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Sammanfattning 

 

Inledning: Syftet med studien är att undersöka bildterapeuters upplevelser av vad 

som kännetecknar behandlingen med patienter vid psykotiska tillstånd.  

 
Frågeställningar: Vilka interventioner använder bildterapeuter i klinisk 
behandling med patienter vid psykotiska tillstånd? Hur har den bildterapeutiska 
metoden betydelse för den psykoterapeutiska behandlingen? 

 

Metod: Studien baseras på semistrukturerade intervjuer med fem bildterapeuter 

med erfarenhet av behandling med patienter vid psykotiska tillstånd. Intervjuerna 

spelades in och bearbetades enligt tematisk analys.   

 

Resultat: Resultatet beskriver fem bildterapeuters upplevelser av vad som 

kännetecknar behandlingen med patienter vid psykotiska tillstånd. Två 

huvudteman framträdde med tre respektive fyra underteman. Det första belyser 

interventioner bildterapeuten tillämpar; egen delaktighet i bildskapandet, föreslår 

teman och stödjande interventioner. Det andra handlar om betydelsefulla faktorer 

vid behandlingen där bildterapin; synliggör och bearbetar inre upplevelser, 

möjliggör en väg till verbalisering, fungerar som en hjälp i verklighetsorienteringen 

och erbjuder avlastning från det psykotiska lidandet.   

 

Diskussion: Resultatet diskuteras utifrån bildterapeuternas upplevelser om vad 

som kännetecknar arbetet med patienter vid psykotiska tillstånd. Interventioner 

och betydelsefulla faktorer diskuteras i förhållande till olika teoretiska 

referensramar. Tankar om metoden tas upp, samt att det krävs mer forskning 

inom det bildterapeutiska området för att befästa metodens betydelse i 

behandlingen av patienter vid psykotiska tillstånd, inte minst utifrån krav på 

evidens.  

 

Nyckelord: bildterapi, psykoterapi, psykotiska tillstånd  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Abstract  

 

Introductions: The aim of the study is to investigate art therapists’ experiences of 

what is working in the treatment of patients with psychotic disorders. 

 

Issues: What interventions art therapists use in clinical work with patients with 

psychotic disorders? How is the art therapeutic method significance for the 

psychotherapeutic treatment? 

 

Method: The study is based on semistructured interviews with five art therapists 

with experience of treatment with patients in psychotic disorders. The interviews 

were recorded and then processed using thematic analysis. 

 

Result: The result describes five art therapists' experiences of what characterizes 

the treatment with patients in psychotic disorders. Two main themes emerged in 

the study with three respectively four subtopic. The interventions applied by the 

art therapist´s own involvement in the artcreations, it´s supportive interventions 

ant it´s proposed themes. The other theme is important factors in the treatment; 

such as visualizing and processing the patients inner experiences, it´s path to 

verbalization, it´s aid in reality orientation and reliefing effect from psychotic 

suffering. 

 

Discussion: The result is discussed based on the art therapists’ experiences of 

what is active in the work with patients in psychotic disorders. Interventions and 

important factors are discussed in relation to different theoretical frameworks of 

reference. Thoughts on the method are addressed, and that more research is 

required in the art therapeutic field to consolidate the importance of the method 

in treatment of patients in psychotic disorders, not least based on requirements 

for evidence. 

 

Keywords: art therapy, psychotherapy, psychosis or psychotic disorders 
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1 Inledning 

I alla kulturer och sedan tidernas begynnelse har människor uttryckt sig genom 
bild, dans och musik för att läka kropp och själ (Grönlund, Alm & Hammarlund, 
1999). De konstnärliga terapiformerna som sker i samspel med terapeuten bidrar 
till estetiska upplevelser och fysisk aktivering (Gerge, Ranch & Rudstam, 2010). 
Det finns vetenskapligt stöd för att terapiformerna utgör viktiga komplement som 
metod i det psykoterapeutiska arbetet (Hass-Cohen & Carr, 2008). 
 
Bildterapi är en terapiform där patienten, tillsammans med en bildterapeut, genom 
olika konstmaterial får möjlighet att uttrycka vad som kan vara svårt att verbalisera 
och hantera medvetet (Svenska Riksförbundet för Bildterapeuter, 2018). För 
patienten kan behandlingen upplevas konstruktiv och lustfylld, som en kreativ lek 
samtidigt som den sker inom ram för en strukturerad psykoterapeutisk metod. 
Syftet är att främja kommunikation, utveckla en terapeutisk relation samt öka 
insikt och självkännedom hos patienten (Lloyd & Papas, 1999). Bilden blir det 
redskap som används för att nå en djupare kännedom om vad som orsakar en 
patients handlingar och psykiska tillstånd. Syftet är dessutom att erbjuda patienten 
möjligheter att kommunicera uttryck för psykisk smärta och ångest genom en 
konstnärligt skapande process (Englund, 2004). Den här uppsatsen 
uppmärksammar bildterapi som ett alternativ och komplement till annan 
psykoterapi för människor som drabbats av psykos, ett tillstånd som innebär ett 
kaos som är svårt att formulera i ord (Alm, 1999). Författarens intresse och 
erfarenheter av bildterapi med patienter vid psykotiska tillstånd har varit motivet 
för att genomföra studien. 
 

2 Bakgrund 

2.1 Teori 

2.1.1 Bildterapi som psykoterapeutisk metod  

De flesta bildterapeuter har en bildterapiutbildning som motsvarar grundläggande 

utbildning i psykoterapi, i dag finns i Sverige ingen legitimationsgrundad 

utbildning. De bildterapeuter som är legitimerade psykoterapeuter har därför valt 

att söka sig denna kompetens genom att gå en annan legitimationsgrundande 

psykoterapeututbildning. Bildterapeuter arbetar med människor i alla åldrar inom 

somatisk och i psykiatrisk vård, i psykoterapi och i själavård, i samband med 

specialpedagogik, rehabilitering, smärt- och traumaterapi. De flesta är anställda 

inom offentlig vård, med olika legitimationsgrundande yrkesbakgrund. Den 

bildterapeutiska metoden tillämpas som metod i den psykoterapeutiska 

behandlingen.  

 
Genom bildskapandet kompletteras den verbala kommunikationen och flera 
sinnen aktiveras när patienten får kontakt med tillstånd som är ordlösa (Gerge, et 
al., 2010). Känslor, tankar, minnen och föreställningar kan gestaltas i 
bildskapandet (Wide, 2005). Det psykoterapeutiska arbetet blir verksamt genom 
att bildskapandet kombineras med reflekterande och bearbetande samtal efter att 
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bilden målats färdigt.  Genom att uttrycka sig i bilder lämnar patienten konkreta 
avtryck i samtalet som stärker jagkänslan genom att de finns kvar och kan delas 
som erfarenhet i den fortsatta behandlingen med bildterapeuten (Englund, 2004). 
Från egna erfarenheter framhåller Kramer (1975) att bildterapeutens viktigaste 
funktion är att tillhandahålla en atmosfär där önskan om målande står över andra 
syften, att det är skapandet i sig som är det terapeutiskt värdefulla. Rollen som 
bildterapeut är här att vara en förbundsförvant i den skapande processen och att 
bistå patienten med tekniskt och emotionellt stöd (Kramer, 1975, s. 50).  

Den psykoterapeutiska behandlingen hos en bildterapeut sker vanligtvis i en lokal 
som är utrustad för skapande verksamhet, där det finns utrymme för patienten att 
välja mellan att stå vid en väggskiva alternativt sitta vid ett bord för att måla. 
Bildmaterialet består då av valmöjligheter när det gäller färger och papper. Färger 
varierar från flytande (vattenfärg, fingerfärg, plakatfärg) till fasta ( kol, 
torrpastellkritor, oljepastell) och papper varierar i olika kvalitet och storlek som 
patienten dessutom kan anpassa och klippa till på egen hand (Englund, 2004). 
Patienten erbjuds att måla, oftast under tystnad, ibland spelas musik utifrån en 
gemensam överenskommelse. När patienten målar är bildterapeuten närvarande 
och tillgänglig för teknisk hjälp men mest tyst observerande och fokuserad på 
patientens bildskapande. Winnicott´s begrepp mellanområde och övergångsobjekt 
(Winnicott, 1971) är grundläggande begrepp inom bildterapin (Grönlund et al., 
1999; Wide, 2005). Winnicott beskriver mellanområdet eller lekområdet som när 
det uppstår fungerar som ett inre rum mellan barnet och modern, (läs patienten 
och bildterapeuten), ett tillstånd som förenar barnet och modern i en känsla av 
tillit och trygghet. Det är ett område där fantasi, lek och kreativitet kan ges 
utrymme och där bildskapande kan ske. Inom bildterapin är tanken att bilden 
fungerar som det övergångsobjekt som kan laddas med känslomässigt material där 
representationer av inre erfarenheter och objekt uttrycks och synliggörs.  

Winnicott använde själv bildskapande som en kreativ metod i sitt arbete med 
barn, genom en lekfull, pedagogisk och diagnostisk metod ”squiggle game” 
(Winnicott, 1971). ”Squiggle game” syftar till att skapa kontakt mellan 
psykoterapeut och barn genom att psykoterapeuten påbörjar en enkel krumelur 
som barnet sedan fullföljer till en bild som beskriver något, barnet får sedan 
påbörja en teckning som psykoterapeuten fullföljer. Bildskapandet sker växelvis. 
Winnicott såg lek som grunden för all kreativitet och som en förutsättning för 
utveckling av ett inre liv och en mental hälsa (Winnicott, 1971).  

2.1.2 Psykoterapi vid psykotiska tillstånd 

Enligt Socialstyrelsen (2018) insjuknar i Sverige mellan 1 500 och 2 000 personer i 
psykos varje år, ca 30 000-40 000 personer har diagnosen schizofreni i Sverige. I 
ett tidigt skede av psykossjukdom finns möjligheter att vända utvecklingen och 
stödja individen att återhämta sig genom att erbjuda samordnade insatser från 
hälso- och sjukvården och socialtjänsten.   

Psykossjukdom brukar benämnas som något av de allvarligaste psykiatriska 
tillstånden. Upplevelsen av psykos utmärks av en känsla att verkligheten eller man 
själv har förändrats vilket leder till svårigheter att våga lita på andra människor 
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(McWilliams, 1994). I psykosen ingår ofta vanföreställningar och hallucinationer 
(ISPS Sverige, 2015) samt negativa symtom som brist på glädje och intresse, 
viljelöshet och nedsatt tal. Enligt det psykodynamiska perspektivet kännetecknas 
psykotiska tillstånd främst av en fragmenterad självuppfattning, störd 
verklighetsorientering och desorganisation av förmågan att organisera och 
strukturera information, kognitivt och emotionellt (Harder & Rosenbaum, 2015). 
Trots att det kan finnas ett stort behov av att dela sina upplevelser har patienten 
ofta svårt med det och behåller dem hellre inom sig själv p.g.a. rädsla inför 
omgivningens reaktioner. Patienten isolerar sig ofta från omgivningen och har få 
sociala kontakter vilket kan tolkas som uttryck för primitiva men verksamma 
försvarsstrategier.  

Den brittiske analytikern Wilfred Bion har bidragit till att utveckla psykoanalytisk 
teori genom att uppmärksamma den schizofrena tankestörningen (Bion, 1984). 
För den psykotiska patienten har konflikter och brister uppstått i tidig barndom, 
innan barnet lärt sig betydelsen av ord då världen upplevdes i bilder. Enligt Bion 
(1984) tillägnar sig det späda barnet förmågan att tänka genom att projicera 
plågsamma kroppsliga förnimmelser och inre upplevelser, på modern. Modern 
härbärgerar dem genom att stå ut, tänka själv för att sedan kommunicera om dessa 
upplevelser med barnet, som i bästa fall kan ta förståelsen tillbaka som hanterbara 
och begripliga tankar. Teoretiskt utvecklas på så vis tänkandet i relation till en 
annan person, som genom sin mognare förmåga klarar av att härbärgera och 
förändra de tankar som barnet har och inte kan uttrycka och hantera själv. 
Utvecklandet av tänkandet är själva förutsättningen för att ett språk ska kunna 
utvecklas. På detta vis gör Bion en koppling mellan vårdgivarens förmåga att 
hantera den typ av osymboliserad kommunikation, projektiv identifikation, och 
utvecklingen av barnets tänkande som en slags inre härbärgerande vårdgivare. 
Teoretiskt har en schizofren person svårt att ta hjälp av sina känslor för att 
förmedla sitt tillstånd till en annan människa, och kan därmed inte heller förstå sig 
själv. Här kan bildterapin komma att fungera som ett redskap. Bildterapin 
erbjuder ett komplement till det verbala språket, en metod som sker på 
bildspråksnivå. 
 
Patologiska strukturer som utvecklats tidigt i en människas liv och som blivit 
närmast autonoma måste förstås ifrån sitt ursprung och dekonstrueras för att 
patienten ska kunna få rätt hjälp till förändring mot en mer konstruktiv 
anpassning i livet (Masi, 2006). Barn som utvecklat en psykotisk personlighet kan 
ha format en inre struktur med dissociation som ett dominerande primitivt försvar 
mot ångest, outhärdlig ensamhet eller annan utsatthet. Masi uppmärksammar två 
centrala frågor i psykoterapin med psykotiska patienter: Hur kan patienten veta 
om hen uppfattar något verkligt eller om hen skapar något i sin fantasi? Vad kan 
hjälpa patienten att skilja verklighet från fantasi? (Masi, 2006, s. 789f). Syftet med 
psykoterapeutisk teknik är då att hjälpa patienten med en verklighetsanknuten 
reflektion som kan skapa förutsättningar för patienten att komma ur sin 
psykotiska isolering. Inom en sådan psykoterapeutisk process kan bildterapi 
användas som metod.   
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2.1.3 Bildterapi vid psykotiska tillstånd 

Inom den psykiatriska vården diagnostiseras och behandlas psykotiska tillstånd 
som medicinska sjukdomar (Socialstyrelsen, 2018). I Socialstyrelsens Nationella 
riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni och schizofreniliknade tillstånd 
från 2011 förespråkades medicinsk behandling i kombination med psykosociala 
insatser. Bildterapi rankades lågt, till prioritet 8 på en skala från 1-10 där 1 har 
högsta prioritet. I den senaste upplagan (2018) har bildterapi tagits bort helt ”i 
väntan på nya forskningsresultat”.     

Historiskt har dock bildterapi varit en metod som relaterats nära till de 
behandlingsmetoder som tillämpats vid psykotiska tillstånd (Kennard, 2009). 
Vikten av en metod och teknik som inte upplevs hotfull för patienter vid 
psykotiska tillstånd betonas av Lehtonen (2017) som menar att bildterapi genom 
sin triangulära form, terapeut- patient- bild, kan minska hotfullheten i dialogen 
med patienter som har en sårbar personlighet. De svåra och hotfulla 
upplevelserna som gestalts i bilden kan tillsammans med bildterapeuten betraktas 
på avstånd. Bildskapandet innebär att en känsla kan uttryckas och ges existens, 
utan att patienten behöver känna den eller erkänna den som sin. Genom samtal 
och reflektion utifrån bilden sorteras och nyanseras känslointryck och känslan kan 
bli medveten och mer hanterbar. Patienten blir successivt mer tillgänglig och kan i 
bästa fall förmå att göra känslan till sin egen (Alm, 1999).  

Bildterapin kan i gynnsamma fall fungera som det kreativa mellanområde 
Winnicott värnar om (Winnicott, 1971) från vilket en patient med 
psykosproblematik endast antas ha torftiga erfarenheter. Själva bildskapandet kan 
upplevas lekfullt och engagerande och den färdiga bilden kan stimulera till 
uppmärksamhet utan en allt för medveten ansträngning. Känslor och upplevelser 
som är svåra att hantera ges genom bildskapandet form och kan projiceras in 
bilden som härbärgerar upplevelsen och fungerar jagstärkande (Wide, 2005, s 
158). I den psykoterapeutiska processen finns bilden kvar för fortsatt tänkande 
och reflektion och kan plockas fram vid senare besök för att återuppta en 
oavslutad process eller för att helt enkelt minnas vad ett tidigare besök handlat 
om.  
 
Interventioner i psykoterapi kan definieras som specifika handlingar utförda av 
psykoterapeuten för att skapa psykologisk förändring hos patienten (Killingmo, 
2011). I bildterapi innebär det handlingar i förhållande till patientens bildskapande 
med allt vad det aktiverar av upplevelser och tankar (Gerge et al., 2011). 
Bildskapandet och bildspråket kan bli en möjlighet för en patient vid psykotiska 
tillstånd att tillsammans med bildterapeuten rekonstruera och bygga upp en 
klarare och stadigare inre värld som är bättre förankrad i verkligheten (Alm, 1999). 
 

2.2 Forskning om bildterapi vid psykotiska tillstånd 

Två databassökningar har genomförts i databaserna PsycINFO och PubMed. 
Avgränsningar gjordes till att söka artiklar mellan åren 2007 och 2017. Avsikten 
var att undersöka den senaste forskningen. Nyckelord som användes vid 
sökningen; art theraphy, psychotherapy, psychosis or psychotic disorders. 
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Sökningen resulterade i sammanlagt 78 träffar. Efter granskning av titlar och 
abstrakt fastslogs att 70 artiklar inte överensstämde med studiens syfte och 
frågeställningar, bland annat innehöll artiklarna forskning om andra 
komplementära terapier så som exempelvis dansterapi. Åtta artiklar, varav sex 
unika, som ansågs relevanta för studien innehöll forskningsresultat från studier där 
bildterapi använts vid behandling vid psykotiska tillstånd, både i grupp och 
individuellt.  
 
National Institute for Clinical Excellence (NICE) föreslår att Creative arts 
therapies (CATs) där bildterapi ingår, införs som rutin för patienter vid akuta 
psykotiska tillstånd. NICE är ett institut i Storbritannien som ger nationell 
vägledning och råd för att förbättra vård och omsorg. Flera studier hänvisade till 
NICEs förslag om att införa bildterapi som rutin vid behandling för patienter vid 
akuta psykotiska perioder (Hanevik, 2013, Parkinson, 2016, Patterson, 2011). 
Enligt NICE fungerar bildterapi som en bro till verbal kommunikation och syftar 
till att främja självuttryck, härbärgerande och förståelse för sina erfarenheter.  

I en studie (Parkinson & Whiter, 2016) där man använt sig av NICEs riktlinjer 
tidigt i omhändertagandet av en grupp nyinsjuknade psykospatienter visades 
resultat som styrker riktlinjerna. I den studien hänvisades även till 
kunskapsutvecklingen inom mentaliseringsbaserad psykoterapi (Bateman & 
Fonagys, 2012, s. 10) där man fann likheter i arbetsmetodik och psykoterapeutens 
förhållningssätt mellan bildterapi och mentaliseringsbaserad psykoterapi, i form av 
en aktiv, frågande och  ”icke vetande” hållning.   
 
I en pilotstudie hävdas att bildterapi i grupp blivit ett mer vanlig inslag i 
behandlingen av patienter som vårdas inom psykiatrisk slutenvård (Montag, 
Haase, Seidel, Bayerl, Gallinat, Herrmann, & Dannecker, 2014). Studien 
undersökte effekten av bildterapi i grupp för patienter med schizofreni under 
akuta insjuknade episoder och visade goda effekter på förmågan att avlasta 
psykotiska symtom. Behandlingen visade även goda effekter på psykosociala 
funktioner och mentaliseringsförmågan förbättrade för dessa patienter. I artikeln  
framhölls att den målade bilden synliggör inre tillstånd och erfarenheter som ger 
ett nytt perspektiv och bidrar till en förbättrad verklighetsprövning genom att 
återställa orientering och struktur för  inre och yttre upplevelser (Montag et al., 
2014, s. 2). Vidare beskrevs att mentaliseringsförmågan förbättrades genom 
möjligheten till verbalisering och reflektion av mentalt innehåll utifrån det målade 
bildmaterialet samt att patienter genom bildterapeutiska inslag i behandlingen får 
hjälp att få tillgång till sitt inre liv av outtalade tankar och känslor (Montag et al., 
2014, s. 6).   

En av artiklarna beskriver ett bedömningsinstrument ”The bridge drawing” som 
används för att identifiera och diagnostisera psykostillstånd (Teneycke, Hoshino 
& Sharpe, 2009). Bedömningsinstrumenten erbjuder ett ickeverbalt alternativ för 
kommunikation eller uttryck. Patienten fick följande instruktion: “Draw a bridge 
connecting where you are now to where you would like to be. Place yourself 
somewhere in the picture”. Syftet var att erhålla information om patienten, 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Montag%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25393414
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Montag%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25393414
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Haase%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25393414
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Haase%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25393414
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bayerl%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25393414
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bayerl%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25393414
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Herrmann%20U%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25393414
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dannecker%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25393414


 
 

6 (25) 
 

 

kvalitativt och kvantitativt, för att förbättra terapeutens förutsättningar att 
utveckla en bättre behandlingsplan för personer vid psykotiska tillstånd. Man 
ansåg att behandlingsinstrumentet fungerade som ett övergångsobjekt (Teneycke 
et al., 2009, s. 303) genom förmågan att bidra till struktur för oorganiserade tankar 
och erfarenheter. 
 
I en studie presenterades en bildterapeutiskgruppbehandling där fem kvinnor med 
psykossjukdom deltog (Hanevik, Hestad, Lien, Teglbjaerg, & Danbolt, 2013). 
Gruppen träffades en gång per vecka under knappt ett år. Resultatet visade att 
behandlingen hjälpte patienterna att kontrollera och utforska sina psykotiska 
upplevelser. Några upplevde att de genom behandlingen förbättrat förmåga att 
hantera psykotiska upplevelser exempelvis genom att prata om tidigare outtalade 
psykotiska upplevelser. Författaren betonade dessutom att deltagarna uppfattat att 
behandlingen innehöll en existentiell och en andlig dimension. 
 
I en metastudie granskades 18 artiklar som hittades och hämtades från sju 
databaser (Embase, MEDLINE, PsycINFO, PsycARTICLES, Web of Science, 
CINAHL Plus and Educational Resources Information Center ProQuest) 
beträffande bildterapi för vuxna vid psykotiska tillstånd (Attard & Larkin, 2016).  
Granskningen visade att bildterapi var välgörande och meningsfull för 
målgruppen men ger endast ett svagt stöd för effektiviteten och behöver stärkas 
ytterligare genom forskning. Det var främst på negativa psykossymtom man såg 
en förbättring.  

3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka bildterapeuters upplevelser av vad som 
kännetecknar arbetet med patienter vid psykotiska tillstånd.  
 
Vilka interventioner använder bildterapeuter i kliniskt arbete med patienter vid 
psykotiska tillstånd? 

Hur har den bildterapeutiska metoden betydelse för den psykoterapeutiska 
behandlingen? 

4 Metod 

4.1 Undersökningsdeltagare 

Fem bildterapeuter deltog studien. Inklutionskriterierna var att de skulle ha 
bildterapeutisk utbildning motsvarande grundläggande utbildning i psykoterapi, 
legitimationsgrundande psykoterapeututbildning och erfarenhet av behandling av 
vuxna patienter vid psykotiska tillstånd. Fyra av deltagarna var verksamma inom 
specialistpsykiatrisk vård, en inom privat sektor.  De som arbetade inom 
specialistpsykiatrin behandlade patienter inom både slutenvård och öppenvård 
främst genom individuella kontakter, i mindre utsträckning även i 
gruppsammanhang. Den bildterapeut som var verksam inom privat sektor tog 
emot personer med psykotiska tillstånd privat för behandling.  
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4.2 Datainsamlingsmetoder 

Semistrukturerade intervjuer genomfördes och spelades in digitalt. En 

intervjuguide användes (se bilaga 1) med sex öppna frågor, som gav utrymme för 

djupare samtal genom följdfrågor. Intervjuguiden utformades för att inkludera 

relevanta områden för studiens syfte och frågeställningar. Intervjuerna inleddes 

med breda och öppna frågor för att sedan bli mer specifika och täcka in 

uppsatsens frågeställningar (Langemar, 2008). Tidsåtgång för intervjuerna 

varierade mellan 45-60 minuter.  

 

4.3 Bearbetningsmetoder 

Intervjuerna transkriberades ordagrant av författaren och bearbetades utifrån 
tematisk metod (Braun & Clarke, 2006) enligt följande:  
1. Samtliga intervjuer lästes igenom ett par gånger för att få en allmän uppfattning 
om inriktning och för att bekanta sig med materialet.                                            
2. Meningsfulla och intressanta nyckelord och citat som var relevanta för 
respektive frågeställning markerades.                                                                   3. 
3. Två huvudteman växte fram; interventioner som tillämpas och betydelsefulla 
faktorer vid behandlingen för patienter vid psykotiska tillstånd.                                  
4. Teman som framträtt granskades för att avgöra om det fanns sammanhängande 
drag i materialet och om teman överensstämde med markeringarna och till hela 
datamängden.                                                                                                          
5. Ur respektive huvudtema sorterades citat och nyckelord in under preliminära 
underteman. Innehållet i underteman som liknade varandra slogs ihop, eller 
sorterades in under någon annan rubrik med ambitionen att ges ett så stramt och 
tydligt innehåll som möjligt.                                                                                   
6. Genom upprepad genomgång, bearbetning och omformuleringar framkom 
sedan sju underteman. Tre underteman sorterades under det ena huvudtemat och 
fyra under det andra. Därefter lästes samtliga intervjuer igenom ytterligare en gång 
med fokus på  respektive huvudtema och undertema för att komplettera med 
ytterligare nyckelord och citat till det som redovisades i resultatet. Slutligen 
omformulerades texten till egna ord, lämpliga citat användes för att belysa och 
exemplifiera deltagarnas svar.   

4.4 Genomförande 

Deltagarna kontaktades via mail (se bilaga 2) eller per telefon under september-
oktober 2017 med förfrågan om att delta i studien. Kontakt togs med Sveriges 
riksförbund för bildterapeuter. Deltagarna söktes i deras medlemsregister, där det 
fanns 98 bildterapeuter varav 31 legitimerade psykoterapeuter, alla kvinnor. Av 
praktiska skäl begränsades urvalet geografiskt till Svealand där det fanns 13 
bildterapeuter. Deltagarna tillfrågades via mail eller per telefon. Fyra tackade ja. 
Ytterligare en deltagare rekryterades via snöbollsurval (Langemar, 2008). Den 
personen kontaktades via telefon och var positiv till att delta. Den sista deltagaren 
hade bildterapeutisk utbildning och erfarenhet av behandling av vuxna patienter 
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vid psykotiska tillstånd, men saknade legitimationsgrundande 
psykoterapeututbildning.  
 
Författaren gav information om studien dels genom mail, dels genom de 
telefonsamtal författaren hade när tid och plats för intervju planerades. I samband 
med respektive intervju informerades deltagarna ytterligare en gång om studiens 
syfte. Intervjuerna genomfördes under november-december 2017. Fyra av 
intervjuerna genomfördes på deltagarnas arbetsplatser, en på författarens 
arbetsplats. Bearbetning och kodning av materialet skedde under 2018 och studien 
färdigställdes i sin helhet under våren 2019. Efter examination planeras att 
publicera uppsatsen i DIVA. 

 

5 Forskningsetiska frågeställningar 

De etiska riktlinjerna beaktas och utgår från ”Lag om etikprövning av forskning 
som avser människor” (2003:460). Deltagarna fick information om studiens syfte, 
dels i samband med förfrågan om att delta, dels i samband med intervjutillfället. 
Författaren utgick från konfidentialitetskravet, vilket innebär att privata uppgifter 
som identifierar deltagarna inte redovisas och att konsekvenserna av studien har 
uppmärksammas både vad gäller eventuell skada och fördel med att ha deltagit i 
studien. Deltagarna gav ett muntligt samtycke, d.v.s. de bestämde själva över sin 
medverkan och hade rätt att avbryta sitt deltagande i studien om så önskades. I 
bearbetningen av intervjumaterialet skyddades och behandlades information om 
berörda patienter på ett sådant vis att deras identitet inte avslöjades. Samma 
hänsyn togs kring de deltagare som intervjuats för att inte avslöja patienternas 
identitet. Det inspelade materialet kommer att raderas efter att studien 
sammanställts och examinerats.  

 

6 Resultat 

Vid bearbetning av intervjuerna framkom generella psykoterapeutiska 
interventioner, så som tolkning och bekräftande interventioner (Killingmo & 
Gullestad, 2011). I resultatet presenteras endast de interventioner som relaterade 
till den bildterapeutiska metoden.  
 

Huvudteman Underteman 

Interventioner som tillämpas för 
patienter vid psykotiska tillstånd 

Bildterapeutens egen delaktighet i 
bildskapandet 

Bildterapeuten föreslår teman 

Stödjande interventioner 
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Forts… 

Huvudteman Underteman 

Betydelsefulla faktorer vid 
behandlingen av patienter vid 
psykotiska tillstånd 

Bildterapi synliggör och bearbetar inre 
upplevelser 

Bildterapi  -en väg till verbalisering 

Bildterapi fungerar som en hjälp i 
verklighetsorienteringen  

Bildterapi erbjuder avlastning från det 
psykotiska lidandet  

 

6.1 Interventioner som tillämpas för patienter vid psykotiska 

tillstånd 

Interventionerna förknippades framför allt med den inledande 
behandlingskontakten, när metoden var ny för patienten och den terapeutiska 
alliansen ännu inte var etablerad. Interventionerna syftade till att skapa en trygg 
allians och bidrog successivt till en ökad självständighet i bildskapandet.  

6.1.1 Bildterapeutens egen delaktighet i bildskapandet 

Fyra av bildterapeuterna berättade att de ibland målar tillsammans med sina 
patienter och att det främst sker i början av behandlingsperioden, initiativet kan 
komma både från bildterapeut och från patient. Att måla tillsammans med 
patienten kan tillämpas som en intervention för att minska patientens 
misstänksamhet och utsatthet vilket stärker tillit och fördjupad kontakt.   

”Jag tänker att den som är psykotisk och paranoid tänker: vad ska du göra med de här 
bilderna jag gör, ska du utläsa mig? När jag jobbar på samma sätt kan vi iaktta varandra, vi 
pratar om patientens bild och om min bild.” 

Tre av bildterapeuterna berättade att de ibland som intervention målar på samma 
papper som patienten. En beskrev hur patient och bildterapeut kan välja varsin 
färg, börja måla från olika delar av pappret för att sedan närma sig varandras 
målningar och mötas på mitten.  

”Det händer att vi målar på ett stort papper och så möts vi på mitten och jag säger; hur ska vi 
få ihop det här, din värld och min värld? Ofta blir vi terapeuter ganska idealiserade för att vi 
står för det friska och vi är någon som kan och vi jobbar och så…patienten tänker att här är 
jag som är sjuk och inneliggande. Jag kan tänka att här är jag och jag vet inte alls hur du har 
det och här närmar sig våra världar på mitten. Och hur det blir har det varit ganska 
spännande, sen har vi bytt plats och målat på varandras bilder.”  

En bildterapeut beskrev hur hon istället för att fråga eller säga något kan måla 
något i patientens bild. Hon beskrev att hon använder sig av sin motöverföring 
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när hon väljer att måla. Patienten kan ha målat en bild där hon (bildterapeuten) 
upplever en stark sorg, hennes intervention sker utifrån hennes motöverföring 
och förmåga till ett härbärgerande vilket gestaltas konkret i bilden.  

”Jag kan säga att jag blev så ledsen när jag hörde dig prata, så jag målade två händer som kan 
ta emot det här som du bär på…alla dina tårar eller något sådant, jag kan lägga till något som 
kanske saknas.” 

6.1.2 Bildterapeuten föreslår teman 

Bildterapeuterna beskrev alla vikten av att patienten uppmuntras att måla och 
skapa fritt och spontant. Trots denna gemensamma utgångspunkt gav samtliga 
bildterapeuter ibland förslag på teman eller övningar när patienten behövde 
inspiration för att komma igång med bildskapandet. Någon av bildterapeuterna 
använde fotografier från natur- och vetenskapliga tidskrifter eller fotografier med 
relationella motiv för att inspirera patienten att måla utifrån. Fotografierna kunde 
symbolisera något för patienten och kunde hjälpa patienten att komma igång och 
få idéer till att skapa eget material. 
 
”Jag brukar ha buntar med till exempel vetenskapstidningar med olika naturbilder och 
relationella bilder, på djur på olika saker, t.ex. vulkaner, för att få dem att hitta någon bild 
som de tycker om och kan välja och få dem att komma igång, det är precis i början, och sedan 
för jag det in vidare i att de skapar själva.”  
 
Om patienten är uppfylld av psykotiska upplevelser kan ett förslag på ett tema 
vara mycket konkret, exempelvis att ge förslag om att använda en kulör.   
 
”När patienten inte har någon egen idé kan jag säga till patienten –välj en färg, måla med den, 
det kan även vara ett sätt att få patienten lugn och få honom att börja måla om han har 
pågående röster…eller att han får måla en bild av ”en säker plats” eller ”en bra plats”, ett tema 
och sedan titta på bilden för att få in ett lugn.”  

Ett vanligt förslag på ett tema i samband med första besöket är att patienten får 
måla ett träd.  

”Jag kan ge förslag på teman också, det är inte alltid man vet om patienten är psykotisk. Jag 
kan komma med ett förslag om att måla ett träd där man i bilden t.ex. kan se att träden är 
ruttna inuti i, de blöder, den första bilden kan få mig att misstänka att verklighetsuppfattningen 
slirar.”  

Om patienten beskrev sin bakgrund och berättade om sin familj kunde ett förslag 
vara att man målade familjemedlemmar, ibland en familjebild av hela sin familj. 
En av bildterapeuterna berättade att hon använde olika material som teman inom 
ram för bildterapin. Material kan vara att använda olika typer av färg exempelvis 
pastellfärg, vattenfärg eller kol, men även andra material för tredimensionellt 
skapande så som lera eller papier-maché. Hon berättade hur en patients skapande 
kombinerats av två teman: familj och lera.  
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”Patienten fick förslag på några teman och jag erbjöd honom att använda lera. Patienten valde 
att jobba med sin familj i lera. Han fick sitta och tänka på sin mamma och vilka känslor som 
kom fram då han tänkte på sin mamma, han använde sig av ett annat sinne och kände då han 
formade i leran. Sedan jobbade han utifrån sin syster och sig själv, formade i leran och satte sen 
upp sin mamma, syster och sig själv, var han ville placera sig själv i förhållande till sin familj.” 

6.1.3 Praktiskt stöd i bildskapandet 

En del patienter behöver praktiskt stöd för att komma igång med bildskapandet 
och för att använda materialet. Det kan exempelvis handla om att bildterapeuten 
visar hur färger blandas för att få den kulör som bäst överensstämmer med det 
man vill uttrycka. Ett par av bildterapeuterna beskrev hur de, främst inledningsvis 
av behandlingskontakten, lägger stor vikt vid att serva patienterna med material 
för bildskapandet.  

”Vad jag säger är inte så viktigt, mest det jag gör...vad heter hon...Kramer…hon pratar om 
tredje handen att du vet, att vara assistent.” 

De patienter som var osäkra inför utförandet av bildskapandet kan behöva extra 
stöd för att inte misslyckas praktiskt. Genom bildterapeutens stöd blev patienten 
successivt allt mer självständig och autonom i det praktiska utförandet. 

”Jag ser en pedagogisk funktion där jag t.ex. kan berätta om hur färgerna fungerar, jag kan 
säga, eller visa, att blandar du den här och den här färgen så blir det den här färgen osv., att ge 
tips om materialet för att patienten ska slippa misslyckas –det stärker självkänslan.” 

Bilderna som patienterna målat är patienternas egna, men under behandlingstiden 
förvarades bilderna hos bildterapeuten för att kunna plockas fram och användas 
vid kommande besök. Att bildterapeuten förvaltade bilderna under 
behandlingsperioden blev en form av praktiskt stöd och samtidigt ett sätt att 
avlasta patienten från känslomässigt starka och svåra upplevelser som fungerade 
som ett hållande.  

”Lägg alla dina känslor här i bilden tills vi ses igen. Jag är noga med att säga att det är din bild 
men att jag tar hand om den här nu.” 

En av bildterapeuterna liknade relationen mellan sig och patienten vid den allra 
tidigaste symbiotiska kontakten mellan mor och barn, där moderns omvårdnad 
och omsorg bidrar till att skapa den trygga basen. Hon menade att det handlar om 
tidig kommunikation som sedan visar sig i bildskapandet.  

”Jag tycker att bildterapin påminner om den symbiotiska kontakten, som Nancy Mc Williams 
beskriver, det tidiga behovet där jag som bildterapeut representerar en viss omvårdnad och 
omsorg, det är någonting som väcks i en som jag tycker är specifikt och om de nappar på det här 
trygga området så blir det nästan som att de känner någon tacksamhet att de får vara 
någonstans, att de får en mening, att de får skapa och det händer någonting som är bindande och 
som handlar om tidig kommunikation och som kommer fram via bilden och som stärker dem i 
deras autonomi.” 
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6.2 Betydelsefulla faktorer vid behandlingen av patienter vid 

psykotiska tillstånd 

Bildterapeuterna beskriver att bildterapi som metod erbjuder ett alternativ till 
verbal kommunikation samtidigt som den främjar verbalisering. Bildterapin bidrar 
till en förbättrad självkännedom och verklighetsorientering. Under själva 
bildskapandet avlastas patienten från sin ångest och psykotiska upplevelser.   

6.2.1 Bildterapi synliggör och bearbetar inre upplevelser  

Patientens målade bild fungerar som ett sätt att förmedla upplevelser, tankar och 
känslor som inte förmåtts uttryckas i ord. Beskrivningarna handlade om ett delat 
känslotillstånd där patienten känner sig förstådd och lättad i närvaro av 
bildterapeuten. I den målade bilden visualiseras de inre upplevelserna och ges en 
yttre struktur. I bildskapandet antas en bearbetning ske dels genom patientens 
eget bildskapande dels genom bildterapeutens närvaro, deltagande och icke 
verbala kommunikation. 
 
”Där det inte går att prata om vad som hänt måste man hitta andra sätt. Min tanke är att om 
man inte har kunnat prata om det som hänt utan att det blivit ett inre inferno då är det en 
högre risk att man imploderar och det blir dissociation och psykos av det, på något sätt måste 
man hitta en kanal ut. Det fungerar som en avlastning. När det gäller psykospatienter så är det 
så naket på något sätt, det kommer inre bilder väldigt snabbt, som är bisarra, det är de som 
kommer ut och jag tycker verkligen att man får en entrébiljett rakt in i deras rätt fantastiska 
inre värld.” 
 
Ett par av bildterapeuterna beskrev hur de upplever att bildskapandet fungerar 
bearbetande och hade en helande verkan i sig själv.  
 
”En del som verkligen går in för att använda sig av bilden som uttrycksmedel för att berätta sin 
historia och inte kan det på så mycket andra sätt, kan jobba frenetiskt med en typ av sätt att 
måla på under en längre tid, till exempel kan speciella figurer återkomma flera gånger om och 
sedan tillslut har de på något sätt jobbat med det i sitt kroppssystem, så helt plötsligt kommer 
det en brytpunkt och då börjar en ny bildvärld att framträda som med största sannolikhet 
hänger ihop mycket bättre än den första, de tar det processmässigt i etapper, det var Kramer som 
talade om kraften i det egna skapandet, att via skapandet får igång psyket i rätt riktning…det 
är nästan som om det finns en viss sorts bildtyp som hör till det området för just den personen.”  

”När en patient mår väldigt dåligt och inte kan prata om hur man mår, har fullt upp med att 
ta hand om sin inre värld, då kan man må bra av att vara ihop med bildterapeuten och måla 
och att det i sig… för att det som lett fram till att man har den här problematiken eller mest 
trolig är ju på ett ordlöst plan, det finns inte ord för det och varför ska vi då kräva att de ska 
hitta ord för det -utan då är det ju att skapa…få uttrycka sig, hitta självuttryck.” 
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Alla bildterapeuter berättade att patienterna ibland målar sina starka pågående 
psykotiska upplevelser som tidigare inte förmedlats.  

”Jag är en person som går bredvid och är en person som får se allt det här, och att det finns en 
berättelse som måste få berätta sitt. Bilden kommer från personen själv, jag borrar inte fram 
något. En patient bad om papper och penna då han var som sjukast, han målade höga skarpa 
berg, han målade flygkrascher och vargar från sina psykotiska upplevelser, jag såg på under 
tiden. Han ville slänga bort bilderna sedan, han vet att jag sett bilderna och vi har pratat om 
dem, bilderna bara kom. Att måla underlättade för honom, det var häftigt!” 

6.2.2 Bildterapi – en väg till verbalisering  

Efter bildskapandet tittar patient och bildterapeut på den målade bilden, de ger 
den en gemensam uppmärksamhet. Den målade bilden väcker en önskan om att 
berätta om sin bild och förklara vad som målats. Ibland kan det handla om att de 
upptäcker något nytt i bilden som de spontant vill berätta och dela med sig av. 

”Patienten kan titta på sin bild och säga; -Nu har jag kommit på -så här är det! De hittar 
något i sin bild de vill berätta om eller samtala om.”  
 
”Vi samtalar utifrån bilden, det är mycket det det handlar om att de ska få ord för de skenande 
bilderna på något sätt, få ord som någon kan förstå, att jag kan ställa en fråga utifrån det 
patienten målat, att patienten kan tänka till om det själv och berätta, att bromsa bilderna.” 
 
Bildterapeutens förhållningssätt, med en lyssnade närvaro och lyhördhet, 
uppmuntrar patienten att berätta om sin bild med en förhoppning om att bli sedd 
och förstådd. En bildterapeut beskrev arbetet med en patient som avbrutit en 
samtalsterapi, som inte fungerat p.g.a. svårigheter att prata om inre problem och 
upplevelser.  

”Att hon kunde ta tid på sig att lära känna mig och sakta kunde börja lita på mig och började 
bli mer öppen och berätta mer av det hon målade, kände sig inte pressad, men ändå bearbeta det, 
det gjorde att hon inte gav upp bildterapin. Genom bilden hade vi ett gemensamt fokus och det 
gör att man plötsligt kan sätta ord på det man målat och det blir ett jätteviktigt samtal.” 

”Bilden säger lite kryptiskt något och jag kan fråga: är det så här du upplever det? Jag pratar 
mycket transparent. Det kan vara viktigt för patienten att våga sätta ord på en känsla och att 
få vittnen.”   

6.2.3 Bildterapi fungerar som en hjälp i verklighets-

orienteringen 

Samtliga bildterapeuter återkom till att bildskapandet ofta var till hjälp för 
patientens bristande verklighetsorientering, d.v.s. att skilja verklighet från fantasi. 
Genom bildterapin, tillsammans med bildterapeuten, skapades en grund för ett 
sammanhang patienterna kunde förstå. Bildmaterialet hjälper till att strukturera 
inre upplevelser och förnimmelser, delar kan bli till helheter som ger ny förståelse 
och verklighetsanknyter. Någon av bildterapeuterna beskrev hur bilderna gav 
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uttryck för och länkade samman olika minnes- och upplevelsefragment vilket 
innebar att både bildterapeuten och patienten fick en tydligare bild av patientens 
upplevelse.   

”Att få ihop bilden, från att vara extremt fragmenterad, rörig och så och tillslut komma in och 
jobba ihop en bild så att den hänger ihop då har man gjort en process där som är ordlös men 
minst lika viktig.” 
 
”Det har varit så spännande att titta på bilderna och på ett för patienten tryggt sätt gå in och 
hjälpa patienten att sortera i virrvarret av röster, vilket annars känns lite förbjudet att göra. 
Patienten går från besöket lite mer sorterad och verklighetsbaserad.”  
 
En av bildterapeuterna gav ett exempel på hur hon genom att ta hjälp av den 
målade bilden försökte hjälpa patienten skilja ut psykotiska upplevelser, fantasi 
från verklighet. 
 
”Och sedan målar hon sina svåra psykoser då hon blev uppdragen och isärsågad och allt vad det 
var för något, hon åskådliggjorde verkligen hur hon trodde att alla försökte förgifta henne med 
gas, då har ju hon externaliserat och jag kunde säga så här -men vi sitter ju här, vi är inte 
instängda i någon stor behållare där man sätter på gas, vi sitter ju här.”  
 
Ett par av bildterapeuterna som arbetat med grupp berättade hur de sitter runt ett 
bord där det blir en naturlig konversation runt bordet genom att deltagarna 
hjälper varandra praktiskt på olika sätt. Under den reflekterande delen ges insikter 
både om sig själv och om andra.  
 
”Att jobba med grupp då måste man hålla sig till verkligheten, någon kan t.ex. be om att få 
skickat kritorna. Samtidigt måste man hålla sig till nu genom att lyssna in andras berättelser 
och titta på andras bilder. Lyssna in vad andra säger om ”sin” bild och fundera över de andras 
bilder.”  
 

6.2.4 Bildterapi erbjuder avlastning från det psykotiska 

lidandet 

Fyra av bildterapeuterna beskrev att bildterapin har en lugnande inverkan på 
patienterna. De uppfattade att patienter under bildskapandet kan slappna av och 
få avlastning eller en vilostund från sin psykotiska värld. 

”Om man träffar någon som har svårt att koppla ifrån sin psykotiska värld, att den påverkar 
dem hela tiden, alldeles för mycket, då är det positivt att kunna fånga dem i nuet, att någonting 
annat får dem upptagna en stund. Den kreativa akten är ett sådant moment att många uppfylls 
av den i stunden så att måla eller skulptera något kan verkligen få dem att slappna av en stund 
från den här inre världen som bökar och stökar med dem och som pockar på uppmärksamhet, 
att få en vilopaus, det kan vara en minut bara och det är ändå vila för hjärnan. Ibland kanske 
en tanke kommer emellan, men så kan de återfå fokus…jag försöker återknyta dem till bilden 
så att de inte flippar i väg…jag försöker fånga dem i den kreativa akten att de blir kvar där 
och få vila från allt som annars surrar och stör dem.” 
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En av bildterapeuterna beskrev hur bildskapandet i närvaro av terapeuten erbjuder 
ett tryggt område där patienten kan känna tacksamhet och få vila. 

”Det finns en viss omvårdnad och omsorg någonting som väcks i en som jag tycker är specifik 
och om de nappar på det här trygga området så blir det nästan som att de känner någon 
tacksamhet, att de får vila och vara någonstans, att det får en mening, att de får skapa och det 
händer någonting i kontakten med terapeuten och det handlar om tidig kommunikation som 
kommer fram via bilden.” 

Ett par av bildterapeuterna beskrev att patienter liknat bildterapin vid 
”mindfulness”.  

”Psykospatienter kan i efterhand sagt att de upplevt sig vara i nuet under målandet, någon typ 
av mindfulness, de blir inne i det och det är inget annat som pockar på, det kommer inga röster 
och det är inget som tränger på just då får de verkligen bara vara i nuet och de kan tycka att det 
är helt underbart, de känner att de kan få en vilostund.”  

7 Diskussion 

7.1 Metoddiskussion 

Studien undersöker bildterapi för patienter vid psykotiska tillstånd. Intervjuerna 
med fem deltagare förväntades ge ett tillräckligt omfattande material för att kunna 
belysa frågeställningarna och dra slutsatser. Resultatet exemplifierar och ansluter 
sig till tidigare forskning, författaren var dock medveten om att resultatet från den 
lilla undersökningsgruppen inte skulle ge möjlighet att dra några generella 
slutsatser vilket begränsar studiens validitet (Langemar, 2008). Resultatet skapar en 
samstämmig bild kring upplevelser av vad som kännetecknar behandlingen och 
inkluderar upplevelser som representerar ett mindre antal deltagare då dessa intog 
ett betydelsefullt utrymme i intervjuerna. Deltagarna uppfyllde relevanta kriterier 
som motsvarade studiens syfte, men skilde sig avsevärt när det gällde erfarenhet, 
från två till 25 år. Ett mer homogent urval hade varit intressant för att kunna 
besvara mer specifika frågeställningar. Representativiteten gäller även 
patientgruppen då psykotiska tillstånd är en mångskiftande och heterogen grupp 
varför det kan antas att patienterna som behandlats skiljer sig åt i många aspekter. 
Att deltagarna enbart givit ett muntligt godkännande ses som en brist då ett 
skriftligt medgivande ses som en regel.  

Den valda kvalitativa ansatsen med semistrukturerade intervjuer gav 
bildterapeuterna utrymme att delge egna upplevelser. Författaren uppfattade att 
alla bildterapeuterna var mycket hängivna och positiva till att berätta om 
behandlingen. I de fall då intervjuerna gjordes på bildterapeutens arbetsplats 
bidrog miljön till en upplevelse som förstärkte deltagarnas svar och den 
information som gavs. Här fungerade intervjuguiden som en viktig ram att utgå 
från för att garantera att frågeställningarna undersöktes och att intervjun inte 
hamnade i sidospår. 
 
Författarens egna erfarenheter bidrar till en förförståelse för vilka möjligheter och 
problem behandlingen kan innebära och det kan ha inneburit att vissa ämnen 
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under intervjun kan ha missats att tala om då de tagits förgivna. Två av de fem 
deltagarna har tidigare haft en yrkesmässig relation till författaren vilket kan ha 
påverkat hur frågorna ställts och vilka svar som givits, både i samband med 
intervjusituationen och i bearbetning av resultatet. Även här hjälpte intervjuguiden 
till att inte hamna i sidospår eller att påverka svaren. Studiens inklutionskriterier 
var att deltagarna skulle vara bildterapeuter med en vidareutbildning till 
psykoterapeut och ha erfarenhet av att ha arbetat med patienter vid psykotiska 
tillstånd. Detta visade sig vara en mycket begränsad grupp vilket innebar att en av 
deltagarna inte hade någon vidareutbildning. Under arbetets gång har 
benämningen mellan bildterapeut och psykoterapeut skiftat. Valet blev att 
använda benämningen bildterapeut då en av bildterapeuterna saknat 
legitimationsgrundade vidareutbildning till psykoterapeut.  

Alla deltagare var kvinnor, författaren lyckades inte hitta någon man som 
uppfyllde inklutionskriterierna. Det hade varit intressant att få ta del av både mäns 
och kvinnors erfarenheter. Intervjuerna spelades in via diktafon, vilket var 
fördelaktigt för författaren som kunde ha fullt fokus på deltagarnas svar. En 
utvidgad databassökning med ett utökat tidsintervall hade kunnat ge en mer 
fördjupad kunskap relaterat till frågeställningarna.  

7.2 Resultatdiskussion 

Studien gav en fördjupad kunskap om vad som kännetecknar den 
psykoterapeutiska behandlingen med bildterapi som metod för patienter vid 
psykotiska tillstånd. Det är svårt att göra en jämförelse med tidigare studier då 
forskning inom området är knapphändig. Resultatet beskriver konkreta exempel 
på vad tidigare forskning visat när det gäller behandling av patienter vid 
psykotiska tillstånd (Hanevik, 2013, Parkinson, 2016, Patterson, 2011, Montag et 
al, 2014) vad gäller vikten av tillit och trygghet i behandlingskontakten,  synliggöra 
inre upplevelser, främja verbalisering, bidra till verklighetsförankring och förbättra 
mentaliseringsförmågan.  
 

7.2.1 Specifika interventioner som tillämpas för patienter vid 

psykotiska tillstånd  

Interventionerna handlade alla på något sätt om att förbättra och öka patienternas 
självständighet och att de framför allt förknippades med den inledande 
behandlingskontakten, när metoden var ny för patienten och den terapeutiska 
alliansen ännu inte var etablerad. För bildterapi och i den bilterapeutiska 
processen kan interventionerna även handla om att praktiskt göra eller inte göra 
något (Kramer, 1975) exempelvis att vara delaktig i bildskapandet eller att avstå. 
Bland de interventioner som beskrevs fanns den egna delaktigheten i 
bildskapandet. Interventionen beskrevs på olika sätt från att bildterapeut och 
patient målar sida vid sida till att bildterapeuten använde sig av överföring och 
motöverföring och kompletterat något i patientens bild. Att måla sida vid sida och 
att måla tillsammans i en bild är en kontaktskapande teknik med syfte att etablera 
tillit, med tanke på de svårigheter patienter har vid psykotiska tillstånd är detta en 
förutsättning för fortsatt behandling (Alm, 1999). När en av bildterapeuterna 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Montag%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25393414
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Montag%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25393414
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beskrev att hon använt sig av överföring och motöverföring genom att måla sker 
en intervention där hon reflekterar över patientens och sina känslor som kan 
liknas vid ett mentaliserande förhållningssätt (Bateman & Fonagys, 2012). I 
reflektionen använde sig bildterapeuten av en icke-verbal intervention då hon 
målar på patientens bild som kan liknas vid hur Winnicott (1971) beskriver hur 
patient och psykoterapeut samspelar vid ”squiggle game”.  
 
Bildterapeuterna berättade att de ger förslag på teman och att ett tema kan 
användas för att bedöma patientens verklighetsuppfattning, exemplet som gavs 
var att måla ett träd. Att i bedömningssammanhang erbjuda ickeverbala alternativ 
skulle med all sannolikhet vara värdefullt för patienter vid psykotiska tillstånd. Här 
bör nämnas att projektiva tekniker finns till exempel Rorschach-metoden 
(Killingmo, 1991) som dessvärre är en komplex och omfattande metod. 
Bedömningsinstrumentet ”The bridge drawing” (Teneycke, et al, 2009) beskrivs 
som ett ickeverbalt alternativ vid bedömning av psykos. I mitt kliniska arbete har 
jag vid några tillfällen kommit i kontakt med bildterapeuter och i något fall en 
psykiatriker, som i bedömningssammanhang kompletterat vedertagna 
bedömningsinstrument med en bildterapeutisk bedömning. Bedömningarna har 
dels bekräftat varandra, dels kompletterat varandra genom att undersöka olika 
egenskaper eller psykiska strukturer hos patienten.  
 
Att ge patienten ett tema kan hjälpa patienten att fokusera på bildskapandet och 
ge inspiration. Risk finns att bildterapeuten blir styrande och bildskapandet blir 
prestationsfyllt. Patienten kan känna sig missförstådd av bildterapeuten genom att 
få ett tema som inte upplevs väsentligt och tilliten kan skadas. 
  
I den studie som beskrev bildterapi i grupp (Hanevik et al., 2013) använde man sig 
av ”uppvärmningsövningar” som liknas vid Winnicotts ”squiggle game”. 
Övningarna kan jämföras med att få ett tema och beskrevs i studien minska 
patienternas oro över att inte vara tillräckligt duktiga, det bidrog till att skapa en 
lustfull stämning och underlättade den sociala gemenskapen. Bildterapeuterna jag 
intervjuat framhöll alla vikten av att måla fritt, men att förslag på övningar och 
teman kan hjälpa patienterna att komma i gång med bildskapande på liknade sätt 
som i ovanstående studie men även för att fokusera på bildskapandet då de 
psykotiska upplevelserna är starka och påträngande.  

Interventioner i form av att ge praktiskt stöd visar flera olika aspekter på 
bildterapeutens funktion; pedagogiskt, empatisk och hållande. Den pedagogiska 
funktionen kan handla om att lära patienten att handskas med materialet som 
används men även att patienten under sitt skapande blir sedd, uppmärksammad 
och bekräftad i sitt praktiska arbete. En av bildterapeuterna jämförde relationen 
med tidig anknytning, med den allra tidigaste symbiotiska kontakten mellan mor 
och barn, där moderns omvårdnad och omsorg i gynnsamma fall bidrar till att 
skapa den trygga basen för barnets psykiska födelse och utveckling. Kramers 
(1975) tankar om bildterapi omnämns i detta sammanhang där Kramer belyser 
bildterapeutens funktion genom att ge patienten tekniskt bistånd och emotionellt 
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stöd. Interventionen att ta hand om patientens bilder under behandlingsperioden 
ansåg bildterapeuterna fungerar hållande och bidrar till att stärka tilliten.  

7.2.2 Betydelsefulla faktorer vid behandlingen av patienter vid 

psykotiska tillstånd   

Bildterapeuterna beskrev bilden som en kanal ut, att inre tankar och upplevelser 
ges en yttre form och att bildskapandet fungerar som ett uttrycksfullt språk för det 
som patienten har svårt att prata om. Bilden och kommunikationen kring bilden 
ger bildterapeuten möjlighet att ta in den ordlösa kommunikation som förmedlas 
och kommuniceras ur djupa nivåer av patientens inre. Gerge (2010) skriver i sin 
bok Kreativt gestaltande psykoterapier att bilden kommunicerar djupare delar av det 
centrala nervsystemet och är en produkt av höger hjärnhalvas processer. Genom 
bildskapandet kommer patienten i kontakt med ordlösa nivåer och sin mer 
”kroppsligt baserade berättelse om självet” (Gerge et al, 2010, s. 21).  

Alla bildterapeuter menade att patienten upplever det som en lättnad att uttrycka 
sina psykotiska upplevelser i bild, att någon bevittnar patientens upplevelser och 
delar ett känslotillstånd. Stern (2003) belyser i sin bok ”Spädbarnets 
interpersonella värld” vikten av delat känslotillstånd, känslointoning, som en del 
av det interpersonella relaterandet. Bildterapeuterna beskrev att denna intoning 
sker genom patientens och bildterapeutens möte i samtalet kring bilden och i den 
bildterapeutiska processen. Bildterapeutens funktion kan liknas vid den ideala 
bilden av förälderns känslighet i relationen till sitt barn. I det här sammanhanget 
kan en parallell dras till Bion (1984) och hans tankar om att analytikern lånar ut sin 
härbärgerande förmåga till patienten. Den målade bilden fungerar här som ett 
komplement till bildterapeuten, för patientens projektioner, genom en ickeverbal 
symboliserad struktur som medför att bildterapeuten till viss del avlastas.   

Genom kreativt gestaltande terapiformer ges patienterna hjälp att ”läsa av sig 
själva” (Gerge et al, 2010). När det gäller bildskapandets möjligheter att fungera 
bearbetande hänvisas till Kramer (1975) som menar att skapandet i sig har en 
terapeutisk och läkande förmåga genom det konstnärliga uttrycket och bildernas 
bärande estetiska form. Kramer anser det inte vara nödvändigt med tolkningar av 
försvar och överföring utan ser bildskapandet i sig som det terapeutiskt värdefulla. 
Målet för bildterapin är att genom kreativt skapande ge glädje och tillfredsställelse, 
något som stödjer jaget och utvecklingen av identitetskänslan. De intervjuade 
bildterapeuterna upplevde att patienter, i den bildskapande processen, tar hand 
om sin inre värld och får igång psyket i rätt riktning. Att bildskapandet i sig ger en 
lättnad och avlastning.  

Bildterapeuterna menade att bildterapi för patienter vid psykotiska tillstånd 
fungerar som ett redskap för kommunikation och som underlättar samtalet, de 
gav exempel på olika aspekter. En aspekt var att patienten har lättare att prata om 
bilden och sina upplevelser efter det att bilden målats genom att den då har 
bearbetats genom bildskapandet. En annan aspekt var att patienten har lättare att 
samtala utifrån bilden där patienten symboliskt förlagt sina upplevelser och på så 
vis kan distansera sig från dem (Wide, 2005). Forskningsresultat hävdar att 
mentalisering är en nyckelkomponent inom bildterapi, att den bristfälliga 
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mentaliseringsförmågan kan förbättras vid bildterapi (Parkinson & Whiter, 2016). 
Här syftas bl.a. på terapeutens hållning som aktiv och ”icke vetande”. Den målade 
bilden utforskas och ses som ett självuttryck, mot vilken både patient och 
bildterapeut riktar sin uppmärksamhet. Reflektionen kan liknas vid mentalisering 
genom att patienten står vid sidan av och ”ser” sina målade tankar och känslor 
utifrån. Bildterapeutens nyfikenhet stimulerar patienten att verbalisera genom att 
berätta och förklara sin bild. Bilden kan innehålla tankar och känslor från dåtid, 
nutid och framtid, mentaliseringen sker och omfattar både explicit och implicit 
material.  

Bildterapeuterna menade att bildterapin är en hjälp i verklighetsorienteringen. De 
menar att både bildskapandet och det reflekterande samtalet utifrån bilden hjälper 
patienten att verklighetsorientera. För bildskapandet krävs viss kognitiv förmåga 
för att kunna fokusera på och utföra de praktiska momenten i samband med 
bildskapandet. Även här kan hänvisas till mentalisering när det gäller att skilja på 
fantasi och verklighet. Ett par av bildterapeuterna gav exempel på att patienterna 
ges en bättre verklighetsorientering genom att delta i gruppbehandling. Patienten 
ges insikter om sig själv i relation till andra och om andra i förhållande till sig själv 
framför allt i den reflekterande delen, utifrån gruppmedlemmarnas målade bilder.  
Utöver den bildterapeutiska processen har även gruppen betydelse för 
verklighetsorienteringen genom det sociala sammanhang och samspelet patienten 
är en del av. Man hjälper varandra praktiskt och tar hänsyn till varandra genom att 
följa brukliga samspelsnormer. Att använda bildterapi som metod kan på ett 
konkret vis innefatta både patientens psykotiska och ickepsykotiska delar. Den 
målade bilden kan representera den psykotiska delen, den farliga och smärtsamma 
delen som finns dold, den icke-psykotiska delen representeras av mentaliseringen 
där patienten bl.a. får stöd att verklightespröva genom att skilja ut psykotiska 
upplevelser från verkligheten. Det beskrivs i resultatet att bildterapin och 
bildskapandet har en lugnande inverkan på patienterna och att bildterapeuterna 
uppfattar att patienterna kan avlasta sig från sin psykotiska värld och slappna av. 
Någon jämför bildskapandet med mindfulness. Mindfulness har flera definitioner, 
utifrån resultatet överensstämmer Jon Kabat-Zinns, en av de största pionjärerna 
inom mindfulness, förklaring om att uppmärksamma nuet, vara här och nu utan 
att döma upplevelsen (Kabat-Zinn, 2005). Den vilopaus som uppnås kan handla 
om kortare eller längre sammanhängande stunder och som förknippas med att det 
utvecklats en tillit till metoden och bildterapeuten.  

7.3 Förslag till fortsatt forskning 

För att kunna rekommendera bildterapi krävs och efterfrågas av Socialstyrelsen 
(2018) mer forskning. Ett förslag till fortsatt forskning utifrån denna studie skulle 
kunna vara att jämföra den psykologiska behandling Socialstyrelsen förespråkar 
och psykodynamiskterapi med bildterapi som metod genom en RCT-studie 
(randomiserad, kontrollerad studie). Att som en tidig intervention erbjuda och 
behandla patienten med bildterapi, individuellt eller i grupp, och göra en 
jämförelse med patienter som erbjudits och erhållit den psykologiska behandling 
som finns med i Socialstyrelsens riktlinjer.  
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Denna studie belyser bildterapeutens syn på behandling av patienter vid 
psykotiska tillstånd. Det vore intressant att utforska patientperspektivet, att 
genom semistrukturerade intervjuer, liknade denna studie, ta del av patienters 
erfarenheter och upplevelser av bildterapi och vad de anser vara verksamt. 
Patientperspektivet skulle även kunna belysas genom en kvantitativ studie där data 
samlas in genom enkäter för att nå en större grupp deltagare.   
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

1. -Beskriv ditt arbete som bildterapeut. 

Utbildning, handledning, metod, del av annan behandling, lokal, individuell 

beh/grupp 

 

 

2. -Beskriv din upplevelse av att arbeta med patienter med psykossjukdom. 

Psykoterapi/samtal, sjukdomens ”svårighetsgrad” –akut, slutenvård-

öppenvård, psykotiska upplevelser, positiva /negativa symtom 

 

 

3. -Vilka interventioner använder du för patienter vid psykotiska tillstånd? 

      Teman, förslag på övningar, motivation, musik, dikt/saga 

 

 

4. -Skiljer sig behandlingen från arbetet med andra patientgrupper? 

      Kognitiva svårigheter, hotfullhet, tillit, anknytning  

 

 

5. -Vilket material används?  

      Färger, papper, skulptur, lera, collage, lokalens utrustning  

 

 

6. -Vilka faktorer anser du ha betydelse för behandlingen? 

      Målsättning, resurser/hinder, yttre påverkan   
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Bilaga 2 

Hej! 
Mitt namn är Ulrika Rosdahl Ljung och jag arbetar sedan många år tillbaka som 

arbetsterapeut inom psykiatrin i Örebro. Under åren har jag vidareutbildat inom 

psykoterapi och bildterapi. Förnärvarande går jag psykoterapeutprogrammet på 

St:Lukas utbildningsinstitut,  Ersta Sköndal Bräcke högskola.  

Sedan ca tio år tillbaka arbetar jag med patienter som bedömts ha en allvarligare 

psykiatrisk problematik, här har mina erfarenheter av bildterapi kommit till 

användning som en viktig del i behandlingen.  

I mitt examensarbete kommer jag fördjupa mina kunskaper för bildterapi för 

patienter med psykossjukdom. Jag vänder mig därför till dig som legitimerad 

psykoterapeut och bildterapeut med erfarenhet av behandling vid psykossjukdom. 

Min förhoppning är att få ta del av dina erfarenheter, om hur du arbetar och vilka 

delar du anser vara verksamma i den bildterapeutiska behandlingen. 

Jag planerar en intervjustudie där intervjun beräknas till max en timma. 

Intervjuerna kommer att spelas in för att underlätta databearbetningen. Allt 

material avidentifieras inför sammanställningen av resultatet. Inspelningarna 

raderas så snart databearbetningen är klar.  

Jag hoppas att jag kan få kontakt med dig och att vi kan avtala en tid för intervju 

inom kort.  

 
Med vänlig hälsning 

Ulrika Rosdahl Ljung  
Psykiatrisk rehabilitering 2  
Region Örebro län 
019-602 92 02                                                                            
ulrika.rosdahl-ljung@regionorebrolan.se                                                                                                                                                                                        

 


