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Sammanfattning/abstract  

Syftet med studien var att synliggöra hur bildterapeuter arbetar med vuxna med 
PTSD, och eventuella skillnader och likheter i arbetssätt.  
Ett annat syfte var att få ökad kunskap om hur bildterapi bedrivs vid PTSD och 
vilka delar i behandlingen bildterapeuterna ser som verksamma.  
Frågeställningarna var: a) Arbetar bildterapeuter annorlunda vid PTSD än vid 
annan problematik? b)Vilka beståndsdelar i det bildterapeutiska arbetet ser 
bildterapeuten som särskilt verksamma vid PTSD?  
Metod för studien var semistrukturerade intervjuer med 6 bildterapeuter med 
erfarenhet av att arbeta med PTSD. Fem intervjuer gjordes via personliga möten 
och en via Skype. Intervjuerna spelades in digitalt, transkriberades och 
bearbetades därefter genom Tematisk Analys. Resultaten visar att bildterapeuterna 
håller fast vid sin terapeutiska metod oavsett problematik hos patienten de möter 
men att förhållningssättet förändras när diagnosen PTSD finns från terapistart. 
Vid bildterapi med PTSD-patienter ser bildterapeuterna flera avgörande faktorer, 
där bl.a. den skapade bilden utgör en viktig del, liksom att kreativiteten engagerar 
kroppsminnen och underlättar bearbetningen. I diskussionen presenteras tankar 
kring undersökningens utformning, bildterapins position som traumabehandlande 
metod och den brist på forskning som gör att bildterapin saknar erkännande.  

Nyckelord: Trauma, PTSD, bildterapi, psykoterapi 

The purpose of this study was to visualize how arttherapists work with adults 

suffering from PTSD, and how differences and similarities in the approaches are 

expressed. The aim was also to find out more about how arttherapy in PTSD is 

conducted as well as what aspects the therapists themselves consider to be active 

parts of the treatment.  

The issues were: a) Do arttherapists operate differently in PTSD than with other 

problems? b) What elements in the therapeutic work are especially effective with 

PTSD, according to the arttherapists? 

The method consists of semi-structured interviews with six artherapists, all with 

experience in meeting patients with PTSD. Five interviews were made through 

personal meetings and one via Skype. The interviews were recorded digitally, 

transcribed and then processed through Thematic Analysis. 

The results of the survey shows that arttherapists maintain their therapeutic 

method regardless of the patient’s problems but that their approaches change 

when PTSD is known from the start of the therapy. In arttherapy with PTSD 

arttherapists notice several crucial factors, e.g. the created image as an important 

part, as well as creativity that involves embodied memories and facilitate 

processing. The discussion presents thoughts on the survey design, arttherapy's 

position as treatment in PTSD and the lack of research that makes art therapy 

failing to receive recognition. 

 

Keywords: Trauma, PTSD, Art Therapy, psychotherapy 
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1 Inledning  

Bildterapi är en psykoterapeutisk behandlingsmetod där patienten genom eget 

skapande kan uttrycka och bearbeta olika erfarenheter och känslor. Bildens 

läkande och symboliska kraft är känd sedan årtusenden. Bildterapin utvecklades 

under tiden för andra världskriget i flera parallella linjer via konsten, sjukvården 

och under arbetet med rehabilitering av krigsskadade veteraner, främst då i USA, 

England och Holland. Här finns en lång tradition av att möta människor med 

svåra upplevelser där uttryck via bilden kan hjälpa den som med ord inte förmår 

beskriva. Bildterapi ger möjlighet till en psykoterapeutisk bearbetning enskilt eller i 

grupp. Genom skapandet strävar man under bildterapin efter att öppna upp för 

nya möjligheter till uttryck där orden saknas eller känns otillräckliga. Det krävs 

inga förkunskaper som att rita, måla eller vara konstnärligt aktiv för att 

bildskapandet ska vara verksamt och ha en läkande effekt. Många bildterapeuter 

menar däremot att det kan vara ett bra tillfälle för patienten att öka sin kreativitet, 

lust och fantasi genom att använda olika färger och material som uttrycksmedel. 

Under bildterapisessionen arbetar patienten med olika material och formar sina 

känslor, minnen, trauman med sina händer som kan resultera i bilder, skulpturer 

eller andra uttryckande former. Patienten arbetar med sina inre bilder, t.ex. av ett 

trauma, och genom bildskapandet kan dessa bilder ges en konkret form som kan 

bearbetas och så småningom benämnas med ord under efterföljande terapeutiska 

samtal. Bildterapeuten stöttar processen på olika sätt, såväl verbalt som icke 

verbalt, i syftet att patienten slutligen ska nå en god bearbetning. Metoden har 

funnits i Sverige sedan slutet av 60-talet med en tidigt stark förankring inom 

psykiatri där den fått ta plats inom den psykoterapeutiska ramen  

(Grönlund, Alm, Hammarlund, 1999); Landstinget Dalarna, 2005).  

I Sverige finns bildterapiutbildningar vid Umeå Universitet, Bildterapi Institutet 

Niarte, Örebro samt en Jungiansk bildterapeututbildning, Alma-metoden, i 

Simrishamn. Väl etablerade bildterapeututbildningar finns dessutom i andra länder 

med en utbildningsnivå som möjliggör att arbeta i Sverige. De svenska 

utbildningarna i Umeå, och Örebro motsvarar en grundläggande 

psykoterapiutbildning där traditionell teoretisk grund integreras med konstnärligt 

skapande och uttryck i olika former. Integrerat ger detta en psykoterapiform med 

stora variationsmöjligheter och stor tillämpbarhet för den enskilda individen 

(SRBt, 2013). 

 

Då den bildterapeutiska metoden till stor del har sitt ursprung i möten med 

traumatiserade människor innehåller utbildningarna generellt stort fokus kring 

traumaarbete. Variationer finns dock mellan utbildningarna. Varje enskild 

bildterapeut antas över tid utveckla sin egen traumabearbetande modell utifrån sitt 

arbetsområde och utifrån den individ man möter. Detta innebär att det bör finnas 

stor kunskap bland landets bildterapeuter som med fördel kan delges mer än idag 

inom yrkeskåren, tex genom föreläsningar och skrivet material. 
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Den här studien har syftat till att synliggöra hur några olika bildterapeuter arbetar 

med vuxna som är svårt traumatiserade som vid PTSD och om hur eventuella 

skillnader och likheter i arbetssätt tar sig uttryck dem emellan. Syftet har också 

varit att få veta mer om hur bildterapi vid trauma och PTSD bedrivs liksom vad 

bildterapeuterna själva anser vara verksamma delar i behandlingen. 

Med PTSD avses här diagnosen enligt de kriterier som återges i DSM-IV. 

 

 

2 Teoretisk bakgrund 

Traditionellt sett har bildterapi en tidig koppling till psykodynamisk teori men  

på senare år har dock vissa skolor hittat arbetssätt utifrån ett holistiskt synsätt i 

syfte att öppna upp också för andra teoretiska influenser. Den 
objektrelationsteoretiska teorin, som tar fasta på hur människor utvecklas för att 

känslomässigt kunna relatera i samspel med andra, har ett starkt fäste inom 

bildterapin. I boken ”Lek och verklighet” (1992) presenterar Winnicott sina tankar 

om begreppet ”lekområde”- ett utrymme mellan fantasi och verklighet, och 

övergångsobjekt - att ladda ett föremål (här bilden) med känslomässigt bärande 

material, ger goda möjligheter till skapande och utforskande kring den egna 

kreativiteten som strukturförändrande faktor. Den skapande processen anses 

bidra till att främja psykoterapeutiskt förändringsarbete och utgör därför grunden 

för all bildterapi. I bildskapandet kan inre representationer av olika objekt på detta 

sätt uttryckas, synliggöras och därefter bearbetas. De olika psykologiska 

mekanismer och interaktioner som pågår i en psykodynamisk psykoterapeutisk 

process finns även i bildterapin med själva bildskapandet och den närvarande 

bilden som en bärande del. En slags trepartsrelation, en triad, mellan patienten, 

terapeuten och bilden uppstår. Där, i bilden, finns möjlighet att skapa olika uttryck 

som kan ge möjlighet till bearbetande och utvecklande processer genom att 

fungera bl.a. kommunikativt, härbärgerande, insiktsfrämjande och jag-stärkande 

(Shaverien, 1992). 

 

PTSD har funnits som diagnos inom svensk sjukvård sedan införandet i 

diagnosmanualen DSM-III på 80-talet. Efter detta har man i DSM-IV utarbetat 

diagnoskriterier som beskriver såväl de händelser som föranleder PTSD samt vilka 

symtom som avses. PTSD kan drabba den som varit med om en extremt 

påfrestande händelse eller situation där personen på något sätt haft en faktisk 

upplevelse av, eller hot om, död eller allvarlig skada kring sin egen eller andras 

fysiska integritet. Personen har då reagerat med intensiv rädsla, känsla av 

hjälplöshet och skräck som senare återupplevs om och om igen, t.ex. genom 

påträngande minnen, mardrömmar, flashbacks eller psykiskt och fysiskt obehag. 

För att uppfylla kriterierna för PTSD ska den drabbade dessutom ha utvecklat ett 

undvikande av stimuli som associeras med traumat, vara allmänt nedsatt i sin 

själsliga vitalitet samt ha ihållande symtom på överspändhet som uppkommit efter 

traumat (DSM-IV, 1994). Patienter som varit utsatta för upprepad traumatisering 

under lång tid, kanske ända från barndomen, kan utveckla en symtombild som 



 
  

 

 

 

3 

kallas komplex PTSD, eller DESNOS (Disorder of  extreme stress not otherwise 

specified). DESNOS finns inte med i DSM-systemen men syftar på en 

patientgrupp med en än tyngre symtombild som medfört förändringar i 

upplevelser av självet och störningar i relationer (Michel, 2011).  

 

Bildterapi kan användas som behandling vid svåra trauman, t.ex. vid PTSD, när 

det inte finns ord för att beskriva det som hänt. Genom att uttrycka sig via måleri 

eller genom att forma lera med sina händer kan patienten formge sitt trauma och 

synliggöra det. Bilden blir bärare av ett vittnesmål kring det hemska som hänt och 

traumat kan bevittnas av terapeuten, en viktig del i traumabearbetningen. 

Patienten är inte längre ensam med sin upplevelse när den väl har formulerats och 

delats med terapeuten. Om bildterapin sker i grupp finns än fler vittnen till den 

traumatiska händelsen, vilket inte ses som någon nackdel. 

När det gäller traumabearbetning finns det ett stort terapeutiskt värde i att 
tydliggöra de traumatiska minnena. Genom att progressivt exponera sig för svåra 
minnen genom externalisering, genom uttryck i bild, följer minskad ångest och 
återvunnen självkänsla. För patienten är det viktigt att sätta in sina minnen i ett 
sammanhang vilket ger förutsättningar för att skapa sig en sammanhållen historia 
så att patienten kan erövra en integrerad traumaberättelse. Att undvika sådant som 
kan förknippas med traumat är en återkommande svårighet vid PTSD. Via 
bildterapi kan man bryta detta undvikande genom att skapa en mindre hotfull 
symboliskt exponering till det ursprungliga traumat. Den målade bilden blir till en 
slags psykisk representation för traumaberättelsen, en representation som 
patienten kan externalisera, lägga utanför sig själv, och därefter betrakta på ett 
behörigt avstånd medan det känslomässiga innehållet bearbetas. När traumat 
synliggörs via bilden bidrar det till att skapa ett utrymme, en slags frizon, som 
reducerar symtom såsom ångest och som minskar den hypersensitivitet för stimuli 
som kopplas till händelsen (Collie, Backos, Malchioid, Spiegel, 2006).  
 
I traumabehandling är det inte det verbala återberättandet som är det verksamma 
utan det icke-verbala minnet av den fragmenterade upplevelsen och känslomässiga 
delar av den traumatiska erfarenheten (Van der Kolk, Roth, Pelcovitz, Sunday, 
Spinazzola, 2005). Bildberättandet kan ske i den takt som patienten förmår och 
del för del för att samla in fragment undan för undan för att så småningom skapa 
en samlad bild som representerar traumat. Bildterapi kan aktivera primärprocesser 
och på så sätt nå människors preverbala stadier och därmed möjliggöra en 
bearbetning på djup nivå även där orden saknas (Shaverien, 1992). 
 

3 Tidigare forskning  

Forskning kring bildterapi har initialt varit blygsam men under senare år har allt 
fler studier gjorts, framför allt i USA och England, som styrker bildterapins 
användbarhet på flera områden, inte minst när det gäller just bearbetning kring 
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trauma och PTSD, till stor del utifrån f.d. soldater med traumasymtom (Collie, 
Backos, Malchioid, Spiegel, 2006). Ett gott exempel på detta är när man i en studie 
med enkla teckningsövningar, efter ett enda tillfälle, kunde notera symtomlindring 
hos amerikanska soldater som drabbats av PTSD (Lande, Tarpley, Francis, 
Boucher, 2010). En ny gren i forskningen strävar efter att se hur bildterapi, 
neurologi och hjärnans funktion kan ge nya insikter kring hur traumatiserade 
påverkas av bildterapi och vad som ger god effekt (Talwar, 2007).  

Via en sökning på databasen PsycINFO visar det sig att den tidigaste studien 
kring bildterapi med traumatiserade vuxna är från 1987 (Johnson, 1987). Denna 
studie undersöker hur Vietnam-veteraners psykologiska trauman skapar en 
dissociation av självet, som bidrar till och skapar interpersonella effekter, som 
binder samman offret till förövare. Dessutom uppstår en djup känsla av att värdet 
som människa har äventyrats via traumat. Studien visar att bildskapandet 
underlättar de processer som bidrar till att återföra patienten till den verkliga 
världen, bort från det dissocierade tillståndet, mot läkning.  
Via databassökningar går det inte att hitta några svenska studier som närmare 
beskriver aktuella förhållanden specifikt kring bildterapi och PTSD. Det saknas 
också svensk forskning som visar hur olika bildterapeuter kliniskt arbetar med 
patientarbete där bearbetning av PTSD förekommer. Det är därför intressant att 
se om, och i så fall vilka, gemensamma modeller som bildterapeuter använder sig 
av och vilka psykoterapeutiska faktorer som finns och som kan sägas vara 
verksamma vid detta problemområde. 
 
Bildterapi vid trauma och PTSD har i gjorda undersökningar visat goda resultat. 
Ett brett behandlingsutbud för traumatiserade patienter med goda chanser till 
snabb symtomlindring och läkning bör finnas att tillgå, såsom bildterapi och andra 
psykoterapeutiska metoder (Morgan-, & Johnsson, 1995; Slayton, DÁrcher, 
Kaplan, 2010). Den kritik som ibland riktas mot bildterapi handlar ofta om att 
forskning saknas i tillräcklig utsträckning för att generaliserbarhet ska vara möjlig. 
Forskning på bredare front behövs såväl på internationell nivå som här i Sverige. 

3.1 Empiriska vetenskapliga studier 

Bildterapi som metod har under 2000-talet varit föremål för fyra svenska 
avhandlingar, varav en med koppling till arbetsterapi inom det psykiatriska 
området (Gunnarsson, 2008) och två med koppling till somatisk sjukvård (Öster, 
2007); Egberg Thyme, 2008) och slutligen en inom det pedagogiska fältet, 
(Skåreus, 2007). 

Inom området bildterapi och PTSD finns det internationellt ett antal empiriska 

studier där resultaten övervägande är goda. I Sverige saknas bildterapistudier kring 

PTSD men i en svensk studie gjord vid Karolinska institutet (Körlin, 2005) 

inkluderas bildterapi i begreppet ”Creative Arts Groups” där olika kreativa 

terapiformer inom psykiatrisk behandling granskas i samband med 

traumabearbetning. Där konstateras att kreativa terapiformer, såsom bildterapi, 

ger goda resultat. 
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Större studier av klinisk verksamhet har internationellt gjorts kring f.d. soldater 

som traumatiserat under sin tjänstgöring i olika krigszoner, men har även gjorts 

inom cancervård och skola (Slayton m.fl., 2010). 

 

3.2 Erfarenhetsbaserade studier 

Inom bildterapin finns gott om fallbeskrivningar, s.k. ”Singel Case Studies”, som 
gärna redovisas med tillhörande bildprocessmaterial (Cicione, Fontaine, Williams, 
2002; Gantt & Tinnin, 2007; Greenwood, 2011).  
 

4 Frågeställningar 

Studien har syftat till att undersöka hur bildterapeuter arbetar med bildterapi vid 
PTSD genom dessa frågeställningar: 

- Hur skiljer sig bildterapi vid PTSD från annat bildterapeutiskt arbete? 

- Vilka beståndsdelar i det bildterapeutiska arbetet ser bildterapeuten 
som särskilt verksamma vid PTSD? 
 

5 Metod  

5.1 Undersökningsdeltagare 

För studien intervjuades sex bildterapeuter, fem kvinnor och en man, där fyra 
vidareutbildat sig till psykoterapeuter medan två hade en grundläggande 
psykoterapiutbildning inom ramen för bildterapi. En av bildterapeuterna hade 
utbildats i USA medan övriga fått sin utbildning i Sverige. Tre av de intervjuade 
arbetade inom specialistpsykiatrisk verksamhet, medan övriga tre var verksamma 
inom landstinget på primärvårdsnivå och/eller inom den privata sektorn. 
Yrkesmässigt fanns en genomsnittlig arbetserfarenhet som bildterapeut på 21 år. 
Samtliga bildterapeuter hade dessutom stor erfarenhet av att möta svårt 
traumatiserade vuxna via bildterapi.  

Under följande rubrik ”Genomförande” finns en redogörelse för hur själva 
urvalsförfarandet av informanterna gjordes.  

5.2 Undersökningsmetod 

Studien gjordes utifrån kvalitativ metod. Intervjuerna var semistrukturerade, en 

intervjuform där samma frågor ställdes till alla informanter under intervjuerna. 

Frågorna hade öppna svarsmöjligheter och gav därmed förutsättningar för alla 

intervjuade att svara på frågorna utifrån sin erfarenhet. Den information som de 

intervjuade bildterapeuterna lämnade förväntades ge svar på de frågeställningar 

som ställts.  
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5.3 Datainsamlingsmetoder 

För att söka svar på frågeställningarna utformades sju frågor som utgjorde 

grunden för intervjuerna (se Bilaga 2). Avsikten med intervjuerna var att ta reda på 

om bildterapeuter arbetar annorlunda vid PTSD än vid annan problematik och 

om det där finns beståndsdelar i det bildterapeutiska arbetet som bildterapeuten 

ger särskilt betydelse just vid PTSD.  

 

Då intervjuerna var semistrukturerande fanns även utrymme för kompletterande 

frågor för att skapa ett öppet samtal kring bildterapeutiska erfarenheter i samband 

med PTSD. Alla intervjuer spelas in via digital ljudupptagning och transkriberades 

därefter direkt av uppsatsförfattaren själv varpå den tematiska analysen tog vid.  

 

5.4 Bearbetningsmetoder 

För att bearbeta den information som samlades in gjordes en tematisk analys 

enligt Hayes. Denna bearbetningsmetod genomfördes utifrån Pia Langemars 

presentation som finns i hennes bok om kvalitativ forskningsmetod  

i psykologi (Langemar, 2008). Denna bearbetningsmetod valdes då den 

förväntades ha en design som passade väl vid kvalitativa studier som denna med 

semistrukturerade intervjuer samt att analysmetoden antogs besvara 

frågeställningarna väl. 

 

När de inspelade intervjuerna transkriberats av uppsatsförfattaren genomfördes 

analysen enligt metodens sju steg. Det utskrivna materialet gicks igenom 

systematiskt för att uppmärksamma återkommande teman som grupperades och 

benämndes under passande rubriker för varje temaområde. Varje temaområde 

processades och definierades sedan ytterligare en gång innan en slutgiltig 

sammanfattning kunde göras med slutsatser av intervjumaterialet. Utifrån denna 

sammanfattning utvecklades sedan en hypotes genom att relatera de olika 

temaområdena till ett sammanhängande material med frågeställningarna som 

utgångspunkt.  

 

Uppsatsförfattaren har ensam gjort analysen av intervjumaterialet.  

 

5.5 Genomförande 

Bildterapeuterna inbjöds till intervju via mailkontakt där information om studien 

presenterades (se bilaga 1). Via SRBt (Sveriges Riksförbund för Bildterapi) fanns 

tillgång till medlemsregister med kontaktuppgifter till de drygt 170 medlemmarna 

runt om i hela landet (SRBt, 2013). Ett geografiskt urval gjordes där bildterapeuter 

i Norra Norrland, Västra Götaland och Skåne exkluderades p.g.a. de långa resor 

som intervjuerna skulle medföra. Målet var att träffa så många som möjligt för ett 

personligt möte. Information skickades ut till ca 100 bildterapeuter och efter ett 

första utskick svarade tre intresserade varav två uppfyllde kriterierna för att delta i 

studien. Som nästa åtgärd gjordes en mer riktad inbjudan till ett tiotal utvalda 
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bildterapeuter med, för uppsatsförfattaren, känd erfarenhet av att jobba med 

bildterapi vid PTSD. Här visade ytterligare fyra intresse för en intervju. En första 

kontakt togs via mail eller telefon där vi kom överens om tid och plats för 

intervjun. Intervjuerna ägde rum vid ett direkt fysiskt möte med fem av 

bildterapeuterna medan en intervju gjordes över en direktlänk via Skype, då det 

visade sig vara svårt att få till en träff inom rimlig tid på annat sätt.  

 

Intervjuerna gjordes under perioden 2013-12-20 – 2014-02-19 och var mellan 30-

45 min långa med en snittlängd på 35 min. Intervjuerna spelades in digitalt och 

transkriberades direkt därefter. Enligt Tematisk Analys gjordes därefter en 

textbehandling av det utskrivna materialet där olika återkommande och 

gemensamma teman identifierades innan den slutliga bearbetningen kunde göras 

och slutsatser dras.  

 

Återkoppling till informanterna kommer att göras genom att den färdiga utskrivna 

uppsatsen skickas ut till dem via post.  

 

 

6 Forskningsetiska frågeställningar 

Under uppsatsarbetet har Etikprövning av forskning (Lag 2003:460) beaktats.  

I bearbetningen av intervjumaterialet har information om berörda patienter 

skyddats och behandlats på ett sådant sätt att deras identitet inte röjts. Samma 

hänsyn har tagits kring de bildterapeuter som intervjuats i syfte att inte röja 

patienternas identitet. 

 

 

7 Resultat  

Frågeställningarna för studien får här fungera som underrubriker till det resultat 

som framkommit. 

 

7.1 Hur skiljer sig bildterapi vid PTSD från annat  

bildterapeutiskt arbete? 

Bildterapeuter arbetar inte annorlunda vid PTSD än vid annan problematik. I 

intervjumaterialet framkom stor enighet om att den bildterapeutiska metoden 

bedrivs på samma sätt oavsett vilken problematik patienten presenterar. En 

bildterapeut berättar om att arbetet inledningsvis ser lika ut oavsett varför man 

som patient kommer:  

 

”Som jag jobbar i bild här så är det inte att jag utgår från ett specifikt problemområde utan ofta 

jobbar vi mer generellt och allmänt…”. 
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Metodmässigt skiljer sig alltså inte arbetet åt men däremot poängterar 

bildterapeuterna en tydlig skillnad i sitt medvetna förhållningssätt när patienten 

kommer med en konstaterad PTSD-diagnos. Här är det extra viktigt, menar 

bildterapeuterna, att gå försiktigt fram, att jobba aktivt för att skapa en god 

arbetsallians där känslan av trygghet i relationen, till metoden och materialet är 

stor. Bildterapeuterna som intervjuas berättar alla att de ser den bildterapeutiska 

metodens stora fördelar vid svåra trauman. De berättar att introducerandet av 

bildskapande i terapirummet kan ge dem mycket information om patienten, 

kunskap som är viktig för den psykoterapeutiska bedömning som alltid görs innan 

terapin startar på allvar:  

 

”… bild är ett bra sätt att närma sig folk för att det är först då man kan bedöma inför en 

terapi och se om de kan visualisera, om de kan symbolisera, ja se vilken kroppsuppfattning de 

har. Jag får ju ganska konkreta bilder av hur de uppfattar sig själva, sina svårigheter och saker 

om sig själva. Jag får en känsla av hur de relaterar kring detta genom bilden…” 

 

Samtidigt som bildterapeuterna uppmanar till försiktighet beskriver de parallellt en 

möjlighet att gå rakt in i bearbetandet kring traumat med en större fokus då det 

öppet finns en uttalad överenskommelse kring att detta är målet för terapin. 

 

I en av intervjuerna uppmärksammas att en patient som diagnostiserats med 

PTSD ofta har talat om sina svårigheter med annan vårdpersonal och där redan 

benämnt sitt trauma på något sätt, vilket gör att en medvetenhet kring 

bearbetningsbehovet finns som utgångspunkt. Bildterapeuten menar här att detta 

underlättar patientens möjligheter till bearbetning på olika sätt, t.ex. genom att 

aktivt jobba med kroppslig stabilisering, med ångesthantering och olika 

närvaroaspekter. Bildterapeuten berättar också att arbetet bidrar till att patienten 

kan separera ut dåtid och nutid som generellt sett är sammanblandat vid PTSD. 

 

Samtliga bildterapeuters erfarenhet är att patienterna vanligen kommer för 

bildterapibedömning utan att vara diagnostiserade med PTSD men väl med annan 

uttalad problematik som föranleder terapibehov, t.ex. sömnsvårigheter, depression 

eller ångest. I intervjuerna framkommer en gemensam bild av att det är först en 

god bit in i terapin som outtalade trauman blir synliga. Bildterapeuterna menar att 

dessa trauman ofta har tydliga kopplingar till den problematik, de symtom, som 

presenterades initialt. De framhåller här vikten av att patienten under bildterapin i 

sin egen takt får nå fram till själva traumat. Patientens behov styr och flera av 

bildterapeuterna menar att de behöver vara följsamma och inkännande i detta 

skede. En av de intervjuade menar att mer diffusa besvär kräver en bredare 

terapeutisk ingång för att ge en möjlighet att skanna av vad som påverkar just 

denna patient.  
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7.2 Vilka beståndsdelar i det bildterapeutiska arbetet ser 

bildterapeuten som särskilt verksamma vid PTSD? 

Under intervjuerna har bildterapeuterna berättat om sina erfarenheter av att arbeta 

med PTSD på ett sådant sätt att flera viktiga terapeutiska faktorer synliggjorts. Det 

finns viktiga faktorer som är, mer eller mindre, generella för all psykoterapi men 

just vid bildterapi finns naturligtvis bilden och skapandet med som utmärkande 

delar liksom att bilden utgör en part i den terapeutiska relationen som inte finns i 

traditionell samtalsterapi. Bildterapeuterna beskriver sina tankar om att arbeta med 

PTSD och att det finns faktorer som påverkar behandlingen, och som till och 

med kan vara avgörande. Viktiga och avgörande faktorer som framträder genom 

intervjuerna är trygghet, behandlingstid, bildterapeutens roll, bildterapi som metod, bildernas 

betydelse, material, kontakt med kroppen och bildterapi i grupp.  

 

7.2.1 Trygghet 

Relationen mellan patient och terapeut, och särskilt alliansen, är avgörande vid 

bildterapi liksom vid all annan psykoterapi, något som samtliga bildterapeuter 

framhåller. De berättar hur de lägger stor vikt vid att patienten ska känna sig trygg 

både med terapeuten, själva bildskapandet och med det material som används. 

Bildterapeuterna berättar att många traumatiserade har en tillitsproblematik och 

att detta innebär att patienten behöver gott om tid för att känna sig bekväm med 

hela situationen och för att utveckla stabilitet i alliansen innan själva 

bearbetningen kan ta fart. I intervjuerna framkommer att terapeuterna tar ett stort 

ansvar över att skapa och upprätthålla trygghet i relationen parallellt med att 

processen regleras för att en lagom stor utmaning finns med och för processen 

framåt.  

 

”Ja, det är ju ur relationen som tryggheten kommer och där man kan våga börja berätta”. 

 

Att börja måla, att uttrycka sig via skapande, kan vara ovant och kännas 

främmande för vissa patienter. Samtliga bildterapeuter berättar om detta i 

intervjuerna liksom att deras uppgift då är att lotsa patienten in i ett lekfullt 

förhållande till skapandet och låta bilderna få växa fram utan allt för mycket 

självcensur. Bildterapeuterna menar att de inledningsvis brukar jobba med teman 

och enklare uppgifter för att patienten ska bli bekväm med det tillgängliga 

materialet. De berättar vidare att de som bildterapeut demonstrerar för patienten 

hur man kan använda bilden som en slags tredje part i den terapeutiska alliansen 

för att reflektera över det som uttrycks där. De menar att patient – terapeut – bild 

tillsammans utgör en triad där bl.a. överföringar har möjlighet att ta vägen via 

bilden. Enligt intervjuerna framkommer att patient och terapeut på så sätt kan 

lägga fokus på bildytan och låta bilden få bli bärare av det svåra, av traumat, så att 

alliansen mellan patient och terapeut avlastas. En bildterapeut uttrycker att 

bildytan och materialet blir en slags projektionsduk där olika händelser kan 

utforskas, synliggöras och bearbetas.  
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7.2.2 Behandlingstid 

Tidsaspekten anses ha en stor betydelse för terapiresultatet, speciellt vid dessa 

svåra traumatiska tillstånd. Beroende på var man arbetar så vittnar intervjuerna 

om att det kan skifta rejält för hur lång tid en terapi kan sträcka sig, allt från 10 

gånger till flera år. De intervjuade bildterapeuter som arbetar inom psykiatrisk 

verksamhet möter ofta patienter som har svåra långvariga psykiatriska tillstånd där 

det är naturligt att tänka sig att längre behandlingstider krävs. Även vid bildterapi 

med PTSD-patienter finns en gemensam uppfattning om att mer tid måste tas i 

anspråk. Att knyta an till terapeuten, att skapa en god arbetsallians kan ofta vara 

tidskrävande och så behövs ju också verksam tid för den psykoterapeutiska 

processen när arbetet väl kommit igång, säger en av de intervjuade.  

 

”Jag tycker att det tar längre tid vid PTSD. Åtminstone 3 år och ibland 5 år också och vi har 

kunnat ha friheten att jobba så länge det har behövts och så länge patienterna har haft nytta av 

det”. 

 

Citatet ovan är sagt av en bildterapeut som jobbar inom psykiatrin där de flesta 

trauman är att betrakta som komplexa. Oro finns för hur traumaterapi kommer 

att kunna bedrivas i framtiden då tendenserna visar på kommande begränsningar i 

tid även inom landstingens specialistpsykiatriska verksamheter. En gemensam 

uppfattning hos bildterapeuterna är att traumabearbetning alltid är tidskrävande 

och att terapeutens lyhördhet behövs för att fånga upp det som förmedlas via 

bilderna, även i de mest subtila delarna. 

 

7.2.3 Bildterapeutens roll 

I intervjuerna tillskrivs terapeutens roll en avgörande betydelse för hur 

traumabearbetningen blir. Bildterapeuterna berättar, som tidigare nämnts, om sitt 

ansvar för att skapa trygghet runt hela den bildterapeutiska situationen där 

patienten måste ges stor frihet för att få känna att hon själv styr processen, att hon 

själv i egen takt visar upp vad hon vill berätta via bilderna som målas. 

Bildterapeuten framhåller att de vid PTSD måste vara extra lyhörda för det som 

sker i relationen och samtidigt verka för att patienten aldrig tvivlar på att 

terapeuten står ut, har styrkan att stanna kvar, oavsett vad som händer. Flera av 

intervjuerna berör att arbetet som bildterapeut kräver goda psykoterapeutiska och 

bildmässiga kunskaper samt en stor härbärgerande förmåga, i synnerhet när det 

gäller PTSD. Som terapeut måste man stå ut med den smärta som patienten lyfter 

fram, något alternativ finns inte. En bildterapeut formulerar sig såhär:  

 

”Jag tänker att man får bygga upp relationen lite försiktigt. Att man måste vara försiktig när 

man närmar sig, speciellt med de här patienterna. De är ju väldigt ofta… ja vad ska man säga? 

Jo om man ska hårdra det så kan en terapisession bli till ett övergrepp om man inte handskas 

försiktigt med det”. 
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Att som terapeut bevittna bilden och traumat är ett sätt att visa patienten att det 

inte är något farligt man ställts inför, att det går att uthärda att möta traumat igen 

tillsammans och flera av bildterapeuterna berättar om egna erfarenheter av 

känslomässig påfrestning där de ibland kunnat relatera till sin egen livssituation. 

Här tycker de sig ha god hjälp av ett eget aktivt reflekterande, såväl i själva 

terapimötet men också tillsammans med arbetsteam och i handledning etc. 

Samtliga bildterapeuter berättar om hur viktigt det är att deras hållbarhet är 

självklar för patienten då det är en grundförutsättning för trygghetsaspekten.  

Flera av bildterapeuterna tar upp att de i det bildterapeutiska mötet tillsammans 

med patienten kan närma sig ett trauma, undersöka och gemensamt bevittna det, 

vilket ger patienten en möjlighet att formulera vad hon varit med om, det som 

tidigare inte kunnat benämnas med ord och på så sätt erövra goda förutsättningar 

för en läkande bearbetning. 

 

7.2.4 Självreglering 

När en patient går i bildterapi finns bildskapandet med som en integrerad del i 

den psykoterapeutiska processen. Detta nämner samtliga bildterapeuter i 

intervjuerna liksom att patienten själv kan välja ett material som känns lockande 

och utifrån detta prova olika sätt att uttrycka sig på. Bildterapeuterna ger flera 

exempel där patienter målar bilder och själva kan sätta gränser för vad som ska 

visas upp – ett starkt exponerande under en terapi kan följas av återhållsamhet 

nästa terapitimme.  

Bildterapeuterna som intervjuas framhåller att bildskapandet ger patienten stora 

möjligheter att själv reglera bearbetandet av traumat i den takt som känns hållbar 

för just henne. Terapeuterna ser det som sin uppgift att få patienten att känna sig 

såväl skyddad som utmanad i processen så att förutsättningar för kreativitet och 

lust till det utforskande måleriet maximeras. För att en bearbetning ska ske 

behöver patienten våga släppa kontrollen och måla fritt, utan att väja för områden 

som känns svåra och förbjudna, säger flera av de intervjuade. Bildterapeuterna 

menar att patienten kan reglera bildskapandet fram och tillbaka, att gå in och ut ur 

det svåra via bilderna man gör, och på så sätt känna att hon styr och har kontroll 

över det som sker. I intervjuerna finns berättelser om hur en session kan innehålla 

bildmaterial som visar upp det konkreta traumat, naket och utlämnande, medan 

patienten gången därpå målar blommor utan synbar koppling till den 

traumabearbetning som pågår eller något konkret som markerar behov av att i 

bilden ta ett steg tillbaka från traumat:  

 

”… detta med självreglering – när jag någon gång upplevt att en patient jobbar med sitt trauma 

och det blir för jobbigt så kan han eller hon liksom göra en paus i bilden. Ofta kan det bli i 

form av en sköld eller något i bilden. Det kan vara dörrar som stängs”. 

 

Så här kan patienten reglera takten i den bearbetande processen och hitta en 

bärighet där det inte blir alltför svårt att härda ut i mötet med traumat. De 

intervjuade bildterapeuterna berättar på olika sätt om hur patienten tack vare 
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reglerandet kan uppleva sig ha kontroll över bearbetningstakten, något som ger 

trygghet nog för att fortsätta arbetet utan att riskera att bli alltför översköljd av 

känslor samtidigt som de fortsätter att äga sitt trauma. 

 

7.2.5 Bildterapi som metod 

Samtliga bildterapeuterna berättar om en stor egen tillit till bildterapi som 

behandlingsmetod vid PTSD, något de alla framhåller. Deras uppfattning är att de 

som terapeuter känner sig trygg med det egna arbetssättet som skapar goda 

förutsättningar för en god arbetsallians där den viktiga tryggheten kan växa för 

patientens del. Själva bildskapandet tillskrivs stor betydelse. Bildterapeuterna 

lägger stor vikt vid att patienten via bildskapandet får möjlighet att sätta ord på det 

som hänt och de menar att man här kan hitta ett sätt att möta exempelvis skam 

och andra svåra upplevelser på ett känslomässigt plan. Genom att jobba parallellt 

med bilden och med berättandet tycker bildterapeuterna att patienterna generellt 

kan koppla samman minnesfragment som finns att tillgå till en mer helhetlig bild 

som kan sättas in i ett större sammanhang. Detta är en god hjälp för att i 

bearbetningen hitta sätt att bättre förstå sig själv och sitt eget agerande utifrån det 

som hänt. 

 

”Det brukar komma till i en händelse när man gör en ’hemsk bild’, om vi kan kalla den så för 

enkelhetens skull, som på något sätt beskriver traumat och det kanske inte alltid är jättetydligt 

att det är det (läs traumat) som bilden handlar om, men det kommer med som ett element i 

bilden. Och först kanske man inte förstår men sedan kommer det mer och mer och allt blir 

tydligt”. 

 

Det finns erfarenhet hos de intervjuade bildterapeuterna om att bildterapi ger en 

snabbare bearbetande process vid PTSD än vid traditionell psykodynamisk 

psykoterapi. Flertalet av de intervjuade bildterapeuterna har också erfarenhet av 

att jobba med PTSD via andra metoder, t.ex. psykoterapeutiska samtal. I 

intervjuerna berättas att ett trauma som avbildats ger en yttre bild att tillgå där 

man kan börja arbetet med att formulera sig om den svåra händelsen och om 

känslorna som finns kopplade till den:  

 

”Jag tycker att bilden passar bra tillsammans med berättandet, den hjälper oss att komma i 

kontakt med system som vi annars undviker att ha kontakt med …”  

 

Under intervjuerna tar alltså bildterapeuterna upp att patienten som målar 

kommer i kontakt med ett annat språk, ett bild- och symbolspråk, inom sig själv, 

vilket gör det möjligt att möta det man annars väjer för. Bilden synliggör traumat 

som blir avslöjat och samtidigt bevittnat av bildterapeuten som berättar att 

patienten då inte behöver bära sitt trauma ensam längre. Man uttrycker att bilden 

blir bärare av ett vittnesmål som också bildterapeuten får ta del av.  

Alla bildterapeuter konstaterar att det tydligt märks i bildterapin när man närmar 

sig ett trauma, något som framträder både i den målade bilden och i rummet. Det 
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beskrivs i intervjuerna hur en känsla av hög intensitet infinner sig, att känslorna i 

rummet ökar påtagligt liksom hur ångestnivåer därefter drastiskt sjunker undan 

när traumat väl synliggjorts i bilden. Det beskrivs som att bilden avlastar den 

psykologiska överföring som annars ofta sker i relationen mellan terapeut och 

patient. I intervjuerna beskrivs hur den framväxande bilden tycks ta emot och 

härbärgera känslomässigt svårhanterligt materia: Traumat externaliseras och 

fångas upp i bilden som låter patienten få möjlighet att betrakta detta på avstånd, 

att ta in lite i taget av det som gjorts synligt.  

 

 

7.2.6 Bildernas betydelse 

Flera av de intervjuade bildterapeuterna menar att bildterapins största fördel kan 

vara att de fysiska bilderna som målas finns kvar under hela terapitiden och även 

efter att terapin avslutats. De påpekar att bilderna alltid behåller sitt ursprungliga 

utseende – att de inte förändras även om dess skapare, patienten, gör det under 

terapin. I intervjumaterialet berättas att patienten kan ta fram bilderna och gå 

igenom dem så många gånger som behövs under terapin. Bilderna utgör 

känsloladdade övergångsobjekt som visualiserar olika händelser och följden blir 

ett mer distanserat förhållande till traumat där ett differentieringsarbete kan skilja 

dåtid från nutid, något som anses vara viktigt för traumabearbetningen. Från att 

inledningsvis ha känt sig för i bildterapins olika delar tar nu patienten steget vidare 

och målar en bild som beskriver traumat mer eller mindre utförligt. 

Bildterapeuterna berättar att det är lätt att uppfatta när man står inför ett blottat 

trauma. 

 

”…vi skulle göra en kroppsbild med en tjej och den brukar vara ganska fokuserad på 

smärtupplevelser och så. Jag brukar också ha med en instruktion om att ha men en del av 

kroppen som man känner att det är positivt med. Den här kvinnan gjorde en bild där hela 

kroppen var avskuren på mitten, liksom avsnörd som av ett bälte. Det dröjde till gången därpå 

innan hon själv fattade att bilderna handlade om övergrepp som hon varit utsatt för. Bilden 

föregick hennes insikt…”  

 

Flera bildterapeuter talar om vikten av att patienten möter traumat igen och att 

patienten paradoxalt nog kan finna lust i måleriet, till skapandet och utforskandet 

av materialet i detta skede. Leken hjälper patienten att släppa självcensuren, att ta 

för sig av relevant material för att klara bearbetningen, menar flera av de 

intervjuade. En bildterapeut uttalar sig såhär kring lekens betydelse: 

 

”Leken tar oss till vårt innersta, liksom drömmarna gör, och ger psyket ett andningshål så att 

man kan ta sig igenom dessa svåra processer”.  

 

Under en bildterapiprocess går man igenom bilderna tillsammans med jämna 

mellanrum och i slutet av varje terapi summeras hela bildmaterialet. Detta beskrivs 

i intervjuerna som mäktiga tillfällen där hela terapiprocesser med ett stort antal 
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bilder betraktas och benämns samtidigt i förhållande till varandra och kopplas till 

situationen man befinner sig i. Patienterna förmedlar ofta stolthet över sina bilder 

vilket varje bildterapeut kan vittna om: 

 

”Bilderna – de får vi inte glömma. Hur många som helst, oavsett traumagrad, har sagt ’Har jag 

gjort alla de bilderna?’ ’Oj, den där hade jag glömt bort. Alltså den är smärtsam att se på’. De 

blir så berörda av sig själva, tar sig själv på blodigt allvar. ’Det är mitt liv, det syns liksom, det 

är inte bara något som flashar förbi utan jag har skapat ett liv, skapat de här bilderna, skapat 

mig ett liv!’” 

 

Genom bilderna berättar patienten något om sig själv, om sina svårigheter. En av 

de intervjuade berättar om detta och att bilden blir ett slags verktyg för att 

exponera, ett område där man kan testa att provocera och öva på verkligheten en 

stund. En annan nämner att bilderna synliggör och länkar samman 

minnesfragment till en helhet som ger patienten en känsla av sammanhang och 

förståelse kring sitt eget mående och sin hela situation.  

 

7.2.7 Material 

När frågan om bildterapeutens preferenser kring material ställdes under intervjun 

fanns en enighet om att materialet inte hade någon avgörande betydelse. Man 

förespråkar dock ett material av god kvalitet som är enkelt att använda. Både 

bildterapeut och patient ska känna sig bekväma med materialet då fokus ska 

stanna vid den problematik som ska bearbetas. För mycket fokus på material och 

teknik påverkar den bildterapeutiska bearbetningen negativt genom att stärka 

försvaren och skapa distans, menar de intervjuade bildterapeuterna.  

I intervjuerna framkommer en hel del kring hur olika material påverkar, t.ex. att 

fasta färger kan bidra till att skapa distans medan flytande färger ger en mer nära 

kontakt till det som målas. Bildterapeuterna menar att utgångspunkten är att de 

låter patienten välja material själv vilket främjar den självreglering som tidigare 

beskrivits. Bildterapeuterna berättar vidare att de dock kan föreslå vissa material i 

syfte att utmana eller hitta nya infallsvinklar, t.ex. om processen skulle stanna av. 

När det gäller storlek på ritpapper så lyfter bildterapeuterna under intervjuerna att 

det återigen är patienten som styr valet även om man som bildterapeut kan 

komma med förslag även kring den saken. Patienterna väljer, generellt, små 

ritpapper men flera av de intervjuade menar också att de ibland kan locka till 

andra format för att utforska vad de större ytorna kan medföra:  

 

”…om jag får säga det själv så har jag snöat in på stora format när det gäller papper. Så det 

använder jag nästan jämt men frångår det ibland när vi har stagnerat i processen, när vi måste 

provocera eller utmana på annat sätt. Då kan jag byta material.”. 

 

7.2.8 Kontakt med kroppen - Aktivering av kroppsminnen 

De intervjuade bildterapeuter berättar gemensamt om en strävan att patienten ska 

ta för sig och aktivt våga utforska olika material, såväl färg som val av 
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papperskvalitet och storlek. Målet beskrivs som att patienten kommer i kontakt 

med såväl kropp som känsla, att de hitta samband mellan dessa delar för att känna 

sig hel igen. Att få med kroppen i rörelserna, att ta ut rörelserna, ger en öppning 

för återhållna känslor som aktiverar kroppsminne för bearbetning och läkning.  

En av de intervjuade bildterapeuterna beskriver detta med följande ord: 

 

”Det är så mycket som är ordlöst, så mycket som sitter i kroppen”. 

 

Bildterapeuterna återkommer till att bildterapi är en fysisk terapiform där 

berättandet skapas med de egna händerna. De menar att alla målar helt utifrån 

egen förmåga och att det aldrig handlar om konstnärliga kvalitéer för att 

bearbetningen ska ta fart. I intervjuerna berättas om allt från streckgubbar till 

drivna utföranden som alla fungerar och har verkan.  

 

Intervjuerna ger en gemensam åsikt om att olika material och 

bearbetningsmetoder i bildskapandet når känslor som är kopplade till traumat. En 

bildterapeut beskriver hur patienten genom att hålla i en penna, en pensel eller en 

krita kan skapa distans till papperet där berättelsen – traumat - tar sig uttryck och 

att känslor kan hållas lite på avstånd om så behövs. Samma bildterapeut beskriver 

att en annan effekt kan uppstå om patienten däremot målar med flytande färg, 

med en mjuk svamp eller direkt med sina händer. Den fysiska upplevelsen blir då 

ofta känslomässigt stark när patienten, bokstavligen, tar traumat i sina händer.  

I intervjuerna blir det tydligt att terapeutiskt arbete med lera är starkt 

förkroppsligande då leran ger en 3-dimensionell slutprodukt. Terapeuterna 

upplever att patientens koppling till den egna kroppen blir tydlig när lerklumpen 

tar form och gestaltar utanpå, inuti, upptill, nertill, stort och smått. Det kan dock 

dröja innan de mer förkroppsligande bilderna dyker upp i bildprocessen när det 

gäller bearbetning av PTSD, vilket förklaras såhär av en bildterapeut:  

 

”De kan inte börja med att beskriva hur de känner för då går de sönder”. 

 

En bildterapeut berättar att de beskrivande bilderna, som ibland liknar filmrutor, 

ofta kommer i början av terapin med en konkret, klinisk berättelse om vad 

traumat består i. Flera beskrivningar i intervjuerna talar om ett sceneri som byggs 

upp där patient och terapeut tillsammans kan beskåda med viss fysisk distans. 

Händelsen, traumat, beskrivs finnas kvar i kroppens minne och att känslomässigt 

närma sig traumat blir en senare fråga. På ett liknande sätt redogör de intervjuade 

för hur det beskrivande berättandet ibland förändras successivt till ett mer 

förkroppsligade berättande, och att det vid andra tillfällen sker mer abrupt. När 

tiden är mogen når de beskrivande bilderna innanför försvaren och i 

intervjumaterialet poängteras hur patientens känslor projiceras ut i bilden och hur 

ett växelspel tar form där patientens självreglerande takt styr arbetet. Flera av 

bildterapeuterna berättar under intervjuerna om att patienternas rent fysiska 

agerande kan spela roll under måleriet - Att sitta vid ett bord och måla kan kännas 
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tryggt och skyddande i början men att ta steget till att ställa sig upp vid en vägg vid 

ett uppspänt papper ger en kroppslig upplevelse, nya infallsvinklar och upplevelser 

till måleriet och traumat. När denna förändring sker är flertalet bildterapeuter 

eniga om att processen utvecklas framåt för de flesta patienterna. Kropp och 

psyke strålar samman och kroppsminnen aktiveras, menar bildterapeuterna och 

ger exemplet på hur bl.a. aggressivit uttrycks lättare när man står upp och målar. 

En av de intervjuade menar att många traumatiserade patienter över tid etablerat 

ett återhållet kroppsspråk då de ständigt är på sin vakt och märkta av sina 

erfarenheter. I flera intervjuer framhålls att måleriet bidrar till att lösa upp 

spänningar som får ta form i bildskapandet, omvandlas till känsloupplevelser och 

bidrar till den totala bearbetningen. Samtliga bildterapeuter ser detta hända gång 

på gång och de uttrycker en stor tillit till bildens möjligheter att nå innanför de 

kroppsliga försvaren. 

 

7.2.9 Bildterapi i grupp 

Flera av de intervjuade bildterapeuterna talar varmt om positiva effekter med 

bildterapi i grupp. Att som patient dela sina erfarenheter med andra är att ge 

ytterligare skjuts åt processen där det till och med tycks bli lättare att prata om 

skuld och skam. Det råder stor enighet kring detta i intervjumaterialet. 

Bildterapeuterna framhåller att den som målar och berättar i gruppen om sitt 

trauma får flera vittnen som kan ta in och bekräfta att det faktiskt är något hemskt 

och sorgligt som inträffat. Andra i gruppen kanske har liknande erfarenheter vilket 

normaliserar och bidrar till att orka ta tag i de svåra känslor som uppstår, säger en 

av de intervjuade som också menar att gruppen blir en direkt påminnelse om att 

vara här och nu, att livet går vidare trots det jobbiga som hänt. Majoriteten av 

bildterapeuterna har erfarenhet av bildterapi i grupp där en eller flera deltagare 

haft PTSD och att det är med stor behållning som dessa patienter delat sina 

erfarenheter med varandra.  

 

 

8 Diskussion  

8.1 Metoddiskussion  

Undersökningens mål var att ta reda på hur bildterapeuter upplever arbetet med 

personer som drabbats av PTSD utifrån ett par frågeställningar. För att få svar på 

detta valde jag att göra en kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer. Med 

sex informanter förväntades ett tillräckligt omfattande material för att kunna 

belysa frågeställningarna och dra slutsatser, samtidigt som jag var medveten om att 

den lilla undersökningsgruppen begränsade möjligheten att dra några generella 

slutsatser.  

 

Generaliserbarheten förväntades före studiens start att vara begränsad vilket också 

kan bekräftas när arbetet nu är genomfört. 
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De bildterapeuter som ställde upp för intervju vara alla vana att möta patienter 

med PTSD, något som också efterfrågades i den inbjudan om att delta i studien 

(Bilaga 1). I genomsnitt hade de intervjuade bildterapeuterna arbetat i drygt 20 år 

med sin metod vilket ger en god erfarenhetsgrund. Hur övriga bildterapeuter runt 

om i landet arbetar med PTSD-problematik och vilken yrkeserfarenhet de har 

förblir obesvarat då de inte finns representerade i studien.  

Materialet till studien är hämtat från en grupp yrkesverksamma bildterapeuter som 

på sitt sätt är en homogen grupp då alla arbetar med bildterapi och har stor 

erfarenhet av detta. Detta ger ett material där slutsatserna av den tematiska 

analysen visar tendenser kring hur bildterapeuter i stort närmar sig frågan om 

PTSD, men det finns andra faktorer som väcker frågetecken, t.ex. att deras 

uppdrag ser olika ut beroende på de arbetssituationer som de har. Några frågor jag 

ställer mig är hur resultatet hade blivit om samtliga bildterapeuter arbetat under 

mer liknande arbetsförhållanden, t.ex. om alla jobbat inom specialistpsykiatrin? 

Här hade jag behövt mer tid och resorna hade blivit fler och längre. Med tanke på 

det begränsade antal bildterapeuter som finns anställda inom psykiatrin i Sverige 

så hade undersökningsgruppen kanske inte kunnat bli så mycket större än så här?  

I synnerhet inte om de dessutom förväntades jobba aktivt med PTSD. 

 

Den geografiska begränsning jag gjorde kan också vara något att nämna. 

Bildterapeuter som intervjuades fanns både i glesbygd, mellanstora städer och 

storstäder, dock utan att täcka in de nordligaste, södra och västra delarna av 

landet. Hade resultatet blivit annorlunda om jag valt bildterapeuter som enbart 

bodde i storstadsområden eller i glesbygd? En större intervjuundersökning med 

spridning över hela landet skulle kunna ge ett material med en mer representativ 

bild av hur bildterapeuter arbetar med PTSD. Tyvärr var det få som visade 

intresse att delta i studien vilket förvånade mig. Bildterapeuter i Sverige behöver 

stötta varandra framöver för att tillsammans ge bildterapin chans att ta ytterligare 

steg framåt. Då förutsättningarna för denna undersökning varit begränsade i tid 

och form har jag utifrån mitt slutliga urval, trots detta, fått fram information som 

jag anser är relevant även för andra delar av landet. 

 

Eftersom jag själv sedan 15 år tillbaka arbetar som bildterapeut, med intresse just 

för de frågor jag undersökt, kanske det finnas antaganden hos mig som kan vara 

såväl rättvisande som felaktiga. Mitt intresse och engagemang inom området 

bildterapi och PTSD har varit positivt för själva genomförandet av studien men 

jag är medveten om att detta samtidigt kan göra mig partisk. Flera av de 

bildterapeuter jag intervjuat känner till min bakgrund som yrkesverksam 

bildterapeut vilket också kan ha påverkat utfallet. Det är omöjligt för mig att säga 

hur detta har påverkat undersökningen men min avsikt har ändå varit att på ett 

öppet och förutsättningslöst sätt undersöka de frågor jag ställt.  
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De intervjufrågor som ställdes var öppna och uppmanade informanterna att fritt 

ge sina svar utifrån sin situation. En fråga om preferenser kring material kom till 

så sent som under den första intervjun då just materialet lyftes som en faktor av 

betydelse i sammanhanget. Min formulerade tudelade fråga (Bilaga 2) blev denna:  

 

- Föredrar du något speciellt material när ni jobbar runt traumat?  

- Finns det material som främjar eller dämpar processen?   

 

Formuleringen kan ses om ledande vilket inte var min avsikt. De svar som jag fick 

lät sig dock inte ledas åt just något håll eftersom svaret på första frågan 

genomgående blev ett ”nej”. Frågan gav istället upphov till diskussion och 

information kring materialets betydelse för själva den bildterapeutiska metoden. 

Även den andra delen av frågan var kanske lite styrande men gav, också den, 

viktig information kring hur patientens val av material kan påverka processen.  

 

8.2 Resultatdiskussion 

Alla intervjuade bildterapeuter jobbar utifrån sin egen terapeutiska skolning och 

stil, men har i grunden en gemensam bildterapeutisk metod som ter sig ganska lika 

rent generellt, något som framkommer i intervjumaterialet och som styrks av 

annan forskning. Förutsättningarna för att bedriva bildterapi skiftar beroende på 

arbetsplats och vilka patienter man möter i sitt dagliga arbete. Detsamma gäller 

den tidsram man har till förfogande för terapin, något som ser olika ut bl.a. 

beroende på arbetsplats.  

 

Frågeställningarna i studien besvarades båda två genom intervjuerna. Bildterapi 

som metod bedrivs på samma sätt oavsett vilken diagnos patienten har, ansåg 

terapeuterna. Det blev dock tydligt att det finns en skillnad i bildterapeuternas 

förhållningssätt när redan diagnostiserade patienter med PTSD kommer för att få 

bildterapi. Här skärps varsamheten lite extra i syfte att försiktigt närma sig 

patienten som man vet är märkt av svåra erfarenheter. I och med att diagnosen 

redan satts har patientens försvar öppnats så pass att försiktigheten kan antas vara 

befogad. Försvaren är raserade eller åtminstone krackelerade och den hållande 

terapeutiska funktionen blir än viktigare att iaktta.  

 

När det gäller den andra frågeställningen synliggör intervjumaterialet flera faktorer 

som anses vara av betydelse för arbetet med PTSD. Det handlar om trygghet, 

behandlingstid, självreglering, bildterapi som metod, bildens betydelse, material, 

kontakt med kroppen och möjligheten att bearbeta PTSD i grupp. Dessa faktorer 

kan betraktas som viktiga i all bildterapeutisk behandling i allmänhet men 

informanterna pekar på hur dessa områden i synnerhet påverkar den som har 

PTSD. Beträffande materialvalet framhöll man att inget är bättre eller sämre 

eftersom det är högst individuellt vilket material som passar vem och till vad. Som 

bildterapeut är man dock högst medveten om att olika material kan föra processen 

i olika riktningar men det skiljer sig från fall till fall hur detta är möjligt eller 
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önskvärt, något som också uttrycks i boken ”Skapande och kroppsbaserade 

komplementära terapier” (Englund, red. 2004):  

 

”Att tillhandahålla ett rikt utbud av material av god kvalitet innebär att visa respekt för 

målaren, för den skapande processen och dess produkt”. 

 

De intervjuade bildterapeuterna anser att vilket material som används är av 

sekundär betydelse. Däremot förefaller materialet ha en viktig roll när det gäller att 

engagera patientens fysiska upplevelse i måleriet för att komma åt kroppsminnen 

kopplade till traumat, något som också styrks i flera studier (Lusebrink, 1990; 

Moon, 2010), och som även visar på att patienter som får möjlighet att välja sitt 

material får tillgång till den självreglering som bildterapeuterna framhåller i 

intervjuerna. 

 

Bildterapeutisk teori är starkt kopplad till ett pragmatiskt sätt att utöva metoden 

med målet att lindra lidande genom att använda skapandet som uttryck 

(Shaverien, 1992). Människor har sedan urminnes tider uttryckt sig via bilder för 

att visa på alla sorts händelser de varit med om eller fantiserat om. Den 

bildterapeutiska metoden uppstod i situationer där terapeuter eller konstnärer 

mötte människor med olika former av lidande. Främst var det psykiska eller 

psykosomatiska svårigheter som avlastades genom bildskapandet och genom de 

efterföljande samtal om den målade bilden där tankar och händelser uttrycktes 

genom bilden. I den inledande delen av uppsatsen presenteras en teoretisk 

bakgrund där detta beskrivs vilket också styrks av intervjumaterialet i studien. När 

det gäller tidigare forskning finns flera utländska studier avseende PTSD, varav jag 

valt ut att se närmare på några för detta arbete, som alla visar att bildterapi är 

användbart vid såväl PTSD som annan traumaproblematik (Collie 2006; Johnsson 

1987; Morgan 1995). Mycket av detta forskningsmaterial grundar sig på 

amerikanska undersökningar av krigsveteraner, vilket de svenska informanterna i 

huvudsak inte sysslar med. Det finns dock paralleller att dra mellan dessa 

patientgrupper då kriterierna för diagnosen PTSD finns tydligt återgivna i den 

diagnosmanual (DSM-IV) som svensk sjukvård anammat. Därmed kan man se 

stora likheter mellan den krigsveteran som drabbats av PTSD liksom andra 

PTSD-diagnostiserade där t.ex. våldtäkt, rån, olycka eller naturkatastrof gett 

upphov till symtomen. De psykologiska mekanismer som återfinns inom 

psykodynamisk psykoterapi återfinns även i den bildterapeutiska modellen men 

med bilden och skapandet som ett tillägg – en fördel för svårt traumatiserade som 

saknar ord för sitt trauma och som behöver formuleras och delas med någon som 

förmår lyssna och se. 

 

8.3 Förslag till fortsatt forskning 

För att ge ett mer tillförlitligt resultat gällande de frågor som undersökts i denna 

uppsats skulle en större mängd bildterapeuter behöva intervjuas. Det skulle vara 

intressant att mer ingående se hur bildterapeutiskt arbete med PTSD går till, 
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kanske genom att visuellt studera sessioner som filmas? Vad är det som sker, vem 

gör vad, hur ser interventioner och överföringar ut och hur kan de identifieras för 

jämförelse med andra terapimetoder?  

 

Alla intervjuade bildterapeuter talar varmt om bildterapi i grupp där effekterna 

tycks intensifieras ytterligare, inte minst när det gäller PTSD-problematik, och det 

skulle vara spännande att se närmare på vilka faktorer som bidrar till denna 

förtätning av den terapeutiska processen 

 

I stort kan sägas att ytterligare forskning inom det bildterapeutiska området 

behövs för att befästa metoden enligt de krav på evidens som finns idag. 

Bildterapeuter förefaller vara mycket hängivna terapeuter men dessvärre inte 

benägna att i någon större utsträckning ägna sig åt forskning för att visa på 

metodens fördelar, t.ex. genom randomiserade studier. Bildterapi har en lång 

historik av psykoterapeutiska insatser med gott resultat. Med sorg i hjärtat kan jag 

konstatera att bildterapi inom psykiatrisk verksamhet dras in på olika håll i landet 

trots långa traditionsrika erfarenheter och positiva behandlingsresultat. Medicinska 

behandlingsalternativ och diagnostik lyfts fram och prioriteras på bekostnad av 

psykoterapi, bla med motivering om ekonomisk lönsamhet och evidensläge. För 

att säkerställa bildterapin som ett självständigt effektivt behandlingsalternativ för 

framtiden finns här uppenbart ett fortsatt behov av forskning.  
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Bilaga 1 

 

Utskick via mail inför intervjuer: 

 

Bildterapi vid PTSD 
Inom ramen för min psykoterapeututbildning skriver jag en uppsats om 

bildterapeutiskt arbete vid PTSD. Jag behöver därför intervjua bildterapeuter 

med erfarenhet av bildterapeutiskt arbete med patienter/klienter som har 

diagnosen PTSD eller symtom som vid PTSD.  

Är du intresserad att bli intervjuad? Ta kontakt mig så berättar jag mer. 

 

Vänliga hälsningar 

 

Maria Eklöf 

bildterapi.falun@hotmail.com 

Telefon: 

 



 
  

 

 

 

24 

Bilaga 2 

Intervjufrågor 

 

1. Berätta om ditt arbete som bildterapeut 

 

2. Hur upplever du det, som bildterapeut, att arbeta med personer med 

PTSD? 

 

3. Hur kommer du i kontakt med PTSD i ditt arbete? 

 

4. a) Hur använder du bildterapi vid PTSD?  

b) Hur skiljer sig det arbetet från annat bildterapeutiskt arbete? 

 

5. När man närmar sig ett trauma i bildterapi – upplever du då att det syns i 

de konkreta bilderna och i så fall hur? 

 

6. Föredrar du något speciellt material när ni jobbar runt traumat?  

Anser du att det finns material som främjar eller dämpar processen?   

 

 

 


