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Sammanfattning 

 

Bakgrund:  Konst har genom alla tider använts av människor för att på olika sätt skänka 

glädje och förströelse. Den definieras både som ett mottagande, genom att se 

och lyssna, och som ett utövande genom ett eget skapande. Det har visat sig 

att konst kan användas i vården för att exempelvis minska oro och ångest 

eller som ett hjälpmedel för att skapa kommunikation mellan patienter och 

sjuksköterskor. För att främja ett gott vårdande som utgår från patienten, 

behöver patientens perspektiv tas i beaktning.  

Syfte: Syftet var att beskriva patienters upplevelser av konst i vården. 

Metod: En litteraturöversikt har genomförts där elva vetenskapliga artiklar har 

analyserats utifrån likheter och skillnader. Meningsbärande enheter 

identifierades och bildade underlag för teman och underteman som 

presenterades i resultatet. 

Resultat: Patienters upplevelser av konst presenterades i två huvudteman. Upplevelser 

relaterade till sinnesstämning följs av underteman Glädje och lugn, Hopp 

och att blicka framåt samt Byta fokus från lidande. Upplevelser relaterade 

till meningsskapande följs av underteman Förmåga att uttrycka sig, Känsla 

av att vara en person samt Samhörighet med andra.  

Diskussion: Resultatet har diskuterats utifrån Katie Erikssons teori om vårdandet, som ett 

sätt att ansa, leka och lära för att lindra lidande. Diskussionen berörde 

således aspekter som visade på att konst kunde vara vårdande och borde 

därför vara en del av sjuksköterskans omvårdnadsarbete. 

Nyckelord: Konst, dans, musik, bildkonst, vårdande, hälsoprocesser, upplevelser, 

patientperspektiv 

 



 
 

 
 

 

Abstract 

 

Background: Art has always been a way for human beings to experience joy and 

distraction. It can be defined as something one receives, through looking and 

listening, as well as something one practices, through creating. It has been 

shown that art can be used in health care to reduce anxiety and worry, or as 

a tool to create communication between patients and nurses. To foster caring 

that is beneficial and originated from the patient, it is necessary to take the 

patient’s perspective in consideration.     

Aim: The aim was to describe patient’s experience of art in health care. 

Method: A literature overview has been carried out, where eleven scientific articles 

have been analyzed based on similarities and differences. Meaningful units 

were identified and created a foundation for themes and subthemes 

presented in the result. 

Results: Patients’ experiences of art were presented by two main themes. 

Experiences related to mood was followed by sub themes Joy and peace, 

Hope and look ahead, and Change of focus from suffering. Experiences 

related to create meaning was followed by sub themes Ability to express 

oneself, Feeling of being a person, and Affinity with others.  

Discussion: The result was discussed according to Katie Eriksson’s caring theory, 

through purging, playing and learning as a way to alleviate suffering. The 

discussion included therefore aspects of art as a way to care and ought to be 

a part of nurses’ caring function. 

Keywords: Art, dance, music, visual arts, caring, health processes, experiences, 

patients’ perspective 
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Inledning  

Under verksamhetsförlagd utbildning inom demensvården såg vi att flera av de boende satt 

ensamma utan något att göra. I situationer där de kom i kontakt med konst, som till exempel 

att dansa eller betrakta fotografier och tavlor, blev de som annars var rastlösa och oroliga mer 

fokuserade, “i nuet” och gladare. En nyfikenhet på människors upplevelser i betraktandet och 

i utövandet av konst växte fram och vi blev intresserade av hur den här erfarenheten skulle 

kunna relateras till omvårdnaden och sjuksköterskans arbete. Därför vill vi med detta 

examensarbete beskriva hur patienter upplever konst i vården. 

 

Bakgrund 

I följande avsnitt kommer begreppet konst att beskrivas samt hur konst kan relateras till 

sjuksköterskans arbete. 

 

Konst 

Begreppet konst innefattar olika former av verksamheter som strävar efter att framkalla 

sinnesintryck och tillstånd som präglas av att kunna leva sig in i känslor och tankar 

(http://www.ne.se). Konst kan ta former som poesi, måleri, drama och många fler därtill, men 

begränsas till i denna litteraturöversikt till konstformerna bild, dans, musik och hantverk. 

  Konst har i alla tider använts som ett medel att avbilda verkligheten, ge ett sken av 

verkligheten eller skapa en ny verklighet (Wikström, 2003a). Historiska tidsperioder och 

människors förutsättningar har yttrat sig genom olika symboler. Det fanns en 

sammankoppling mellan konsten och livet i det antika Grekland; måleri, dans och musik var 

naturliga delar av vardagslivet. Det byggdes kurorter på vackra platser, eftersom det menades 

att en vacker utsikt gjorde gott för både kropp och själ. Utöver det estetiska värdet hade 

konsten också ett praktiskt värde, exempelvis utfördes krigsdanser för att stärka modet. Konst 

har även en stor betydelse i samhället idag. Människor smyckar sina hem och offentliga 

platser. För att uppnå förströelse och avkoppling läser människan böcker, lyssnar på musik 

och går på teater, vilka kan vara sätt för människan att gå från isolering till att finna en 

gemenskap; en fiktiv värld med dess lockelser ger människan respit och låter hen gå in i en 

värld fylld av fantasi och kreativitet. Konsten är alltså en viktig del i människans liv. 

Wikström (2003a) beskriver att begreppet estetik härstammar från det grekiska ordet aisthetis 

som står för förnimmelse, vilket betyder förmåga att uppfatta sinnesuttryck. Estetik har gått 



 
 2 (33) 

 

från att handla om det sköna och det njutbara till att även innefatta det fula som även något 

estetiskt värdefullt. 

 I begreppet kreativitet läggs ofta förmågan att skapa någon form av kulturella artefakter 

(konstprodukter) som olika konstverk, musik, uppfinningar eller liknande (Wiklund Gustin & 

Nordin, 2014). I dagligt tal pratas också om “kreativa lösningar” då någon lyckats möta ett 

problem på ett oväntat och framgångsrikt sätt och lämnat de traditionella sätten att hantera ett 

problem. Kreativitet handlar då om att kunna frigöra sig från sina tidigare föreställningar och 

förstå en situation på ett djupare, klarare eller mer nyanserat sätt, vilket underlättar att vara 

närvarande och möta livet. Kreativitet kräver mod, lust, lekfullhet, tillit och koncentration, 

samt förmåga att tänka i nya banor och se saker och ting i ett nytt ljus (Lepp, 2014). Det 

viktiga är inte vad som görs, utan hur det görs. May (2005) menar att kreativitet inte bara hör 

konsten och konstnärer till, utan är en nödvändig följd över att finnas till som människa. May 

beskriver kreativitet som en process genom vilken någonting nytt skapas. För att verkligen 

förstå innebörden av begreppet måste föreställningen att kreativitet endast är något man gör 

för att för att fylla fritiden undanröjas. Ett starkt och intensivt engagemang kan leda till att tid 

och rum glöms bort och upplevelse av upprymdhet eller glädje istället kan infinna sig. 

 Ett konstverk kan ge uttryck åt en inre verklighet och känslor (Wikström, 2003a). Då något 

inte går att beskriva i ord kan ett konstverk fungera som en hjälpande metafor. Frågor kan 

uppstå ur ett konstverk och genom att människan letar kreativt bland sina erfarenheter kan hen 

förstå och tyda frågorna. Patienter kan genom konstformer, såsom dans, musik och bild, få 

chansen att uttrycka sig och sätta ord på känslor relaterade till kroppens funktioner. 

 

Konst i vården 

Konst kan ge människor styrka att påverka sina liv (http://www.kulturradet.se). Med en 

helhetssyn på människan, spelar konst en väsentlig roll som drivkraft för kreativitet och för 

hälsa, genom ökat välbefinnande. Ett eget skapande kan exempelvis bidra till en tillvaro som 

får en djupare innebörd och mening. Krav på god hälsa, sjukvårdens möjligheter och särskilt 

en human åldringsvård har ökat och detta lockar fram nya idéer om hur konst i olika former 

kan berika människor. Exempel på etablerade projekt inom vården som ska öka välmående 

och förebygga samt förkorta sjukfrånvaro är Kultur på recept, Kultur för äldre och Konst i 

vården. 

 Skapande verksamhet har varit en del av både terapi och något att sysselsätta sig med på 

vårdinrättningar, eftersom olika kreativa uttryck kan användas för att främja patientens 
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upplevelse av glädje (Wiklund Gustin & Nordin, 2014). Vid tillstånd, som kan leda till en 

oförmåga att hantera känslor på ett adekvat sätt, kan konstformer som bild, musik eller dans 

användas som utgångspunkt för behandling (Lepp, 2014). Patienter behöver då inte använda 

ord för att beskriva sina känslor. 

 Konst kan påverka personer med olika sjukdomstillstånd (Beard, 2011). Inom 

demenssjukvården har konst, i form av terapi eller aktivitet, visat sig vara berikande, helande 

och erbjudit hopp och utveckling. Hos personer med demenssjukdom som har ett 

funktionsglapp mellan förmåga och aktivitetsnivå, kunde konst hjälpa till att ge en röst åt, nå 

fram till och berika dem. Utifrån att konst i olika former har betydelse för hälsoprocesserna, 

borde den genomsyra allt vårdande (Dahlberg & Segesten, 2010). 

 

Konst relaterat till sjuksköterskans arbete 

Sjuksköterskans vårdande funktion syftar till att sjukdom och ohälsa ska bekämpas, men 

likväl syftar sjuksköterskans vårdande till att stärka individers livskraft (Dahlberg & Segesten, 

2010). Detta så att patienten kan ta tag i sin svåra situation och få tillbaka en balans i livet för 

att kunna fullfölja små och stora livsprojekt. I sjuksköterskans arbete med 

omvårdnadsprocessen, vilken har som funktion att strukturera omvårdnadsarbetet, ingår att 

identifiera patientens begär (Wiklund, 2003). Begäret handlar om att kunna bejaka sig själv 

och forma ett personligt livsinnehåll. Vilja, hopp och önskningar fungerar som drivkraft för 

att kunna fortsätta utveckla sig själv trots sjukdom.  

 Nightingale (1992) talade redan på 1800-talet om estetikens betydelse för patienten och 

som en av sjuksköterskans uppgifter. Patienten lider av en ständigt oföränderlig miljö 

eftersom det monotona har en negativ påverkan på patienten till skillnad från variation som 

bidrar till glädje. Nightingale (1992) menade att vackra och varierade objekt, färger eller en 

blomma är av godo för patienten. Variationen bidrar till att patienten får möjlighet att variera 

tankarna. Även musik kan ha en lugnande påverkan på patienten. Stråkar och följsam musik 

är fördelaktig, medan piano och ljud utan följsamhet har den motsatta effekten och kan orsaka 

lidande. 

 Forskning visar att sjuksköterskor kan använda sig av konst i kommunikationen med 

patienter (Wikström, 2003b). Sjuksköterskor upplever att konstbilder går att använda som ett 

verktyg i den dagliga omvårdnaden för att öppna upp för konversation. Konstbilder kan bland 

annat bidra till att ha något att diskutera kring, nya tankar kan växa fram ur konversationen, 

den kan locka fram nyfikenhet och skapa möjligheter att reflektera över både ledsamma och 
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glada minnen från patientens liv. Sjuksköterskor beskriver att konversationer genom 

konstbilder även kan stimulera deras arbetsklimat, då det upplevs som intressant och 

inspirerande att lyssna till patienten och kan bryta en eventuellt enformig vardag. Genom att 

utveckla konversationen genom bildkonst, kan sjuksköterskor erhålla en djupare förståelse för 

patientens situation. Konversationen bidrar till att en meningsfull gemenskap skapas mellan 

sjuksköterskan och patienten. Patienten ges möjlighet att ses som den person hen har varit 

med tillhörande livshistoria. Respekt för personens individualitet skapas där hen får möjlighet 

att uttrycka personliga åsikter om känsliga ämnen. 

 Omgivningens utformning är en betydelsefull uppgift för sjuksköterskan (Edvardsson & 

Wijk, 2014), där miljön ska ha en helande verkan för att maximera förutsättningarna att 

uppleva hälsa. Konst kan användas inom vården för att minska oro och aggression hos 

patienter med psykisk ohälsa (Nanda, Eisen, Zadeh & Owen, 2011). Bilder på väggar med 

naturliga landskapsmotiv har visat sig vara ett positivt element i miljön för patienter. Detta 

genom att minska agitation hos patienter, vilket visat sig genom en reducerad användning av 

lugnande läkemedel. Dock tycks motivet som betraktas vara av stor betydelse, då den 

abstrakta konsten inte kan ses ge samma positiva påverkan. Bilder med naturmotiv är 

lämpliga för att minska ångest och användandet av starka smärtläkemedel (Schweitzer, Gilpin 

& Frampton, 2004). För mycket stimuli har en negativ påverkan på ångestnivåer. Abstrakt 

konst gillas mindre av patienter och kan bidra till mindre gynnsamma återhämtningsresultat 

än att inte ha några bilder alls att titta på. All bildkonst som finns i patientområden bör ha ett 

positivt innehåll och förmedla trygghet. De flesta bilder bör avbilda landskap under varma 

säsonger med vegetation. Ödsliga landskap bör undvikas. Figurativ konst bör inkludera 

emotionellt positiva ansiktsuttryck, vänskap, omtänksamhet eller människor aktiverade i 

natur.  

 Hälsa är vårdandets mål och sjuksköterskans arbete syftar till att stödja och stärka 

människors hälsoprocesser (Dahlberg & Segesten, 2010). Detta innebär att patienten ska 

hjälpas att uppnå så god hälsa som möjligt och det lidande som kommer med sjukdom ska 

lindras. Bildkonst har använts på sjukhusavdelningar som motiverande verktyg för att få 

patienter att mobiliseras tidigare postoperativt (Bowen, Wells, Dietrich & Sandlin, 2015; 

Ward, 2013). Det är inte bara bildkonst som förbättrar mobilisering hos patienter 

postoperativt. Att lyssna på musik, exempelvis vaggvisor, klassisk, naturljud och musik för 

meditation, har även det visat på en förbättrad mobilisering, likväl som reducerad smärta och 

akut konfusion (McCaffrey & Locsin, 2006). En annan studie visar att då patienten lyssnar på 

mjuk, stillsam musik efter operation höjs nivåer av det lugnande hormonet oxytocin i kroppen 



 
 5 (33) 

 

och inger en subjektiv känsla av att vara avslappnad (Nilsson, 2009). Musikens betydelse för 

att reducera kronisk smärta som kommer med vissa sjukdomar har konstaterats av Biley 

(2001). 

  

Att införliva konst som sjuksköterska 

Som svar på den ökande medvetenheten om konsten och kreativitetens makt, har tusentals 

konstprogram etablerats inom vården runt om i världen (Rockwood Lane, 2006). Dessa 

program beskrevs förändra omvårdnaden och sjuksköterskans roll, och författaren menade att 

på grund av den nära kontakten med patienten, är sjuksköterkan nyckeln till att införliva konst 

och kreativitet i hälso- och sjukvården. Sjuksköterskan beskrevs vidare vara den som kan 

skapa utrymme för och erbjuda patienter att utföra konst, på egen hand, med en konstnär eller 

med en frivillig ledare (jmf. eng. facilitator). Sjuksköterskan beskrevs även kunna bidra till att 

konst och kreativitet blir en del av omvårdnaden. Detta genom att exempelvis tillhandahålla 

material, bjuda in konstnärer eller inbjuda patienten och dennes anhöriga att tillföra konst till 

rummet för att på så vis göra det mer personligt; sjuksköterskan kan hjälpa patienten att skapa 

en miljö som är helande, estetisk tilltalande och vacker. Sjuksköterskan beskrevs också vara 

katalysatorn som kan hjälpa patienten att uttrycka sig genom sin kreativitet. Bild, musik och 

dans är aktiviteter som inte enbart borde finnas i vårdmiljön, utan bör ses som betydelsefulla 

delar av helheten (Wikström, 2003a). I och med konstens gynnsamma påverkan på relationer 

mellan personal och patient samt patientens välbefinnande kan sjuksköterskan, med den unika 

kunskap som hen har gällande patienten och dennes omvårdnadsbehov, tillfredsställa 

patientens estetiska behov. Wikström (2003a) menar att sjuksköterskan skulle kunna integrera 

konst i vårdplaner och notera olika estetiska aktiviteter, precis som medicin och kost. Att få 

uträtta något meningsfullt, tillverka något med händerna eller erhålla en sinnesupplevelse, är 

inte lika självklart på sjukhuset som det är utanför. Sjukdom kan ta ifrån patienten möjlighet 

till omväxling och rekreation, men med sjuksköterskans vårdplan, kreativitet och fantasi 

skulle det beredas möjlighet för detta. Konstaktivitet bör då väljas utifrån patientens intresse 

och tillstånd. 

 Undersökning av vilka faktorer som påverkar sjuksköterskors avsikt att implementera 

kreativa aktiviteter till psykiatripatienter, visade att sjuksköterskor var av uppfattningen att 

kreativ verksamhet är positiv, välgörande och ett väsentligt terapeutiskt verktyg (Drori, 

Guetta, Nata & Polakevich, 2014). Ju mer positiva sjuksköterskornas attityder var till kreativa 

aktiviteter, desto större var deras avsikt att införa dem. Tidigare genomförande och påverkan 

från ansvariga på avdelningen var de viktigaste faktorerna för att sjuksköterskor skulle införa 
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kreativa aktiviteter i den dagliga omvårdnaden. Det har framkommit att sjuksköterskor har en 

idé om att de kan använda sig av estetiska uttrycksmedel, såsom musik, målningar och dans i 

vården av patienter (Wikström, 2002). Detta för att exempelvis hjälpa dem att slappna av, 

fördriva tiden, distraheras från smärta och skapa en paus i patientens rutiner. Även 

kommunikation kan stimuleras och omvårdnaden berikas. Dock hur sjuksköterskor 

tillhandahåller detta har visat sig ske på ett ickeaktivt sätt och utan en specifik intention då de 

använde sig av medel på avdelningen som var lättillgängliga för dem. 

 Inom vårdvetenskapen, där det individuella värderas högt och måste få nyansera det 

generella perspektivet, är det viktigt att belysa patientperspektivet för att främja ett gott 

vårdande som utgår från patienten (Dahlberg & Segesten, 2010). Hur patienten upplever konst 

är därför viktigt att ta i beaktning för att denna kunskap ska kunna relateras till situationer 

som rör sjuksköterskans arbete. 

 

Problemformulering 

Konst kan vara ett uttryckssätt, ett sätt att finna förströelse och vara helande. Florence 

Nightingale lyfte redan på sin tid fram hur estetik relateras till vårdandet och senare forskning 

visar att konst kan användas i omvårdnaden på olika sätt. Om patientens perspektiv inte tas i 

beaktning kan viktig kunskap om hur sjuksköterskan kan gynna ett gott vårdande gå förlorad. 

Patientens upplevelser bidrar med en subjektiv och fördjupad förståelse för konstens 

betydelse för patienten som helhet och de individuella begär den lidande människan kan ha. 

 

Syfte/Frågeställningar 

Syftet var att beskriva patienters upplevelser av konst i vården. 

 

Teoretisk utgångspunkt 

Denna litteraturöversikt förankrades i Katie Erikssons teoribildning om och Lena Wiklunds 

kliniska tillämpning av att ansa, leka och lära, för att se hur konst kan vara en del i 

sjuksköterskans omvårdnad. Valet av teoretisk utgångspunkt grundar sig i de likheter 

författarna har sett i Erikssons beskrivning av vårdande och patienters upplevelser av konst. 
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Vårda genom att ansa, leka och lära 

Katie Erikssons teori om vårdandet har som grundmotiv att lindra lidande (Wiklund, 2003). 

Vårdandets kärna består av att ansa, leka och lära, vilka tillsammans skapar en helhet och 

påverkar varandra (Eriksson, 2015). Att vårda genom att ansa, leka och lära skapar en 

situation där patienten kan känna tillit, tillfredsställelse, kroppsligt och andligt välbefinnande 

samt möjlighet till utveckling. Utvecklingen har till syfte att förändra och främja 

hälsoprocesserna. Vårdandet ska enligt Eriksson (2015) leda till att patienten upplever frihet 

att kunna förverkliga sig själv. Genom vårdandet får människan hjälp att lindra sitt lidande 

och utvecklas till den person hen vill vara (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). 

Att ansa kan förstås som att hälsoprocesser främjas genom att rena och nära människan 

(Wiklund, 2003). Detta kan hjälpa människan att skapa och bevara sig själv. Förutom att 

hjälpa patienten med sin hygien, kan reningen bestå av att hjälpa någon att göra sig fri från 

svåra känslor eller att uttrycka dessa känslor, som sedan tas emot och härbärgeras. Genom att 

rena har vårdandet som funktion att underhålla en persons välbefinnande kopplat till kropp, 

själv och ande, vilket har ett helande syfte (Eriksson, 2014). Förutom en kroppslig näring, att 

se till att patienten får i sig mat och dryck, kan näringen även vara själslig genom att patienten 

bekräftas (Wiklund, 2003). Ansningen kan på ett andligt plan innebära att patienten får 

chansen att ta upp och bearbeta existentiella frågor. 

Att leka innebär att för patienten ge möjlighet att hantera upplevelser, uttrycka sig själv och 

sina önskningar samt reflektera över och ta till sig nya erfarenheter (Wiklund, 2003). Genom 

leken kan människan nyttja sin kreativitet, fantasi samt sitt skapande och en möjlighet att få 

vila från stundens allvar kan komma till stånd. En inre kraft att skapa finns hos alla 

människor, vilken uttrycks genom leken och leken bildar en väg till hälsa (Eriksson, 2014). I 

vårdandet kan leken innebära att våga skapa och se möjligheter genom att leka med tankar i 

olika situationer och avdramatisera (Wiklund, 2003). Leken inbringar tillit samt 

tillfredsställelse och attraktion kommer till uttryck (Eriksson, 2015). 

Att lära handlar om utveckling och förändring (Wiklund, 2003). Genom lärandet är det 

möjligt att ta till sig något och göra det till sitt eget och på så sätt skapa förståelse. Förutom att 

lärandet innefattar att ta till sig fysiska procedurer, såsom att exempelvis sköta insulin, 

handlar lärandet även om att utveckla sätt att hantera och uttrycka känslor, såsom att 

exempelvis avleda ångest. Relationen har betydelse för hur vi lär oss eftersom lärandet sker i 

samspelet med andra människor. Benägenheten att ta till sig något är större om det hörs från 

personer som på ett personligt plan uppfattas betydelsefulla för oss. Leken leder till ett 
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naturligt lärande som utgår från trygghet och kontinuitet (Eriksson, 2015). Skälet till att lära 

måste utgå från patientens individuella behov och leken måste anpassas därefter. Med lekens 

glädje som utgångspunkt kan vårdaren möjliggöra och stödja lärandet. 

 

Metod 

En litteraturöversikt har genomförts utifrån Fribergs (2012a) beskrivning, vilket utgörs av 

flera steg. Under det första steget anlades ett helikopterperspektiv för att skapa sig en 

helhetsbild över området. Forskningsartiklarnas sammanfattningar har lästs med en kritisk 

blick för att avgöra vad författarna egentligen var ute efter och för att inte låsa sig till vissa 

aspekter. Det andra steget inkluderade en vidare avgränsning för att komma fram till vilka 

studier som skulle användas i analysen. Eftersom val av artiklar måste vara tydliga, 

resulterade ett noga betänkande av val av sökord och söksträngar i att studier inkluderades 

eller exkluderades. I det tredje och sista steget granskades studiernas kvalitet, gällande 

struktur och genomförande, som ännu en urvalsmetod. 

 

Datainsamling: sökvägar och sökord 

Forskningsartiklar samlades in via databaserna Cinahl (Cumulative Index to Nursing and 

Allied Health Literature) Complete, Pubmed, PsychINFO och MEDLINE utifrån Fribergs 

(2012a) beskrivning. Sökningar utfördes mellan 2016-03-07 och 2016-03-16. Varje enskild 

sökning utfördes i alla databaser. För att finna relevanta översättningar av medicinska och 

vårdvetenskapliga sökord användes uppslagsverket svensk MeSH. Både ämnesordssökning 

och fritextsökning användes för att möjliggöra en bredd av resultat. Sökord som användes var 

art, creativ*, patient*, experience, lived experience, patients’ experience, nurs*, care, 

qualitative, conversation, art works, hospital environment och music. Det systematiska 

tillvägagångssättet presenterades i en sökmatris, där endast de sökningar som resulterade i 

träffar på artiklar som användes i resultatanalysen inkluderades. Enligt Friberg (2012b) måste 

texterna väljas ut systematiskt så att “svar” ges på problem och syfte. 

 

Urval   

Avgränsningsfunktioner användes i databaserna för att underlätta urvalet. Sådana funktioner 

hjälper att sortera bort dokument som inte tillhör ditt intresseområde (Östlundh, 2012). 

Avgränsningen Peer Review användes för att enbart söka artiklar som är publicerade i 

vetenskapliga tidskrifter. Ytterligare begränsningar var Abstract och att forskningsartiklarna 
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var på engelska. En matris över analyserade forskningsartiklar utfördes, eftersom en 

överskådlig översikt möjliggör för läsaren att avgöra om valet av texter verkar rimligt utifrån 

problemformulering och syfte (Friberg, 2012b). Endast artiklar som inkluderade vuxnas 

upplevelser valdes ut. 

 De utvalda forskningsartiklarna som sträcker sig från år 2000 till 2015, behandlar 

patienters upplevelse av konst i ett vårdsammanhang. Dahlberg och Segesten (2010) menar att 

konst i olika former har betydelse för hälsoprocesserna och därför borde vara integrerade i allt 

vårdande. Därför inkluderades även artiklar gjorda inom andra professioner, t.ex. 

arbetsterapeutens arbetsfält. Flertalet artiklar som sökträffarna berörde använde ordet konst 

(“art”) som i betydelsen ”konsten att” (ex. “the art of nursing”), vilka valdes bort då de inte 

svarade mot syftet.  

 

Analys 

Fribergs (2012a) analysmetod av forskningsartiklar användes, vilken innefattar ytterligare 

läsning av studierna för att förstå innehåll och sammanhang; helheten måste förstås. Båda 

författarna läste var för sig igenom och sammanfattade alla de utvalda artiklarna. Därefter 

jämfördes sammanfattningarna för att se om allt väsentligt uppfattats. Detta kan ses som en 

validering (Friberg, 2012a). Vid genomläsning av forskningsartiklarna söktes likheter och 

skillnader och innehållet sorterades utifrån det som handlade om liknande upplevelser eller 

vissa fall avvikande upplevelser. Dessa data drogs ut från sitt sammanhang och bildade 

meningsbärande enheter, vilket är ett tillvägagångssätt beskrivet av Dahlborg-Lyckhage 

(2012). Detta utmynnade i teman som författarna skapade tillsammans.  

 

Forskningsetiska överväganden 

Begränsade kunskaper i engelska och metodologi kan påverka förståelsen av 

forskningsartiklar och att rättvisa bedömningar görs, vilket kan leda till feltolkningar 

(Kjellström, 2012). Genom att forskningsartiklarna lästes enskilt främjade detta en kritisk 

jämförelse i språklig och metodologisk tolkning. Ett vetenskapligt förhållningssätt ska präglas 

av en kritisk hållning, vilket innebär att vikt läggs vid tolerans, självkritik och kreativt 

tänkande (Stenbock-Hult, 2004). Detta genom att vara tolerant mot sin arbetspartner, ha insikt 

om sina egna felbarheter och ha ett intresse för själva området som undersöks. Detta är ett 

förhållningssätt som upprätthölls under arbetets gång. 
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Resultat 

Författarnas resultat presenteras i två huvudteman: Upplevelser relaterade till sinnesstämning 

och Upplevelser relaterade till meningsskapande. Det första huvudtemat följs av tre 

underteman: Glädje och lugn; Hopp och att blicka framåt samt Byta fokus från lidandet. Det 

andra huvudtemat följs av tre underteman: Förmåga att uttrycka sig; Känsla av att vara en 

person samt Samhörighet med andra. 

Upplevelser relaterade till sinnestämning 

Konst i vården upplevdes övervägande positivt av patienter, dock med vissa undantag. Det 

positiva präglades särskilt av känslor som glädje, hopp och respit från en svår situation.  

 

Glädje och lugn 

Konst upplevdes som avslappnande och lugnande genom att på olika sätt lindra ångest, stress 

och spänningar (Stickley, Hui, Morgan & Bertram, 2007; Woolf & Fisher, 2015; Mische 

Lawson et al., 2012; Baumann, Peck, Collins & Eades, 2013; McCaffrey & Good, 2000). 

 Det kreativa konstutövandet presenterades både som en utmaning och en prestation eller ett 

fullbordande, vilket patienter inom psykiatrisk vård upplevde att de mådde bra av; att få visa 

vad de kunde göra (Stickley et al., 2007). Patienter inom äldreomsorgen som fick utföra 

hantverk, såsom silkesmålning och keramik, upplevde glädje av att skapa något på ett 

praktiskt sätt som växte fram från arbete med händerna och kroppen (la Cour, Josephsson & 

Luborsky, 2005). Glädjen handlade om att kunna använda kroppen till något den är till för 

och att det färdiga hantverket bidrog till stolthet. Att kunna ge bort sitt verk och göra någon 

annan glad utgjorde även det en källa till glädje. Patienter med cancer inom slutenvården som 

hade ett behov av avbrott i dagliga rutiner relaterade till behandling njöt av att titta på konst i 

form av fotografier och menade att de var effektiva i helandeprocessen (Hanson, Schroeter, 

Hanson, Asmus & Grossman, 2013). Konsten upplevdes här som ett trevligt avbrott. I de 

flesta fall upplevde patienter som genomgick blod- och benmärgstransplantation att måla på 

kakel hade en positiv inverkan på dem (Mische Lawson et al., 2012). Dock framkom det att i 

vissa fall upplevdes denna aktivitet som att den hade endast liten eller ingen påverkade alls på 

dem eller endast som ett sätt att fördriva tiden. I studien där patienter utförde olika hantverk 

skapade den kreativa processen spänning, stimulerade engagemang och fungerade som en 

motivation då patienterna beskrev att de inte visste var processen skulle leda (la Cour et al., 
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2005). En patient beskrev detta som att det gav ett lugn i kroppen när hen förstod att 

hantverket utvecklades i skapandeprocessen och inte behövde vara ett resultat från början. 

 Att ha ett eget valt konstverk på väggen i sjukhusrummet upplevdes påverka 

sinnesstämningen positivt hos patienter med cancer (Suter & Baylin, 2005). Konsten livade 

upp miljön och gjorde att rummet kändes mindre institutionellt. Konstverket gav en personlig 

prägel i miljön och upplevdes bidra till välbehag. Även i studien av Hanson et al. (2013) 

upplevdes det att fotografisk konst på väggarna tillförde något positivt till vårdmiljön. Att 

betrakta bilder med till exempel naturliga motiv medförde känslor av fredlighet (jmf. eng. 

peacefullness), hälsa och välbefinnande hos patienter inlagda på sjukhus (Gelo, Klassen & 

Gracely, 2015). Kopplingen till natur upplevdes framkalla känslor av att vara sammankopplad 

med Gud. Att konversera utifrån dessa bilder ledde till hopp, frid, tröst, lugn och en förmåga 

att se en större bild än den fångenskap som kom med sjukdomen. 

 Merparten av patienter med cancer som skapade collage under cellgiftsbehandling 

upplevde detta som hjälpsamt då ett positivt psykologiskt tillstånd uppnåddes, vilket beskrevs 

som avslappnande och att få vara kreativ (Forzoni, Perez, Martignetti & Crispino, 2010). I de 

fall konstaktiviteten inte upplevdes som hjälpsam, förklarade patienterna att de inte förstod 

dess innebörd eller att den upplevdes barnslig och ytlig. Även bilder av konst och 

konversation utifrån dem upplevdes av patienter i vissa fall som något som inte var positivt 

(Gelo et al., 2015). Besvärande känslor kunde komma upp som påminde om jobbiga 

erfarenheter som inte ville återupplevas. 

 

Hopp och att blicka framåt 

Konst i olika former upplevdes ge hopp och hjälpa patienter att se framåt (la Cour et al., 2005; 

Suter & Baylin, 2005; Gelo et al., 2015; Baumann et al., 2013). Genom att patienter i 

äldreomsorgen hade någonting att se fram emot i planeringen runt ett hantverk och att det 

sågs som någonting att ha nytta av i framtiden ingav detta hopp (la Cour et al., 2005). Hoppet 

visar sig även i studien av Suter och Baylin (2005) där ett konstverk på väggen i 

sjukhusrummet påminde patienter med cancer om platser där de ville befinna sig, vilket blev 

en motivation för framtiden. Även i studien av Gelo et al. (2015) framkallades hopp om att 

återgå till hälsa och välbefinnande i framtiden då patienter inlagda på sjukhus betraktade 

bilder av konst. Patienter som genomgick blod- och benmärgstransplantation beskrev att deras 

målningar gav uttryck för synen på livet och påminde dem om de mål de hade inför 

framtiden, vilket upplevdes ge styrka (Mische Lawson et al., 2012). Att utöva olika 

konstaktiviteter inspirerade och blev något att se fram emot när motivation och engagemang 
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var lågt hos patienter med stroke (Baumann et al., 2013). Även i studien av Sit et al. (2014) 

upplevde patienter med stroke att målning stimulerade tankar och ingav tro och hopp om att 

leva ett tillfredsställande liv i framtiden. 

 

Byta fokus från lidandet 

Konst upplevdes av patienter som att den hjälpte att byta fokus från sjukdom eller behandling 

(Stickley et al., 2007; la Cour et al., 2005; Mische Lawson et al., 2012; Suter & Baylin, 2005; 

Baumann et al., 2013). Patienter inom äldreomsorgen upplevde att sjukdomen glömdes bort 

och genom hantverket och en reflekterande lek med idéer framkallades istället glädje (la Cour 

et al., 2005). Att distraheras av konst, både som musik och ett kreativt konstutövande, 

upplevdes bidra till att släppa spänningar och erbjuda en respit från sjukdom (Stickley et al., 

2007; McCaffrey & Good, 2000). Att lyssna på musik efter operation upplevdes till exempel 

som att förflyttas från en främmande och ångestframkallande miljö till en tryggare och 

trevligare plats, med en känsla av frid och stillhet (McCaffrey & Good, 2000). Konstverk på 

väggen i sjukhusrummet ledde till att minnen framkallades och att patienterna reflekterade 

över dem, vilket bidrog till att de bytte fokus från sjukdomen (Suter & Baylin, 2005). Musik 

upplevdes hjälpa patienter efter operation att glömma smärta för ett tag, vilket skapade ett 

lugn, som i många fall även ledde till att falla i sömn (McCaffrey & Good, 2000). 

 

Upplevelser relaterade till meningsskapande 

Konst i vården upplevdes av patienter som en hjälp att kunna beskriva både positiva och 

negativa känslor och att den utvecklade deras syn på sig själva. 

 

Förmåga att uttrycka sig 

Konst upplevdes som ett sätt att kunna uttrycka sig själv, sina tankar och känslor (Stickley et 

al., 2007; Sit et al., 2014; Gelo et al., 2015; Woolf & Fisher, 2015; Hanson et al., 2013; la 

Cour et al., 2005). Patienter med stroke fick hjälp att på ett ickeverbalt sätt uttrycka både 

negativa och positiva känslor och tankar genom att måla och på så sätt kunde dessa accepteras 

(Sit et al., 2014). I och med konsten kunde dessa patienter reflektera över egna erfarenheter 

och de fann vägar ut från förlust och lidande. Även andra patienters levda erfarenhet av 

sjukdom och sjukhusvistelse fick hjälp att beskrivas genom konversation utifrån bilder av 

konst (Gelo et al., 2015). Att uttrycka sig genom dansrörelse utmynnade i, hos palliativa 

patienter, ett sätt att minnas en förgången tid där positiva saker framstod eller som ett sätt att 
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uttrycka sig själv i samspel med andra där humor blev ett verktyg (Woolf & Fisher, 2015). 

Dansrörelser hjälpte patienterna att uttrycka och släppa problem kring fysisk och emotionell 

smärta. De hjälpte att identifiera förlust av att kunna uttrycka sitt jag. Att uttrycka svåra 

ämnen och kunna gå ifrån svåra tankar förverkligades genom dansrörelser, vilket var ett 

kreativt sätt att uttrycka sig på. Även att betrakta fotografier ledde till att patienter med cancer 

kunde uttrycka känslor (Hanson et al., 2013). I vissa fall var dessa känslor negativa, som 

exempelvis sorg över något som betraktades i fotografiet. Denna sorg beskrevs av patienten 

som något hen inte längre kunde göra på grund av sin sjukdom, vilket var en jobbig 

påminnelse. Genom hantverket som skapades och konversationen kring det upplevde 

patienter i äldreomsorgen att de kunde uttrycka sig på ett mer konkret sätt, både verbalt och 

genom hantverket (la Cour et al., 2005). Hur de uttryckte sig genom hantverket kunde förstås 

som att specifika färger som påminde om en bra period i livet användes; minnen av 

upplevelser bäddades då in i verket. 

 

Känsla av att vara en person 

Patienter upplevde att konst var en källa till att hitta nya meningar (Forzoni et al., 2010; Sit et 

al., 2014; Baumann et al., 2013). Patienter med cancer som skapade collage under 

cellgiftsbehandling beskrev att detta hjälpte dem att uttrycka och utveckla känslor (Forzoni et 

al., 2010). De blev medvetna om den symboliska kraften i bilder som betraktades i collaget. 

De gick in i en ny dimension av att utforska sig själv, vilket ledde till att hitta nya svar och 

meningar och beskrevs som att bilderna pratade till dem. Patienterna upplevde att deras 

undermedvetna hade aktiverats; bilderna gav meddelanden från deras undermedvetna och de 

förstod sig själva bättre. Målningar av patienter med stroke beskrevs bidra med inspiration 

genom att de fann mening med lidandet och ökade sin vilja kring att leva ett tillfredsställande 

liv (Sit et al., 2014). Andra patienter med stroke upplevde att utövandet av olika 

konstaktiviteter fordrade dem att lära, upptäcka och vara kreativa (Baumann et al., 2013). 

Konsten upplevdes även ge utrymme för reflektion, att kunna förstå och återinrama 

erfarenheter. 

 Konst var ett sätt att skapa en känsla av att vara en hel person; en känsla av helhet (Woolf 

& Fisher, 2015; Sit et al., 2014). Detta kunde ses hos patienter inom palliativ vård som 

upplevde att utövande av danskonst var ett sätt att återknyta till sina kroppar genom kreativitet 

och på så sätt uttrycka en förkroppsligande känsla av sig själva som sammanhängande hela 

personer (Woolf & Fisher, 2015). Med hänvisning till känslor som kroppslig segregation, 

ensamhet och hjälplöshet, upplevde patienter med stroke att målning positivt ändrade deras 
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känsla av välbefinnande, då känslan av att vara sammankopplad med sig själv främjades (Sit 

et al., 2014). I och med den målning som skapades uppstod en känsla av helhet. Detta 

konstutövande beskrevs av patienter som en problemlösande vårdande process. 

 Analysen visar att patienter upplevde att konsten gav dem en känsla av identitet (Gelo et 

al., 2015; Stickley et al., 2007; la Cour et al., 2005). Detta till exempel genom att bilder av 

konst påminde om deras liv utanför sjukhusmiljön (Gelo et al., 2015). Ett annat exempel inom 

psykiatrisk vård visade att patienter genom sitt konstverk visade vem de var då det som 

skapades var deras eget (Stickley et al., 2007). Målningar som skapades under blod- och 

benmärgstransplantation symboliserade patienters självidentitet (Mische Lawson et al., 2012). 

Symboliken beskrevs även av patienter med cancer ha en mening på ett mycket kraftfullt sätt 

(Hanson et al., 2013). En bro över en ström i ett fotografi upplevdes exempelvis symbolisera 

ett sätt att ta sig över ett hinder. Via fotografier hittades sätt att vara sig själv och patienterna 

upplevde att de på så sätt återvann sin personlighet. Att kunna vara och sätta sig in i 

äldreomsorgens värld, genom att välja färger till sitt hantverk och uttrycka personliga åsikter, 

upplevdes vara ett sätt att stanna i eller anknyta till livet (la Cour et al., 2005). Mest av allt 

upplevdes det ge möjlighet att inte bara vara en patient, utan också att vara sig själv, den 

person som fanns där innan sjukdom och som fortfarande existerade. 

 Analysen visar att självförtroendet hos patienter ökade, både med hänvisning till vissa 

färdigheter och att de upplevde att de kände sig sammankopplade med sitt inre själv, som gav 

en förnyad uppskattning av inre förmågor (Sit et al., 2014 & Baumann et al., 2013). Då 

patienten gjort framsteg med en särskild konstaktivitet upplevdes det som en personlig 

prestation (Baumann et al., 2013). Hantverk beskrevs som något som görs av en själv, i 

kontrast till andra aktiviteter på ett äldreboende (la Cour et al., 2005). Det gav därför en 

känsla av att ha personlig kontroll, vilket upplevdes som en frihet av patienterna. Dansrörelser 

upplevdes hos palliativa patienter som ett sätt att återta kontroll över sin kropp och uppnå 

fysisk träning, vilket upplevdes återställa en känsla av att vara meningsfull och autonom, en 

känsla som höll på att förloras i och med sjukdom (Woolf & Fisher, 2015). 

 

Samhörighet med andra 

Patienter upplevde sig sammankopplade eller socialiserade med andra genom konsten (Sit et 

al., 2014; Woolf & Fisher, 2015; Gelo et al., 2015; Stickley et al., 2007). Genom att 

exempelvis dela med sig av sin konstupplevelse, i form av målning, med andra i liknande 

situation blev patienter med stroke medvetna om att de inte var ensamma och att det fanns 

andra som delade deras kamp (Sit et al., 2014). Konst kunde bidra till att reducera känslan av 
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att vara isolerad (Gelo et al., 2015; Woolf & Fisher, 2015). Att titta på bilder av konst och 

konversera utifrån den ledde till reflektioner kring personliga relationer, vilket bidrog till en 

reducerad känsla av isolering på sjukhuset (Gelo et al., 2015). Även patienter i palliativ vård 

kände sig ensamma och isolerade och dansrörelse kunde hjälpa dem att uttrycka upplevelsen 

av att vara fri, vilket beskrevs som att vara kapabel, positiv och i kontakt med andra (Woolf & 

Fisher, 2015). För patienter inom psykiatrisk vård upplevdes kreativa konstaktiviteter som ett 

ständigt lärande och att konst får människor att träffas för att det finns ett gemensamt intresse 

som utvecklar socialt och moraliskt stöd (Stickley et al., 2007). 

 

Diskussion 

Diskussionen för denna litteraturöversikt har delats in i två delar. Först presenteras 

metoddiskussionen som innehåller författarnas reflektioner över styrkor och svagheter 

relaterat till insamlad data till detta arbete. Resultatdiskussionen innehåller författarnas 

resonemang kring det framtagna resultatet, relaterat till arbetets bakgrund, teoretisk 

utgångspunkt samt ny litteratur.  

 

Metoddiskussion 

Metoden för detta examensarbete var en litteraturöversikt i enlighet med Friberg (2012a) 

vilket innebär att skapa en överblick över aktuellt kunskapsläge inom ett specifikt område. 

För att svara på denna litteraturöversikts syfte har metoden varit lämplig och tillräcklig.  

 Litteraturöversikten genomfördes med studier från olika delar av världen. Av de elva 

utvalda resultatartiklarna var fyra från USA, tre från Storbritannien och fyra var från 

respektive Sverige, Italien, Hongkong och Kanada. Detta berikade resultatet då personers 

ursprung och kulturella bakgrund kan påverka synen på konst.  

 Kvalitativ forskning bidrar till att fördjupa förståelsen för ett valt fenomen som exempelvis 

har med patienternas upplevelser att göra (Segesten, 2012). Då syftet med detta 

examensarbete var att beskriva patienters upplevelser av konst valde författarna ut kvalitativa 

studier till resultatet. Dock var två av de utvalda artiklarnas studier utförda med mixad metod 

och innehöll både en kvalitativ och en kvantitativ del. Mixad metod beskrivs av Borglin 

(2012) kunna vara lämplig för att ge mer tyngd i en studie genom att den kvantitativa delen 

kan förstärka och bekräfta resultatet i den kvalitativa delen och tvärtom. Dessa artiklar 

inkluderades då deras resultat ansågs vara relevanta i relation till denna litteraturöversikts 

syfte.  
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 Flera av de vetenskapliga artiklarna i detta arbete har andra professioner än sjuksköterskan 

som utgångspunkt. Dahlberg och Segesten (2010) menar att det är en nödvändighet att röra 

sig mellan olika professioners vetenskaper för att skapa ett ömsesidigt utbyte. Arbetsterapi tas 

upp som ett exempel som ligger nära vårdvetenskaplig praxis. Yrkesgrupper som har kunskap 

om rörelsens och kroppsmedvetenhetens betydelse för hälsa, till exempel fysioterapeuten, kan 

berika även sjuksköterskans profession. Patienters kroppskännedom kan exempelvis bli bättre 

genom att röra sig till musik. Genom att låna kunskap av varandra i ett interprofessionellt 

arbete skapas bättre förutsättningar för patienten. Flera av de vetenskapliga artiklarna i detta 

arbete som har andra professioners utgångspunkt tar upp sjuksköterskans delaktighet i olika 

konstaktiviteter, vilket indikerar att konsten även kan tillhöra sjuksköterskans arbetsfält. 

 Sökningen avgränsades inte med en tidsbegränsning då bedömningen gjordes att 

upplevelser inte är något som måste tas från den senaste forskningen. Detta grundar sig i 

uppfattningen att det inte finns något fel eller någon absolut sanning i en upplevelse 

(Henricson & Billhult, 2012). Tidsbrist och eventuellt bristfälliga ordvarianter kan ha haft en 

negativ påverkan på resultatet genom att relevant forskning kan ha missats. De valda 

artiklarna bidrog med värdefulla upplevelser av konst beskrivna av patienter, vilket svarade 

till syftet. Tio av de elva resultatartiklarna var etiskt granskade och godkända. Den elfte var 

publicerad i en tidsskrift vilken hade tydliga etiska riktlinjer inför publicering. 

 Med hänvisning till Kjellström (2012) har författarna lagt vikt vid språklig och 

metodologisk tolkning genom att läsa artiklarna enskilt för att främja en kritisk jämförelse. Då 

alla resultatartiklar var på engelska och författarna inte har engelska som modersmål har olika 

ordböcker använts och ständiga reflektioner över ords betydelse har skett, för att vidga 

förståelsen av det engelska språket och för att undvika misstolkningar.  

 Författarna har haft ett fint samarbete och bidragit likvärdigt till detta examensarbete. 

Arbetsprocessen har innehållit kontinuerliga reflekterande diskussioner kring arbetets struktur 

och utformning. Erfarenheter, tankar och synpunkter har delats mellan författarna på ett 

respektfullt sätt, vilket varit inspirerande och motiverande. Att skriva arbetet tillsammans har 

upplevts positivt då det medfört en mindre risk för feltolkning och att eventuella oklarheter 

har kunnat förtydligas gemensamt. 

 

Resultatdiskussion 

Nedan presenteras resultatdiskussionen där fokus ligger på begreppet vårdande som är en del 

av sjuksköterskans ansvarsområde. 
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Ansa 

Resultatanalysen utmynnade i att patienter upplevde konst som en hjälp att befrias från svåra 

känslor såsom ångest, stress och spänningar. Dessa ersattes av ett infinnande av lugn och 

avslappning. Konsten bidrog med att se en större bild än den fångenskap som kom med 

sjukdomen. Detta kan relateras till Erikssons teori där ansningen innefattar att rena människan 

för att främja hälsoprocesser (Wiklund, 2003). Reningen består av att hjälpa någon göra sig fri 

från svåra känslor som sedan härbärgeras av någon annan. En parallell kan dras mellan detta 

och att konsten bidrar till att patienten frigörs från svåra känslor och att konsten härbärgerar 

patientens svåra känslor. Att göra sig fri från svåra känslor kan relateras till vad som redan 

tagits upp i bakgrunden, där bilder med naturmotiv visar på reducerad ångest genom minskad 

användning av starka smärtläkemedel (Schweitzer, Gilpin & Frampton, 2004). En annan 

studie syftade till att belysa hur konsten och dess process helar för att sjuksköterskor bättre 

ska förstå konstens kraft (Rockwood Lane, 2005). Studien visar att konstverket upplevdes 

som att det lyckades få patienten att lämna rädsla och smärta för att gå in i stillhet och ledde 

till insikter att hen inte kommer dö. Den kreativa konstprocessen som ett hjälpmedel att få en 

paus från sjukdomen och hantera smärta bekräftas i en annan studie av Kelly, Cudney och 

Weinert (2012). 

 

Leka  

Resultatet beskriver att patienterna upplevde konsten som distraherade då de för ett tag kunde 

glömma sin svåra situation. Genom konsten erbjöds patienterna en respit från sin sjukdom, 

bland annat genom en reflekterande lek med idéer som framkallade positiva känslor såsom 

glädje. Dessa upplevelser kan relateras till den del i Erikssons teori om vårdandet, som 

handlar om att leka (Eriksson, 2015). Eriksson menar att människans strävan efter lust och 

undvikande av olust är en symbol för leken. En lustbetonad form av lekande ger patienten ett 

utrymme för vila och avkoppling, vilket kan relateras till upplevelser att konsten hjälpte 

patienter att byta fokus från sitt lidande. Detta kan sättas i samband med Mays (2005) 

beskrivning av kreativitet, där en stark inlevelse i den kreativa processen, kan leda till att tid 

och rum glöms bort och negativa känslor istället byts ut mot glädje. Även en koppling till 

studie nämnd i bakgrunden kan göras, som visade att sjuksköterskor med en idé om konstens 

betydelse, använde konst i omvårdnaden för att bland annat hjälpa patienten att distraheras 

från smärta (Wikström, 2002). En anledning till att belysa sjuksköterskornas perspektiv här är 
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att det är av värde att förstå hur patientens hälsa, lidande och vägen till välbefinnande 

uppfattas av sjuksköterskor (Dahlberg & Segesten 2010). Om sjuksköterskor upplever 

vårdmiljön och vårdandet positivt är det lättare för dem att bereda patienterna god vård. I 

detta fall lade sjuksköterskorna till konst som något positivt i vårdandet. Dahlberg och 

Segesten (2010) knyter vidare an till Erikssons teori om lekandet, genom att lägga till känsla 

och mening till det som Eriksson relaterar till förmågan att leka; trygghet och tillit. Dahlberg 

och Segesten (2010) menar att är man ensam och utan sammanhang kan det vara svårt att 

leka. Konsten kan hjälpa patienten till en större känsla av sammanhang och på så vis stärka 

den lekande kraften, drömmarna och kreativiteten. Resultatet beskriver att konsten hjälpte 

patienter att reflektera över och förstå sina upplevelser, vilket kan skapa en större känsla av 

sammanhang. 

 Eriksson (2015) beskriver den skapande naturliga leken, som sker på gränsområdet mellan 

individens yttre och inre verklighet, där lekande är när patienten upplever någonting 

paradoxalt mellan dessa verkligheter. I paradoxen finns en trygghet i det egna inre bekanta 

och det okända nya yttre. Genom att “bolla” mellan dessa verkligheter och lägga till nya 

element från den yttre till den inre verkligheten uppstår ett lekande där patienten själv har 

kontroll och det centrala i lekandet är känslan att man behärskar situationen. Med detta som 

bakgrund kan konsten sägas skapa dessa paradoxala situationer, och utveckla spontanitet, 

alltså ett lekutrymme för patienten. I leken ges då tillfälle att skapa och patienten kan på så 

sätt bekräfta sin identitet genom skapandet. Detta kan i sin tur relateras till de resultat i detta 

arbete som handlar om patienterna upplevelse av att genom konstutövande ges möjlighet 

uttrycka sin personlighet. Konstverket blev på så vis en symbol för patientens självidentitet; 

de upplevde att genom konsten återvann de sin personlighet. En förmåga att bekräfta sin 

identitet kan liknas med ett tillstånd av hälsosam vila, där patienten når en ny nivå genom att 

anpassa sig till en ny situation (Eriksson, 2015). Detta betyder även att om patienten inte får 

utrymme för växt och utveckling kan självet istället kvävas. 

 Konst sågs av patienter som ett kreativt sätt att återknyta till sin kropp, vilket även detta 

kan relateras till leken i Erikssons teori (Wiklund, 2003). Genom leken kan människan vara 

kreativ och uttrycka sig själv och sina önskningar genom fantasi och skapande. Genom att 

röra sig utifrån ett dansspråk som utgår från bilder i huvudet för att kunna mobiliseras 

uppnådde patienter en positivare kroppslig syn där möjligheter identifierades. Liknande 

resultat sågs också hos strokepatienter där deras konstbilder bidrog till en positivare kroppslig 

syn. Konst kan utifrån detta ses som ett verktyg i lärande- och lekandeprocessen som ska leda 

till utveckling av patientens hälsoprocesser. En parallell kan därför dras till bakgrunden där 
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konst och musik tas upp som ett främjande verktyg av patientens hälsoprocesser gällande 

förbättrad mobilisering postoperativt (Bowen, Wells, Dietrich & Sandlin, 2015; Ward, 2013; 

McCaffrey & Locsin, 2006). Sjuksköterskan kan, genom att vara fullt närvarande för 

patienten, observera och lyssna noggrant till deras behov och berättelser, använda sig av dans 

för att assistera patienten i omvårdnaden (Rockwood Lane, 2008). Det kan handla om att hålla 

patientens hand, använda sig av musik och dans för att öka mobilisering och hjälpa hen upp ur 

sängen. Sjuksköterska och patient kan i leken hitta glädjen tillsammans och genom leken kan 

patienten stöttas igenom ett omvårdnadsmoment (Wikström, 2003). Genom leken kan 

sjuksköterskan lirka med patienten för att exempelvis genomföra påklädning eller tvättning. 

Detta belyser det som Eriksson (2015) menar med att leken stödjer ett naturligt lärande. 

 

Lära 

Att lära, förändra och utveckla sig själv, sker i sammanhang tillsammans med andra personer 

som är betydelsefulla för en enligt Eriksson (Wiklund, 2003). Benägenheten att ta till sig 

saker är större om det sker med andra betydelsefulla personer omkring en. Genom att 

patienter delade sin konst med andra i liknande situationer gick de från att känna sig isolerade 

till att bli medvetna om att de inte är ensamma i sin kamp; sjukdomens kamp. Det fanns andra 

som delade den. Att konversera utifrån konst med andra hjälpte patienter att komma till insikt 

om personliga relationer, vilket bidrog till känslan av att känna sig mindre isolerad. Hopp 

uppstod och en förmåga att se en större bild än den fångenskap som kom med sjukdomen. 

Sjukdomens isolering reducerades och gemenskapen med andra genom konst 

uppmärksammades av patienterna som något som hjälpte dem. Benägenheten att utvecklas i 

sin situation blev större på grund av de betydelsefulla andra, precis som konst som ett 

konversationsmedel som skedde i samspel med andra hjälpte patienten att utvecklas i sin 

situation. Precis som Eriksson (2015) tar upp, att spelet och småpratet med andra främjar 

lärandet, sker här patientens utveckling i och med konversationen med andra. Utifrån ett 

sjuksköterskeperspektiv tas konst upp i bakgrunden som ett medel som främjade konversation 

mellan patienter och sjuksköterskor i den dagliga omvårdnaden (Wikström, 2003b). 

Konstkonversationen bidrog till att en meningsfull gemenskap där patienten fick ett utökat 

utrymme att dela med sig av sin livssituation och förgångna vilket främjade att patienten 

upplevdes som den person hen är. Att som patient dela med sig av sig själv genom sin egen 

konst med sjuksköterskor har av patienter upplevts som ett sätt att uppnå utveckling under 

sjukhusvistelse (Rockwood Lane, 2005). Det bidrog till att känna förtjusning och bli 

uppmuntrad, eftersom konsten uttryckte den resa patienten var på. 
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 Analysen visar på flera exempel där patienten lyckats, genom konsten, utveckla en 

positivare syn på sig själv och sin kropp. Detta kom till uttryck i termer som att känna sig fri, 

kapabel, få en förnyad uppskattning av inre förmågor, kunna återknyta till sin kropp och 

känna sig autonom eller känna sig hel och sammankopplad med sig själv igen, till skillnad 

från att känna sig isolerad i sin kropp. Detta kunde ses som en problemlösande vårdande 

process. Personlig kontroll eller att återta kontroll över sin kropp kunde upplevas i 

dansutövande såsom i bildkonst. Precis som nämnts ovan innebär lärandet i Erikssons teori att 

kunna förändra och utveckla sig själv (Wiklund, 2003). Detta kan även kopplas till patienters 

upplevelser som konsten inbringar; att som person kunna utveckla synen på sig själv i en 

positiv riktning, där både de kroppsliga och mentala förmågorna utvecklas mot något 

eftersträvansvärt. Erikssons lärande handlar om att människan ska kunna identifiera positiva, 

framför negativa känslor, vilka sedan ska införlivas i patientens personlighet (Wiklund, 2003). 

 Patienters upplevelser av konst var överlag positiva men det framkom även att vissa 

patienter inte kände sig positivt påverkade av den. Upplevelser av att inte förstå vitsen med 

eller att konstutövandet kändes barnsligt var upplevelser i motsats till de överlag positiva 

känslorna. Negativa känslor kunde uppstå om ett motiv som betraktades kopplades samman 

med tidigare svåra upplevelser eller påminde om något patienten inte längre klarade av på 

grund av sin sjukdom. Eriksson (2015) menar att leken måste vara glädjefylld för att lärandet 

ska kunna uppnås som en positiv följd. Följaktligen tolkar författarna att konst och 

konstutövande måste införlivas med patientens inställning som utgångspunkt, för att den 

positiva inverkan ska kunna nås. Detta bekräftas delvis av forskning nämnd i bakgrunden som 

belyser att motivet har betydelse för en positiv påverkan på patienten (Nanda el al., 2011).  

 

Lidande 

Att lindra patientens lidande är grundmotivet för vårdandet enligt Erikssons teori (Wiklund, 

2003). Lidandet är en central upplevelse i patientens värld och utifrån patientens verklighet 

kan lidandet ha olika ursprung. En källa till lidande kan vara sjukdomen med dess symtom, 

problem och begränsningar som kan följa. Livslidandet är en annan form av lidande som kan 

uppstå då en människa blir sjuk och hänger ihop med människans hela existens. Detta kan 

relateras till delar i analysen som visade att ett sjukdomslidande lindrades genom att smärta, 

stress och spänningar reducerades med hjälp av konsten. Ett lindrande av livslidandet kan 

kopplas till det som handlade om patientens meningsskapande där identiteten spelade en stor 

roll. Patienten fick möjlighet att prestera och känna sig kapabel. 
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 I denna litteraturöversikt har upplevelser hos patienter med demenssjukdom inte tagits i 

beaktning men annan forskning bekräftar konstens positiva följd för personer med 

demenssjukdom (Cowl & Gaugler, 2014). Med demenssjukdom uppstår sjukdomslidande 

som exempelvis agitation, rastlöshet och kroppliga begräsningar. Även livslidande uppstår 

genom försämrad självkänsla och minskad social interaktion. Genom konsten kunde båda 

dessa lidanden lindras. Med detta kan en återkoppling till inledningen i detta arbete göras där 

inspirationskällan till konstens möjligheter för den lidande människan växte fram utifrån 

författarnas upplevelser i demensvården. 

 

Kliniska implikationer  

Resultatet i detta arbete visar att konst kan ha positiv inverkan på patienter och deras 

hälsoprocesser. Konst kan ses som vårdande, genom att till exempel minska oro och smärta, 

hitta tillbaka till sig själv, den blir ett hjälpmedel att kunna uttrycka sig och på så vis lindra 

lidande. Konsten kan vara en del i sjuksköterskans vårdande genom att vara ett sätt att ansa, 

leka och lära. Med detta som bakgrund anser vi att konst kan vara ett komplement i 

sjuksköterskans arbete och borde integreras som en naturlig del i den dagliga omvårdnaden. 

Med den närhet till patienten som sjuksköterskan har och insikt i patientens begär, behov och 

begränsningar skulle sjuksköterskan kunna fungera som en naturlig länk mellan konsten och 

patienten. Resultatet kan fungera som ett motiv för sjuksköterskor att använda konst som ett 

kompletterande vårdande verktyg. Det kan även användas som inspirationskälla; att 

exempelvis tillhandahålla patienten duk och färger, en mandalabild eller låta patienten lyssna 

till musik, kan vara enkla sätt att främja patientens hälsoprocesser. Ett annat exempel kan 

vara, att i en för patienten, krävande mobiliseringssituation använda sig av inspiration från 

dansrörelser för att utöka kroppslig förmåga i den begränsade kroppen. 

 

Förslag till fortsatt forskning  

Författarna föreslår vidare forskning som undersöker hur konsten kan utveckla omvårdanden 

och öka patienters möjlighet att uppnå hälsa. Detta genom forskning som undersöker på vilket 

sätt sjuksköterskan kan implementera konst och vilka möjligheter som finns för 

sjuksköterskan att göra det. För att styrka att konst ska ha en naturlig del i vårdandet måste 

dess påverkan och upplevelser av att sjuksköterskan implementerar konst, studeras. Hur 

vårdrelationen påverkas av konst är ett annat område som vi anser bör studeras. För att konst 

ska få en chans att ta plats i sjuksköterskans vårdande måste dess påverkan vara 



 
 22 (33) 

 

evidensbaserad. Vårt resultat, som visar att konst kan vara vårdande, kan vara ett litet steg på 

vägen som ett motiv för att vidare forskning inom detta område ska fortsätta. Vår motivering 

till vidare forskning grundar sig dels i att sjuksköterskans arbetsuppgift inte bara är att 

identifiera problem och risker i patientbedömningen, utan omvårdnadsprocessen ska även 

inkludera identifiering och bedömning av patientens begär. Sjuksköterskan måste vara 

uppfinningsrik och kreativ i sin omvårdnad och användning av åtgärder för att även 

tillfredsställa begären. Forskning om konst kan utveckla sjuksköterskors kompetens och 

stärka konstens naturliga plats i omvårdnaden.  

 

Slutsats 

Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva patienters upplevelser av konst i vården. I 

resultatet framgår det att patienter upplevde både utövande och betraktande av konst som 

övervägande positivt. Det positiva identifierades utifrån att konst hade betydelse för patienters 

sinnestämning genom att bidra med glädje och hopp samt distanserade patienten från lidande. 

Genom konsten kunde patienter i sitt meningsskapande finna nya vägar att uttrycka sig, 

utveckla sig själva och i samspel med andra finna gemenskap och stöd. För att konsten ska 

bidra med mening och inte upplevas negativt måste hänsyn tas till varje enskild patient och 

dennes inställning till konst.  

 Patienters upplevelser av konst beskrivs främja hälsoprocesser och lindra lidande. Med 

detta som bakgrund kan konst i många fall konstateras vara vårdande.  
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Bilaga 1. Sökmatris  

 

Databas Sökord Antal 

träffar 

Begränsningar Antal lästa 

abstrakt 

Antal lästa 

artiklar 

Valda artiklar till resultat, se 

bilaga 2. 

Cinahl 

 

MH “art+” AND MH “patients+” AND 

creativ* 

37 Peer-reviewed, english 12 4 la Cour, Josephsson & Luborsky (2005) 

    

Stickley, Hui, Morgan & Bertram (2007)  

 

Cinahl 

 

art, AND patients AND creativ* NOT 

dementia 

201 Peer-reviewed, english 37 11 Woolf & Fisher (2015) 

      

Baumann, Peck, Collins & Eades (2013) 

    

Mische Lawson, Glennon, Amos, 

Newberry, Pearce, Salzman & Young 

(2012) 

       

Forzoni, Perez, Martignetti & Crispino 

(2010) 

    

Stickley, Hui, Morgan & Bertram (2007) 

 

PubMed  art, AND patients AND creativ* NOT 

dementia 

151 English 34 10 Sit, Chan, So, Chan, Chan, Chan, Fung, & 

Wong (2014) 

    

Baumann, Peck, Collins & Eades (2013). 

       

Mische Lawson, Glennon, Amos, 

Newberry, Pearce, Salzman & Young 

(2012). 

    

Forzoni, Perez, Martignetti & Crispino 

(2010). 

Pubmed Patients experience AND MH “Art” AND 27 English, Abstract availble 9 1 Hanson, Schroeter, Hanson, Asmus, & 
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 Nurs* NOT Children 

 

    Grossman (2013) 

 

Cinahl  MH “Patients+” AND MH “Art+” AND 

Nurs* NOT children NOT HIV 

 

58 

 

English, Abstract availble, 

Peer-reviewed 

 

4 

 

1 Hanson, Schroeter, Hanson, Asmus, & 

Grossman (2013) 

 

Cinahl 

 

Patient experience AND MH “Art+” 

AND Nurs* NOT children NOT HIV 

 

58 

 

English, Abstract availble, 

Peer-reviewed 

 

7 

 

1 

 

Hanson, Schroeter, Hanson, Asmus, & 

Grossman (2013) 

 

PsycINFO 

 

Art NOT HIV AND qualitative AND 

experience AND Patients AND 

Conversation 

3 

 

Peer-reviewed, english 

 

1 

 

1 

 

Gelo, Klassen, & Gracely (2015) 

 

Cinahl 

 

Art works AND Hospital environment 

AND Patient* NOT HIV 

 

22 

 

Peer-reviewed 

 

1 

 

1 Suter, & Baylin (2005) 

 

MEDLINE 

 

Music AND care AND lived experience 7 English 1 1 McCaffrey, & Good (2000) 
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Bilaga 2. Matris över urval av artiklar till resultat  

Författare Titel År, land, 

tidskrift 

Syfte Metod 

(Urval och 

datainsamling, analys) 

Resultat 

Baumann, M., 

Peck, S., Collins, 

C., & Eades, G. 

The meaning and value 

of taking part in a 

person-centred arts 

programmet to 

hospital-based stroke 

patients: findings from 

a qualitative study. 

2013, 

Storbritannien, 

Disability & 

Rehabilitation. 

Syftet var att utforska 

potentialen att använda ett 

personcentrerad one-to-one 

konstprogram (med stöd av en 

konstnär) för att förbättra 

emotionellt och mentalt 

välbefinnande hos patienter. 

Metod: Kvalitativ, kvantitativ.  

Urval: 18 strokepatienter, varav 

två fall där anhöriga som ombud 

(medelålder 70 år, 9 kvinnor, 9 

män). Datainsamling: 

Semistrukturerade intervjuer. 

Analys: Tematisk och 

deskriptiv analys. 

Upplevelser av: 

- Glädje och nöje 

- Mental stimulering 

- Lärande och kreativitet 

- Engagemang i en meningsfull sysselsättning; 

mindre långtråkigt 

- Återkoppling  till värdefulla aspekter av sig 

själv 

Forzoni, S., Perez, 

M., Martignetti, A., 

& Crispino, S. 

Art therapy with cancer 

patients during 

chemotherapy sessions: 

An analysis of the 

patients’ perception of 

helpfulness. 

2010, Italien, 

Palliative and 

Supportive 

Care. 

Syftet var att: (1) fastställa 

huruvida patienter, under 

cellgiftsbehandling, uppfattar 

konstterapi som 

hjälpsam/användbar (helpful) 

och (2) göra en översikt på 

vilket sätt konstterapi 

uppfattas hjälpsam.  

Metod: Kvalitativ. Urval: 54 

patienter randomiserat utvalda 

av 157 patienter, män och 

kvinnor, med cancer som 

träffade konstterapeut under 

cellgiftsbehandling. 

Datainsamling: 

Semistrukturerade intervjuer 

Vissa skrev ned svar, men flest 

föredrog att prata om deras 

känslor.  

Analys: Innhållsanalys av 

patienternas subjektiva 

upplevelser. 

Konst upplevdes som att den bidrog till: 

- bättre mående genom att det undermedvetna 

aktiverades 

- självförståelse 

- att kunna uttrycka sig själv 

Gelo, F., Klassen, 

A. C., & Gracely, 

E. 

 

Patient use of images 

of artworks to promote 

conversation and 

enhance coping with 

hospitalization. 

 

2015, USA, 

Arts and Health 

 

Syftet var att utforska 

användandet av föreställande 

(ej abstrakta) icke-religiösa 

bilder för att förstärka ett 

pastoralt möte med patienter 

inlagda på sjukhus. 

 

Metod: kvalitativ. Urval: 20 

patienter, 20-80 år, inlagda på 

sjukhus. Datainsamling: 

djupintervjuer, ljudinspelade 

och transkriberade ordagrant. 

Analys: modifierad grounded 

theory approach. 

 

Att betrakta bilder upplevdes:   

- ge hopp, frid, tröst, lugn och ge förmåga att se 

en större bild än den fångenskap som kom med 

sjukdomen 

- återställa identitet genom att påminna om 

aspekter av deras liv utanför sjukhusmiljön  

- reducera isolering genom att framkalla känslor 

av att vara sammankopplade med andra 

- Medföra  känslor av fredlighet, hälsa och 

välbefinnande 

- Framkalla besvärande känslor som ledsamhet  
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Genom konversation kring bilder upplevdes:  

- förmåga att kunna beskriva den levda 

erafarenheten av sjukdom och sjukhusvistelse 

- tröst och en koppling till Gud 

- framkalla hopp om att återgå till hälsa och 

välbefinnande i framtiden 

Hanson, H., 

 Schroeter, K., 

Hanson, A., 

Asmus, K., & 

Grossman, A. 

 

Preferences for 

photographic art among 

hospitalized patients 

with cancer. 

 

2013, USA, 

Oncology 

Nursing Forum 

 

Syftet var att fastställa 

cancerpatienters preferenser 

av fotografisk konst att 

betrakta på ett 

slutenvårdssjukhusmiljö samt 

att bedöma vilken påverkan 

betraktandet av fotografisk 

konst har. 

 

Metod: kvantitativ utforskande 

med inkorporering av 

kvalitativa enkätfrågor. 

Urval: 80 personer, 19-85 år, 

under cancerbehandling. 

Datainsamling: 

Konstforskningsenkät som 

innehöll 35 frågor samt två 

öppna frågor för att uttrycka sig. 

Deltagare gavs blad med bilder 

av fotografier där de valde 

bilder de skulle vilja se eller 

inte se på sjukhussalen.  

Analys: deskriptiv statistisk 

analys samt kvalitativ analys 

med kategoriserande av 

deltagarnas svar. 

Konst upplevdes ge:  

- njutning att titta på 

- ett trevligt avbrott att titta på 

- påverka helandeprocessen 

- en symbolisk mening 

- Något personligt i kontrast till 

institutionalisering 

 

la Cour, K., 

Josephsson, S., & 

Luborsky, M. 

 

Creating connections to 

life during life-

threatening illness: 

Creative activity 

experienced by elderly 

people and 

occupational therapists. 

2005, Sverige, 

Scandinavian 

Journal of 

Occupational 

Therapy. 

Syftet var att ta reda på och 

karaktärisera komponenter av 

engagemang i kreativa 

aktiviteter som arbetsterapi 

för äldre personer vilka 

hanterar livshotande sjukdom, 

från både klienters och 

terapeuters perspektiv. 

Metod: Kvalitativ. 

Urval: 15 (8 klienter på 

äldreboende/dagvård, 7 

terapeuter som arbetade på 

äldreboendet). 

Datainsamling: 

Semistrukturerade intervjuer, 

ljudinspelade, transkriberade. 

Analys: Jämförande metod  

Konstutövande upplevdes: 

- ge en känsla av personlig kontroll och frihet 

- ge glädje och byte av fokus 

- bidra med att dela något av sig själv 

- ge ett lugn genom känslan att inte veta hur 

slutresultatet blir 

- skänka hopp om framtiden 

- som ett sätt att uttrycka sig 

- som en livslina 

McCaffrey, R. G., 

& Good, M. 

The lived experience of 

listening to music 

while recovering from 

surgery. 

2000, USA, 

Journal of 

Holistic 

Nursing 

Syftet var att lära om de 

bredare effekterna av att 

lyssna på musik genom att 

använda en fenomenologisk 

ansats. 

Metod: Fenomenologisk metod. 

Urval: 9 patienter (5 män, 4 

kvinnor, 43-88 år) inom 

postoperativ vård på sjukhus. 

Datainsamling: patienternas 

upplevelser insamlades genom 

intervjuer, konversationer och 

Musik upplevdes: 

- vara avslappnande och inge lugn 

- ge trivsel i en icke trivsam miljö 

- som att den distraherade patienten från 

spänningar 

- erbjuda en verklighetsflykt till ett bättre ställe  
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observationer. Intervjuer 

ljudinspelades och 

transkriberades. Emotionella 

responser skrevs ned.  

Analys: transkript lästes och 

omlästes. Anekdoter utifrån 

observationer granskades. 

Fenomenologisk analys. Teman 

uppstod, citat kategoriserades. 

Mische Lawson, 

L., Glennon, C., 

Amos, M., 

Newberry, T., 

Pearce, J., 

Salzman, S., & 

Young, J. 

Patient perceptions of 

an art-making 

experience in an 

outpatient blood and 

marrow transplant 

clinic. 

2012, USA, 

European 

Journal of 

Cancer Care. 

Syftet var att förstå patienters 

uppfattning av en 

konstutövande upplevelse på 

en öppenvårdsklinik för blod- 

och benmärgstransplantation. 

Metod: Kvalitativ. Urval: 20 

patienter mellan 20 till 68 år. 

Datainsamling: 

semistrukturerande, (in-depth) 

intervjuer, inspelade och 

transkriberade ordagrant. 

Analys: grounded theory 

Konstutövande upplevdes som: 

- meningsfullt och distraherande 

- ett kreativt uttryck som reflekterar tankar och 

känslor, livserfarenheter eller symboliserar 

självidentitet 

- ett sätt att finna styrka 

- avslappnande, njutbart och roligt 

 

Sit, J. W., Chan, A. 

W., So, W. K., 

Chan, C. W., Chan, 

H. Y., Fung, O. W., 

& Wong, E. M. 

Promoting Holistic 

Well-Being in Chronic 

Stroke Patients 

Through Leisure Art-

Based Creative 

Engagement. 

2014, Hong 

Kong, 

Rehabilitation 

Nursing. 

Syftet var att undersöka det 

potentiella värdet av kreativa 

konstbaserade aktiviteter som 

en ”caring modality” för att 

främja holistisk välbefinnande 

hos kroniska strokepatienter 

samt att utforska känslorna 

och betydelserna som 

strokepatienter erhöll från 

deras upplevelse av 

konstbaserat kreativt 

engagemang. 

Metod: Kvalitativ. Urval: 24 

patienter drabbade av stroke. 

Över 18 år. 13 män/11 kvinnor. 

Datainsamling: Individuella 

 semistrukturerade intervjuer 

Analys: Kvalitativ 

innehållsanalys. 

 

- Patienter upplevde sig sammankopplade med 

andra genom konsten 

- Lärdom av konsten att de inte är ensamma i 

kampen  

 

Stickley, T., Hui, 

A., Morgan, J., & 

Bertram, G. 

Experiences and 

constructions of art: 

a narrative-discourse 

analysis. 

2007, 

Storbritannien, 

Journal of 

Psychiatric and 

Mental Health 

Nursing. 

Syftet var att studera 

mentalsjukvårdsanvändares 

(mental health service users) 

berättelser där de pratar om 

deras engagemang i konst. 

Metod: Kvalitativ. 

Urval: 11 personer som 

genomgått konst-workshops 

organiserade av den 

psykiatriska vården. 

Datainsamling: Narrativa 

intervjuer (ljudinspelade och 

transkriberade ordagrant). 

Analys: Narrativ diskursanalys. 

- Konst upplevdes hjälpa individen att 

reflektera kring känslor 

- Konst gav en känsla av att åstadkomma något, 

vilket upplevdes inspirerade och motiverade 

- Konst upplevdes främja socialisering 

- Konst upplevdes ge individualitet och hopp 
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Suter, E., & Baylin, 

D. 

 

Choosing art as a 

complement to healing 

2005, Kanada, 

Applied 

Nursing 

Research 

Syftet var att fastställa 

huruvida Art á la Carte (ett 

program som ser till 

sjukhuspatienters individuella 

behov/preferenser av 

konstverk) är fördelaktigt för 

patienter, deras familj/vänner, 

sjukhuspersonal och Art á la 

Carte-volontärer. 

 

Metod: kvalitativ. Urval: 15 

cancerpatienter (19-62) på 

sjukhus, 11 

familjemedlemmar/vänner, 6 

läkare/SSK, 5 volontärer. 

Datainsamling: 

Semistrukturerade intervjuer, 

transkriberade. Analys: 

kvalitativ innehållsanalys. 

 

Konst upplevdes: 

- påverka sinnesstämning positivt 

- liva upp miljö och göra rum mindre 

institutionella 

- Ge en personlig prägel i miljön och bidra till 

välbehag 

- bidra till att minnen kommer tillbaka 

- leda till reflektion och distraktion för 

patienterna 

- Vara motivering att blicka framåt 

- öka trevnad (comfort) 

Woolf, S., & 

Fisher, P. 

The role of dance 

movement 

psychotherapy for 

expression and 

integration of the self 

in palliative care. 

2015, 

Storbritannien, 

International 

Journal of 

Palliative 

Nursing. 

Syftet var att undersöka 

klienters erfarenheter av DMP 

(Dance Movemant 

Psychotherapy) i ett hospice 

med dagvårdsinrättning.  

Metod: Kvalitativ fallstudie. 

Urval: 4 (2 kvinnor, 2 män, 82-

95 år) dagvårdspatienter på 

Hospice. 

Datainsamling: 

Semistrukturerade intervjuer 

(transkriberade), observationer, 

video- och ljudinspelning. 

Analys: Tematisk dataanalys 

följd av modifierad 

fenomenologisk teknik. 

Danskonst upplevdes som ett sätt att:  

- uttrycka och/eller släppa på ångest, spänning, 

stress, smärtproblematik, svåra tankar  

- slappna av 

- kunna uttrycka att vara en fri själ, kapabel, rak 

(upright), positiv och i kontakt med andra 

- återknyta till sin kropp och känna sig hel 

- vara meningsfull/autonom 

- minnas en positiv förgången tid  

- uttrycka sig själv som en interaktiv person 

med humor 

- uttrycka sig kreativt 

 

 


