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Sammanfattning  
 
Inledning: Bildterapi/bildpsykoterapi är en metod där bildskapande används i terapeutiskt 
syfte. Bildterapi som metod återfinns inom olika psykoterapeutiska riktningar men den 
psykodynamiska teorigrunden är vanligast förekommande. På senare år har flera översiktstudier 
och RCT-studier om bildterapi som behandlingsmetod publicerats. Studier där klienter har 
kommit till tals och delat sina erfarenheter av metoden är än så länge mindre vanligt 
förekommande. Således är syftet med föreliggande studie att undersöka klienters subjektiva 
upplevelse av bildterapi inom en psykodynamisk terapi. 
 
Frågeställningar: Hur upplever klienter bildterapi inom en psykodynamisk terapi? Hur 
upplever klienter att bildterapi påverkar relationen till terapeuten? Hur upplever klienter att 
bildterapi påverkar förståelsen av sig själv? 
 
Metod: Studien baseras på intervjuer från fem kvinnor mellan 36 och 63 år som deltagit i 
bildterapi inom en psykodynamisk terapi. Intervjudata analyserades med hjälp av tolkande 
fenomenologisk analys. 
 
Resultat: Den terapeutiska alliansens hade stor betydelse och berodde enligt deltagarna främst 
på terapeutens professionalism och förmåga att skapa trygghet. Bildterapin upplevdes också 
som en metod som underlättade att uttrycka, bli medveten om och hantera känslor och som en 
metod som hjälpte deltagaren att släppa kontroll och komma förbi försvar. Att bilden 
synliggjorde både medvetna och omedvetna känslor och tankar på ett konkret sätt betonades av 
deltagarna. Slutligen visade resultatet att deltagarna upplevde att de fått en ökad självförståelse 
och förändrad självbild. Alla deltagarna i studien betonade dock det omöjliga med att i ord 
uttrycka allt det som bilderna kunde förmedla. 
 
Diskussion: Resultatet diskuterades bland annat utifrån andra terapiformer där stor vikt läggs 
vid att medvetandegöra, uttrycka och hantera känslor. Den terapeutiska relationen ansågs ha 
avgörande betydelse men tycktes inte i första hand vara ett resultat av bildterapimetoden. Att 
bilderna sparades och fanns tillgängliga för att senare kunna betraktas och samtalas om gjorde 
enligt deltagarna att den egna förändringsprocessen blev tydlig på ett konkret sätt. Slutligen 
diskuterades vikten av att klienters subjektiva upplevelser ges utrymme i forskningen. 
 
Nyckelord: bildterapi/bildpsykoterapi, klienters upplevelse, kvalitativ metod 
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Abstract 
 
Introduction: Art therapy/Art psychotherapy is a method in which image creation is used for 
therapeutic purposes. Art therapy as a method is found in different psychotherapeutic 
orientations, but the psychodynamic theory is most common. In recent years, several overview 
studies and RCT studies on Art Therapy as a treatment method have been published. Studies 
where clients have come to terms and shared their experience of the method are so far less 
widespread. This study aims to investigate clients' subjective experience of Art Therapy in 
psychodynamic therapy.  
 
Issues: How does the client experience Art Therapy in a psychodynamic therapy? How does 
the client experience the impact of Art Therapy on the relationship with the therapist? How 
does the client experience that Art Therapy affects the understanding of him or herself? 
 
Method: The study is based on interviews from five women between 36 and 63 years of age 
who participated in Art Therapy in psychodynamic therapy. Interview data were analyzed using 
Interpreting Phenomenological Analysis. 
 
Result: Therapeutic alliance proved to be of great importance and, according to the 
participants, was mainly due to the therapist's professionalism and ability to create security. Art 
Therapy was further perceived as a method that facilitated expressing, becoming aware and 
managing emotions and a method that helped the participant to let go of control and lessen the 
defence. The participants emphasized the fact that the image revealed both conscious and 
unconscious feelings and thoughts in a concrete way. Finally, the results showed that the 
participants’ expressed that they had gained self-understanding and changed their self-image. 
All the participants in the study emphasized the impossibility that in words to express 
everything that the images could reveal. 
 
Discussion: The outcome was discussed, inter alia, from other therapies where great emphasis 
is placed on consciousness, expressing and managing emotions. The therapeutic relationship 
was considered to be crucial but did not appear to be primarily a result of the Art Therapy 
method. The fact that the images were saved and were available for later consideration and 
discussion was, according to the participants, that their own change process became apparent in 
a visible way. Finally, the importance of giving space in research for clients’ subjective 
experience was discussed. 
 
Keywords: art therapy/art psychotherapy, client experience, qualitative method 
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1 Inledning 
 
Bildterapi/bildpsykoterapi är en metod där bildskapande används för uttryck och 
kommunikation tillsammans med en utbildad bildterapeut (SRBt). Bildterapi som 
behandling förekommer i Sverige bland annat inom psykiatrisk vård, psykoterapi, 
rehabilitering, stress- och smärtbehandling och traumaterapi.  

 
Psykoterapiforskningen och den mängd av översiktstudier som har gjorts hittills har inte 
kunnat visa på några stora skillnader i effektivitet beroende på metod (Wamphold, 2013).  
Den terapeutiska relationen och patientfaktorer som till exempel motivation och faktorer 
som kan knytas till terapeuten som bland annat hans eller hennes erfarenhet och kunskap 
har visat sig ha större betydelse än speciell terapimetod. Olika terapiformer tycks också 
passa olika människor olika bra (Sandell, 2004; Sandell, Clinton, Frövenholt & Bragesjö, 
2011). Rankanen (2016) antar utifrån den aktuella psykoterapiforskningen att bildterapi 
bör ha åtminstone samma chans som verbala terapier att visa sig vara effektiv. 
 
Alltfler större översiktsstudier och RCT-studier om bildterapi har publicerats under de 
senare åren. Orsaken till att människor söker bildterapi varierar. Målet kan vara ökad 
självförståelse, ökad känslomässig närvaro eller större social förmåga (SRBt). Bildterapi är 
en behandling som kan erbjudas inom psykos- och allmänpsykiatrisk vård likväl som 
inom den somatiska vården (van Lith 2016; Blomdahl, Gunnarsson, Guregård & 
Björklund, 2013; Zubala 2014). I Skandinavien har studier av bildterapi gjorts inom så 
skilda områden som inom behandling av personlighetsstörningar, psykosvård, 
depressionsbehandling och inom cancervård (Karterud , Rankanen 2014; Blomdahl 2017; 
Öster). Förutom studier som mäter symtomreduktion, återgång i arbete och liknande 
”hårda fakta” är det angeläget att även undersöka klienters subjektiva upplevelse av 
bildterapi. 
 
En ökad förståelse för klienters upplevelse av olika terapeutiska metoder är ett sätt att 
anpassa och vidareutveckla metoder att passa olika klientgrupper och att också förbättra 
den terapeutiska alliansen (Rankanen, 2014). Således är syftet med föreliggande studie att 
få en ökad förståelse för klienters upplevelse inom en psykodynamisk bildterapi. 
 

2 Teoretisk bakgrund 
 
Bildskapande är en form av kommunikation som kan ske på både en medveten och 
omedveten nivå. Den psykologiska teori som beskriver omedvetna sidor av människans 
fungerande är psykoanalysen varför en kort beskrivning av delar av dess teori är relevant 
att redogöra för. 

  

2.1 Psykoanalytisk teori  
 
 Psykoanalytisk teori har som dess mest centrala antagande teorin om omedvetna själsliga 

processer.  En stor del av människors känslor, föreställningar och fantasier antas inom 
psykoanalytisk teori inte vara medvetna för henne. Människor söker tillfredsställelse och 
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har behov av närhet, trygghet, självbekräftelse och gemenskap (Killingmo & Gullestad, 
2005). 

 
Människan ses som meningssökande och relationssökande. Inom psykoanalytiskt synsätt 
idag ses affekter som meningsbärande och att de har en kommunikativ funktion. 
Affekten kan vara medveten eller omedveten men ses alltid som en väg att förstå och 
utforska mening (Killingmo & Gullestad, 2005).  
 
Nutida psykoanalytisk teori utmärks av ett objektrelationsperspektiv. Begreppet 
objektrelationer syftar på inre representationer av mellanmänskliga relationer. Överföring 
är en psykologisk process som kan beskrivas som att patientens samlade relationella 
erfarenheter från tidigare i livet förskjuts till hans eller hennes inre bild av terapeuten. 
Motöverföring handlar om de medvetna och omedvetna känslor som väcks i terapeuten 
och som på motsvarande sätt speglar dennes samlade erfarenheter (Killingmo & 
Gullestad, 2005). Överföring och motöverföring handlar om alla tidigare erfarenheter 
och relationer som terapeut och klient var för sig och tillsammans har med sig i terapin, 
den samlade ”totala situationen” (Joseph, 1985). 

 
I psykodynamisk terapi är ett av terapeutens främsta arbetsredskap förståelsen och 
användandet av överföring och motöverföringsmekanismer. Att förstå och 
medvetandegöra patientens objektrelationer och internaliserade mönster och hur de 
yttrar sig i hans eller hennes aktuella relationer är ofta terapins mål (Killingmo & 
Gullestad, 2005).  
 
Winnicott’s teorier om ett ”övergångsområde” eller ”lekområde” mellan barnets inre och 
yttre realiteter har fått stor betydelse för bland annat bildterapin (Winnicott, 1971). 
Övergångsobjekten ser Winnicott som en första form av symbolbildning och 
övergångsområdet som en tidig ”plats” för kulturella och kreativa erfarenheter. Barnets 
lek, som en utveckling av tidigare övergångsfenomen, ses som en ”plats” eller ett område 
mellan vårdare och barn, där barnets inre och yttre verkligheter möts. Leken underlättar 
växt och utveckling och leder till byggandet av relationer. Den kreativa leken, barnets och 
senare den vuxnes, i det här sammanhanget bildterapin, ser Winnicott som besläktad 
med drömmen, där objekten får symboliskt värde, till skillnad från fantasi som handlar 
om önskeuppfyllande och ett alternativ till verkligheten. Lek handlar tvärtom om 
”görande”, relation och interaktion med den verkliga världen.  Winnicott såg leken som 
basen i kommunikation i psykoterapi och psykoanalysen som högspecialiserad form av 
lek. Psykoterapi beskrev han som två människor som leker tillsammans (Winnicott, 
1971).  
 
Kärnan i den psykodynamiska teorin, så som den beskrivs av Coughlin Della Selva 
(2006), handlar om att psykologiska störningar uppstår när känslor som upplevs som 
oacceptabla måste hållas borta från medvetandet. Att dessa känslor kan medvetandegöras 
och upplevas fullt ut menar man vara en väg till större psykisk hälsa och 
självförverkligande. Wennerberg (2013) beskriver hur individens tillgång till sina 
känslomässiga reaktioner och förmågan att förstå och reglera dessa är nödvändiga för att 
kunna identifiera och försöka uppnå sina livsmål. Psykoterapi handlar om återerövrandet 
av förmågan att bli medveten om och reflektera kring de egna känsloreaktionerna.  
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2.2 Bildterapi 

 
Bildterapi är ett förhållandevis ungt kunskapsområde. Bildterapins teoretiska rötter 
återfinns inom pedagogiska, konstnärliga och psykologiska skolor (Dalley, 1984). I USA 
beskrivs bildterapi på 1940-talet som specifik form av psykoterapi och senare som egen 
profession av pionjären och psykoanalytikern Naumburg (Wide, 2005). I England 
uppstod bildterapi bland annat som behandling för krigsskadade veteraner efter andra 
världskriget. Universitetsutbildningar till bildterapeut var inte etablerade i England förrän 
under 1980-talet (Case & Dalley, 2006). 

 
I Sverige organiseras bildterapeuter i Svenska Riksförbundet för Bildterapi (SRBt). 
Bildterapi/bildpsykoterapi beskrivs som en behandlingsform där bildskapande används 
för kommunikation tillsammans med en utbildad bildterapeut. Bearbetning sker både 
genom den skapande processen och genom det reflekterande samtalet om bilden, som 
sker i relationen mellan klient/grupp och bildterapeut (SRBt). För att arbeta som 
bildterapeut krävs både en konstnärlig och psykoterapeutisk utbildning, samt en 
integrering av dessa. Idag finns ingen legitimationsgrundad utbildning i bildterapi (SRBt) 
och det finns endast ett fåtal personer anställda som bildterapeuter (Blomdahl, 2017). De 
flesta som har utbildats till bildterapeuter fortsätter i sina grundprofessioner med tillägget 
bildterapeut. Bildterapeuter som söker legitimation, har valt att skaffa sig denna 
kompetens i en annan psykoterapimetod (Blomdahl, 2017) 
 
De teoretiska grunderna för bildterapi varierar även om en central teoretisk gren 
återfinns inom psykoanalysen (Dalley, 1984). Inom bildterapin finns dock ingen klar 
konsensus om de teoretiska grundvalarna eller den praktiska tillämpningen (Case & 
Dalley, 2006). För att beskriva den stora vidd som kan benämnas bildterapi har 
australiska forskare (van Lith, 2011) beskrivit ett kontinuum av praktiker. I den ena polen 
finns det individuella bildskapandet utan terapeutisk intention, vidare över studiobaserad 
bildterapi, utvecklande av konstnärlig förmåga till tillämpningar av mer strukturerade 
självuttryck. I andra polen finner vi individuell bildterapi, med fokus på läkning och 
personlig växt, och allra längs ut bildpsykoterapi med fokus på relation, insikt och 
förändring. 
 
Föreliggande studie behandlar bildterapi/bildpsykoterapi inom en psykodynamisk terapi, 
och med van Lith’s (2011) indelning med fokus på relation, insikt och förändring.  

 
I bildterapi på psykodynamisk grund betonas samma terapeutiska faktorer som inom 
verbal psykodynamisk terapi men med tilläget av det kreativa, bildskapande elementet 
och den skapade produkten, bilden (Case & Dalley, 2006). En enkel definition av 
bildterapi är att det är användandet av bild (eng.”art ”) eller andra visuella media i ett 
terapeutiskt eller behandlande syfte (Dalley, 1984). Bildterapi kännetecknas av att 
terapeut och klient arbetar tillsammans för att förstå innebörden av den av klienten 
producerade bilden. För många klienter kan det vara lättare att använda en form av icke-
verbal kommunikation och, genom att relatera till bildterapeuten, begripliggöra sin egen 
erfarenhet genom bildobjektet. Bilden utgör gemensamt fokus för analys och reflektion 
(Dalley, 1984). Bildens och bildskapandets funktion handlar om att erbjuda ett konkret 
medium genom vilket en person kan nå både medvetna och omedvetna uttryck och som 
kan användas i syfte för personlig förändring. Som ett konkret objekt fungerar bilden 
som minne av den terapeutiska interaktionen och processen (Dalley, 1984).  En viktig 
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aspekt av bilder, skapade i bildterapi, är att de kan bära mening på flera nivåer och spegla 
både den kontext de skapats i och också betraktats i, både av terapeut och klient. Att 
bilden är bärare av flera lager kommunikation är en central aspekt (Dalley, 1984). Att 
ingen bild helt fullt ut kan beskrivas i ord är också centralt i bildterapi (Schaverien, 1999). 
 
Schaverien (1999) betonar överföringens betydelse i bildterapi. Ett centralt antagande är 
att överföring sker till den av klienten producerade bilden.  Hon beskriver den triangulära 
relationen och överföringen mellan terapeut, bild och bildskapare. Ett annat utmärkande 
drag i bildterapi är att klienten genom den konkreta bilden, i vilken han eller hon har 
placerat delar av sig själv, får möjlighet till en form av självanalys eller distans. Den 
triangulära relationen klient-bild-terapeut innebär att både klienten och terapeuten 
relaterar utifrån sina egna subjektiva perspektiv till bilden. Överförings- och 
motöverföringsfenomen, både terapeutens och klintens relation till bilden och till 
varandra kan på så sätt bli tydliga i samtal och reflektion kring bilden (Schaverien, 1999).     
 

3 Tidigare forskning 
 

Sökning av tidigare forskning har gjorts i databaserna Cochrane Library, Pubmed, 
Psychinfo och AMED. Sökord har varit ”art therapy”, ”art psychotherapy”, 
”experience”, ”qualitative”, “interview” i olika kombinationer. Avgränsning har gjorts att 

inte innefatta studier på barn eller tonåringar och till studier publicerade innan 2000. 

 

3.1 Empiriska vetenskapliga studier 

 
I en översiktsstudie av totalt 120 studier av hur bildterapi används internationellt inom 
psykisk hälsovård mellan åren 1994 och 2014 identifierades fyra huvudområden; 
depressionsbehandling, behandling av borderline personlighetsstörning, schizofreni och 
PTSD. Syftet med studien förutom översikten i sig var att identifiera områden där 
bildterapipraktik saknades eller där ytterligare forskning krävdes för att utveckla och göra 
metoder tydligare och mer transparenta (Van Lith, 2016).   
 
I en översikt av 16 artiklar som behandlar bildterapi vid depression fann forskarna åtta 
terapeutiska teman som bildterapin visade sig handla om. Dessa teman var 
självutforskning, självuttryck, förståelse och förklaring, integration, symboliskt tänkande, 
kreativitet och sensorisk stimulering. Studien tyckte sig även kunna skilja på mer direkta 
bildterapeutiska metoder som riktade sig till beteende och metoder som riktade sig till 
klientens inre värld (Blomdahl m fl, 2013). Samma forskargrupp har i en studie med 
totalt 79 patienter med måttlig till svår depression, som fått individuell manualbaserad 
korttids bildterapi, visat signifikanta positiva resultat vad gällde minskade 
depressionssymtom, ökad självkänsla och arbetsåtergång (Blomdahl, 2017).  Tio deltagare 
intervjuades sedan om vad bildterapin hade betytt för dem. De centrala teman som 
framkom var att bildterapin möjliggjorde mötet med sig själv och sina reaktioner och gav 
möjlighet till nya perspektiv, upptäckter och självförståelse. Vidare menade forskarna att 
bildskapande och reflektion om bilderna underlättade en inre dialog och mötet mellan 
det uppenbara och det omedvetna. Bildskapande och beskrivning av upplevelsen 
synliggjorde självet och den egna situationen (Blomdahl m fl, 2017). En svensk studie 
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undersökte utfallet av korttids psykodynamisk bildpsykoterapi jämfört med verbal 
psykoterapi i en RC-studie med 39 kvinnor med depressiva symtom. Korttids 
bildpsykoterapi liksom verbal korttids psykoterapi visade sig reducera depressiva symtom 
i samma utsträckning vid en tre-månaders-uppföljning (Thyme, 2007). 

 
För att undersöka betydelsen av långtids- psykodynamisk individuell bildterapi för 
patienter diagnostiserade med borderline personlighetsstörning (N=17) genomfördes en 
studie inom en psykiatrisk öppenvård i Istanbul (Eren, 2014). Resultatet med skattning 
före och efter avslutad terapi visade på signifikanta minskade symtom av 
självskadebeteende, psykotiska symtom och impulsivt beteende vid avslutningen av 
terapin. Man fann även signifikant minskad användning av alkohol och medicin. 
Skattning av genomsnittlig funktionsnivå visade också signifikant ökning. Forskarnas 
slutsats var bland annat att långtids- psykodynamisk bildterapi fungerade väl för att 
minska symtom och öka funktionsnivå gällande arbete och studier. Man menade att den 
positiva terapeutiska relationen som uppnåddes i och med bildskapandet hade betydelse 
för de positiva effekter som uppnåddes för patienterna.  En kvalitativ studie av 29 
patienter diagnostiserade med borderline personlighetsstörning  
(Haeyen, van Hooren & Hutschemaekers, 2015) fann att bildterapi var en behandling 
som väl passade kärnproblemen för personer med diagnosen. Bildterapin visade sig vara 
ett sätt att nå större känslomässig medvetenhet och konstruktiv emotionell reglering. De 
fem teoretiska teman som ansågs vara effekten av bildterapin var; ökad sensorisk 
perception, personlig integration, ökad känslomässig/impuls- reglering, 
beteendeförändring och insikt/självförståelse. 

 
Bildterapistudier som undersöker subjektiv upplevelse av metoden är inte omfattande 
vad gäller deltagarantal. En finsk studie angående patienters upplevelse av bildterapi i 
grupp är ett undantag från detta. En kvalitativ innehållsanalys av 68 patienters berättelser 
resulterade i tolv teman. Centrala teman var insikt och ökad självförståelse, känsla av att 
bli sedd och förstådd, medvetenhet och stöd i att hantera känslor, ökad acceptans av det 
egna självet och ökad förståelse för andra (Rankanen, 2016). En kvalitativ studie som 
använde tolkande fenomenologisk analys, (Kirkman, Smith & Havsteen-Franklin, 2015) 
beskrev bildskapande som en värdefull metod att nå insikt i patienters upplevelser av 
kronisk smärta. Green och Young (2015) har i en kvalitativ studie med hermeneutisk 
fenomenologisk metod intervjuat sju före detta cancerpatienter som deltagit i terapi med 
visuella kreativa metoder och funnit ökad självförståelse och läkande upplevelser hos 
deltagarna.  

 
Bildterapiteori som bygger på psykodynamiska teorier ser den terapeutiska relationen 
som en central komponent i terapin. I en studie undersöktes den terapeutiska relationen 
och patienters upplevelser av att använda bildmaterial i en simulerad experimentell 
studie. Femtio-en kvinnliga studenter deltog i studien, där resultatet visade att ju tryggare 
relationen till terapeuten var desto mer positiv var upplevelsen av att använda 
bildmaterial, och tvärtom, ju större motstånd till terapeuten desto större negativ 
upplevelse av att arbeta med bildmaterialen (Corem, Snir & Regev, 2015). Tystnad i 
terapi kan undersökas bland annat för dess betydelse för den terapeutiska relationen. I 
syfte att förstå mer om klienters upplevelse av tystnad i bildterapi berör författarna 
påverkan på den terapeutiska relationen. En kvalitativ studie av 10 klienter fann klienters 
upplevelse av tystnad i terapi mer positiv och behaglig när bildmaterial för skapande 
fanns närvarande (Regev, Chasday & Snir, 2016). En studie som utvidgade begreppet 
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terapeutisk relation att även inkludera det faktiska rummet och platsens betydelse var en 
studie av Fenner (2011). I denna kvalitativa studie undersöktes totalt åtta klienter och sex 
terapeuters upplevelse via olika datainsamlingsmetoder som bildskapande, foto och 
verbala berättelser. I studien dras slutsatsen att djup anknytning och relation till rum och 
material erbjuder stöd i den terapeutiska processen både för klienter och terapeuter. 
 
Den bildterapeutiska forskningen har ökat i omfattning och bredd de senaste åren. Trots 
detta så saknas enligt van Lith (2016) klientperspektivet och deras röster och upplevelser 
i stor utsträckning. Relationen mellan klienters förväntningar och de uppnådda resultaten 
i bildterapier bör enligt van Lith (2016) undersökas vidare. 

 
I föreliggande studie kommer patienters subjektiva upplevelse av bildterapi, den 

terapeutiska relationen och den egna självförståelsen att undersökas.  

 

4 Frågeställningar 
 

Hur upplever klienter bildterapi inom en psykodynamisk terapi? 
Hur upplever klienter att bildterapi påverkade relationen till terapeuten? 
Hur upplever klienter att bildterapi påverkar förståelsen av sig själv? 
 

5  Metod 
 

Utgångspunkten för denna studie var att undersöka personernas upplevelser av 
bildterapi. Upplevelse är alltid subjektiv. Fenomenologi i forskningssammanhang 
fokuserar på att försöka förstå och beskriva människors livsvärld utifrån deras egna 
perspektiv. En kvalitativ intervjumetod valdes därför (Kvale & Brinkman, 2014). I 
den kvalitativa fenomenologiska intervjumetoden ligger fokus på den intervjuades 
livsvärld och på dennes beskrivning av vad hon upplever, känner och hur hon 
handlar (Kvale & Brinkman, 2014) 
 
Validitet inom kvalitativ forskning handlar enligt Kvale och Brinkman (2014) om 
hela forskningsprocessen och dess trovärdighet. Det handlar om inledande 
planering, intervjuer, tematisering, utskrift, analys och den färdiga rapporten. 
Reliabilitet handlar om forskningsprocessens noggrannhet, tillförlitlighet och 
reproducerbarhet. Reliabiliteten har enligt Kvale och Brinkman (2014) mycket att 
göra med moral och vad vi i vardagligt tal hänför till pålitlighet. Författaren till 
föreliggande studie är utbildad bildterapeut med psykodynamisk bakgrund och har 
lång klinisk erfarenhet av bildterapi med patienter, såväl enskilt som i grupp. Som 
terapeut har författaren tagit del av många patienters upplevelser av bildterapi 
vilket därför ingår som en del av författarens förförståelse. 
 
Kunskapen som eftersöks i föreliggande studie är subjektiv och handlar om 
deltagarnas upplevda livsvärld. Studien eftersträvar dock en reflexiv objektivitet där 
författarens kunskap, förförståelse och subjektivitet ingår. 
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5.1 Undersökningsdeltagare 

  

  
 Studiens författare tillfrågade initialt åtta legitimerade psykodynamiska terapeuter 

som även arbetade med bildterapi om de hade deltagare som kunde vara 
intresserade av studien. Urvalskriterier var att terapin skulle avslutats inom de 
senaste 18 månaderna. För övrigt stod det terapeuten fritt att avgöra om deltagaren 
var lämplig att tillfrågas. Till de terapeuter som trodde sig ha intresserade deltagare 
skickades information om studien via e-mail som de sedan i sin tur 
vidarebefordrade till de personer som ville delta i studien. Deltagare i studien var 
fem personer, alla kvinnor. Deltagarna var mellan 36 och 63 år, fyra 
yrkesverksamma och en studerande, tillika yrkesverksam. De arbetade och bodde 
antingen i storstad eller i mindre städer eller på landsbygd. Tiden i bildterapi har 
varierat mellan ett halvt och sju år. En deltagare hade fortfarande kontinuerlig 
kontakt med sin bildterapeut, en hade sporadisk kontakt vid behov och de övriga 
tre hade helt avslutat sin bildterapi ett år tillbaka i tiden. En deltagare betalade sin 
terapi helt själv, delvis med studentrabatt, de övriga betalade en del själva och en 
del via högkostnadskort, vårdavtal och företagshälsovård. Alla deltagare hade 
tidigare gått i samtalsterapi. Fyra hade aktivt sökt bildterapi och en deltagare hade 
efter ett tag blivit föreslagen bildskapande av och hos sin psykoterapeut. 

 

5.2 Datainsamlingsmetoder 

 
Studiens syfte var att beskriva upplevelser av bildterapi hos personer som gått i 
terapi hos legitimerad psykodynamisk terapeut. Till studien konstruerades därför en 
semi-strukturerad intervjuguide med öppna teman (bilaga1). Frågorna syftade till 
att informanterna så fritt som möjligt skulle beskriva upplevelser av 
bildterapimetoden i sig, den terapeutiska relationen och upplevelse av bildterapi 
och självförståelse. Intervjufrågorna utformades för att tillåta deltagaren tänka och 
associera fritt kring de teman som berördes. Den intervjuade uppmuntrades att ge 
konkreta exempel kring berörda teman. Följdfrågor ställdes under intervjun i syfte 
att få fördjupad förståelse för deltagarens mening och subjektiva upplevelse. Fokus 
för intervjun var att deltagaren så fritt som möjligt skulle kunna delge sin 
upplevelse av bildterapin varför frågornas ordningsföljd inte bedömdes vara av 
vikt. Guiden var samtidigt ett stöd för intervjuaren att fokusera på studiens 
frågeställningar och inte komma bort ifrån ämnet för studien.  

 

5.3 Bearbetningsmetoder  

 
Som analysmetod av materialet användes tolkande fenomenologisk analys (Smith, 
Flowers & Larkin, 2009). Teoretiskt bygger IPA på fenomenologi och 
hermeneutik. Fokus i metoden handlar om att forskaren är intresserad av att 
försöka förstå deltagarens förståelse av sin värld och sina erfarenheter. Utmärkande  
är att forskaren har som utgångspunkt det specifika enskilda, men där det 
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gemensamma likväl är av intresse. IPA börjar analysen i det beskrivande och rör sig 
mot det tolkande perspektivet. Man är således intresserad av att försöka förstå varje 
enskild deltagare, att belysa både likheter och olikheter mellan enskilda eller 
grupper. IPA förutsätter även ett tolkande moment där forskarens psykologiska 
kunskap och förförståelse blir synligt i analysen. Smith et al (2009) beskriver 
analysen som en dialog mellan forskaren, den kodade data och deras psykologiska 
kunskap. Intentionen är att beskriva och förstå respondenternas livsvärld i deras 
aktuella kontext. Betoningen i IPA ligger i de dubbla fokusen; deltagarens 
upplevelse och beskrivning av sin livsvärld och forskarens tolkning av detsamma. 
Slutresultatet av en studie utifrån IPA resulterar dock alltid i hur forskaren 
beskriver och tolkar deltagarens tankar och känslor av sin levda värld. 

 
Ljudinspelningen av varje intervju avlyssnades först flera gånger. Varje intervju 
bearbetades separat. Textmassan försågs med breda marginaler både i höger och 
vänsterkant. Vid en första genomläsning ströks meningsbärande ord och meningar 
och markeringar av kroppsliga gester och uttryck under i texten. Allt av intresse 
noterades i högerkant, även författarens tankar och idéer. En andra genomläsning 
resulterade i deltagarnas ord och initiala teman med deltagarens språkbruk i 
vänsterkant. Därefter formulerades teman på en något högre abstraktionsnivå med 
författarens ord men med ett vardagligt språkbruk, vilket i detta sammanhang kan 
beskrivas som ett ”psykologiskt basspråk” såsom Smith et al (2009) 
rekommenderar. Dessa sistnämnda ord fördes över i en ny lista, inklusive 
sidhänvisning till texten. Samma procedur gjordes i övriga intervjuer. Efter detta 
steg så arbetade författaren med orden och teman urklippa ur sitt sammanhang, på 
filttavla, för att konstruera gemensamma övergripande teman från alla fem 
intervjuerna. Olika grupperingar och teman prövades och diskuterades med 
kollega, som inte hade tillgång till ursprungsmaterialet, och handledare. Olika ord- 
och temagrupperingar sparades med hjälp av foton. Parallellt med detta 
konstruerades teman för varje enskild deltagare i syfte att inte förlora det specifika. 
Slutligen återstod fyra övergripande teman med ett antal möjliga underteman. 
Kontroll gjordes av att varje deltagares tema fanns representerade. 

 

5.4 Genomförande  

 
Sex deltagare kontaktades i den ordning som deras kontaktuppgifter blev kända för 
författaren, antingen via e-mail eller per telefon. Tid och plats för intervjun bokades 
enligt deltagarens önskemål. Den första intervjun betraktades som en provintervju då 
inklusionskriterierna avseende tid i terapi visade sig inte stämma. Två deltagare valde att 
intervjuas i sitt hem, två på sina respektive arbetsplatser och en i en lugn vrå på ett kafé. 
Den sist genomförda intervjun visade sig fortfarande ha kontakt med sin bildterapeut 
men utifrån studiens syfte bedömdes detta inte ha någon betydelse. 
Intervjuerna genomfördes under perioden april-juni 2017. Före intervjun 
informerades deltagarna åter igen om studiens syfte och samtyckesblankett skrevs 
under. Intervjuerna tog mellan 45-50 minuter och spelades in med hjälp av digital  
voice recorder. Inspelningarna transkriberades ordagrant, med markering av 
pauser, gester, tonfall och kroppsliga uttryck för att så långt möjligt behålla en 
närhet till själva intervjutillfället. Transkript och inspelning förvarades avkodade i 
låst utrymme och makulerades efter avslutad studie. 
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5.5 Forskningsetiska frågeställningar 

  
I föreliggande studie har de etiska frågeställningar som utarbetats av 
Vetenskapsrådet (2002) och som beskrivs av Langemar (2008) beaktats. I denna 
studie innebar det att deltagarna informerades muntligt och skriftligt om studiens 
syfte och upplägg (bilaga2). Det innebar även att deltagarna upplystes om 
möjligheten  att när som helst avbryta studien utan att ange skäl därtill. Deltagarna 
informerades om att allt material som samlades in endast skulle användas för 
forskningsändamål. Informerat skriftligt samtycke inhämtades (bilaga 3). Alla 
uppgifter har behandlats i enlighet med konfidentialitetskravet, där namn och andra 
detaljer som kan knytas till viss person anonymiserats.  Då studien var intresserad 
av den enskildes upplevelse kan olika citat hänföras till samma person. 
Konfidentialitet i detta avseende garanteras då personliga ordval och sätt att 
uttrycka sig i citaten har ändrats till ett mer allmänt språkbruk. Deltagarnas 
hänvisning till egna specifika omständigheter som kan knytas till plats eller person 
har förändrats. Namnen är fingerade. Konfidentialitet säkras även då den 
geografiska spridningen av deltagarnas hemort är mycket stor, det vill säga hela 
södra halvan av Sverige. Allt material förutom den färdiga studien skall förstöras då 
studien är avslutad. 

 

6 Resultat 
 

Analysen resulterade i följande temastruktur med tre huvudteman och totalt nio 
underteman. Varje undertema redovisas var för sig med citat från deltagarna. 
 
Den terapeutiska relationen   
 Terapeutens kunskap och professionalism 
 Terapeutens förmåga att skapa trygghet och tillit 
 Bilden som gemensam utgångspunkt – och relationsskapare 
 Bilden och bildskapandet underlättar relationen 
 
Med bilden som verktyg 
 Ett sätt att bli medveten om och uttrycka känslor 
 Ett sätt att komma förbi försvar och släppa kontroll 
 Bilden som konkret objekt och gemensam utgångspunkt 
 Det som inte går att beskriva med ord 
 
Den egna processen 
 En ökad självförståelse och förändrad självbild 

 

6.1 Den terapeutiska relationen 

 
Alla informanterna berättade i ett tidigt skede av intervjuerna hur avgörande den 
fungerande relationen och alliansen till terapeuten hade varit. Man uttryckte det som 
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något som man tog för givet och som närmast var självklart för att terapin skulle vara till 
hjälp för personen. Förklaringarna till varför relationen hade fungerat såg olika ut. Några 
informanter betonade terapeutens personliga och professionella egenskaper medan andra 
hänförde den fungerande relationen och arbetsalliansen också till bildterapimetoden i sig. 
Några informanter uttryckte den fungerande alliansen som en absolut förutsättning för 
att kunna känna sig fria både i måleri och samtal. Två underteman betonar terapeutens 
professionella och personliga egenskaper och två underteman hänför sig till 
bildterapimetoden. 
 

        6.1.1 Terapeutens kunskap och professionalism 

  
Alla deltagare har haft andra erfarenheter av psykoterapi vilket innebar att de 
automatiskt jämförde med tidigare upplevelser, både tidigare bildterapi och olika 
former av samtalsterapi. Anna som tidigare inte haft goda erfarenheter av 
psykoterapi hänvisade den goda relationen till terapeutens yrkesskicklighet.  För 
henne handlade professionalism bland annat om att hon inte behövde undra eller 
ta hänsyn till terapeutens privata liv. 

 
”… så jag tänker att det är det absolut viktigaste, att känna att det är en person som man, som jag 
kan lita på, som jag känner inte handlar om den personen själv..(terapeuten förf. anm.)…” 

 
Britta reflekterade kring att hon inte skulle kunna använda sig av sitt bildskapande i 
sin samtalsterapi. Hon menade att det är olika terapeutiska metoder och betydelsen 
av att terapeuten är kunnig i sin metod. Hon förutsatte en tydlig överenskommelse 
mellan terapeut och klient om hur terapin skulle gå till och vilka arbetsmetoder 
som terapeuten använde. 

  
”…ja, det handlar ju väldigt, väldigt mycket om vem man går till också. Jag skulle inte kunna 
måla hos den jag nu går i samtal hos. Det är ju inte hans medel.”  
 
Britta fortsatte och utvidgade resonemanget och konstaterade att relationen och 
alliansen var beroende av både terapeutens mer personliga egenskaper och hans 
eller hennes professionalism som bildterapeut. 
 
”Det är väl ju som i samtal, hur relationen känns och utvecklas liksom, för jag vet ju personer 
som jag aldrig skulle kunna gå och måla hos, så att jag tror att relationen betyder ju jättemycket 
även med bild och bildarbete.” 
 
Kunnigheten, vilket ökar tilliten, betonade Eva.  
 
”…och en kunnig person är ju förstås som har kunskap i måleri också…och inte bara...(samtal 
min anm.)…så de två formerna gifter sig med varandra där… terapin och måleriet verkligen/../ 
man har ju tillit till den människan.” 
 
Några informanter reflekterade över hur terapeutens fysiska och mentala närvaro 
och engagemang påverkade dem. Anna reflekterade här både över själva 
bildterapimetoden och över terapeutens professionalism och mentala närvaro. 
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”…att hon satt där och hade fokus på bara mig…på det sättet…det var en del av terapin att 
göra det på det sättet. Det hade varit annorlunda om hon hade gått ut och sagt att jag kommer in 
om en stund och ser vad du har gjort. Det hade liksom inte, alls på nåt sätt, varit på det sättet 
terapeutiskt./../”jag skapar och hon ser på när jag skapar liksom.” 
 

6.1.2 Terapeutens förmåga att skapa trygghet och tillit 

 
Alla deltagare berättade om betydelsen av ett tryggt och tillitsfullt klimat. Här betonades 
terapeutens personliga egenskaper snarare än bildterapimetoden i sig. Deltagarna höll 
fram egenskaper som man värdesatte och dessa blev en del i förklaringen till varför 
relationen fungerat. Anna kände sig omhändertagen i att inte behöva hämta färg och 
material själv. 

 
  ”…hon servade liksom, så det kändes väldigt omtänksamt...”  
 
Britta betonade terapeutens stil som underlättande för henne att åter komma igång 
i bildterapi. 
 
”…och hon var ju väldigt inkännande och naturlig så det var ju rätt så lätt att komma igång 
med bild ige”/../”om jag var i nån känsla eller så, så var hon väldigt följsam där, och det tyckte 
jag om.” 

 
Terapeutens förmåga att skapa trygghet och tillit uttrycktes på många olika sätt . 
Eftersom deltagarna sökte sig till bildterapi av olika anledningar och hade olika 
problemområden så beskrevs också de områden som handlade om trygghet och 
tillit olika för deltagarna. Alla betonade dock vikten av att kunna känna tillit till 
terapeuten. Anna satte det som nummer ett i sin terapi där också känslan av att inte 
känna sig bedömd och värderad ingick. 
 
”Jag hade otroligt stor tillit till min bildterapeut. Det tror jag väl kanske var den mest avgörande 
delen i det hela. Att jag aldrig förr har känt på det sättet, överhuvudtaget, total tillit och 
ickevärderande och ickebedömmande.” 
 
Cecilia beskrev vikten av att inte känna sig dömd och vad det gjorde med hennes 
förmåga att våga måla ”fult”. I hennes beskrivning av friheten och tilliten låg latent 
vetskapen om det ”fula” som något hon önskade kunna uttrycka. 
 
”Jag kände mig väldigt fri, jag kände mig aldrig dömd, och sen kände jag ju inte heller att det 
måste bli fint liksom/../” och att det finns fula bilder… och jobbiga bilder…” 
 
Cecilia gjord även en koppling mellan de ”fula” bilderna som kunde komma fram 
med tiden, relationen till terapeuten och hur hon kände inför sig själv. 
 
”… och det är okej( fula bilder förf. anm)/../det kanske gör relationen/../alltså jag kände mig 
mer att det var okej att vara jag liksom”/../”senare litade jag mer på terapeuten, alltså jag 
kände henne ju inte i början.” 
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Britta beskrev en ordlös tillit som hon behövde för att komma över sitt motstånd 
mot att måla svåra saker. Hon konstaterade också att tilliten inte är självklar och att 
den kan ta tid att utvecklas. I hennes fall kände hon snabbt tillit till sin terapeut. 

 
”…hur ska det kännas att måla detta, ja då kände man ju stödet utan att hon behövde säga 
något, är det någonstans jag ska måla nåt så måste det ju vara här, kunde jag känna liksom, och 
så vågar man, och jag känner väldig tillit till henne snabbt och det är inte självklart, jag tänker 
att det kan ta tid.” 
 

          En av deltagarna hade tidigare inte provat bildterapi men hade en känsla av att det 
skulle passa henne. Hon visste därför inte vad som väntade henne. Disa 
konstaterade att hon kände trygghet över att terapeuten var i samma rum när hon 
målade men tycktes samtidigt uppskatta att terapeuten inte hade allt fokus på 
henne hela tiden. Disa uttryckte ambivalens i att något var (för ?) privat men att 
hon ville och behövde dela detta med terapeuten. Tiden och vanan vid metoden 
tycktes hjälpa henne. 

 
” Terapeuten befann sig på olika ställen, ibland bakom mig, ibland jobbandes med saker, ibland 
vid sidan, hon svarade alltid på mina frågor, men var väldigt passiv under tiden jag målade, det 
var väldigt tryggt att ha henne i samma rum.”/../”…sådär att man kände att man hade en 
åskådare till privata saker, samtidigt som jag ju ville dela det med henne, för jag behövde 
det/../men det lärde jag mig under tidens gång.” 
 

6.1.3 Bilden som gemensam utgångspunkt - och relationsskapare 

 
Bilden som gemensam utgångspunkt för seendet, att tillsammans betrakta och 
reflektera kring bilden, var viktigt för deltagarna.  Betydelsen av att ”dela” en bild 
och en upplevelse framhölls av flera deltagare.  Den gemensamma startpunkten för 
terapisessionen kan antas påverka relation och arbetsallians. Britta nämnde den 
ensamhet som hon kunde känna när hon inte förmått förmedla sig med ord. 

 
 ”På nåt sätt kan det kännas som man  ibland blir lite mer ensam i en samtalsterapi, om man 
inte kan prata om saker. I Bildterapi kan du få upp det där och då är det kanske någon annan 
som ser det även om du inte kan säga vad det är kanske eller.” 
 
Även Disa framhöll  aspekten av att ”dela” där hon jämförde med alla relationer i 
livet. 
 
 ”Det är väl det där att dela upplevelsen, som egentligen i hela livet, att det blir alltid bättre att 
dela upplevelsen med någon.. och att prata om bilden och dela den med någon.” 
 
Deltagarnas sätt att utrycka sig om sina terapeuter kan tolkas som att de lade vikt 
vid det gemensamma och det delade och att detta var relationsskapande. De valde 
ord som ”tillsammans” ”båda två”, det vill säga ord som saknar hierarki eller 
inneboende statusmarkörer. Cecilia pratade om bilden som gemensam 
utgångspunkt: 
 
”…och så kan vi titta på det båda två.” 
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När Eva berättade om hur det var att reflektera gemensamt med terapeuten över 
en bild som hon själv hade målat så tycktes det kännas för henne som om bilden 
gjorts av dem tillsammans.  

 
 ”Att titta på en bild som man har gjort, tillsammans med någon, få höra vad den säger, jo men 
man har ju tillit till den människan också såklart.” 
 
 

6.1.4 Bilden och bildskapandet underlättar relationen 

 
Bildskapandet och det aktiva elementet i sig kommenterade en deltagare som något 
som underlättade både relationen och den gemensamma förståelsen. För Eva stod 
metoden i sig i centrum som ett sätt att underlätta relationen mellan henne och 
terapeuten. Hon beskrev att hon kände sig mindre spänd och att den kravfyllda 
önskan om gemensam förståelse mildrades för henne. Hon beskrev också att hon 
kunde koncentrera sig på måleriet som för henne var mindre kravfyllt än att 
formulera sig verbalt. 

 
 ”Om jag inte hade målat (och bara samtalat förf.  anm.) så tycker jag att det mer blir en 
anspänning mellan mig och terapeuten där vi ska mötas och vi ska förstå varandra och sådär och 
nu släpper man det efter en stund och vi målar och vi ser vart det tar vägen.”/../”nu flyttar man 
fokus ifrån att nu ska vi två förstå varandra och så tittar vi här på färg och form.. det bryter det 
där liksom… i mitt fall det där kravfyllda att nu...” 

 

6.2 Med bilden som verktyg. 

 
Deltagarna i studien beskrev bildterapin som innehållande två huvudmoment, dels 
bildskapandet, dels samtalet och reflektionen tillsammans med terapeuten. Ofta inleds 
bildterapisessionerna med en stund av avslappning och fokus på ”här och nu”. 
 

6.2.1 Ett sätt att utrycka och bli medveten om känslor 

 
Att skapa och betrakta olika sorters bilder och sedan samtala om dem innebär för 
alla deltagare, på olika sätt, att bli medveten om, att uttrycka och att hantera 
känslor.  

 
En deltagare betonade aspekten av att bli medveten om det som tidigare varit dolt för 
medvetandet. Att bli medveten om känslor som deltagaren inte hade så nära tillgång till 
upplevdes alltid som något positivt även om det också kunde kännas svårt. Disa beskrev 
hur förvånad hon kunde känna sig och att upplevelsen och betydelsen av det upptäckta 
kunde variera för henne. 
 
”…det var som sagt svårt i början och jag var inte riktigt beredd på vad som skulle komma ut 
på papper. Det var ganska så häftigt att se vad som egentligen kom ut, att man lite grann 
målade, kanske sitt undermedvetna på många olika sätt, tyckte jag. Ibland banala och naiva 



 

 

18 

saker och ibland saker med verkligen tyngd i/../det är ju många lager, kanske lite grann som en 
lök, det är många lager av känslor och saker som kommer upp under tiden man pratar om 
bilden.”   
 
Hon fortsatte att beskriva hur valet av färg hjälpte henne i utforskande av känslor 
generellt och känslan av aggression speciellt. 
 
”…hur känns den känslan, vilken färg skulle du använda.. då blir det lite regression i allt 
möjligt när man sitter och målar och sånt/.. /att återuppleva den känslan som man känner då, 
hu, vad använder du för färg när du är arg, ta fram såna situationer och få ner känslan på 
papper.” 

 
Fyra deltagare hade aktivt sökt sig till bildterapi, antingen för att de hade erfarenhet 
av metoden eller för att de anade att den skulle passa dem. Det kan antas att de 
visste något om sina svårigheter att uttrycka sina känslor och att de därmed 
förutsatte att det fanns latenta känslor under de manifesta. Deltagarnas problem 
och fokus i terapin var dock olika. Någon hade större behov av självutforskande 
medan andra kände sig mer begränsade i sitt självuttryck. En del beskrev hur 
värdefullt det var att bara få ge utlopp för sina känslor. Cecilia beskrev både hur 
omedveten hon kunde vara av sina känslor men också att de blev tydliga när hon 
såg vad hon hade målat.  

 
 ”För mig är jag ju säker på att jag inte hade nått mina känslor lika bra (i samtal – min anm) 
eftersom jag, jag började gråta ibland i terapin, det hade jag inte gjort nån annan stans, just för 
att det kan bli så slående att se, men shit, jag har ju jätteont, eller, alltså man ser ju på bilden, oj 
vilken ensam liten person som sitter där i mitten./../ jag tror att det nådde in… och kanske att 
jag nådde ut.” 
 
Att bildterapi i hög grad handlar om känslor verkade alla deltagare vara överens 
om. Känslan av lättnad i sig betonades av några deltagare. Lättnaden beskrev Anna 
trots att känslan också ibland var förknippad med sorg. Liksom andra deltagare 
beskrev hon att det ibland inte handlar om annat än att få avbörda sig en känsla 
men att det i sig värderas högt. 
 
”…vissa gånger har det inte behövt vara så mycket mer, jag kände mig alltid väldigt lättad när 
jag gick därifrån oavsett vad jag kanske gjort, kanske ledsen och så ibland för att det var 
någonting som hade kommit upp men.” 

 
Disa upplevde en känsla av lättnad efter att hon hade målat, som att något tungt 
hade lyfts från henne. Bildens symboliska uttryck beskrevs i konkreta ordalag.  
 
”… väldigt befriande…när jag var klar kände jag…åh!.skönt…nu kan jag ta bort det, den 
tegelstenen är inte min lämgre. Jag kände mig alltid, nästan alltid lite lättare när jag gick 
därifrån, för det blev så konkret liksom, inte bara ord.” 
 
Alla deltagare hade ett förhållningssätt till färg och form där dessa subjektivt kunde 
översättas till sinnesstämningar och känslor. Disa försökte ta reda på mer om sin 
känsla och dess kvaliteter genom att fundera kring färgval. Hon letade efter hur 
hon kunde beskriva den underliggande känslan, och associerade detta sökande till 
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något regressivt. Hon verkade även se sig själv lite på avstånd, med perspektiv, och 
ställde sig själv frågor utifrån det perspektivet. 
 
Hur känns den känslan, vilken färg skulle du använda (hon talar om sig själv i tredje person. 
förf anm)/…/då blir det lite regression i allt möjligt när man sitter och målar och sånt.” 

 
Britta målade en del även hemma för sig själv. Hon var van vid färg och form. För 
henne blev inte bara färgvalen självklart symboliska. Hela hennes språk färgades av 
förbindelsen mellan hennes känsla och estetiskt-konstnärliga tekniker.  
 
”…om man säger med fält och möten och känslor liksom.” 
 
Det var ofta inte så lätt att skilja på känslor och tankar. För en deltagare som också 
målade en del på egen hand var färgerna och den konstnärliga vanan vid materialen 
dock en hjälp i att uttrycka sig. Hon hade fortfarande kontinuerlig kontakt med sin 
terapeut. Hon var den som tydligast lyfte fram sina svårigheter i terapin. 
 
 ”…att få någonting utanför sin kropp som man kan prata om, men som är då, helst skulle vara 
styrt av mina känslor och inte hjärnan så mycket…och det är väl det svåra, att bara släppa fram 
känslorna.” 
 
Anna konstaterade att det viktigaste i hennes terapi var att arbeta med och att 
hantera sina känslor, samtidigt som det var något som hon upplevde hon hade 
särskild hjälp av med bildterapi. 
 
 ”…alltså det är det stora, att hantera känslor.” 
 

6.2.2 Ett sätt att komma förbi försvar och att släppa kontroll 

 
Bildterapi upplevdes av alla deltagare som en metod som underlättade att komma 
förbi försvar av olika slag. Upplevelsen av att släppa en del kontroll, genom att 
måla och skapa bilder var samstämmig. Kontrollförlusten upplevdes som något 
positivt. Måleriet kunde väcka både förvåning över vad som kom ut på papperet 
och en känsla positiv kontrollförlust. Anna beskrev det för henne befriande, att i 
förväg inte planera sitt måleri och att därmed inte veta vad som skulle bli av 
terapisessionen. 
 
”…att komma dit och sätta igång med en tom yta och sen alltid blev det nånting, utifrån 
ingenting så/../det bara hände liksom, att färgerna...inget nu ska jag tänka ut… bara lät det 
hända/../det som skedde det skedde liksom.” 

 
Eva uppskattade att perspektiven var nya för både henne och terapeuten. 
Prestation och vilja att vara duktig var ett försvar som många deltagare använde sig 
av. Eva betonade också svårigheten i att förändra prestationstendenserna och att 
det var ett problem som hon arbetade med men också att metoden hjälpte henne. 

 
”…ett perspekiv som varken hon eller jag hade kunnat förutse eller förutspå eller kontrollera eller 
någonting sånt, så det är nåt som sker där och då/../släppa det där tvånget att det skulle likna 
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någonting, att jag skulle styra min hand med hjärnan liksom, jag är inte färdig med 
det/../ibland så kände jag sådär att nä usch, jag vet inte vad jag ska rita, vad jag ska måla, 
men det var väldigt bra ändå, för då kunde man tänka färger, bara former…bara försöka 
slappna av och se vad som kom.” 
 
I bildskapandet under en session blev också tvekan, ambivalens, motstånd och 
försvar synligt för Britta, liksom viljan att nyansera ett fenomen. Hon kunde ändra 
och måla över. Hon framhävde och dolde företeelser, tankar och känslor som hon 
inte ville eller kunde vara tydlig med i terapin. Samtidigt var hon medveten om att 
det ändå syntes i bilden och att det var en process över tid i vilken både hon själv 
och terapeuten deltog. 
 
”…så målar man över, men då syns det ändå i bilden, så det är ju mer en process, o nej, jag 
ångrar mig, jag ville dölja det där, eller jag ska inte…det ska inte va så tydligt./../ 
Jag dämpar den här färgen eller kompenserar det här...jag använder mycket färger för att 
balansera upp.” 
 
Deltagarna uttryckte medvetenhet om sin prestation både i vardagslivet och 
specifikt i måleriet. Tre deltagare framhöll sina problem med att prestera och vara 
duktiga. Disa kopplade sitt sätt att förhålla sig i bildterapin och sitt sätt att måla till 
sina problem i arbete och vardagsliv.  

 
 ”…det var svårt att måla utan prestation, i allt man gör, allt jag har gjort under många år har 
varit prestationsbundet, så det var svårt att måla fult/../jag kände att, är det så här hon har 
tänkt,(terapeuten, min anm.) jag var så upptagen med att prestera i stället för att bara göra, men 
det släppte sen efter några gånger.” 

 
Ibland hade deltagaren svårt att beskriva vad som hände under bildterapin. 
Motstånd och försvar kunde kännas och vara närvarande både i själva 
skaparprocessen och sen i samtal och reflektion tillsammans med terapeuten. Britta 
visste och ville närma sig de svåra frågorna och var på ett intellektuellt plan 
medveten om sitt motstånd och svårigheten att ta tag viktiga frågor. Britta 
reflekterade över var hennes motstånd syntes starkast, i det konkreta eller de 
abstrakta bilderna, och var hon hade lättast att gömma sig.  
 
”…är det ett väldigt svårt ämne eller bild så, ah nu är den där, man vill nästan inte ta i det, då 
är det ju mycket svårare, då fastnar man lite och sådär (i samtalet om bilden- min anmn). 
/../jag ville gärna måla abstrakt…att inte behöva bli konkret…för mig är det lättare att 
gömma mig i abstrakta bilder – fast nja, det är lite både och egentligen.. för abstrakta bilder kan 
också bli jättestarka liksom…det är otroligt svårt att beskriva.” 

 
Kontrollförlusten innebar för Cecilia att mer blev synligt och kunde lyftas upp i 
terapin än om hon samtalat. Hon uttryckte det som att det adderades mer till 
bilden som hon inte själv hade varit medveten om eller själv hade planerat att måla. 
 
”…det kommer med lite saker man inte har valt när man målar.” 
 
 De deltagare som tidigare har haft erfarenhet av samtalsterapi sade sig ha sökt 
bildterapi för att de tyckt sig fastna i ord och intellektualiserande. Det hade upplevt 
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en prestation i att hitta de rätta orden av tankemässig förståelse och medvetenhet. 
Att kunna uttrycka i bild det som man på ett intellektuellt plan vet men som ändå 
kändes fastlåst var viktigt för många. Anna beskrev att orden ofta flöt för lätt och 
att orden fungerade som ett intellektualiserande försvar för henne. 

 
”…för att jag är helt enkelt ordens människa.. och jag fastnade i det liksom/../jag fick hjälp 
med att inte prata bort tiden i börja/../men det känns ju som orden, blää, de tar över liksom, 
man hittar inte heller alltid, det finns inte alltid ord.” 

 
Både Britta och Anna tyckte att samtalsformen kunde styra dem i fel riktning. 
Anna kunde känna en känna en outsagd men styrande agenda i samtalet. Hon 
betraktade inte samtalet på samma sätt förutsättningslöst som verbal terapi. Britta 
kände ibland att hon ”trasslade in sig” i samtal och att det blev fel. Disa hade fokus 
också på kroppen. Hon berättade att hon haft stor hjälp av att samtidigt med 
bildterapin också syssla med en speciell form av träning och kroppsmedvetenhet. 
Även hon beskrev sig i sammanhanget ha alltför lätt med orden och 
intellektualiserande försvar. 

 
”…alltså på nåt sätt fortplanta dom tankarna man har genom sin kropp i stället för genom sim 
mun. Det tyckte jag var väldigt förlösande” 

 

6.2.3 Bilden som konkret objekt och gemensam utgångspunkt 

 
En speciell omständighet och utmärkande för bildterapi, som alla deltagarna nämnde, var 
den skapade bilden, den konkreta produkten. Att bilden finns kvar över tid och att den 
blev ett synligt bevis på att en bildterapisession har ägt rum sågs som speciellt. Att det 
påföljande samtalet därmed fick en gemensam utgångspunkt upplevdes som mycket 
positivt av deltagarna. Flera deltagare beskrev bilden eller bilderna de hade målat som 
sina egna inre föreställningar eller inre objekt gestaltade på papper eller målarduk. Att 
bilden är konkret och går att ta på och titta på beskrev flera deltagare som en fördel när 
det var svårt att prata. Att det visuella kan vara lättare att förstå betonade Disa. 
 
”…att få ner det på pränt, det är visuellt mycket mycket lättare att förstå.” 
 
Cecilia betonade också det konkreta och uttryckte det som att hon hade kvar sitt 
samtal. Cecilia exemplifierade hur bilden hjälpte henne att förstå viktiga saker om 
sig själv.  

 
”Det tycker jag är så häftigt med bildterapi,  att ha kvar sitt samtal… för det har man inte om 
man bara har pratat/.. /jag insåg efter ett tag att mina barn var med på alla mina bilder utan 
att jag tänkte att jag målar dit dem och det vet jag inte om jag hade kommit på om jag bara 
pratat…det blir i alla fall väldigt tydligt när man ser det på bilderna.” 
 
Att backa rent konkret och att på så sätt få en överblick och se sin bild på mer 
distans är ett fenomen som deltagarna automatiskt översatte till sitt psykiska liv och 
varande i vardagen. Det handlade för många om att få distans till sina problem, att 
få perspektiv och en större helhet. När Disa betraktade sin bild på avstånd så 
hände även något med hennes syn på sin situation och saker som händer. 
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”…bara det där att backa fyra steg och se helheten i sin bild/../det hände nåt med tydligheten, 
väldigt klart, alltså det blir väldigt lättare för mig och få en helhetssyn på saker som händer, 
händelser eller situationer eller.” 
 
Eva hade även hon hjälp av den faktiska bilden. Hon kunde bokstavligt och bildligt 
talat ta i sina problem och sin ångest och se den på ett annat sätt. 

 
”…man lägger ut nåt och det blir någonting konkret framför dig på bordet och sen, det blir ett 
konkret ting, du kan ta i dem såhär, papperet, tavlan/../det var bra att få det utanför sig själv 
och att få det på papper så där…och sen när där man tittar på det och tolkar det så kan man få 
en helt ny syn på sitt problem eller sin ångest eller sin otillräcklighet eller vad det nu var.” 

 
Bilden är den gemensamma utgångspunkten, som både terapeut och klient 
betraktar, och som sådan startpunkten för reflektion och frågor från båda håll. 
Deltagarna beskrev hur svårt det ibland kunde vara att förstå bilden och sig själv. I 
bildterapin ”lånar” terapeuten ibland bilden och berättar vad han eller hon ser. 
Anna som tidigare hade känt sig missnöjd i andra terapier värdesatte terapeutens 
försiktiga frågor och tolkningar.   

 
”…för då fick jag ju frågan (av terapeuten förf. anm) vad ser du i bilden, eller vad står det här 
nu för, och då försökte jag verbalisera och beroende på hur det gick, inte alltid jag kunde se, men 
faktiskt ibland kunde jag ju, jag hade ingen aning och då var det ju så att jag inte fick något 
direkt svar men jag fick ju ändå nån liten hjälp/.. /hon (terapeuten förf. anm)) kunde säga, men 
jag ser det och det vad det nu kunde vara.” 
 
Den gemensamma blicken och den delade erfarenheten i att betrakta en bild som 
deltagaren har skapat betonades speciellt av Britta. Att gemensamt se har ett värde, 
trots att hon kanske inte kan förstod vad hon hade målat. 
 
”I bildterapi är det någon annan som ser även om du inte kan säga vad det är eller och det är 
lättare att få distans till det.”         

 
Två deltagare lyfte upp perspektivet av när terapeutens tolkning och frågor kring 
bilden kändes främmande. Britta, som hade en tidigare bildterapi bakom sig att 
jämföra med, beskrev i mycket försiktiga, närmast omvända ordalag, samtalet om 
bilden.  

 
”Ibland frågade hon mig (efter att jag målat förf. anm) vill du säga nåt du tänker på eller ser i 
bilden eller så men oftast sa hon någonting först. I början tyckte jag att det var lite svårt men 
efterhand gjorde det mig ingenting för jag kunde behålla min bild eller det jag upplevde parallellt , 
så jag kunde ta det efter…men annars kan jag säga att risken är att man tappar bort sitt eget – 
om hon säger sitt först. Inte störande men lite annorlunda.” 
 
Hon fortsatte med att nyansera det hon tidigare sagt. 
 
”Men terapeuten var väldigt noga med att säga att det var hennes bild, hon la det inte på mig, jag 
kände inte att jag var tvungen att hålla med om det utan att det var hennes, och vad jag såg 
kunde vara något annat.” 
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Britta reflekterade även över att bildterapeuten testade en tolkning och i det också 
lämnade ut en del av sina egna känslor och tankar men bestämde sig för att se 
vinsten i terapeutens sätt att reflektera kring bilden 
 
”Jag tyckte det var modigt av henne på något sätt/../ofta är det ju så att andra ser det man själv 
inte ser för att man har försvar och så vidare:” 

 

6.2.4 Det som inte går att beskriva med ord 
 

Deltagarna beskrev att känslor syns på bilderna men att de ofta inte gick att 
beskriva med ord. Bilderna talade enligt deltagarna för sig själva och då var orden 
överflödiga. Eftersom flera deltagare tidigare hade haft erfarenhet av andra, verbala 
terapiformer så jämförde de automatiskt med dem. Anna konstaterade: 

 
 ”…man hittar inte alltid de rätta orden (i samtal förf. anm.), så går liksom inte att beskriva 
vissa saker, de är ju ordlösa så.” 
 
Också Britta hade upplevt svårigheten att sätta ord på sina känslor och hade hittat 
ett sätt att komma förbi orden. 
 
”...bildterapin gjorde ju att mycket kunde komma ut, för det är otroligt svårt att sätta ord på allt 
som jag sa. Med bilden kunde det komma ut ändå.” 
 

 Cecilia talade om det som varit omedvetet och som blev synligt i bilden men som 
var ordlöst. 

 
”…det är som det kommer ut nåt som man kanske inte kan sätta ord på.” 
 
När den faktiska bilden hade blivit till så reflekterade Disa över att det fanns 
utrymme att prata om själva upplevelsen och processen av att ha målat en bild. Det 
kan tolkas som att utrymmet växte då både ord och bild finns tillgängliga samtidigt. 
 
”…ibland så pratade vi inte så mycket om bilden, bara upplevelsen av att ha målat den och hur 
det kändes för att bilden i sig sa det som behövde sägas på nåt sätt.” 
 

6.3 Den egna processen 

 
Alla deltagare beskrev bildterapin som en väg till fördjupad självförståelse och att det är 
en process som tar tid. Bilderna som sparas under terapins gång blev ett konkret sätt att 
förhålla sig till terapiprocessen och sågs också som ett synligt bevis för förändring, då 
deltagarnas upplevelse av sina bilder ofta förändrades med tiden.       
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6.3.1 En ökad självförståelse och förändrad självbild 

 
Anna beskrev hur bra det kunde kännas när bildprocessen gav henne en upplevelse 
av att förstå på ett djupare plan. 

 
”…inte så att jag fick veta liksom att den bilden står för det här eller det här, men just att titta 
på några bilder som skapas efter varandra… oj…aha…visste jag inte.” 

 
Disa berättade om svårigheten att ibland förstå bilden i sig och nödvändigheten av 
att prata om bilden, för att förstå och fördjupa. Hon beskrev aha-upplevelsen med 
stort välbehag. 

 
”.Saker som man har målat men som man kanske inte riktigt förstår varför man har målat men 
som blir klart under samtalets gång, klarare/../gör också att jag får perspektiv…och 
insikter…eller aha-upplevelser…eller det väcker frågor...och när man kommer på den där 
känslan av att man faktiskt förstår det då kan man känna så där...aah …” 
 
Förvåning kunde vara en startpunkt som förändrade tankemönster och perspektiv. 
Cecilia beskrev hur förvånad hon kunde bli av att ha målat in personer hon kände i 
bilderna utan att alls ha varit medveten om det. 
 
”… och oj, målade jag den människan.” 
 
Att få höra något från terapeuten som deltagaren inte kunde räkna med eller själv 
tänkt på kändes för Eva positivt. Det kan tolkas som att hon på så sätt får hjälp i 
en kreativ och nytänkande process Eva hade upplevt det flera gånger i terapin. 
 
”…när vi pratar om bilden efteråt, man blir alltid lite förvånad/../då kan man få ett nytt 
perspektiv på det och hon ser det också från ett annat håll/../sen får man höra någonting som 
man inte alls hade räknat med, då blir man också lite… men det är lite upplyftande på nåt 
sätt/../man får någon annans syn på sitt problem eller sin bild som gör att man tänker i nya 
spår, nya banor.” 

 
Att utveckling och förändring handlar om tid framhöll flera deltagare. De talade  
om det speciella med bildterapi,  att bilderna kunde plockas fram efter en längre 
period.  Flera bilder i en process, hjälpte klienten och terapeuten att se mönster och 
viktiga teman. Anna såg processen och att självförståelsen och den egna 
utvecklingen behövde tid på sig. 

 
”Det var ju så att jag gjorde bilder och vi pratade om de bilderna och såg på bilder efter typ några 
gånger och la dem bredvid varandra och det var ju inte så att jag fick svar utan det var ju 
samtalet som var det viltiga men det tog ju liksom inte i stunden jag kom på saker utan det var ju 
efter en tid/../ Då hade vi tittat på bilderna efter några år och det var ju som väldigt fascinerande 
att se, och så mindes hon vilka bilder som hade målats i olika skeden liksom. Det hjälpte mig att 
se utvecklingen hos mig själv.”. 

 
Cecilia framhöll också att hon kunde gå tillbaka och titta på sina bilder med 
avstånd både i tid och rum. Hon gav även ett exempel på möjligheten att sörja i 
efterhand 
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”...det som syns…ja alltså…man har alltid lättare att förstå sig själv efter ett tag, kanske när 
man är utanför krisen eller vad det är…då kan man gråta över det i efterhand.” 
 
Bildernas betydelse och vad Cecilia såg i dem kunde förändras över tid. Hon 
belyste detta och att avstånd i tid och rumslig distans ökade möjligheten att förstå 
och sätta samman företeelser i sitt liv. 
 
”…vi har plockat fram bilder från ett år tidigare eller två år tidigare och då har jag sett saker 
som jag inte såg när jag målade dem…man ser proportioner…man ser det på ett annat 
sätt…både när man sätter sig ner eller ser på avstånd och när det går en tid/../ jag tror inte att 
jag lika lätt hade kunnat koppla ihop saker som hände ett år med saker som hände senare, för 
mig var det jätteviktigt att vi kunde gå tillbaka och titta och se en utveckling kanske – faktiskt.” 

 
Disa påminde om processen och hur den manifesterade sig i bildterapin och om de 
frågor hon kunde ställa sig vad gällde färg och form, som symboler för de 
skeenden eller inre problem terapin handlade om. 

 
”…det är en process…under arbetets gång…det som manifesterar sig i färger/../hm, jag undrar 
varför jag gjorde bakgrunden grön…blått däruppe i hörnet, varför gjorde jag det.” 

 
Cecilia beskrev den färdiga bildens betydelse och jämförde med den verbala terapi 
hon hade erfarenhet av. Hon belyste hur hon både kunde se sig och sina tankar 
och känslor i själva bilden och i terapeuten och dennes reaktioner. 

 
”…och sen att man får någon slags spegel/../jag målar ju på nåt vis mina tankar…känslor 
...och om jag går och bara pratar med nån så kan jag ju bara spegla mig i den personens reaktion 
eller frågor.” 
 

7 Diskussion   

7.1 Metoddiskussion 

 
Då föreliggande studie avsåg att belysa klienters subjektiva erfarenheter av bildterapi 
valdes en kvalitativ metod och en forskningsintervju så som den beskrivs av Kvale & 
Brinkman (2014). Tolkande fenomenologisk analys (IPA) valdes, vilket är en metod inom 
psykologisk forskning som intresserar sig för att försöka tolka och förstå den subjektiva 
meningen av människors erfarenheter av ett visst fenomen. Intentionen är även att så 
långt möjligt förstå människors erfarenhet med deras egna ord och begrepp snarare än i 
förväg givna kategorier. Det är viktigt att förstå att fenomenologisk forskning i grunden 
alltid är en tolkande process, där forskaren och den aktuella kontexten ingår. Avsikten är 
att så i detalj och på djupet försöka förstå den enskilda deltagarens mening och 
erfarenhet varför det inte är någon nackdel att undersökningsgruppen är liten (Smith, 
Flowers & Larkin, 2009).  
 
Urvalet till studien gjordes delvis av de behandlande terapeuterna, vilka i sin tur 
rekryterades av författaren, vilket innebar att deltagarna i studien utgjorde en speciell 
grupp. Terapeuterna valde deltagare som man trodde var intresserade av att berätta om 
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sina erfarenheter. Vi kan anta att dessa erfarenheter i hög grad har varit övervägande 
positiva och det är möjligt att klienterna upplevdes som ”lyckade fall” av terapeuterna. 
Således har det sätt som deltagarna rekryterades på troligtvis haft påverkan på studiens 
resultat, bildterapin har upplevts övervägande som en metod med egna kännetecken och 
som passat deltagarna i studien.  Eftersom syftet med studien inte var att undersöka utfall 
av bildterapi bedömdes dock dessa omständigheter inte vara av allt för stor betydelse. 
 
Intervjuerna skedde på olika platser; i deltagarens hem eller på deras arbetsplatser och en 
intervju ägde rum i offentlig miljö. Var av en av dessa platser påverkade de inblandade 
personerna på olika sätt, både intervjuaren och de som blev intervjuade. Det kan till 
exempel tänkas att intervjuaren var mer försiktig eller ville ”förstå mer” i den 
intervjuades hem och att den offentliga miljön gjorde båda parter mer återhållsamma. 
 
Studiens fokus var de enskilda deltagarnas upplevelser och erfarenheter av bildterapin de 
deltagit i. I föreliggande studie förfogade författaren över ett stort mått av kunskap, både 
teoretisk och praktisk, av det undersökta fenomenet, det vill säga bildterapin som 
terapeutisk metod. Detta innebar att författarens förförståelse har färgat tolkningen av 
informanternas svar, till exempel när studiens författare ”kände igen” det som berättades. 
Även om intentionen var att under arbetets gång kunna ”parantessätta” kunskap och 
förförståelse, i linje med fenomenologins tankesätt har detta inte varit helt möjligt (Smith 
et al 2009). Att författaren i grunden hade intresse och en positiv attityd till bildterapi, 
innebar troligtvis att deltagarna påverkades och ”tonade in” denna positiva attityd. I 
produktionen av den kunskap som föreliggande studie utgjorde har dock strävan varit en 
”reflexiv objektivitet”( Kvale & Brinkman, 2014). 

 
Analysen av data var studiens författare ensam ansvarig för. Tematiseringen har 
diskuterats med en kollega och psykoterapeut, utan egentlig kännedom om bildterapi, vid 
två tillfällen. Analysen av materialet påverkades ofrånkomligt av författarens 
förförståelse, till exempel i att sortera materialet på ett sätt som kändes igen från egen 
praktik eller kunskap. Kvalitativa studier i denna omfattning kan inte sägas vara 
generaliserbara i traditionell mening men har stort värde i fråga om överförbarhet. Kvale 
& Brinkman (2009) talar om ”analytisk generalisering” som handlar om en väl överlagd 
bedömning av resultaten av en studie, i form av vägledning i en annan eller liknande 
situation. Psykodynamisk teori och teorier i bildterapi användes i analysen av data i 
studien för att till exempel förstå deltagarnas erfarenheter av det som de uttryckte då de 
talade om att ”lura” försvaren, eller för att förstå hur bildskapandet understödde den 
terapeutiska relationen och ”lekområdet” med Winnicotts (1981) terminologi. 

 

7.2 Resultatdiskussion 

 
Syftet med studien var att få en ökad förståelse för klienters upplevelse av bildterapi 
inom en psykodynamisk terapi. Resultatet, beskrivet i temat ”med bilden som verktyg” 
visade att deltagarna i studien såg bildterapin som ett sätt att uttrycka och bli medvetna 
om känslor. Deltagarna beskrev metoden som ett sätt för dem att släppa kontroll och att 
komma förbi försvar. Man beskrev även det speciella med att de egna tankarna och 
känslorna gestaltades i en konkret bild och en synlig produkt som fungerade som en 
gemensam utgångspunkt i samtal och reflektion tillsammans med terapeuten. Vad gällde 
frågan om ”den terapeutiska relationen”, det andra huvudtemat, framträdde tydligt 
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aspekter som kunde knytas till terapeuten, som till exempel kunskap och värme och de 
aspekter som handlade mer om metoden i sig, det vill säga hur den terapeutiska alliansen 
gynnades av bildskapandet. Att bilderna sparades över tid och att deltagaren därför 
kunde, rent konkret, gå tillbaka och få ett synligt bevis på en utveckling och en process 
hör till det tredje huvudtemat, ”den egna processen”. Deltagarna i studien beskriver en 
ökad självförståelse i att via bild och reflektion kring bilden se på nya sätt utifrån andra 
perspektiv, bokstavligt och bildligt. Förändringsprocessen som kunde ske under en 
terapisession, från att vara koncentrerad på själva skapandet av en bild och sedan backa 
ifrån bilden och betrakta den med en annan distans och ur ett annat perspektiv, beskrevs 
av deltagarna. Förändring och utveckling beskrevs även i det längre tidsperspektivet då 
bilder kunde plockas fram och visa på utveckling eller få ny betydelse efter en längre tid. 
Resultatet diskuteras utifrån de tre huvudteman som studien beskrivit. 

 
Bilden som verktyg 
Att bildterapi var ett sätt att uttrycka och bli medveten om känslor var ett centralt tema 
som deltagarna förde fram. De kvalitativa studier om bildterapi och klienters upplevelse 
som tidigare nämnts (Haeyen et al, 2015, Kirkman et al, 2015, Eren, 2014) beskriver alla 
resultatet av känslor och affekter, utryckt på olika sätt, som viktiga teman. De beskriver  
också att bildterapin ”möjliggjorde mötet med sig själv och sina reaktioner” (Blomdahl 
2017) och en ”medvetenhet om och stöd i att hantera känslor” (Rankanen, 2016). Att bli 
medveten om, att närma sig, uttrycka och förstå sina känslor och reaktioner är centralt i 
många psykoterapiformer. Coughlin Della Selva (2006) beskriver i den psykodynamiska 
korttidspsykoterapin som hon företräder, med utgångspunkt från Freud och 
psykoanalysen, hur smärtsamma känslor och tankar som framkallar ångest hålls borta 
från medvetandet. Alla psykoterapeutiska tekniker i den nämnda korttidspsykoterapin 
handlar om att medvetandegöra och uttrycka tidigare omedvetna känslor i syfte att på ett 
mer ändamålsenligt sätt hantera dem. Wennerberg (2010) beskriver ur ett relationellt 
perspektiv samma centrala fråga i psykoterapi; att bli medveten om och kunna hantera 
sina känslor. Deltagarna i studien tycks alla mer eller mindre se det som självklart att de 
egna målen i terapin handlar om att kunna uttrycka, förstå och hantera sina känslor. 
Deltagarnas beskrivning av bildterapin som ett sätt att ”lura” sig själva och att släppa 
kontroll och komma förbi försvar är ett fenomen som framkommer i studien men som 
inte har lyfts fram i andra studier. Medvetenheten om att ”lura” försvaren, och 
nödvändigheten därav, kan bero på att flera deltagare automatiskt jämförde med verbal 
terapi och sina egna erfarenheter i tidigare terapi. Möjligtvis finns också en större 
psykologisk medvetenhet om försvar och försvarsmekanismer bland individer som har 
erfarenhet av någon form av psykoterapi.  
 
Att gemensamt betrakta en bild innebär också att dela något som kommer inifrån 
klienten, i den terapeutiska situationen, men som han eller hon har konkretiserat i en 
bild. Winnicott (1981) beskriver mellanområdet där klient och terapeut leker tillsammans. 
I bildterapi kan mellanområdet sägas bli mycket tydligt så som metoden är utformad och 
beskriven av deltagarna i den här studien. Flera deltagare lyfter fram fenomenet av att 
göra de egna inre problemen synliga i en konkret bild. Att terapeuten också delar med sig 
av sitt inre i upplevelsen av bilden ser en deltagare som både modigt och berikande för 
hennes möjlighet till förändring och nya perspektiv. 
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Den terapeutiska relationen 
När det gäller frågan om hur bildterapin påverkade relationen och den terapeutiska 
alliansen så tycks frågan vara delvis fel ställd. Alla deltagare betonade på ett tidigt skede i 
intervjuerna att alliansen var av stor betydelse. Alliansen sågs främst som en förutsättning 
för bildterapi snarare än som ett resultat av metoden vilket framgick tydligt i fyra av 
intervjuerna. De teman som beskrev alliansen handlade dels om faktorer som rörde 
terapeuten, dels om teman som gick att hänföra till själva bildterapimetoden. Det 
viktigaste resultatet gällande terapeuten handlade om professionalitet i vid bemärkelse; 
kunskap och förmåga att skapa ett tryggt klimat. Att terapeuten upplevdes som varm, 
följsam och empatisk betonades även. Detta är faktorer som också nutida terapiforskning 
beskriver som utomordentligt viktiga (Sandell, 2004, Sandell m fl 2011, Wampold, 2013) 
Att terapeutens egenskaper och kunnande är viktiga faktorer har däremot inte varit 
föremål i de studier om bildterapi som funnits att tillgå. En studie som i någon mån 
anknyter till temat är en experimentell studie som tidigare nämnts (Corem et al, 2015) där 
man visade att ju tryggare relation klienten hade till sin terapeut, ju lättare hade de 
klienterna att använda sig av bildmaterial i terapisituationer. 
 
Trots att fyra av fem deltagare tycktes förutsätta en fungerande allians för att alls delta i 
bildterapin så kan deltagarnas beskrivning av bilden som gemensam utgångspunkt och 
deras sätt att uttrycka sig, tolkas ha betydelse för alliansen. Att ha en bild, som klienten 
har skapat, som blickfång och fokus i det terapeutiska samtalet innebär en speciell 
situation. Flera deltagare i studien använder ordet ”vi” som signalerar ett jämbördigt 
förhållande mellan terapeut och klient. De beskrev till exempel hur ”vi tittade 
tillsammans” och ”vi får se var det tar vägen”. Det gemensamma seendet har undersökts 
och problematiserats av Isserow (2008). Han påpekar att den triangulära relationen 
klient-bild-terapeut och förmågan att dela erfarenhet är ett fenomen som psykodynamisk 
bildterapi bygger på och tar för givet men som springer ur barnets utveckling och 
relation till modern (vårdnadshavaren), i att först betrakta och se modern till att dela 
seende och uppmärksamhet utanför sig själv. 
 
En deltagare framhöll att metoden i sig underlättade den terapeutiska relationen i det att 
hennes bildskapande under sessionen gjorde henne mindre spänd och kraven i att förstå 
sig själv och göra sig förstådd minskades. Att bildterapi och bildskapande underlättar en 
positiv terapeutisk relation och fungerade som en god hållande faktor är inte bara en 
slutsats av denna studie utan framgår också av tidigare nämnda studie av långtids 
bildterapi för personer med personlighetsstörningar (Eren, 2014).  

 
Den egna processen   
Den egna processen som tema handlar om frågor som har med förändring att göra. En 
viktig aspekt i bildterapi som framhålls av deltagarna är att den egna processen och 
utvecklingen blir synlig och konkret. Som en deltagare uttryckte det ”man har kvar sitt 
samtal”. Få bildterapistudier behandlar klienternas egna upplevelser och beskrivningar av 
metoden varför liknande resultat ej har hittats. Bildterapimetoden underlättar för klienten 
att få överblick och distans vilket är en omständighet som alla deltagare har framhållit. 
Distans, överblick och perspektiv förändras både under själva bildterapisessionen, mellan 
tillfällen och över längre tid. Deltagarna beskrev hur det rent faktiska och rumsliga 
perspektivet förändrades och hur detta fick en symbolisk och överförd betydelse i sätt att 
förstå sig själv och sin situation. Att jämföra sitt eget perspektiv och sin förståelse av en 
bild och det bilden kan tänkas symbolisera tillsammans med en bildterapeut är centralt i 
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bildterapi. Bildterapin påverkade enligt föreliggande studie självförståelsen på ett positivt 
sätt. Det faktum att bilderna fanns kvar, och att det skapades distans i tid under och 
mellan sessioner gav nya perspektiv och självförståelse. Ett annorlunda resultat, men inte 
motsägande, förs fram i den refererade studien av Blomdahl m.fl. (2017). De undersökte 
klienters erfarenhet av bildterapi och ser som det mest signifikanta resultatet förståelsen 
och betydelsen av klientens inre dialog, en sorts tur-tagning mellan bild och bildskapare, 
och bildterapins användbarhet i att underlätta den dialogen. I linje med den aktuella 
terapiforskningens rön (Sandell, 2004, Sandell m fl., 2011, Wampold, 2013) antar man 
dessutom att den processen, av en inre dialog med bilden i fokus, troligen äger rum 
oavsett teoretisk inriktning av bildterapin.  
 
Flertalet av bildterapistudier under senare tid har koncentrerats kring nytta och resultat 
av bildterapi kopplat till specifika diagnoser. De resulat som då framkommer handlar ofta 
om minskade symtom, (Blomkvist, 2017) ökade coopingresurser (Öster ) större 
impulskontroll (Eren, 2014) och liknande ”hårda” fakta. Rankanen (2016) är en av de 
forskare som tydligt framhåller vikten av att vid sidan av ”hårda fakta” också beskriva 
klienters upplevelser av bildterapi, både metoden i sig och dess möjliga resultat. Även om 
den terapeutiska processen och dess påverkan är sammanflätade menar hon att de 
verksamma faktorerna i bildterapiprocesser måste studeras på samma sätt som de 
studerats i verbala terapier.  
 

7.3 Förslag till fortsatt forskning 

 
Denna studie syftade till att undersöka fem klienters subjektiva upplevelse av bildterapi. 
För att få en djupare förståelse krävs studier som fokuserar både på kvalitet och 
kvantitativa studier av utfall. Det är värdefullt att förstå mer om de verksamma faktorer 
som kan kopplas till det specifika med en metod som bildterapi där kroppslig aktivitet, 

kreativt skapande och psykoterapeutiska samtal möts. 
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Bilaga 1 
 

Intervjuguide 

 
Presentera mig och studien.  (Psykoterapeututbildning, St:Lukas, Ersta Sköndal högskola. 
Klienters upplevelse av bildterapi.  Skriftlig info. Samtyckesblankett. Några intervjufrågor men 
intresserad av din berättelse – så du kan berätta väldigt fritt.) 
 
Fakta om respondenter. (Ålder, kön, arbete/sysselsättning, kostnad) 
 
Fakta kring terapin . (När påbörjat/avslutat. Antal sessioner. Anledning att sökt 
terapi/problemet) 
 
1 Kan du berätta hur det kom sig att du gått i just bildterapi?  
(Känt till innan? Hur fått erbjudandet? Valt? Bara det som erbjöds? Sökt just 
bildterapeuter/metoden i sig, gått förr?) 
 
2 Kan du berätta lite om hur din bildterapi gick till? 
(Form- många aspekter; material, teman, rummet, tystnad/samtal under tiden, längd sessioner 
m.m?) 
 
 Upplevelser av måleriet: 
 3 Hur upplevde du själva måleriprocessen? Kan du berätta? 
 (Hur var det första gången- blev det annorlunda sen, varje session 
 lätt/ svårt komma igång, prestation m. m) 
 ”Positiva känslor” (kreativitet/flow -   medveten om terapeutens närvaro, i dig själv…?)  
 ”Negativa” känslor (Motstånd/Försvar -  målade du det du ville?, hur fri kände du dig..? 
                        ( teknikmässigt – känslomässigt )) 
 
Upplevelser av reflektion/samtal: 
4 Hur var det för dig att reflektera och samtala om bilden..? Kommer du ihåg ngt 
speciellt exempel? 
(Hur såg ni tillsammans…? Berättade du? Tolkningar? Andra/nya perspektiv?  
(motstånd/försvar/insikter, tänkte/kände du ibland ngt i bilderna som du valde att inte säga? 
Överraskad, självklart, oväntat?) 
 
5 Om du inte hade målat utan bara samtalat – hur hade det varit tror du…? 
(kan du föreställa dig hur det hade varit utan bildmaterialet, hade det varit skillnad?) 
   
Relationen mellan dig och terapeuten – och bilden: 
6 Hur kändes det att prata om din bild med terapeuten? Hur skulle du beskriva 
relationen till din terapeut? 
(Var bilden en tillgång/hinder i samtalet med terapeuten. Trygghet/öppenhet – såg du saker du 
inte ville säga? Förändrades relationen mellan er när du målat och ni samtalat om din bild? 
Närhet/avstånd/gemensamt fokus…?) 
 
Relationen mellan dig och ditt inre - och bilden: 
7 Hur var det att titta på dina egna bilder? 
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(positiva/negativa känslor, kritik/prestation, förvåning, bekräftelse, upptäckter, alla 
upplevelser/känslor du minns, självbilder, insikter....?) 
 
 
8 Efter att en tid har gått sedan du avslutade bildterapi..? Vad tycker du att bildterapin 
har gett dig? 
(Har erfarenheten av att ha gått i bildterapi lämnat några tankar, funderingar. Gör det sig 
påmint på nåt sätt eller ligger det i bakgrunden. Nåt du använder dig av i nuet, i vardagen? 
 
9 Något annat, något som jag inte frågat efter, andra tankar? 

TACK! 
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Bilaga 2       
 
Information om studien, ”Klienters upplevelse av Bildterapi inom en Psykodynamisk  
Terapi”. 
 
 
Bakgrund och syfte. 
 
Bildterapi kan vara ett komplement eller alternativ till verbal psykoterapi. Bildterapi bygger 
teoretiskt på konst, estetik och psykologi. Bildterapi är en relativt ung psykoterapimetod och 
det finns ännu inte så mycket forskning på metoden. 
 
Syftet med den här studien är att undersöka och beskriva klienters upplevelse av bildterapi. 
 
Förfrågan om deltagande. 
 
Vill du delta i studien och berätta om dina upplevelser av bildterapi? Meningen är att få veta 
mer om hur bildterapi inom en psykodynamisk terapi kan upplevas av klienten.  
 
Hur går studien till? 
 
Studien kommer att bygga på ett mindre antal intervjuer med deltagare som har gått i och 
avslutat en bildterapi med en psykodynamiskt orienterad terapeut. 
 
Hantering av data och sekretess. 
 
Intervjuerna kommer att spelas in och skrivas ut i text. Band och text förvaras i så att ingen 
obehörig kan ta del av dem. Det kommer inte att vara möjligt att identifiera vilka som deltagit i 
studien och all presentation av data sker på gruppnivå ( i enlighet med Personuppgiftslagen 
1998:204). 
 
Frivillighet. 
 
Medverkan i studien är helt frivilligt och du kan när som helst och utan särskild förklaring 
avbryta din medverkan. 
 
Ansvarig för studien. 
 
Studien genomförs inom ramen för Psykoterapeutprogrammet 90hp, Ersta Sköndal Högskola, 
S:t Lukas Utbildningsinstitut. 
Karin Deines 076-825 67 37, e-post: karin.c.deines@gmail.com. 
Handledare är universitetlektor, Dr., Jennifer Strand, 031-786 42 81, e-post: 
jennifer.strand@psy.gu.se  
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36 

Bilaga 3     

Informerat samtycke   
                   

 
 
 
 
 
 
 
Jag har informerats om studiens syfte och upplägg, fått tillfälle att ställa frågor och fått dem 
besvarade och samtyckt till deltagande i studien. 
 
 
Jag kan när som helst och utan särskild förklaring ta tillbaka detta samtycke. 
 
 
Jag samtycker till att delta i studien och till att personuppgifter om kontaktuppgifter, ålder och 
kön behandlas i enlighet med den information som framgår av informationsbladet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum och ort:____________________________________________________ 
 
 
Underskrift:______________________________________________________ 
 
 
Namnförtydligande:_______________________________________________  

 
 


