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Abstrakt 

Bakgrund: Psykisk ohälsa har en stor påverkan på patienternas liv, vardag och 
välbefinnande. Både terapeutiska och aktivitetsbaserade behandlingar erbjuds under 
psykiatrisk rehabilitering men däremot finns en kunskapslucka om hur arbetsterapeuten 
använder sig av bild inom den psykiatriska rehabiliteringen. 
Syfte: Syftet med studien är att beskriva arbetsterapeuternas erfarenhet av att använda bild 
som terapeutiskt medel inom psykiatrisk rehabilitering.   
Metod: Kvalitativ ansats med hjälp av semistrukturerade intevjuer. Sju arbetsterapeuter 
intervjuades på sina arbetsplatser på två psykiatriska mottagningar i södra 
sjukvårdsregionen. Intervjuerna spelades in, och transkriberades - utom en, på grund av 
tekniska problem. Insamlade data analyserades genom en innehållsanalys.  
Resultat: Resultatet visar att bild är ett mångfaldigt och användbart redskap för 
arbetsterapeuter inom psykiatriska rehabiliteringen. Den skapande aktiviteten ger mening till 
patienterna, öppnar upp dolda kanaler för kommunikation och kan trigga igång en personlig 
utvecklingsprocess hos patienterna. 
Slutsatsen: Arbetsterapeutens användning av bild inom den psykiatriska rehabiliteringen 
betraktas som en ny meninsfull aktivitet som i följd ger glädje och struktur i personens 
vardag. Aktiviteten kan positivt påverka både den känslomässiga och den verbala 
kommunikationen; samt kan hjälpa patienten att hitta vägar till egna reflektioner och insikter 
om djupliggande drivkrafter.  Skapandet kan starta en process som bidrar till den personliga 
utveckligen.  
 

Nyckelord:  

Arbetsterapi, Bild, Psykisk ohälsa, Kommunikation, Terapi, Skapande. 
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Abstract 
Background: Mental illness have a large impact on the person´s life, living and well-being. 
Both therapeutic and activity-based treatments are being offered however there is a lack of 
research of how occupational therapists can use painting art in psychiatric rehabilitation. 
Purpose: The purpose with this study is to describe occupational therapists´ experiences of 
painting art as a therapeutic method within psychiatric rehabilitation. 
Methods: Qualitative approach with help of semi-structured interviews. Seven occupational 
therapists were interviewed at their workplaces – two psychiatric rehabilitation centre in the 
the south region. All the interviews were recorded and transcribed except one owing to 
technical problems. All the collected data were analysed according to content analysis. 
Results: The result shows that art within the psychiatric rehabilitation is a diverse and useful 
tool for the occupational therapist´s. Creating activities give meaning to the patients and help 
to support communication just as the process of selfdevelopment fo the patients.   
Conclusion: Use of painting art within the psychiatric rehabilitation can eventually start up a 
meaningful activity that can give joy, happiness and structure in a person´s daily routine. In 
addition, it opens a new channel for both the emotive and verbal communication; therefore it 
could be a motivation for more reflections and insight for a deeper drift. Creating starts up a 
process in the individual development. 
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Förord 
 

Kandidatuppsatsen påbörjades som ett samarbete mellan författaren och en medstudent. 

Projektidén, studiedesignen och datainsamlingen gjordes tillsammans, men på grund av 

personliga skäl blev samarbetet avbruten och författaren har sedan själv slutförde arbetet.  

 

 

Inledning 
 

Personer med ”psykisk ohälsa” är den största gruppen av sjukskrivningar som får ersättning 

av Försäkringskassan, vilket därmed kan betraktas som ett samhällsproblem 

(Försäkringskassan, 2016). Psykisk ohälsa innebär att personen har kognitiva störningar av 

den exekutiva funktioner vilket kan bidra till oförmåga att ta initiativ, oförmåga att planera, 

värdera sina handlingar. Utöver detta kan personer med psykisk ohälsa ha svårighet att skapa 

struktur i vardagen vilket kan bidra till känslor av utanförskap, svårigheter att motivera sig 

själv och de tappar lusten för livet. Rehabiliteringen vid psykisk ohälsa syftar till att öka 

patientens nedsatta psykiska funktioner och återfå sociala funktioner, så att patienten kan leva 

ett självständigt liv (Lundin & Möller, 2012). Både medicinska, terapeutiska och 

aktivitetsbaserade behandlingar finns och framför allt är det  primärvårdens uppgift att hämta 

in nya kunskaper vad gäller effektiva behandlingar, eftersom patienter i första hand vänder sig 

till dem. Användningen av bild som aktivitet och redskap i rehabiliteringen kan vara ett 

effektivt alternativ (Gilroy, 2006), eller i samverkan med andra terapeutiska insatser 

(Leufstadius, Gunnarsson & Tjörnstrand, 2010). Även om det finns en hel del litteratur om 

bildterapi, finns det inte så mycket om hur arbetsterapeuter använder sig av bild inom den 

psykiatriska rehabiliteringen. Forskning behövs för att kunna förklara om bild kan ha en 

gynsam effekt vid rehabilitering av psykisk ohälsa. 

 

 
 
 
 
 
 
 



2 
 

Bakgrund 

 
Psykisk ohälsa och rehabilitering 

 

Enligt Socialstyrelsen (SOU, 2006:100) har en person psykisk ohälsa när hen har stora 

svårigheter att utföra livsviktiga aktiviteter, dessa svårigheter kvarstår under längre tid, samt 

att dessa är en konsekvens av en psykisk störning.  

Psykisk ohälsa kan innebära oförmåga att organisera sitt liv, ingen struktur på vardagen och 

svårigheter att tillfredsställa det egna behovet, så-som att äta regelbundet, ta hand om 

personlig hygien och hålla kontakten med omgivningen. Det kan också innebära förlorad 

förmåga att motivera sig själv, att komma upp från sängen eller svårighet att påbörja och 

slutföra en aktivitet (Lundin & Möller, 2012). Utöver detta, har personer med psykisk ohälsa 

oförmåga att läsa av andra och kommunicera egna känslor och fungera i ett socialt 

sammanhang vilket kan orsaka olika konflikter och en känsla av utanförskap. Detta kan leda 

till att självkänslan och självförtroendet minskar och att patienten vänder sig inåt. 

Nedstämdhet och känsla av likgiltighet, hopplöshet är också symptom vid psykisk ohälsa. 

(Lundin & Möller, 2012). För personer med psykisk ohälsa innebär de beskrivna 

svårigheterna ett tydligt aktivitetsproblem. Att förlora vanor och rutiner, sakna delaktighet i 

sociala sammanhang eller i basala aktiviteter kan orsaka att personer med psykisk ohälsa 

förlorar sin egen identitet, de känner inte igen sig själva eller sin egen roll i den sociala 

kontexten (Kielhofner 2012).  

 

Med tanke på att aktivitetsproblemen är omfattande vid psykisk ohälsa och för att öva upp 

nedsatta kognitiva funktioner och behålla sociala färdigheter behövs stöd och psykiatrisk 

rehabilitering. Psykiatriska rehabilitering är ett samlingsbegrepp för alla åtgärder - såväl 

medicinska, psykologiska, sociala och aktivitetsrelaterade – som ska stödja patienten att med 

högsta möjliga grad återgå till det dagliga liv som hen önskar. Grundprincipen är att all 

rehabilitering ska ske utifrån patientens egen vilja och önskan till förändring. 

För att behandla och rehabilitera psykisk ohälsa tidigt och använda effektiva verktyg i 

behandlingen krävs det goda kunskaper om olika metoder och även forskning 

(Socialstyrelsen, 2013). Socialstyrelsens riktlinjer (2013) lyfter fram olika insatsområden, 

såsom att öka delaktighet, psykologiska insatser till exempel psykoterapi, kognitiv träning och 

aktiviteter i olika former. Genom att föreslå intresseväckande, meningsfulla aktiviteter, som 
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stärker patientens starka sidor och därmed hens självkänsla, kan patienten få möjlighet till att 

kanalisera sina känslor och som skapar vanor och rutiner, vilket är en viktig del av den 

psykiatriska rehabiliteringen. Enligt Bitonte och de Santo (2014) används sällan bild inom 

rehabilitering jämfört med andra aktivitetsrelaterade terapeutiska redskap. Bilden som 

terapeutiskt medel används inom bildterapi (Wide, 2005). Men hur arbetsterapeuter kan 

använda bild inom rehabiliteringen och vilken erfarenhet de har om huruvida patienterna har 

nytta av behandlingen saknas det kunskap om. 

 

 

 

Aktivitet 

 

Aktivitet är identitetsskapande, ger mening, vanor och roller och delaktighet i själva 

aktiviteten tillför dessutom välbefinnande både på ett biologisk och på psykologisk plan 

(Kielhofner, 2012) Value and Meaning of Occupations Model (ValMO) (Erlandsson & 

Persson, 2014) utgår från att någon form av värdeupplevelse behövs för att individen ska 

känna att aktiviteten är meningsfull. Det kan vara det konkreta värdet som syftar på att 

individen får ut en produkt genom en slutförd aktivitet som har en tydlig början och ett tydligt 

slut. Exempelvis, genom att måla får individen lära sig något nytt som olika tekniker och 

resultatet blir en målning. Det självbelönande värdet kan individen uppleva genom en 

glädjefylld aktivitet, till exempel att måla en bild, det kan ge individen en känsla av att 

glömma tid och rum, som medför en omedelbar belöning. Det som upplevs meningsfullt är 

individuellt och beror på hur individen själv värdesätter aktiviteten. För personer med psykisk 

ohälsa kan meningsfulla aktiviteter bidra till personlig utveckling, återhämtning, bättre 

kontroll och öppna upp för kommunikation (Leufstadius & Argentzell, 2010). Att delta och 

utföra en aktivitet kan vara ett sätt att lära sig att göra en aktivitet från början till slut, och då 

öva upp nedsatta kognitiva förmågor där personer med psykisk ohälsa kan ha svårighet. 

Skapande aktiviteter som till exempel bild, kan med fördel användas inom den psykiatriska 

rehabiliteringen (Leufstadius, Gunnarsson & Tjörnstrand, 2010). Det saknas dock kunskap om 

erfarenheter om att använda bild bland arbetsterapeuter och vad det kan bidra till för patienter 

som har psykisk ohälsa. 
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 Bild som terapeutiskt redskap 

 

Forskning kring att använda bild har visat att genom att få uttrycka sina känslor och 

upplevelser, genom kreativitet i bildskapandet, öppnas ett nytt nonverbalt sätt att 

kommunicera, som kan upplevas lättare än den verbala kommunikationen. Att kunna ge 

utlopp för sina känslor och upplevelser på det sättet kan i sig själv vara terapeutisk (Wide, 

2005) till exempel vid psykisk ohälsa. Bild som aktivitet kan dessutom tillföra andra aspekter 

genom kreativitetens målinriktande problemlösningsprocess (Schmid, 2004) som i sin tur 

förstärker individens självförtroende (Symons, Williams, Hansen & Orpin, 2011). Bilden 

öppnar upp en kanal för att lättare kunna kommunicera och reflektera över både sig själv och 

det sociala sammanhanget, som är väldigt viktigt för personer med psykisk ohälsa. 

Skapandeprocessen slutar inte genom att måla färdigt en bild utan tas fram flera gånger för 

diskussion, för att öppna upp och bibehålla kommunikationen mellan patienten och terapeuten 

(Leufstadius, Gunnarsson & Tjörnstrand, 2010). En bra terapeutisk relation är gynnsam vid 

användning av bild och kan patienten känna sig trygg med terapeuten och på så sätt lättare 

uttrycka sig i bild (Finlay, 2004). Tidigare forskning visar också att bildskapandet hjälper till 

att organisera kaotiska känslor och bidra till lättnad över att ha kunnat uttrycka dessa känslor 

och starka upplevelser (Englund, 2004). Tyngande känslor, som förekommer vid psykisk 

ohälsa, blir lättare att hantera genom att måla ut dem från kroppen och se dem utifrån istället. 

Pöllänen (2012) menar att genom en kreativ aktivitet som bildskapande, får patienten 

möjlighet till att hitta själslig ro och hitta en balans även i vardagsaktiviteter. Bild som en 

kreativ aktivitet kan därmed vara ett bra redskap när kommunikation, 

problemlösningsprocess, självmedvetenhet och andra kognitiva förmågor inte är optimala. 

Trots det saknas forskning om hur just arbetsterapeuter använder bildskapande inom den 

psykiatriska rehabiliteringen.  

 

 

 

Syfte 
 

Syftet med studien är att beskriva arbetsterapeuternas erfarenhet av att använda bild som 

terapeutiskt medel inom psykiatrisk rehabilitering.   
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Metod 
 

 

 

Design 

 

Utifrån syfet tillämpades en kvalitativ ansats som baseras på arbetsterapeuter egna 

upplevelser, tankar och erfarenheter. När kvalitativa forskningsintervjuer används ges 

möjlighet att fånga respondenternas upplevelser erfarenheter och insikter om deras situation i 

praktiken (Kvale & Brinkmann, 2012). 

 

 

Urval av deltagare 

 

Urvalet gjordes med avsikt att kunna få advekvata data om ämnet för att besvara syftet 

(Malterud, 1996). Inklusionskriterierna var att respondenterna skulle vara legitimerade 

arbetsterapeuter som använde bild på en psykiatrisk mottagning. Inga krav ställdes på genus, 

ålder, yrkesverksamma år. Det är få arbetsterapeuter som har en utbildning inom bildterapi, 

men det finns inget hinder att använda sig av bild som redskap inom det psykiatriska 

rehabiliteringsområdet även utan utbildning vilket många också gör. 

 På grund av tidsaspekten gjordes ett bekvämlighetsurval (Trost, 2010) och två psykiatriska 

mottagningar i södra sjukvårdsregionen kontaktades för att presentera studiens syfte och hitta 

lämpliga respondenter. På den första mottagningen gjordes en direkt fråga till fyra 

arbetsterapeuter som var positiva till deltagande. Till den andra skickades förfrågan via mail 

och av fyra möjliga arbetsterapeuter tackade tre stycken ja till deltagande och en svarade inte 

alls, vilken därmed räknades som bortfall. Sju respondenter, som alla var kvinnor med 

varierande erfarenhet av bildanvändningen intervjuades och åldersspridningen var mellan 45-

60 år. 
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Procedur 

 

En av de valda psykiatriska mottagningarna kontaktades via personlig förfrågan, kontakten 

var redan etablerad sedan en tidigare praktikperiod av författaren. Den andra psykiatriska 

mottagning kontaktades på plats och snöbollsmetoden (Larsen, 2009) användes för att nå ut 

till flera lämpliga kandidater som motsvarade urvalskriterierna. På det sättet kontaktades åtta 

arbetsterapeuter, därav en arbetsterapeut som valde att inte svara på förfrågan. Därefter 

skickades en förfrågan  om samtycke till respektive enhetchef via post. I brevet presenterades 

studiens syfte och upplägg för att genomföra en intervju med utvalda arbetsterapeuter samt 

samtyckesblankett. Efter att ha fått tillbaka signerade samtyckesblanketter från respektive 

enhetschef skickades ett informationsbrev per mail till sju namngivna arbetsterapeuter. 

Lämplig tid och plats för intervju avtalades per mail med samtliga arbetsterapeuter.  

 

 

 

Datainsamling 

 

I samband med kvalitativa intevjuer är det inte lämpligt att använda färdiga frågeformulär 

enligt Trost (2010). Därför formulerades en egenhändig intervjuguide som innehöll öppna 

frågor kring ämnet för att få relevant information utifrån studiens syftet. Intervjuguiden bestod 

i generella drag av frågor som belyser användningen av bild. Intervjun startade med en fråga: 

Hur använder du bilden inom den psykiatriskra rehabiliteringen? Därefter ställdes följdfrågor 

för att få en bredare och djupare förklaring såsom frågor om respondenternas val av tema, 

material, klientens olika reaktioner, bildens tolkning och respondenternas uppfattning om 

bildanvändningen. Genom personlig kontakt med en arbetsterapeut som använde bild inom 

rehabilitering genomfördes en provintervju. Provintervjun visade att intervjuguiden 

motsvarade förväntningarna om att få relevanta svar kring syftet. En av arbesterapeuterna 

kunde inte närvara vid inbokad tid för intervjun på grund av långvarig sjukdom därför togs 

även provintervjun med i datainsamlingen. Sex intevjuer blev inspelade på band och 

transkiberade. Vid en intevju, inträffade tekniska problem och anteckningar togs istället under 

intervjutillfället, som sedan renskrevs. Intervjuerna tog mellan 30-45 minuter och gjordes 

individuellt på arbetsterapeuternas arbetsplats i ett avskilt rum.   
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Dataanalys 

 

Den insamlade informationen analyserades enligt Graneheim och Lundman (2004) genom 

innehållsanalys. De transkriberade intervjuerna lästes igenom flera gånger för att få en djupare 

insikt utifrån studiens syfte. För att undvika att använda förbestämda och teori styrda 

kategorier, lät författaren genom närläsning och analys, teman och kategorier utkristalisera sig 

från datamaterialet på följande sätt. I de transkriberade intervjuerna markerades 

meningsbärande enheter som kunde vara meningar, identifierbara tankar, ställningstaganden 

och ord som svarade på studiens syfte, vilket enligt Graneheim och Lundman (2004) är första 

steget i innehållsanalysen. I nästa steg kondenserades enheterna till kortare enheter, med 

bibehållet innehåll. Därefter genomfördes kodning genom att använda beskrivande ord på 

delar av det kondenserade datamaterialet, rubriker som visade samband med beskrivningen i 

de meningsbärande enheterna.  Kodningen tolkades baserade på likheter och skillnader och 

organiserades därefter till definierande subkategorier och huvudkategorier  i enlighet med 

Graneheim och Lundman ( 2004). Analysen resulterade  tre huvudkategorier som blev mest 

relevanta för studien. För att göra analysen transparent visar delar av dessa kategorier och 

koder i tabellen nedan. Dataanalysen genomfördes endast av författaren själv. 

 

 

Analys tabellen 

 

Meningsbärande meningar Kondenserade 
enheter 

Kodning Kategorier 

Att starta upp en ny aktivitet, 
som man även kan göra 
hemma och känna 
välbefinnande i och ha det som 
en liten hobby eller aktivitet. 

En ny aktivitet 
och hobby, 
välbefinnande 

En ny aktivitet 
Skapande bild som 
tillfredställande 
aktivitet 

Det viktigaste är när man 
tänker skapande är att det är 
lustfylld och kan ge glädje 

Lustfylld, ger 
glädje 

Lustfylld 
aktivitet 

Skapande bild som 
tillfredställande 
aktivitet 
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Men en del personer känner 
man direkt att det här är ingen 
kommunikation via bilden, 
man kan göra väldigt fina och 
symboliska bilder men man tar 
inte in bilden som en, en 
möjlig behandling. 

Ingen 
kommunikation 
Tar inte in bilden 

Kommunikation 
via bilden 

Bilden som 
känslomässig 
kommunikation 

Att uttrycka sig känslomässigt, 
om en person är ganska 
begränsad i sitt känsloliv så att 
säga, då är ju de våta färgerna 
ett uttryck för att visa mer 
känslor. 

Uttrycka sig 
känslomässigt 

Uttrycka sig 
känslomässigt 

Bilden som 
känslomässig 
kommunikation 

Måla i grupp, för att stärka 
självförtroende och självkänsla 
i huvudsak, för att ta plats och 
ta hänsyn till varandra. 

Stärka 
självförtroende, 
självkänsla 

Stärkt 
självkänsla 

Bild som triggar 
igång process i 
personlig utveckling 
och självkänsla 

Plockar fram en bild som 
gjordes alldeles i början och så 
gör man en temabild, så kan 
det vara väldigt stor skillnad 
på de bilderna, att man kan se 
sin egen utveckling via bilden. 
Och utveckling är målet! 

Se sin utveckling 
via bilden 

Se utveckling 
via bilden 

Bild som triggar 
igång process i 
personlig utveckling 
och självkänsla 

 

 

 I resultatet presenteras dessa tre kategorier. För att nå bästa trovärdighet har viktiga citat 

använts från det transkriberade materialet, för att på bästa möjliga sätt återspegla 

respondeternas svar. 

 

Etiska övervägningar 

 

Informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav samt nyttjandekrav finns beskrivna in 

CODEX (2013). Informationsbrev, som beskrev studiens syfte och planerade upplägg, 

skickades till respektive enhetschefer med möjlighet att tacka nej utan att behöva förklara 

anledning. Efter undertecknad samtycke från enhetschefer (samtyckeskrav) skickades 

informationsbrevet med beskrivet syfte och planerade upplägg till utvalda arbetsterapeuter 

trots föregående muntlig intresseförfrågan. Vid intervjutillfällerna gavs muntlig och skriftlig 

information om att all data, så som namn, ort och annat material, ska användas konfidentiellt 

och efter studiens slut ska allt material förstöras (konfidentialitetskrav, informationskrav). 

Samtliga personuppgifter ska hållas hemligt under studiens gång, inlåst hos författaren och 

kommer inte att lämnas ut för utomstående (nyttjandekrav).  
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Resultat 

 

Innehållsanalysen resulterade i tre huvudkategorier som presenteras nedan: Skapande bild 

som tillfredställande aktivitet, Bilden som känslomässig kommunikation och Bild som triggar 

igång process i personlig utveckling och självkänsla. Beskrivningen styrks med citat från de 

intervjuade arbetsterapeuterna för att belysa innebörden av kategorierna. Citaten är 

nummererade för att visa från vem av arbetsterapeuter citatet kommer ifrån. 

 

 

 

Skapande bild som tillfredställande aktivitet 

 

Arbesterapeuterna var eniga om att bilden är ett mångsidigt redskap som kan användas på 

olika sätt, till exempel att ge patienten en ny aktivitet som är glädjefylld och öva upp vissa 

färdigheter. Arbetsterapeuterna menade att bilden kan vara en ny aktivitet som ger individen 

välbefinnande och glädje redan under och även efter rehabiliteringstiden. Genom att prova på 

olika material, så som kritor, pennor, akryl och akvarellfärg, kan patienten hitta en glädjefylld 

aktivitet som motiverar till fortsatt utövande enligt arbetsterapeuterna. Skapandet blir 

värdefullt och ger en tillfredsställelse som i sin tur kan forma ett nytt intresse som blir en del 

av livet. Att måla med vattenbaserad färg passar dock inte alla patienter. Patienter som är på 

gränsen till en psykos kan känna sig gränslösa i sin närvaro och därmed kan färgens gränslösa 

rinnande påskynda insjuknandet. En av arbetsterapeuterna tillfogade däremot att användning 

av vattenbaserad färg i en stabil fas i en psykos motiverade patienten för att fortsätta den nya 

meningsfull skapande aktiviteten. Den nya aktiviteten blev patientens stora intresse som 

började visa upp målningarna för andra personer: 

 

”.. den här killen som...han har ju målat... Nu, får det att han alltid kom 

hit och målade... sen försöker han att måla hemma ...steg för steg...han 

har ju gått över och ritar med grafik och lite sånt där... att han börjat att 

rama in bilder. Han har börjat att sätta upp dom”(nr.3) 
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Det framkom även att med skapandet kan personen öva upp vissa färdigheter så som att till 

exempel fånga in och tolka, uttrycka men också att faktiskt slutföra en aktivitet.  

Olika material har olika påverkan av skapandet till exempel med lösa, våta, rinnande material 

är det svårare att kontrollera bildens utseende då färgen rinner iväg. De som har kontrollbehov 

har svårt att hantera detta material men med tiden kan kunskap utveckas och förståelse för 

eget beteende och patienten kan vara mer tillåtande och börja tycka om det nya materialet. 

Om patienten upplever prestationsångest angående hur bilden ska se ut i detalj, kan 

vattenbaserad färg för att undvika detaljrikt kontrollerat skapande med fördel användas enligt 

arbetsterapeuterna. Därmed ger det möjlighet för stora rörelser och att leva ut känslorna. När 

patienten klarar av att hantera den nya färgen värdesätter hen sig själv mer.  

 

 

 

Bilden som känslomässig kommunikation 

 

Arbetsterapeuterna menade att bilden är ett bra redskap för att öppna upp för både 

känslomässig och verbal kommunikation. Det kan vara en ny ingångsvinkel, ett nytt 

uttrycksätt när det är svårt att komma fram i samtal. En annan patient intellektualiserar kanske 

mer i samtalet, genom att sjunka ner i ett bildstadie, vilket hjälper patienten att hitta ett annat 

kommunikationssätt. Runt bilden upptäcker patienten känslor och tankar som hen kanske inte 

har varit medveten om. Både materialvalet och temat kan ha inflytande på att kunna 

kommunicera ut det omedvetna enligt arbetsterapeuterna, som en av arbetsterapeuterna 

uttryckte: 

 

”Ilska kan ju komma fram tydligt med en penna. Du målar flera gånger 

trycker hårt... man kan ju se flera känsloyttringar i pennor som 

fördel...Vad var det som hände där?”(nr.4) 

 

 

Temat inspirerar patienten till kommunikation, att resonera kring sig själv, om sitt beteende, 

tankemönster, sina sociala förhållanden. Arbetsterapeuterna var eniga om att det är 

arbetsterapeuten som väljer temat som kan vara till exempel trädtema, djurtema eller 

instrumental men också livslinje, utifrån patientens behov. Inom temat har patienten möjlighet 

att skapa fritt och kan måla just det som behövs oavsett teman. 
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För att kunna kommunicera känslomässig behöver patienten vara aktivt deltagande genom att 

öppna upp och prata. Utan viljan blir bilden bara en tavla och då är det bara betraktaren som 

kan genom sin egen livserfarenhet tolka den menade arbetsterapeuterna. 

 

 

Bild som triggar igång process i personlig utveckling och självkänsla 

 

Enligt arbetsterapeuterna startar bilden ofta en process som börjar i det undermedvetna. 

Genom olika reaktioner hos patienten kan det utmynna i en lösning på ett problem, ett nytt 

synsätt på sig själv eller på sitt liv eller den rådande livssituationen. Bilden handlar om 

nuläget, den återspeglar dagens, livsfasens känslor och tankar därför använder 

arbetsterapeuterna också det som en bedömning. Patienten får då måla till exempel ett träd 

som återspeglar nuet på början av terapin och ett träd slutet av terapin. Skillnaden på bilderna 

kan vara stor och återspeglar processen patienten har gått igenom. Patienten brukar mogna, 

och de får lära känna sig själva bättre. Arbetsterapeuterna menade att när patienten upptäckter 

att bilden bidrar till självinsikt och möjlighet till utveckling blir hen motiverad för att skapa 

mer. Skapandet framkallar förändringar utanför terapirummet, till exempel genom att 

patienten blir redo att göra val i sitt liv och ta tag i sin situation. Bland arbetsterapeuterna 

fanns det olika uppfattningar om hur länge bild ska användas inom ramen för terapin. Några 

använde bild som huvudterapi andra som en del av behandlingen men oavsett vilket skedde 

det en förändring . Under processens gång finns alltid en eller två bilder som blir avgörande, 

men vid genomgången av alla bilder kunde se patienten en genomgående tanke eller känsla. 

Utvecklingen visade sig genom att till exempel bilderna har blivit ljusare eller mindre dyster. 

Genom en aha upplevelse kunde en pysselbit hamna rätt i patientens liv. 

 
” 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 viktig, mest centralt. Inte 

varje bild för sig.”(nr.7) 

 
En annan process som kan sättas igång enligt arbetsterapeuterna är att det förflutna kommer 

fram och att patienten i och med detta får en möjlighet att konfrontera sina känslor och 
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minnen som dyker upp. Bilden kan även möjliggöra en ny framtidsvision för patienten genom 

att öppna upp nya tankemönster, ge hen en bra helhetsbild av henne/honom själv.  

 

”[....]Syftet kan ju vara att hitta var förändringar i livet förekommit...är 

det tidiga trauman eller är det sena trauma som har kommit? Hur ser 

man själv på sin situation är det bara ...vill man bara att saker ska lösa 

sig? Eller man faktiskt hittar konstruktiva..alltså bilden kan ju visa att 

man är konstruktiv i sin problemlösning också”(nr.4) 

 

Vid användandet av skapandegrupper övar patienten att vara tillsammans med andra, i en 

gemenskap. Vissa har svårt att vistas sig i grupper, då på början av terapin är det lämpligt att 

ordna enskild skapande enligt arbetsterapeuterna. När patienten blir mogen, kan ta steget in i 

gruppen. Det är terapeuten som ska känna efter vilket behov patienten har, därför en bra 

terapeutisk relation nödvändigt. En arbetsterapeut poängterade att i skapandegrupper, lär sig 

patienten att ta hänsyn och öva på tålamodet, hantera att få respons från andra men också får 

en bekräftelse genom gemenskap.  

 

 

Diskussion 

 

Resultatdiskussion 

 

Denna studie undersökte arbetsterapeuternas erfarenhet av att använda bild som terapeutiskt 

medel inom psykiatrisk rehabilitering.  Enligt resultatet är arbetsterapeuterna övertygade om 

att användning av bild är ett mångsidigt redskap – det kan vara en ny aktivitet som är 

glädjefylld, som hjälper patienterna att få struktur i vardagen, öppnar upp 

kommunikationskanalen och är behjälpligt i personlig utveckling.  

Studien visar att bilden med fördel kan användas som en ny akvititet, som patienten kan 

fortsätta med i framtiden visar studien. Patienter som har psykisk ohälsa förlorar förmågan att 

motivera sig själv enligt Lundin & Möller (2012) och tappar intresse för att tillfredställa 

basala behov. Genom att hitta en ny aktivitet,  som kan ge patienterna nya vanor samt att vara 

meningsfulla, motiveras deras inre drivkraft för att göra mer av det nya aktiviteten  menar 

Kielhofner (2012) vilket också bekräftas i resultatet i den föreliggande studien.  
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Enligt arbetsterapeuterna som intervjudes kan bildskapande ge en glädjefylld utmaning, samt 

ett konkret värde av en produkt. Det stämmer bra överens med ValMO-modellens 

värdedimensioner (Erlandsson & Persson, 2014), där både konkret och självbelönande värde 

kan finnas i bildskapandet. Patienten lär sig att utföra en aktivitet från början till slut och 

belönas med glädjen av utförandet.  

 

Det faktum att patienter genom den nya aktiviteten, bildskapandet, kan få struktur i vardagen 

och organisera sina tankar som stämmer väl överens med Pöllänens åsikt (2012) om den 

kreativa aktivitetens gynnande effekt på vardagsbalansen.  

Resultatet i föreliggande studie visar att den meningsfullhet och glädje som arbetsterapeuterna 

menar att patienterna upplever motiverar dem att forsätta sitt skapande som stämmer bra 

överens med tidigare forskning.  Eklund (2010) beskriver att en aktivitet som upplevs 

meningsfull är terapi i sig själv och kan med fördel användas inom den psykiatriska 

rehabiliteringen. Själva aktiviteten, skapandet, kan bidra till ett tillfredställande, meningsfullt 

och aktiv liv och meningsfullhet i sig är hälsobefrämjande enligt Eklund (2010).  

   

Genom skapandet får patienten kontakt med sig själv, hittar djupa känslor som hen inte varit 

medveten om och kan se dessa känslor genom bilden, tavlan, visar resultatet av 

arbetsterapeuternas erfarenhet. Detta påtalas också av Wide (2005) som menar att kunna ge 

utlopp för sina känslor är i sig terapeutisk då patienten får möjlighet att  reflektera över sina 

bilder som en åskådare och leva ut sina känslor med kraftiga rörelser, färger, former.  

Arbetsterapeuterna i denna studie menade att användning av bild ofta startar en process hos 

den enskilda individen som kan ha rötter i det undermedvetna som ibland uppenbarar sig med 

starka känslor. Arbetsterapeuterna påpekade även vikten av proffesionella stöd patienten får 

från arbetsterapeuten som kan fånga upp och spegla känslor, reaktioner som en trygg bas 

under processen. Resultatet stämmer därmed överens med tidigare arbetsterapeutisk litteratur 

från Leuftstadius, Gunnarsson och Tjörnstrand (2010) som skriver om arbetsterapeutens 

ansvar om att kunna bemöta och hantera dessa starka känslouttryck i samband med processen.    

- Detta resultat i studien visar att utbildningen inom bild i olika former kan behövas för att 

kunna använda bild mer effektiv och kunna utnytta dess gynnande påverkan vid psykisk 

ohälsa. 

 

Resultatet visar även, att enligt arbetsterapeuterna kan patienten öva upp färdigheter i 

samband med bildskapande, både på det psykiska och det fysiska planet. Att skapa en bild kan 
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påverka patienten på flera olika nivåer; skapandet ger möjlighet för de att kommunicera med 

omgivningen på ett icke-verbalt sätt samt öppnar det upp nya vägar för att verbalisera känslor 

och tankar. Resultatet stämmer därmed överens med Leufstadius, Gunnarsson & Tjörnstrand ( 

2010) om skapande som ett bra uttrycksätt för känslor. Nya kanaler skapas till det omedvetna 

och patienten får möjlighet att förstå sig själv bättre genom att något som finns inuti blir 

synlig konkret på papper. Resultatet visar att bild är ett mycket bra redskap för att öppna upp 

kanalen i kommunikation, och med fördel kan användas inom den psykiatriska 

rehabiliteringen. Det stämmer väl överens med  LIoyd och Papas (1999) påstående om att 

skapande aktivitet hjälper  till att utveckla självkännedom, att öppna upp 

kommunikationskanalen och att främjar den terapeutiska relationen. Arbetsterapeuterna i 

denna studie menade att genom att använda bild kan patienten sätta ord på sina känslor och 

minnen som ger möjlighet till reflektion och förändring av ett icke-funktionellt 

beteendemönster. Detta påtalas även av Leufstadius, Gunnarsson & Tjörnstrand (2010) som 

även menar att kreativt skapande och bilden är ett nonverbalt sätt av kommunikation och det 

blir därmed lättare att förmedla känslor och behov genom bildanvändningen. En del av 

patienterna enligt arbetsterapeuter, använder många ord vid den verbala kommunikationen 

men innehållet återspeglar inte djupare känslor.  

Detta väcker ytterligare frågor för vidare forskning angående vilket samband den verbala och 

den icke verbala kommunikation har. Hur viktigt är det att patienten kan verbalt formulera 

sina känslor vid användningen av bild? Hur kan de patienterna som har språksvårigheter, till 

exempel pratar ett annat språk eller har en diagnos som påverkar språket ta nytta av 

bildanvändningen? Hur kan arbetsterapeuten hitta ett alternativ för att ge möjlighet för dessa 

patienter att uppleva bildens gynnande effekt så som att kunna bearbeta eventuella trauman, 

hitta nya tankemönster och nya sidor av sig själv? 

    

Arbetsterapeuter i denna studie beskrev olika uppfattningar om hur ska bilden användas för 

patienter med psykosdiagnos. Det saknas kunskap om vad gäller detta användningsområde. 

Kan arbetsterapeuten använda bild när patienten känner sig gränslös i sin närvaro? I vilken fas 

av psykos är användningen gynnande och hur kan arbetsterapeuten avgöra det? På vilket sätt 

kan psykos patienter dra nytta av bilden? 

 

 

Metoddiskussion 
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Studiens syfte var att beskriva arbetsterapeutens erfarenhet om bild som terapeutiskt medel 

inom den psykiatriska rehabiliteringen. Graneheim och Lundman (2004) betonar vikten av 

valet av lämpligaste metod för datainsamling, val av lämpliga deltagare, tillvägagångssätt 

samt datakvalitet för att studien skulle uppfylla kravet av credibility. Eftersom 

arbetsterapeuternas erfarenhet var efterfrågad, var en kvalitativ ansats med hjälp av intervjuer 

ett bra val för att samla in data (Kvale & Brinkmann, 2012). Deltagarnas hade olika bakgrund 

vad gäller bildanvändning inom rehabiliteringen. Några arbetsterapeuter hade gått utbildning i 

bildterapi och några saknade det  men det framgår inte i föreliggande studie vilken betydelse 

dette kan ha för användning av bild, vilket bör undersökas i framtiden. Arbetsterapeuterna 

använde även bild på olika sätt där några föredrog att arbeta med bild i gruppform, medan 

andra arbetade enbart med individuella terapier. På grund av deras olika bakgrund och 

erfarenhet av bildanvändningen anses resultaten som trovärdig (Holloway, 2005, Graneheim 

& Lundman, 2004). Antalet intervjuade arbesterapeuter var sju, vilket kan vara tillräckligt för 

en kvalitativ studie men för att öka trovärdigheten hade det varit lämpligt att intervjua flera 

deltagaren. Intervjuguiden som användes var tillräckligt flexibel för att individanpassa 

frågorna, vissa arbetsterapeuter behövde fler följdfrågor, andra svarade mer omfattande.  

Deltagarna intervjuades under samma förutsättningar vilket kan anses bidra till resultatets 

pålitlighet (dependability) (Graneheim & Lundheim, 2004).   

Analys och resultat har inte påverkats av att en intervju inte spelades in eftersom anteckningar 

om denna intervju uppfyllde kraven för relevant information, dock saknade återspegling av 

respontentens tonfall och betoning. Graneheim och Lundman (2004) betonar vikten av en 

trovärdig analys som ska göras tillsammans med flera författare av studier. Studiens författare 

har gjort analysen själv därför anses behovet av att styrka analysen och framkommen resultat 

med ett urdrag av analystabellen. För att ytterligare bekräfta studiens giltighet (confirmability) 

kan resultatet presenteras för deltagarna enligt Graneheim och Lundman (2004), vilket dock 

inte var möjligt inom ramen för denna studie.  

 

 

Slutsats 

 

Resultatet av denna studie visar att arbetsterapeuterna upplevde att för många patienter kan 

bild inom den psykiatriska rehabiliteringen betraktas som en ny meningsfull aktivitet som kan 

ge glädje och struktur i patienternas vardag. Aktiviteten kan positivt påverka både den 

känslomässiga, icke-verbala och den verbala kommunikationen; samt kan hjälpa patienterna 
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att hitta vägar till egna reflektioner och insikter om djupliggande drivkrafter, trauma och 

beteendemönster.  Skapandet kan starta en process, hjälpa den personliga utveckligen genom 

att förbättra och stärka individens självkännedom och självkänsla.  

Vidare forskning behövs för att kunna utveckla bildens olika gynnande effekt inom andra 

områden också.   
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