare 

lyfter främst fram det sociosymboliska- och självbelönande värdet. Det finns därför en 

spridning kring vilka värden som varit mest framträdande i intervjupersonernas upplevelser. 

Utifrån värdetriaden i ValMO-modellen presenteras följande tre huvudkategorier: Konkret-, 

Sociosymboliskt- och Självbelönande värde. Det konkreta värdet står för upplevelser av 

märkbara resultat och har tre subkategorier: Hantera sin kropp, Se sig själv genom bild och 

Kommunicera i grupp. Upplevelser kring betydelsen av de olika momenten i BkBild-gruppen 

hör till det sociosymboliska värdet och har tre subkategorier: Gruppens betydelse, 

Uttrycksmedel för känslor i kroppen och Bild som symbolisk laddning. Det självbelönande 

värdet står för den omedelbara belöning deltagarna upplevde i aktiviteterna och har två 

subkategorier: Vara i grupp och dela sin bild och Upplevelsen i kroppen. 
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Konkret värde 

 

Kommunicera i grupp 

 

Flertalet av deltagarna ansåg att de var givande att få dela sina bilder i grupp eftersom de 

kunde lära varandra att se sina bilder ur ett nytt perspektiv. De beskrev att de andra kunde se 

nya saker i deras egna bilder som de själva inte sett tidigare. Flera av deltagarna hade varit 

rädda för att stå i centrum, men när de fick träna sig i att uttrycka sina känslor för de andra i 

gruppen fick de övning i att prata inför grupp 

 

“Man lärde sig att samarbeta och att prata i grupp för det är inte alltid så lätt”   

 

Genom denna träning upplevde även en att det blivit lättare att begrunda sin kommunikation 

med omgivningen samt kommunicera sina känslor i relationer. I intervjuerna framkom det 

likaså att deltagarna upplevde att de lärt sig sätta gränser och blivit bättre på att tillåta sina 

känslor.  

 

Hantera sin kropp 

 

Flertalet av deltagarna gav uttryck för att de lärt sig att använda strategier från basala 

kroppskännedomen i stressade situationer som exempelvis att andas djupt och använda sig av 

kroppsövningar för att lugna ner kroppen. Deltagarna beskrev även att det blev enklare att 

slappna av 

 

”…jag lärde mig att slappna av i kroppen, att hamna i en känsla, för det går ju väldigt fort 

hela tiden, jag tycker att jag lärde mig att ta det lite lugnt, faktiskt lugna ner tankarna” 

 

Flera deltagare upplevde även att de hade utvecklat en större medvetenhet om sig själva och 

att de hade lärt sig mer om hur deras huvud satt ihop med kroppen. De beskrev även hur de 

lärt sig att påverka upplevelsen i kroppen med hjälp av sina tankar.  
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Se sig själv genom bild 

 

Majoriteten av deltagarna uttryckte att de hade lärt sig att landa i sig själva och få tillgång till 

sina inre resurser, men även att de tydligare kunde se sina svagheter. De utryckte likaså att de 

lärt sig att börja acceptera sig själva och arbeta med sina känslor 

 

“Det var en bra metod för att se de här grejorna hos sig själv och acceptera dom och bli vän 

med känslorna. Det positiva var inte att det blev ett träd eller fina teckningar utan själva 

grejen var att bearbeta” 

 

Bildens utseende upplevdes inte som det viktiga, utan fokus låg på att lära sig att börja 

reflektera över sina tankar och känslor genom att sätta dem på bild 

 

“Man kunde till exempel tänka att man var ett träd och börja reflektera på hur man såg på 

sig själv. Man kunde känna då just den gången vilket träd man var en stabil ek, en fladdrig 

pil eller vad man nu var”  

 

Genom att få tänka och skapa sina bilder själv upplevde en av deltagarna att det var ett bra 

sätt för att få träning i att komma på idéer och att det även utvecklade fantasin. En annan 

deltagare upplevde att det var svårt att veta om deltagandet i BkBild-gruppen hade gjort 

någon skillnad eller haft någon speciell påverkan på dennes livssituation.   

 

Sociosymboliskt värde  

 

Gruppens betydelse  

 

Även om ingen tidigare hade testat att utföra kombinationen av terapiformerna enskilt med en 

handledare, uttryckte ändå flera deltagare att det inte hade blivit lika betydelsefullt om 

BkBild-gruppen inte hade utförts i gruppform. För deltagarna var gruppen betydelsefull då de 

kunde få stöd av varandra, känna gemenskap och bli bekräftade. Under grupptillfällena 

utförde de betydelsefulla sammarbetsövningar då de fick insikt i att tillsammans var de 

starka. Flera av deltagarna kände att de kunde tillföra något och vara en resurs för andra 
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vilket gjorde att de kände sig bekräftade och att de fick en betydelsefull roll. Det fanns en 

tydlig igenkänning i gruppen då flera var i samma situation samt upplevde liknande 

emotioner 

 

“… Man känner att man inte är ensam utan att den andra personen som sitter bredvid dig 

kämpar också med liknande känslor”  

 

När de delade bilden i gruppen kände flera av deltagarna igen sig i hur de andra uttryckte sig i 

bilden. Det poängterades även att gruppen var en väldigt viktig del och att de kunde ta lärdom 

av varandra samt att de kunde bli stärkta av andras synsätt på sin bild. 

 

Uttrycksmedel för känslor i kroppen 

 

Deltagarna uppgav att det var lättare att sätta ord på något genom bild än att skriva en fras 

eller mening. Det kunde även vara lättare att uttrycka sig om någonting känslosamt i bild 

istället för att ha en verbal kommunikation. Även om det var svårt att prata om någonting 

kunde bilden vara ett stöd för att få uttrycka sina känslor. Flera deltagare upplevde att det var 

mer tillåtande och fritt att uttrycka sig i bild än i skrift 

 

“… Man fick måla vad man ville, i skrift är det inte likadant, man kan ju inte skriva ord som 

inte är ord”  

 

Under grupptillfället upplevde deltagarna att det var tillåtande och fritt samt att de kunde ge 

utlopp för sina känslor. En deltagare beskrev hur hen kunde bli arg under grupptillfället och 

att gruppen då kunde bli lite tvär. Vidare berättade deltagaren att det kunde vara skönt att få 

ut den känslan ur kroppen och upplevde en lättnad i stunden. 

 

Bild som symbolisk laddning 

 

Bilderna kunde symbolisera något och fick en stark betydelse som de kunde ta med sig ut i 

det vardagliga livet. Deltagarna upplevde att bilderna kunde ha en symbolisk laddning av 

både positiva och negativa känslor från det förflutna eller kring nuvarande tankar. En del 
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bilder kunde bli särskilt ihågkomna när de hade skapat värme och glädje. Flera av bilderna 

grundade sig i deras unika bakgrund och erfarenhet kring vad som var meningsfullt.  

Deltagarna beskrev att bilderna kunde föra med sig starka känslor och att de kunde tänka 

tillbaka på sina bilder för att få en förståelse för sin nuvarande situation  

 

“… det var en gång då vi skulle måla ett träd, den bilden kan jag få upp, det har liksom blivit 

som en metafor för mina känslor om jag känner mig splittrad eller när jag har väldigt mycket 

i huvudet. Då kan jag få upp trädet som jag målade och tänka att jag har måste få lite balans 

här och lite rötter där”. 

 

Självbelönande värde 

 

Vara i grupp och dela sin bild 

 

Gruppen beskrevs som personlig, betydelsefull och trygg. Deltagarna upplevde att de fritt 

kunde uttrycka sina känslor samt ge varandra stöd, bekräftelse och förståelse. Att få dela sin 

bild i grupp och prata om varandras tankar känslor upplevde flera deltagare som lustfyllt. Det 

var en möjlighet att utbyta åsikter och se bilderna på ett helt nytt sätt. Feedbacken från 

gruppen upplevde en deltagare även som ett sätt att få energi från gruppen. De valde själva 

om de ville dela sina bilder och om de delade bilden behövde de inte berätta så länge om den, 

vilket gjorde att det var lättare att slappna av enligt en deltagare 

 

“jag tyckte jättemycket om att göra det i grupp, jag blev mindre stressad då, när jag inte 

behöver stå i fullt fokus, utan när jag kände att jag hade pratat klart kunde någon annan 

deltagare ta över och prata om sig själv…det gav mycket att just få pausa i terapin”. 

 

Upplevelsen i kroppen 

 

Samtliga deltagare beskrev att de upplevt positiva känslor av att vara med i kursen och att de 

upplevde att det var trivsamt att få vara i grupp samt att det var roligt att få umgås. Flera 

upplevde att de blev lugna och lustfyllda av att stå och måla. Att få röra sig och bli guidad 

gjorde det lättare att vara lugn och släppa allt annat och istället fokusera på stunden 
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“jag kände mig väldigt avslappnad, men nej jag kände inte så mycket annat, jag bara 

gjorde” 

 

En deltagare utryckte att det kändes som en väldigt bra terapiform som gav eftertanke och en 

del energi tillbaka till ens kropp istället för att ta energi. 

 

Likväl framkom det i en intervju att deltagaren upplevde svårigheter med att släppa 

prestationskraven i bilden samt att kroppen var väldigt spänd under tillfället. En annan 

deltagare utryckte även svårigheter kring att kunna slappna av i att vara tyst och inte prata 

med de andra deltagarna under grupptillfället 

 

“Den starkaste känslan var första gången, det var väldigt jobbigt, jag gick hem och sov i typ 

fem timmar efteråt, det var det här att bara vara tyst…så jag upplevde mig som helt utsatt 

och naken liksom, det var jobbigt första gången , men det gick också över redan till nästa 

gång”. 

 

Upplevelser av kombinationen av basal kroppskännedom och bildterapi 

  

Majoriteten av deltagarna upplevde att det var en bra kombination och att de fick en 

helhetsbild av hur kropp, känslor och tankar är sammanlänkade. När de började med basal 

kroppskännedom kunde de lättare slappna av för att sedan fokusera på bilden de skulle måla 

till det angivna temat. De blev närvarande i både tankarna och i kroppen och det beskrevs 

som både skönt och frigörande att få ut det i bild 

 

”… Med den basala kroppskännedomen började små tankar och känslor i mig beroende på 

vad handledaren sa att vi skulle göra eller fokusera på. För mig kändes det som en helhet när 

man kombinerar dessa övningar tillsammans“   

 

Flera av deltagarna uppgav även att det var lättare att bli mer närvarande i sin kropp och att 

de fick uppleva en specifik känsla som annars kunde vara svår att uttrycka. Kombinationen 

av terapiformen beskrevs även som magisk, känsloväckande och konkret. Två av deltagarna 

hade däremot svårt att uppleva någon röd tråd mellan den basala kroppskännedomen och 
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bildterapin. 

 

 

Diskussion 
 

Resultatdiskussion  

 

ValMO- modellen har endast fokus på positiva värden, men eftersom syftet med studien var 

att undersöka vilka värden som framkom i deltagarnas upplevelser av BkBild-gruppen, valde 

vi att även redovisa de negativa delarna i resultatet. Studien visade att både det konkreta-, 

sociosymboliska- och självbelönande värdet gick att finna i de beskrivna upplevelserna. I 

vilken grad de olika värdena upplevdes varierade mellan deltagarna, men samtliga upplevde 

det sociosymboliska- och självbelönande värdet i studien. Detta kan kopplas till ValMO-

modellen som beskriver att dessa två värden främst förekommer inom lek- och 

rekreationsaktiviteter, till skillnad från det konkreta värdet som främst upplevs inom hushålls- 

och arbetsaktiviteter (Erlandsson & Persson, 2014). BkBild-gruppen syftade till att vara en 

lustfylld och stärkande aktivitet vilket hör hemma inom lek- och rekreationsaktiviteter. Även 

om det konkreta värdet uteblev för vissa deltagare, uppgav ändå majoriteten att de upplevde 

en variation av samtliga tre värden. Vilka olika värden deltagarna upplevde anser vi dels 

grundade sig i anledningen till varför de valde att vara med, tidigare erfarenheter av 

terapiformerna och dels i vilken inställning de hade inför deltagandet i BkBild-gruppen. 

Enligt Erlandsson och Persson (2014) grundar sig en persons upplevelse av en aktivitet på 

tidigare erfarenheter, personlighet samt den aktuella miljön.  

 

Något som utmärkte sig i resultatet av studien var vilken stor betydelse gruppen hade haft för 

majoriteten av deltagarna. Även om ingen fråga i intervjuguiden belyste gruppens betydelse 

var detta ändå något som framkom i samtliga intervjuer. Flera deltagare beskrev att de inte 

trodde att BkBild-gruppen hade blivit lika betydelsefull om den inte hade utförts i gruppform. 

Eftersom en betydande del av beskrivningarna i resultatet grundade sig i upplevelsen av 

gruppen anser vi att många värden i deltagarnas upplevelser hade gått förlorade utan 

gruppinterventionen. Majoriteten av deltagarna beskrev även bilden som betydelsefull i sina 

upplevelser, dock beskrevs upplevelsen av kroppen inte i samma utsträckning. För att 
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tydliggöra hur deltagarna beskrev upplevelsen av gruppen, bilden och kroppen har vi valt att 

diskutera resultatet utifrån det konkreta-, sociosymboliska- samt självbelönande värdet. 

 

I det konkreta värdet beskrevs gruppen som ett givande sammanhang där de fick träning i att 

kommunicera sina känslor, ta plats i grupp samt att tala inför varandra. Inom gruppen fick de 

även nya perspektiv på de bilder som de hade målat. Liknande beskrivningar av gruppen 

visades i en studie gjord på en dagvårdsenhet där de som deltog upplevde att de fick ta 

lärdom av varandra och träna upp nya förmågor (Eklund, 1997). Båda studierna visar hur 

gruppen skapar förutsättningar för deltagarna att träna upp förmågor som är beroende av en 

interaktion med andra personer. Utan gruppen anser vi att dessa förmågor inte hade kunnat 

utvecklas. Vidare beskriver Leufstadius, Gunnarsson och Tjörnstrand (2010) att syftet med en 

aktivitetsgrupp inte behöver vara aktiviteten i sig, utan just vad den leder till. I vår studie blev 

gruppen ett medel för att träna upp olika förmågor för deltagarna. Inom det sociosymboliska 

värdet upplevde deltagarna att de kunde känna gemenskap och igenkänning i gruppen. De 

upplevde även att de kunde vara en tillgång för gruppen och få stöd, bekräftelse samt bli 

stärkta av varandra. Flera av deltagarna hade tidigare kännedom av varandra genom 

rehabiliteringsprogrammet vilket vi anser kan ha påverkat betydelsen av gruppen. Genom att 

känna varandra kan det ha blivit lättare att våga vara öppen med sina känslor i gruppen samt 

vara mottaglig för de andras åsikter och ta emot stöd. Liknande resultat beskrevs i en studie 

av Bednar och Kaul (1994) där gruppsammanhållningen visade sig ha en terapeutisk 

inverkan. Eftersom varje individ får sin roll och förväntningar från andra människor (Blair, 

1990) anser vi att gruppen även påverkade i vilken utsträckning de olika deltagarna kunde 

uppleva bekräftelse och stöd från varandra. Att tillhöra en grupp är även något som har stor 

betydelse i arbetslivet. I vår kultur utgör arbetet en stor del av människors liv, vilket även har 

betydelse för den upplevda delaktigheten i samhället samt för utvecklingen av ett gott 

självförtroende (Leufstadius & Argentzell, 2010). Eftersom arbetslösa i samhället står utanför 

arbetslivet anser vi att det är av stor vikt att använda sig av grupper inom arbetslivsinriktad 

rehabilitering som medel för att främja upplevelsen av tillhörighet. Genom gruppen kan en 

specifik miljö skapas där personerna som ingår får möjlighet att förberedas för att bli mer 

delaktiga i sociala sammanhang (Eklund, 2004). Därför anser vi även att gruppen kan ha en 

betydande roll för upplevelsen av delaktigheten i samhället för deltagare inom 

arbetslivsinriktad rehabilitering. Inom det självbelönande värdet framkom det att det var 
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roligt och att det kändes tryggt att vara i gruppen. Ingen deltagare uttryckte att gruppen 

kändes obehaglig eller otrygg vilket vi anser dels grundade sig i deras tidigare kännedom, 

men även i upplevelsen av handledarna för BkBild-gruppen. Eftersom handledarna beskrevs 

som avslappnade och trygga i sitt ledarskap kan det ha bidragit till vilken stämning som 

skapades i gruppen. Det upplevdes även som lustfyllt att dela varandras bilder samt att 

feedback från gruppen kunde ge energi. Deltagarna beskrev att det var skönt att delta i en 

grupp eftersom det blev mindre fokus på varje enskild person och istället på gruppen som 

helhet, vilket gjorde det lättare att slappna av. Det överensstämmer med en studie av Webster 

och Schwartzberg (1992) där de beskriver att hjälpande faktorer av en aktivitetsgrupp kunde 

vara koncentration och avspänning.  

 

Bilden framkom i det konkreta värdet som ett sätt för deltagarna att lära sig att acceptera och 

landa i sig själva. Det beskrevs även av deltagarna som ett sätt att få tillgång till sina inre 

resurser samt erhålla bättre självkännedom, vilket beskrivs som några av grundeffekterna i 

användningen av bildterapi (Berg-Frykholm, 2008). Vidare beskrivs även liknande effekter i 

en annan studie av Öster (2007) då kvinnor som deltog inom cancervård i bildterapi skattade 

bättre livskvalité och fick en ökad psykisk och fysisk hälsa. Effekterna i både studierna 

uppfyller bildterapins främsta syfte, att främja personlig utveckling (Englund, 2004). Inom 

det sociosymboliska värdet i vår studie framträdde bilden som ett redskap för att få 

kommunicera och ge utlopp för känslor. Englund (2004) beskriver de skapade bilderna som 

en symbolisk bro mellan personens yttre och inre värld, vilket innebär att bilderna blir ett 

redskap för att kommunicera de inre känslorna. Detta är ingen nyupptäckt, utan sedan 

urminnes tider har människan använt sig av bilder för att kommunicera med omvärlden 

(Leufstadius, Gunnarsson & Tjörnstrand, 2010). Att på olika sätt uttrycka sig i bild har 

därmed ett starkt sociokulturellt värde vilket skapar mening och tillhörighet för människan 

(Kiefer, 2007). Aktiviteter används dels för att ta hand om oss själva, men även för att 

uttrycka vår identitet (Kielhofner, 2012). Detta stämmer in på hur deltagarna i vår studie 

upplevde att de kunde ge utlopp för sina känslor genom bilden, vilket gjorde att aktiviteten 

därmed blev identitetsskapande. Deltagarna i studien beskrev även att de i efterhand kunde 

använda sig av symboliken i bilderna som ett redskap för att hantera krävande situationer i 

vardagslivet. Hur en människa använder sig av symboler är unikt och grundar sig i personens 

bakgrund och livssituation (Englund, 2004). Detta kan därför ha påverkat i vilken grad de 
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olika deltagarna i vår studie upplevt att de använt sig av bilderna och betydelsen av dem. 

Inom det självbelönande värdet framkom bilden som ett redskap för att uppleva en lustfylld 

aktivitet. Deltagarna beskrev att det var frigörande att få ut det som upplevdes i kroppen i bild 

för att sedan kunna bearbeta och förstå sina känslor. Detta stämmer överens med 

benämningen “katharsis effekt” då Englund (2004) menar på att personen upplever en lättnad 

över att få ut starka känslor i bild.  

 

I det konkreta värdet framkom kroppen som ett sätt för deltagarna att få bättre förståelse för 

hur tankarna hänger samman med kroppen. Deltagarna upplevde även att de utvecklade en 

större medvetenhet om sig själva samt att de lättare kunde hantera sina känslor i kroppen 

genom olika strategier. Att metoden främjar rörlighet och ökar kroppsmedvetenhet har även 

nämnts i en tidigare studie (Gyllensten, Hansson & Ekdahl, 2003). För några deltagare var 

upplevelsen i kroppen en viktig del medan den inte var lika framträdande för andra. Vi anser 

att detta kan bero på deltagarnas tidigare erfarenheter av basal kroppskännedom samt tidigare 

utvecklad kroppsmedvetenhet.  

 

Resultatet i denna studie visar att det finns både olikheter och likheter med en annan studie 

genomförd av Johnsen och Råheim (2010). Likheterna som framkom var att basal 

kroppskännedom kan öka medvetenheten om den egna kroppen samt ge en bättre 

självförståelse. Däremot menade Johnsen och Råheim (2010) att basal kroppskännedom 

kunde främja personlig utveckling vilket inte visade sig lika starkt hos deltagarna i denna 

studie. Vi anser att en påverkande faktor kan ha varit att deltagarna endast utövade basal 

kroppskännedom vid ett fåtal tillfällen och att det kan krävas mer övning för att kunna främja 

en personlig utveckling. Inom det sociosymboliska värdet upplevde deltagarna att de kunde 

använda sin kropp för att uttrycka sina känslor. Att använda kroppen som redskap har funnits 

med långt tillbaka i tiden i olika kulturer för att arbeta med individens balans, frihet och 

medvetenhet (Dropsy, 1988). I studien beskrev även majoriteten av deltagarna att de lättare 

kunde ge utlopp för vad de kände och därmed ta kontroll över sin kropp. Detta stämmer in på 

ett påstående av Englund (2004) som menar på att basal kroppskännedom är en metod som 

hjälper människor att återknyta kontakten med sig själva och känna igen sina känslor. Inom 

det självbelönande värdet upplevde deltagarna att de fick ett flöde av energi i kroppen. De 

upplevde även att det var lättare att slappna och släppa tankar för att istället fokusera på 
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stunden. När en person glömmer sig själv, tid och rum upplevs ett starkt självbelönande 

värde, ofta kallat “flow” (Csíkszentmihályi, 1996). I studien framkom det inte att någon 

deltagare upplevde flow, men att de kände lustfylld närvaro i stunden. Däremot upplevde en 

deltagare prestationsångest under första tillfället när bilden skulle skapas. För att uppleva en 

maximal positiv upplevelse i det självbelönande värdet gäller det att utmaningen i aktiviteten 

stämmer överens med personens förmåga (Erlandsson & Persson, 2014). Vilket kan innebära 

att det fanns en obalans när personen utförde aktiviteten vilket ledde till att prestationsångest 

istället upplevdes.  

 

Tidigare studier har visat hur aktivitetsbaserade interventioner inom arbetslivsinriktad 

rehabilitering kan ha bättre effekt än de interventioner Försäkringskassan och Socialstyrelsen 

använt sig av (Eklund & Erlandsson, 2011; Klink et al, 2003). Även om denna studie främst 

belyser deltagarnas upplevelser och inte effekten, anser vi att den ändå stärker vikten av att 

använda aktivitetsbaserade interventioner inom arbetslivsinriktad rehabilitering eftersom 

BkBild-gruppen var en aktivitetsgrupp. Att använda aktivitet som medel för att påverka hälsa 

och välbefinnande tillhör grunderna i arbetsterapi (Townsend & Polatajko, 2007). Därför 

anser vi även att det är av stor vikt att belysa att arbetsterapeuter som arbetar med 

aktivitetsbaserade interventioner behövs inom den arbetslivsinriktade rehabiliteringen. 

Genom deltagarnas beskrivelser av BkBild-gruppens olika aktiviteter kunde vi urskilja vad de 

upplevde i stunden samt betydelsen av de olika aktiviteterna. Inom arbetsterapi ses aktivitet 

som ett basalt mänskligt behov som har terapeutiskt potential (Townsend & Polatajko, 2007). 

I vår studie framkom att både gruppen, bilden och kroppen bar på en terapeutisk potential för 

deltagarna. Enligt Erlandsson och Persson (2014) behöver aktiviteten upplevas som 

meningsfull för att den ska kunna ha en terapeutisk inverkan. Vad som upplevs som 

meningsfullt är dock individuellt och för att få en djupare förståelse för hur aktiviteter kan ha 

en terapeutisk inverkan på personer behövs ytterligare studier.  

 

Metoddiskussion 

 

Intentionen med vår studie var att undersöka deltagarnas upplevelser därför var det givet att 

utgå från en kvalitativ ansats (Kvale, 1997). En av författarna hade förförståelse om 

rehabiliteringsprogrammet vilket kan ha påverkat framställningen av studien då resultatet är 
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högst beroende av tolkaren (Thurén, 1997). För att inte göra en tolkning baserad på erfarenhet 

intervjuade författaren med förförståelse endast deltagare utan någon tidigare kännedom 

vilket var kriterierna för exklusion i studien. Även om inklusions- och exklusionskriterierna i 

studien uppfylldes kan handledarnas val av deltagare ha bidragit till att resultatet blev vinklat 

i en positiv riktning. I studien ansåg vi ändå det som betydelsefullt ur ett forskningsetiskt 

perspektiv att använda handledarna för BkBild-gruppen som mellanhänder av respekt för 

deltagarnas integritet. Utan handledarnas inblandning hade det även blivit svårt att hitta 

intervjupersoner och studien hade kanske inte kunnat genomföras. Endast en man deltog i 

studien vilket bidrog till en begränsad bredd och spridning i resultatet ur ett genusperspektiv. 

Detta hade sin grund i att det var ett begränsat antal deltagare som hade gått BkBild-gruppen 

då det var en ny metod inom rehabiliteringsprogrammet. Flera av deltagarna som valde att 

delta i studien hade gått i samma grupp. Detta kan ha bidragit till att flera av deltagarna hade 

liknande upplevelser. Om deltagarna istället inte hade gått i samma grupp kan detta ha gett ett 

annat resultat.  

 

Vi valde att genomföra intervjuerna enskilt för att skapa trygghet för intervjupersonen. Detta 

kunde i sin tur leda till att deltagarna kände sig mer avslappnade samt att ett förtroende kunde 

byggas upp, vilket är viktiga förutsättningar för att kunna samla in ett givande material. 

Däremot kan det vara en brist att vara ensam vid en intervju som grundar sig i öppna frågor 

eftersom den som intervjuar kan ha en stor påverkan på intervjun (Malterud, 2015). Mellan 

ett till två år hade gått sedan deltagarna i studien hade avslutat BkBild-gruppen. Detta kan ha 

påverkat hur de kom ihåg sina upplevelser och vad de valde att berätta om i intervjun. Flera 

av deltagarna kommenterade under intervjun att det var svårt att minnas just vad de upplevde 

i stunden och att det främst var helhetsintrycket från BkBild-gruppen de kom ihåg. För att 

inte gå miste om information tror författarna därför att det hade varit fördelaktigt om 

intervjuerna istället hade utförts när deltagarna nyss avslutat BkBild-gruppen.  

 

Det hade varit en fördel om vi hade tränat oss mer i intervjuteknik innan intervjuerna 

genomfördes. Med mer erfarenhet kunde det ha blivit lättare att fokusera mer på vad 

deltagaren uppgav under intervjun samt följa med i resonemanget och ställa relevanta 

följdfrågor. Enligt Kvale (2007) ska en bra kvalitativ intervju ge utrymme för flertydighet då 

den som intervjuar ska vara förberedd på att samtalets relevanta fokus kan vara något annat 
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än vad som förväntades från början. För att deltagarna skulle känna sig trygga under 

intervjutillfället fick de påverka valet av miljön som blev i en lokal på 

rehabiliteringsverksamheten. Det är möjligt att miljön kunde ha sin påverkan och påminna 

deltagarna om vad de tidigare hade upplevt.  

 

En annan aspekt som vi fick ta hänsyn till var att ändra syftet med studien. Det tidigare syftet 

med studien var även att undersöka vilken betydelse BkBild-gruppen hade haft för 

deltagarnas återgång till arbetslivet. Under intervjuerna visade det sig att det var svårt att 

urskilja dessa effekter då BkBild-gruppen var en del av ett större rehabiliteringsprogram. 

Därför var det oklart vilka effekter som just BkBild-gruppen hade bidragit med, vilket 

medförde att syftet fick ändras. Intervjuguiden utformades utifrån studiens första syfte, men 

när det inte gick att besvara valde vi att ändra riktning och istället använda värdedimensionen 

i ValMO-modellen som tolkningsram av det insamlade materialet. Värdedimensionen i 

ValMO-modellen ansågs vara relevant för att analysera innehållet i intervjuerna eftersom den 

syftar till att kartlägga olika värden i upplevelser (Erlandsson & Persson, 2014). Eftersom det 

är en arbetsterapeutisk modell anser vi att en kartläggning med hjälp av värdetriaden kan ha 

bidragit till att det arbetsterapeutiska perspektivet även har stärkts i studien. Då studien utgick 

från ValMO-modellen som teoretisk grund var det givet att använda en riktad 

innehållsanalys, även kallad teoristyrd analys vilken innebär att texten sorteras genom 

förutbestämda kategorier (Malterud, 2015). Vi ansåg även att det var en trygghet att utgå 

ifrån en teoristyrd analys eftersom den underlättade urskiljningen vid kategoriseringen. 

Däremot kan delar av det insamlade materialet som inte stämde in på värdetriaden ha fått en 

mindre betydelse i studien vilket kan ha påverkat framställningen av resultatet. Enligt 

Malterud (2015) kan det vara en nackdel att utgå ifrån en teoristyrd innehållsanalys då redan 

känd kunskap kan reproduceras, men det är däremot en bra utgångpunkt för att utveckla nya 

beskrivningar.   

 

Vi beskrev processen med studien stegvis för att öka studiens trovärdighet samt för att den 

ska kunna reproduceras (Malterud, 2015). Däremot kan resultatet från en liknande studie 

skilja sig åt från vår studie eftersom det handlar om upplevelser som är i ständig förändring. 

För att få en djupare förståelse kring vilken terapeutisk potential den alternativa terapiformen 

basal kroppskännedom och bildterapi bär på behövs ännu fler studier. Det skulle vara 
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fördelaktigt att genomföra studier inom liknande områden med en annan målgrupp som 

exempelvis fler män för att öka evidens och trovärdighet. Det hade också varit intressant om 

det kunde göras en liknande studie som utgår från någon annan teoretisk grund än ValMO-

modellen för att se hur resultatet kan skilja sig åt. 

 

 

Slutsats  
 

Studiens resultat visade att majoriteten av deltagarna beskrev en varierande mängd av 

konkreta-, sociosymboliska- och självbelönande värden i sina upplevelser av BkBild-

gruppen. Något som utmärkte sig i deras beskrivningar var vilken betydelse gruppen hade 

haft. Genom gruppen upplevde de att de fick bekräftelse, stöd och blev stärkta av varandra. 

Något som även utmärkte sig i studien var betydelsen av att kombinera basal 

kroppskännedom med bildterapi. Majoriteten av deltagarna upplevde att de genom basala 

kroppskännedomen fick landa i sin kropp och vända sitt fokus inåt för att sedan få ge utlopp 

för sina tankar och känslor i bild. I studien kunde de olika terapeutiska värdena synliggöras 

genom ValMO-modellen som tolkningsram för deltagarnas upplevelser, vilket är en kunskap 

som kan användas inom arbetsterapipraxis. Länge har arbetsterapeuter använt sig av 

aktivitetsgrupper och komplementära terapiformer med olika terapeutiska syften, denna 

studie stärker argumenten för varför dessa metoder borde fortsätta användas inom 

arbetslivsinriktad rehabilitering. Ytterligare forskning behövs för att belysa liknande 

aktivitetsgrupper inom andra verksamheter.  
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Bilaga 1  

  

Intervjuguide 

 

Inledande fråga: 

●  Kan du berätta lite om dig själv? 

-   ålder? 

-   yrke, sysselsättning, försörjning? 

●  Har du deltagit i något annat rehabiliteringsprogram innan du började på AR-steget? 

●  När var du senast med i BkBild-gruppen? Hur många gånger deltog du? 

●  Hade du testat bildterapi eller basal kroppskännedom innan du deltog i BkBild-

gruppen? 

●  Hur kommer det sig att du valde att delta i BkBild-gruppen? 

●  Vad hade du för förväntningar på BkBild-gruppen? (Hur tänkte du, varför, vilken 

inställning…?) 

 

Upplevelser kopplat till terapiformen 

Huvudfrågor och underfrågor: 

● Hur kunde ett tillfälle se ut?  

(vad gjorde ni för aktiviteter i basal kroppskännedom respektive bildterapi, hur påverkade de 

olika momenten dig i stunden, kunde du sen bära med dig dessa känslor, tankar till ditt 

vardagsliv när kurstillfället var slut?) 

● Hur upplevde du det var att kombinera basal kroppskännedom och bildterapi? (vad var 

bra, mindre bra, varför?) 

● Var det något ni gjorde under bildterapin eller basala kroppskännedomen som du 

upplever påverkade dig mer än resten av uppgifterna? (en speciell bild, rörelsemoment, 

på vilket sätt, varför tror du att du upplevde det så?) 
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● Vad hände med dig när du deltog i den här kursen? (hur påverkade kursen dig, avtryck, vad 

tar du med dig i ditt liv idag?) 

Övergång: 

”Du började ju i det här rehabiliteringsprogrammet för att få möjlighet att komma tillbaks till 

arbetslivet igen........ 

 

Tankar och upplevelser kopplat till återgång till arbete: 

 

●  Vad har du för tankar kring din återgång till arbetslivet? (varför) 

●  Känner du att du har lärt dig något av BkBild-gruppen som du kan ha, haft nytta av 

vid återgång till arbete? (vad, varför) 

●  Har BkBild-gruppen påverkat din motivation till att återgå till arbete? 

-    På vilket sätt? varför? 

●  Upplever du att basal kroppskännedom och bildterapi har hjälpt dig på något sätt som 

andra rehabiliteringar inte har gjort?  

- tillfört något extra, unikt 

- kan jämföras med de andra kurserna i programmet, annan kontakt med vården 

- bra, mindre bra som en del i rehabiliteringen tillbaka till arbetslivet. 


