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INTERMEZZO

Vi sitter bredvid varandra. Förra veckans bild hänger på väggen. Vi tittar
på den tillsammans. Tystnad. Tidlös närvaro. Ingen störande väggklocka. Jag tittar på henne. Är det något som hon vill prata om innan vi
går vidare med nästa bild? Någonting hon tänkt på under veckan? Hon
kommenterar förra veckans bild. Jag undrar om hon vet hur hon vill gå
vidare in i nästa bild. En tanke, en känsla, ett minne? Något i föregående
bild som behöver utforskas ytterligare? Behöver du hjälp? Avslappning?
Ska jag föreslå ett tema? Läsa en dikt? Hon vet vad hon vill! Brukar inte
vilja ha hjälp. Låter sig hellre överraskas av bilden. Vi tar ner förra
veckans bild. Rullar ihop den och förvarar den tillsammans med tidigare
bilder. Vid behov kan vi ta fram den igen. För att minnas eller återuppleva processen. Förändringar som synliggjorts i bilden. Vad vill du ha
för papper i dag? Stort eller litet? Vi klipper från rullen, vitt eller brunt.
Hon hänger upp pappret på bildväggen och börjar organisera sin arbetsplats som hon vill ha den. Jag spolar upp en hink ljummet vatten som jag
ställer på hennes plats. Det tar lite tid, vattnet i kranen är kallt. Det ska
ha en inbjudande temperatur, ifall hon vill doppa ner händerna. Stora
flaskor plakatfärg på bordet. Det är generöst med olika färg! Guld och
silver ger en känsla av lyx. Här sparas inte! Skall väcka leklust och fantasi. Innan jag sätter mig på stolen och går in i observerande tystnad förvissar jag mig om att färgerna är redo att användas. Vi talar lite lågmält
om färgernas tillstånd. Vi hjälps åt. Skakar om någon flaska, ser till att
inte torkad färg täpper igen hålet. Moderlig omsorg. Sedan tar hon en
papperstallrik och lägger upp så mycket färg hon tror sig behöva. När
hon ställer sig framför det tomma pappret och börjar måla har jag satt
mig ner. Hon målar med bred eller med smal pensel, med svamp eller
med händerna. Hon hämtar mer färg om det behövs. Jag är fokuserad.
Hur gör hon i dag? Hur blir bilden till? Hon har gjort det här förr. Hon
vet att det är hon själv som bestämmer när bilden är färdig. Hon brukar
då vara nöjd. Samtidigt trött och energilös. Som vanligt får jag påminna
henne om att signera bilden med bildnummer, datum och namn. Vi städar upp. Det har runnit färg på golvet. Vi behöver inte städa så grundligt.
Papperstallriken slänger hon i papperskorgen. Vi sparar inte på rester av
färg. Ett bildterapirum är en målarateljé som ska ge möjligheter, inte

begränsa. Så sitter vi där bredvid varandra igen och tittar på dagens bild.
Vad blev det? Vad är nu detta? Vill du berätta för mig om din bild? Vi
utforskar tillsammans. Våra blickar vandrar sakta, fram och tillbaka. Till
bilden, på varandra, till bilden igen. Vi måste inte ha blickkontakt. Din
fantasi, min fantasi. Vill du veta vad jag tänker om din bild? Ja! Vi funderar, vi delar tankar och känslor om bilden. Färger? Motiv? Symboler?
Infall? Hur kändes det att måla den här bilden i dag? Processen? Hur
blev bilden till? Betyder den något för dig? Finns det ett samband till
tidigare bilder? Dåtid - nutid - framtid i samma bild. Vad tänker du nu?
Hur mår du nu? Det är lugnt. Okej, då slutar vi för i dag. Bilden får
hänga här och torka så länge. Jag tar hand om den sen. Lägger undan den
så ingen obehörig ser den. Då ses vi här igen nästa vecka. Jag vet att hon
kommer att se sin bild framför sig och fundera över den under den
kommande veckan.

För att involvera kroppens rörelser i bildterapiprocessen är det vanligt att
patienter står upp och målar vid en sådan här bildvägg. Att stå upp och
måla anses vara jagstärkande. Tyngdkraften och den vertikala axeln kan
förmedla en kroppslig trygghetskänsla. Känslan av att vara grundad kan
i sin tur kan främja flöde, spontanitet och känslan av att inte begränsas.

SAMMANFATTNING

Avhandlingens övergripande syfte var att undersöka bildterapins möjlighet att bidra till inre förändring och förbättrad hälsa hos individen. Med
inre förändring avses en strukturell och varaktig förändring som sker på
ett psykologiskt djupare plan, till skillnad mot en yttre och mer tillfällig
förändring. Den bildterapeutiska behandlingen bygger på en kombination av bildskapande och olika grad av reflekterande, bearbetande samtal. En triangulär relation, patient – bild – terapeut, är det som på ett avgörande sätt skiljer bildterapi från andra verbala behandlingsmetoder.
Avhandlingens design var främst kvalitativ, med undantag för delstudie I som var en review. I delstudie I granskades studier om bildterapi
för tre olika patientgrupper. En kvalitetsbedömning genomfördes med
två olika system för evidens. I delstudie II djupintervjuades kvinnor om
upplevelser av inre förändring och om den visat sig i utvalda målade
bilder. Intervjuerna analyserades med deduktiv och induktiv innehållsanalys. I delstudie III ställdes via e-post två öppna enkätfrågor till bildterapeuter om vad de uppfattade som en inre förändring hos patienten.
Data analyserades med tematisk analys. I delstudie IV genomfördes en
sekundäranalys av intervjuerna från delstudie II. Utifrån ett teoretiskt
perspektiv undersöktes förekomst av vitalitetsaffekter och grundaffekter
samt deras betydelse för inre förändring. En deduktiv innehållsanalys
genomfördes.
I avhandlingen beskrivs inre förändring och förbättrad hälsa ur tre
olika perspektiv; en grupp kvinnliga patienters upplevelser, en grupp
bildterapeuters uppfattningar samt ur ett teoretiskt perspektiv. Resultatet
visar att bildterapi kan bidra till en varaktig inre förändring som innebär
identitetsförändring, förändrat beteende och förbättrad hälsa. Kvinnor
som inte upplevt en inre förändring fann att bildterapin var ett stöd i vardagen. Existentiella frågor om meningen med livet var centrala både i
kvinnornas och i bildterapeuternas utsagor. Resultatet visar att den terapeutiska alliansen och förmågan att utveckla en reflektiv distans till bilden är avgörande för om en individuell inre förändring är möjlig. Vidare
är det viktigt med ett utforskande förhållningssätt och samtal om bildens
betydelse för att en inre förändring skall kunna ske. En bildterapeutisk
förändringsprocess innehåller vitalitetsaffekter och grundaffekter. Den

leder till ökad insikt och medvetenhet om känslor. Den förbättrar självbilden, ökar autenticitet och autonomi, samt ger vidgade perspektiv.
Avhandlingen bidrar till ökad kunskap om inre förändring och förbättrad hälsa genom behandling med bildterapi. Genom att beskriva och
visa på att inre förändringar sker, beskriva vad i terapin som upplevs och
bedöms som en inre förändring och att bekräfta inre förändring utifrån
bakomliggande teorier, kan avhandlingen bidra till att avmystifiera den
konstnärsmyt som ofta omger bildterapin och göra den mer förklarbar.
Avhandlingen kan bidra till förbättrad kommunikationen mellan bildterapeuter och vårdgivare avseende metodens möjligheter och begränsningar. Vården kan därigenom överväga att använda bildterapi både som
ett komplement eller ett alternativ till annan behandling.
Nyckelord: Bildterapi (Art Therapy), Expressive Therapies Continuum
(ETC), inre förändring, vitalitetsaffekter, grundaffekter, intersubjektivitet, kvalitativ forskning.

ABSTRACT

The overall aim of the dissertation was to investigate the ability of art
therapy to contribute to inner change and improved health in the individual. Inner change refers to a structural and lasting change that occurs
on a psychologically deeper level, as opposed to an external and more
temporary change. Art therapy treatment is based on a combination of
image creation and a different degree of reflective, processing dialogue.
Art therapy is distinguished from other verbal therapies by a triangular
relationship, patient – image – art therapist.
The thesis design was primarily qualitative, except for study I, which
was a review. Study I involved examination of studies of art therapy for
three different patient groups. A quality assessment was carried out using two different evidence systems. In study II, interviews were carried
out with women about their experiences of inner change and whether
these were exhibited in selected painted images. The interviews were
analysed using deductive and inductive content analysis. In study III,
two open questions were sent to art therapists about what they perceived
as an inner change in the patient. Data was analysed using thematic
analysis. Study IV entailed a secondary analysis of the interviews from
study II. Based on a theoretical perspective, the occurrence of vitality
affects and basic affects and their importance for inner change were investigated. A deductive content analysis was conducted.
This thesis describes inner change and improved health from three
different perspectives: a group of female patients, a group of art therapists and a theoretical perspective. The results show that art therapy can
contribute to a lasting inner change that involves identity change,
changed behavior and improved health. Women who did not experience
an inner change found that art therapy provided support in everyday life.
Existential questions about the meaning of life were central to both the
women's and the art therapists’ statements. The results show that therapeutic alliance, attachment and the ability to develop a reflective distance to the image is crucial to whether an individual inner change is
possible. Furthermore, an exploratory approach and reflective dialogue
about the importance of the image is important for an internal change to
occur. An art therapeutic process of change contains vitality affects and

basic affects. It leads to increased insight and awareness of feelings. It
improves self-esteem, increases authenticity and autonomy, and provides
widening perspectives.
The thesis contributes to increased knowledge of inner change and
improved health through treatment with art therapy. By showing that
inner change occurs, describing what, is experienced and perceived as
inner change, and by confirming inner change by theories, the thesis
may demystify the myth of artistry that often surrounds art therapy and
make it clearer. The thesis may contribute to improved communication
between art therapists and caregivers with regard to the method’s possibilities and limitations. Caregivers can therefore consider using art therapy as a complement or as an alternative to other treatments.
Keywords: Art Therapy, Expressive Therapies Continuum (ETC), Inner
Change, Vitality Affects, Basic Affects, Intersubjectivity, Qualitative
Research.
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Inledning

Upprinnelsen till denna avhandling går att finna i ett långt yrkesliv
som arbetsterapeut och bildterapeut inom psykiatrisk vård. Det var
under utbildningen till arbetsterapeut i München (1974-1977) som
mitt intresse för icke-verbala behandlingsmetoder väcktes. Som arbetsterapeut vid Nervenklinik der Universität München gavs sedan
möjlighet att under psykoanalytisk handledning utforska bildskapande
metoder i det psykiatriska behandlingsarbetet. Vi som började arbeta
med bildterapi på 1970-talet utbildade oss främst genom att lära av
varandra i olika kurser och workshops. Så småningom fanns mer reglerade utbildningar att tillgå. Efter en utbildning i Jungiansk bildterapi följde en bildterapiutbildning på magisternivå vid Umeå Universitet, vilket gav möjlighet till fortsatta forskarstudier.
Generellt sett har bildterapin (Art Therapy) inte fått någon självklar plats inom den svenska hälso- och sjukvården. Detta kan hänga
samman med att metoden vuxit fram som en hybrid ur två olika världar, konstens och psykologins (Vick, 2012). En oklar identitet kan ha
bidragit till att såväl behandlingsmetod som forskning betraktats med
både befogad och obefogad skepsis. Införandet av Evidensbaserad
Praxis (EBP) på 1990-talet bidrog till att bildterapin successivt började försvinna ur den svenska vården. EBP innebar att svensk sjukvård
skulle prioritera evidensbaserade metoder och enligt gällande riktlinjer ansågs inte bildterapin vara evidensbaserad (Statens beredning för
medicinsk och social utvärdering [SBU], 2014). Detta trots att bildterapi använts som behandlingsmetod i den svenska sjukvården sedan
1960-talet. Sedan införandet av EBP har behovet av ökad bildterapeutisk forskning alltmer kommit att uppmärksammas (Gilroy, 2006;
Kapitan, 2010, 2017; Springham & Brooker, 2013).
Emellertid, bildterapin kan vara på väg tillbaka till den svenska
vården. Numera rekommenderas till exempel bildterapi till patienter
som fått diagnosen schizofreni (Socialstyrelsen, 2011) och inom psykoterapi finns ett återuppväckt intresse för så kallade icke-verbala,
kreativa behandlingsmetoder (Stern, 2010). Generellt sett har intresset
för de kreativa aktiviteternas möjligheter i behandlingsarbete ökad
13

både nationellt och internationellt (Clift, 2012; Sigurdson, 2014).
Följaktligen kan bildterapin åter komma att ses som en resurs i den
svenska vården. Mot denna bakgrund har det varit angeläget att öka
och fördjupa kunskapen om bildterapins möjligheter att bidra till inre
förändring och förbättrad hälsa för individen.

14

BAKGRUND

Det finns lång erfarenhet av att synliggöra det inre livet genom bildskapande och därigenom göra det tillgängligt för samtal. Till bildterapins filosofiska bas hör uppfattningen att människan har ett inneboende behov av att berätta om sitt liv och på olika vis symbolisera och
kommunicera sina upplevelser (Case & Dalley, 2014). Att människor
sedan länge berättat i bilder har ibland åberopats som bildterapins
ursprung. Som exempel kan nämnas gamla grottmålningar, den shamanistiska kulturen där bilduttryckets suggestiva makt berörde känslor på psykets djupaste nivåer och läkekonstens fader Hippokrates
(460-377 f. Kr) som använde sig av drömbilder för att ställa diagnos
(Wide, 2005). Bildskapande var en vanlig företeelse vid de gamla
mentalsjukhusen och intresset för ”outsider art” frodades i början av
1900-talet (MacGregor, 1989). Prinzhornsamlingen, som innehåller
mer än 6 000 bilder, teckningar, collage, skulpturer, böcker, textilier
och andra objekt, är ett uttryck för detta intresse (Prinzhorn, 1922).
Prinzhorn var i sin forskning intresserad av symboluttryck och skapelsernas yttre form, inte av det psykologiska innehållet. Intresset för
det psykologiska innehållet väcktes generellt sett i samband med upptäckten att det fanns likheter mellan bilder som målats av psykiskt
sjuka patienter och expressionistisk konst, som speglade konstnärens
inre liv (MacGregor, 1989). Upptäckten att drömmar är inre bilder
kom att ligga till grund för Freuds (1900 [2012]) teorier om vägen till
det omedvetna genom drömtydning och tolkning av symboler. När
Jung (1979) genomgick sin egenanalys så skedde det genom att han
själv tolkade bilder han målat av sina egna drömmar. Så småningom
kom bilder att betraktas som visuella representationer av patienters
inre liv och i denna tidsanda, runt 1940-talet, började pionjärer från
Europa och USA att utveckla bildterapi som behandlingsmetod (Vick,
2012). Till Sverige kom bildterapin på 1960-talet (Thomäus, 1980).
Bildterapins teorier och språkbruk har förändrats över tid
(Springham, 2016). Den första tiden kännetecknades av ett pragmatiskt perspektiv som utgick från hur patienter värderade sin bildterapi.
Olika teorier inkluderades sedan för att förstå och förklara hur bildte15

rapeuter arbetar. I början var utgångspunkten Freud och psykoanalysen (Springham, 2016). Därefter följde andra psykologiska och psykoterapeutiska teorier, exempelvis från, Jung, Rogers och Winnicott
(Hogan, 2016). Beroende av teoretisk bakgrund kombinerar bildterapeuter i dag bildterapin med andra terapiformer, exempelvis kognitiv
terapi, psykoanalytiskt orienterad psykoterapi, gestaltterapi, Jungiansk analytisk terapi, personcentrerad terapi eller problemfokuserad
terapi (Hogan, 2016; Rubin, 2001). Bildterapin kan även utformas
enligt existentialismens principer eller enligt ett personcentrerat förhållningssätt (Malchiodi, 2012b). Bildterapeuter beskriver sig ofta
som eklektiker, det vill säga de kombinerar olika teoretiska modeller
och psykoterapeutiskt hantverk för sitt bildterapeutiska arbete
(Malchiodi, 2012b). Utöver psykologisk inriktning kan de till exempel lägga ett systemteoretiskt-, feministiskt-, familjeterapeutiskt- eller
kris- och traumaterapeutiskt perspektiv på sin behandling (Case &
Dalley, 2014; Hogan, 2016).

Bildterapi som terapeutisk metod
När bildterapi används som behandlingsmetod syftar den, likt annan
psykoterapeutisk behandling, till utveckling och förändring hos individen (American Art Therapy Association [AATA], 2017; The
British Association of Art Therapists [BAAT], 2017). Metoden bygger på en kombination av bildskapande och olika grad av reflekterande, bearbetande samtal, oavsett om det är en enskild bildterapi eller
bildterapi i grupp (Gilroy & McNeilly, 2000). Det bildterapeutiska
rummet är en skyddande miljö där patienten stimuleras till att uttrycka upplevelser, tankar och känslor i konstnärligt material, vilket
bidrar till lekfull och kreativ utforskning av känslolivet (Hinz, 2009).
Vanligast är att patienten erbjuds att måla bilder. Det finns dock inga
begränsningar i vilket konstnärligt material som bildterapeuten kan
erbjuda patienten för att möjliggöra känslouttryck och kommunikation (Malchiodi, 2012b). Däremot krävs att bildterapeuten har kunskap om både teknik och om materialets egenskaper för att kunna
anpassa behandlingen till patientens nivå och syftet med behandlingen (Hinz, 2009). Influerad av Winnicott (1991) har bildrummet kommit att betraktas som ett lekområde där patient och terapeut leker tillsammans. Winnicott betonar att leken har en avgörande betydelse för
16

patientens inre förändring och utveckling. Han hävdar att den patient
som inte kan leka måste terapeuten lära att leka. I en bildterapi är det
därför viktigt att terapeuten har tillgång till sin egen lekfulla och kreativa sida för att stimulera patientens bildskapande (Rubin, 2001). Det
är dessutom av stor betydelse att terapeuten skapar en lekfull atmosfär
i bildrummet (Hinz, 2009). Inom alla former av bildterapi är det en
bärande tanke att bildskapande och verbalisering kan ge individen
möjlighet att skapa mening i det som sker (Englund, 2004; Malchiodi,
2012b). Samtal om betydelsen av patientens bild är ett sätt att få
igång den personliga berättelsen och en meningsskapande förändringsprocess som främjar den individuella hälsan (Malchiodi, 2012b).
Bildterapi är inte en metod som uteslutande riktar sig till speciella
patientgrupper. Istället har bildterapi ansetts vara lämpligt för personer där det terapeutiska samtalet kan underlättas av att det sker via en
bild, oavsett diagnos eller problematik (Malchiodi, 2012b). Vanligtvis
nämns den patientgrupp som saknar ord för känslor, men även de
patienter som talar mycket eller som intellektualiserar (Svenska
Riksförbundet för Bildterapeuter [SRBt], 2017; Theorell & Konarski,
1998). Patienter som lider av schizofreni upplever ofta svårigheter
med att relatera direkt till en annan människa och bilden kan för dem
vara ett neutralt område för kommunikation (Killick & Schaverien,
1997). Enligt Killick och Schaverien blir bilden ett övergångsobjekt
som avslöjar men även fångar och håller kvar potentiellt överväldigande inre föreställningar. Att kontakten mellan patient och terapeut
anses bli mindre intensiv, när kommunikation sker via en bild, ligger
till grund för Socialstyrelsens (2011) rekommendationer av bildterapi
till patienter med schizofreni och schizofreniliknande tillstånd. För att
anpassa bildterapin till specifika målgrupper utvecklar bildterapeuter
”Guide-Lines”. ”Guide-Lines” finns exempelvis inom palliativ vård
(Argáin, 2008) och vid behandling av depression (Blomdahl, Wijk,
Guregård, & Rusner, 2017). Förutom att ”Guide-Lines” kan vara ett
sätt för att standardisera och kvalitetssäkra bildterapi för vissa målgrupper så kan de även främja jämförande forskning inom respektive
område (Blomdahl, 2017; Gilroy, 2006).
Inom alla former av bildterapi är patientens bildskapande och olika
grad av reflekterande samtal om bildens innehåll och betydelse det
centrala. Den triangulära relationen mellan patient, bild och bildterapeut är det som på ett avgörande sätt skiljer bildterapi från andra verbala behandlingsmetoder. För att begripliggöra modellen och relationerna i de olika axlarna hänvisas ofta till en modell av Schaverien
(2000), se figur 1.
17

Bild

Patient

Terapeut

Figur 1. Den triangulära relationen enligt Schaverien (2000).

I den triangulära relationen har bildterapeuten möjlighet att anpassa
bildterapin till patienten genom att i olika grad betona de olika axlarna. När betoning ligger på patient - bild blir terapeutens roll främst att
empatiskt se och bekräfta patientens bildskapande. Om fokus däremot
ligger på relationen patient - terapeut ses bilden som en spegel av den
terapeutiska relationen med dess överföringar. Ytan inne i den triangulära relationen kan även ses som ett dynamiskt fält där samtliga tre
axlar integreras och där ingen axel betonas mer än någon av de
andra. Det som skiljer fokus åt är, enligt Schaverien (2000), förknippat med syftet med bildterapin, bildterapeuternas teoretiska bakgrund
och synen på relationen till patienten. Relationen kan vara alltifrån
vänskapligt empatisk till att bygga på överföring och motöverföring.
När bildterapi sker i grupp tillkommer ytterligare en dimension som
består av medpatienters bilder samt kommunikation med samtliga
gruppdeltagare (Rankanen, 2016), se figur 2.

Bild
Grupp
Patient

Terapeut

Figur 2. Relationer i en bildterapigrupp, enligt Rankanen (2016).
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Intersubjektivitet är ursprungligen ett psykoanalytiskt begrepp som i
bildterapi beskrivs som ett dynamiskt fält mellan patient och terapeut
(Schaverien, 1999). Med intersubjektivitet avses en fördjupad relation
där t.ex. en mors och ett barns, eller en patients och en terapeuts, inre
subjekt kommunicerar (Stern, 2003). En intersubjektiv kommunikation förutsätter förmågan att urskilja sig som en egen person i relation
till den andre, vilket Stern har kallat att ha känslan av ett själv. Förutom att betydelsen av ett intersubjektivt relationellt område för förändring och utveckling påverkat utvecklingen av den dynamiskt orienterade psykoterapin, med vuxna patienter, så har den även haft stort
inflytande på bildterapeuters förståelse av intersubjektivitet (Case &
Dalley, 2014). En empatiskt inkännande och improviserande bildterapeut anses kunna använda sin egen fantasi för att, i samtalet om bilden, stimulera en intersubjektiv kommunikation med patienten
(Edwards, 2004).
I den bildterapeutiska litteraturen är begreppet förändring centralt
eftersom en bildterapeutisk behandling syftar till hälsosamma och
meningsskapande förändringsprocesser hos individen (Englund,
2004; McNiff, 1998). Emellertid har bildterapeuter inte alltid lyckats
dela ett gemensamt språk i beskrivningen av patienters förändringar.
Ofta används en mer generell terminologi där förändring beskrivs
som personlig utveckling, förbättrat välbefinnande eller att växa och
övervinna svårigheter (Maujean, Pepping, & Kendall, 2014). Förändring beskrivs även som en effekt genom reducerade symtom (Montag
et al., 2014; Reynolds, Lim, & Prior, 2008) eller ökad copingförmåga
(Öster, Magnusson, Egberg Thyme, Lindh, & Åström, 2007). Den
stora variationen i beskrivningarna är adekvat i förhållande till olika
praxis men det saknas emellertid en precisering av begreppen som gör
det möjligt att skilja på om det hos patienten handlar om en inre
strukturell och mer varaktig förändring eller en mer tillfällig, yttre
förändring.

Bildterapeuten
Till en början sågs bildterapi mer som en improviserad ad hoc metod
inom arbetsterapi, men från 1970-talet och framåt utvecklades bildterapeutisk teori och praxis allt mer i riktning psykoterapi (Case &
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Dalley, 2014). Att arbeta som bildterapeut kräver i dag flera års utbildning men utbildningarna varierar från land till land beroende på
bildterapins status (AATA, 2017; BAAT, 2017). I Sverige är bildterapeut inget yrke som ger legitimationsgrundande behörighet men
Svenska Riksförbundet för Bildterapeuter, (SRBt) (2017) har utformat kriterier som skall garantera att bildterapi utförs av en kvalificerad bildterapeut, se faktaruta I.

FAKTARUTA I
Bildterapeut i Sverige enligt riktlinjer från Svenska Riksförbundet för Bildterapeuter,
(SRBt) (2017).
Riktlinjerna från SRBt är utformade i enlighet med de kriterier för godkänd bildterapeututbildning som finns i USA och Storbritannien, samt enligt European Consortium for Arts
Therapies Education (ECArTE) (2016). ECArTE är en sammanslutning mellan de universitet och högskolor i Europa som erbjuder utbildningar inom konstnärliga terapier, och
arbetar bland annat för lärar- och studentutbyte via European Region Action Scheme for
the Mobility of University Students (ERASMUS) samt att främja forskning inom konstnärliga terapier. Vid Umeå Universitet ges utbildning till bildterapeut som leder fram till
magisterexamen, 60 hp, och ger kompetens för fortsatta forskarstudier.
För att utöva bildterapi i Sverige krävs enligt SRBt
en godkänd bildterapeutisk utbildning som omfattar minst två år på ½-fart (ingår
klientarbete som skall vägledas av en kvalificerad handledare)
en grundläggande psykoterapeutisk utbildning på minst Steg 1-nivå
Antagningskrav till de godkända utbildningarna:
Konstnärlig utbildning och en yrkesutbildning inom vård, social omsorg eller
specialpedagogik.
För magisterprogram vid Umu krävs kandidatexamen i människovårdande yrke.
SRBt utfärdar auktorisation till bildterapeuter som har
en sammanhållen bildterapeututbildning enligt ovan eller motsvarande utbildning
grundläggande psykoterapeutisk kompetens där det ingår egenterapi och kvalificerad handledning på bildterapeutiskt patientarbete (Steg 1-kompetens)
minst 90 timmar klientarbete under handledning efter erhållen utbildning och
uppnådd psykoterapeutisk kompetens
Auktoriserad bildterapeut förväntas aktivt följa utveckling och forskning inom bildterapiområdet (kompetensutveckling) samt förbinder sig att följa SRBt:s etiska riktlinjer.
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Bilden i bildterapi
Utan bild, ingen bildterapi! Bildterapi är en så kallad projektiv metod
vilket innebär att oavsett om det är en målad bild, en figur i lera eller
ett collage så har individen skapat en bild av sitt inre liv genom att det
projiseras in i det konstnärliga materialet (Betensky, 1995). Bilden
visualiserar därigenom inre föreställningar och känslor samt gör dem
tillgängliga för samtal och reflektion. I en bildterapi sker projektion
av det inre livet i en bild såväl för patienten som för terapeuten och
för medpatienter när bildterapi bedrivs i grupp. För att terapeutens
och eventuella medpatienters projektioner inte skall hindra patienten
från att finna sin egen mening i bilden har en samtalsmetodik vuxit
fram som bygger på att patienten först och främst skall göra sina egna
upptäckter av bildens betydelse (Case & Dalley, 2014). Enligt Case
och Dalley skall verbala kommentarer från terapeuten och från eventuella medpatienter främst vara klargörande, inspirerande och bekräftande. Betensky (1995) föreslår till exempel att terapeuten inleder det
reflekterande samtalet med att fråga patienten vad denne ser i sin bild.
Vid bildterapi i grupp kan samtalet struktureras genom att terapeuten
frågar patienten om hen vill berätta om sin bild, alternativt vill höra
medpatienters känslor och tankar om bilden (Svensson, 2002).
Under inflytande av konsten och psykologin har över tid olika infallsvinklar påverkat synen på bildens innehåll och betydelse. Ett sätt
att förstå bilder har varit att utgå från patientens och terapeutens gemensamma tolkning av symbolinnehållet (Freud, 1996; Wide, 2005).
Inom Jungiansk psykologi anses tolkning av bildyta, riktning, linjer
och balans kunna öka förståelsen för bildens budskap både på en
medveten och på en omedveten nivå (Riedel, Lundeberg, Raihle, &
Sablatnig, 1993). Myter och symboler, som uttrycks i bilder, ger enligt Jung (1974) svar på existentiella frågor och de hjälper människan
att hantera livets svårigheter. Bilden kan även betraktas som ett identifikationsobjekt som bland annat speglar patientens självbild (Gilroy
& McNeilly, 2000). Vidare kan bilden betraktas som ett övergångsobjekt, som bygger på Winnicotts (1991) teorier om människans behov
av trygghet i en pågående utvecklingsprocess. Enligt Winnicott befinner sig bilden mellan patienten och terapeuten i det så kallade lekområdet, som kännetecknas av tillit och trygghet.
Inom bildterapi är det vedertaget att minnen från förr, aktuell livssituation och tankar om framtiden symboliseras i en och samma bild
(Case & Dalley, 2014). Komplexa samband bli tydliga och de kan
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spontant uppfattas med en enda blick (Englund, 2004). Uppfattningen
stöds av Stern (2004) som menar att det närvarande ögonblicket
(nuet) nästan alltid innehåller dåtid, nutid och framtid, vilket visar sig
i konsten, i livet och i psykoterapin.
En annan bildterapeutisk erfarenhet är att bilden kan vara avdramatiserande. Den kan härbärgera svåra känslor och göra dem tillgängliga för samtal och bearbetning (Case & Dalley, 2014). En bildterapeut kan välja att använda förutbestämda teman för att strukturera en
bildterapi där patienten uppvisar bristande impulskontroll eller riskerar att invaderas av känslor (Hinz, 2009). När bilden härbärgerar svåra känslor ger den individen möjlighet att varsamt konfronteras med
dess innehåll. Därigenom undviks att känslor blir övermäktiga och
hämmar utvecklingsprocessen mot en inre förändring.
För att kunna reflektera kring bild och process krävs att patienten
frigjort sig känslomässigt från den bildskapande processen och utvecklat en så kallad reflektiv distans till bilden (Kagin & Lusebrink,
1978). Den reflektiva distansen beskrivs som ett kognitivt avstånd
mellan patient och bild. Detta avstånd uppstår både rumsligt och psykiskt när patienten väljer att betrakta sin bild på avstånd. När patienten lösgjort sig från den bildskapande processen blir denne själv en
betraktare av sin bild utifrån en ny position. Distansen till bilden möjliggör reflektion och transformation av upplevelser och bilduttryck till
någonting annat som är nytt för patienten (Kagin & Lusebrink, 1978).
För patienten kan det till exempel betyda ökad insikt i känslolivet, att
känslor omvärderas och att obehagliga minnen minskar i styrka och
upphör att prägla livet. Inom bildterapi anses patientens förmåga att
utveckla en reflektiv distans till bilden vara avgörande för om en inre
förändring är möjlig (Hinz, 2009; Kagin & Lusebrink, 1978).

Perspektiv på hälsa och vård
Hälsa är inget begrepp som definierats specifikt utifrån en bildterapeutisk aspekt. Bildterapeuters hälsobeskrivningar utgår istället från
syftet med patientens behandling kombinerat med egen teoretisk bakgrund (Hogan, 2016). Ofta ingår att patienten själv definierar sin hälsostatus och sina mål med bildterapin (N. Rogers, 2001). Bildterapeuters beskrivningar av hälsa sker främst utifrån perspektivet förbättrad
hälsa, som exempelvis minskade symtom eller ökat välmående
(Maujean et al., 2014). Förbättrad hälsa inom somatisk vård med till
22

exempel cancersjuka, astmasjuka eller demenssjuka patienter beskrivs
i termer av ökad kontroll, bemästrad ångest, ökad acceptans eller
ökade copingstrategier i en svår livssituation (Malchiodi, 2012a).
Förbättrad psykisk hälsa beskrivs bland annat som ökad insikt, förbättrad självbild, att omedvetet blir medvetet eller att patienten ser
nya perspektiv i sitt liv (Rubin, 2001).
I den här avhandlingen ses hälsa som en subjektiv upplevelse där
en individ kan uppleva sig vara vid hälsa trots sjukdom (Parse, 1998).
Upplevelsen av att vara vid hälsa är enligt Parse att befinna sig i en
kontinuerlig meningsskapande förändringsprocess i relation till själva
livet. Den meningsskapande processen består av konfrontation och
insikt, samtal om inre föreställningar, reflektion, värdering och att
välja vilken betydelse som tillskrivs händelser i livet (Parse, 1998).
Att befinna sig i en meningsskapande process innebär enligt Parse att
människor ändrar sig och förändras beroende av livssituation och hur
olika händelser uppfattas. Synen på verkligheten påverkar därmed
även synen på hälsan. Detta innebär att individens upplevelse av hälsa
eller ohälsa kan variera från dag till dag.
Begreppet hälsa har genom åren definierats på flera olika sätt. Gadamer (2003) ansåg att hälsan är en gåta och att hälsans mysterium
ligger i att den till sin natur är dold. Han menade att det är först i ljuset av ohälsan som vi kan få syn på vad hälsa är och hur den kan definieras. Word Health Organisation, WHO (1948) fastslog i sin första
hälsobeskrivning att hälsa är ”ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte bara frånvaro av sjukdom och
handikapp”. Denna definition har mött kritik, framförallt mot begreppet ”fullständigt” som ansetts ge utrymme för att sjukförklara avvikelser som annars inte skulle ha varit något problem (Haglund, 2012;
Svenaeus, 2013).
Trots kritik har den ursprungliga visionära definitionen av hälsa
kommit att kvarstå men den har kompletterats. Först med tillägget att
hälsa ska ses som en resurs i det dagliga livet (WHO, 1986). En
resurs som innehåller aspekter av både sociala och personliga resurser
samt av fysisk förmåga. Därefter följde tillägget att hälsa och välbefinnande är ett dynamiskt tillstånd som inte bara inkluderar det fysiska, psykiska och sociala välbefinnandet utan även ett existentiellt
välmående (WHO, 1991). Den existentiella hälsan handlar om sammantagna processer av vad människor känner, tänker och handlar
oberoende av livsåskådning (Melder, 2011). Den har åtta olika perspektiv: andlig kontakt, meningsfullhet, förundran, helhet, inre styrka,
harmoni, hopp och tro. Med andlig kontakt avses inte nödvändigtvis
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en religiös tro utan upplevelsen av något större som ger inre trygghet
och tillförsikt. Meningsfullhet handlar om upplevelsen av att det egna
livet har en mening. Förundran ger inspiration och tacksamhet inför
sin omgivning, t.ex. genom naturupplevelser, konst eller musik. Helhet inbegriper känslan av att allting hänger samman: tankar, handlingar, känslor, kropp och själ. Inre styrka är det som ger kraft att hantera och ta sig igenom svåra händelser. Harmoni betyder att vara tillfreds med sig själv, att ha en inre jämvikt som ger inre frid och lugn.
Hopp innebär att kunna känna framtidstro även i svåra stunder. Med
tro avses en personlig tro som hjälper människan att njuta av livet och
uppleva en livskraft som bygger på tillit. Enligt WHO (1991) är människans existentiella hälsa beroende av hur väl dessa åtta dimensioner
är tillgodosedda i livet.
Levnadsvanor och livssituation har allt mer kommit att påverka
människors hälsa (Folkhälsomyndigheten, 2016). Livsstilen består
dock inte enbart av beteenden som individen själv kan påverka för att
uppnå hälsa utan även av faktorer på samhällsnivå (Marmot, Allen,
Bell, Bloomer, & Goldblatt, 2012). WHO (1991) menar därför att
samhället bland annat skall erbjuda så kallade ”stödjande miljöer” för
att främja existentiell hälsa och välmående. Det har visat sig att kreativa och kulturella aktiviteter kan utgöra sådana ”stödjande miljöer”,
förutsatt att aktiviteterna tillhandahåller ramar och strukturer och som
ger individen möjlighet att arbeta med olika meningsskapande behov
och forma egna existentiella strukturer (Melder, 2011).
Att människan har en inneboende strävan att finna meningen med
livet är den grundläggande tanken inom existentialismen (Jacobsen,
2000). Frankl (1995) har kallat denna strävan för ”viljan till mening”.
Existentialismen är en humanistiskt inspirerad livsåskådning i gränslandet mellan filosofi och religion. Den skiljer sig därmed från den
existentiella hälsan som enligt WHO (1991) är en dimension av hälsa
som är oberoende av livsåskådning. Existentialismen betonar människans fria vilja och självbestämmande. Individen anses själv bära ansvar för att skapa mening med sitt liv och att välja mål i samklang
med egna värderingar om ett bra eller dåligt liv. Viktiga frågor är hur
livet får mening, hur människan rustar sig inför motgång och varifrån
människor får själva livsgnistan (Jacobsen, 2000). Existentialismen
har som filosofisk riktning gett upphov till den existentiella psykologin och till logoterapin. Logoterapin är en psykoterapi som syftar till
att hjälpa individen rekonstruera sin livsmening (Frankl, 1977).
I en bildterapi väcks ofrånkomligen existentiella frågor om meningen med livet (Hogan, 2016; Malchiodi, 2012b). Aspekter av exis24

tentialism och existentiell psykologi har, tillsammans med exempelvis
psykodynamisk teori, systemteori eller socialpsykologi, integrerats i
en eklektisk praxismodell för bildterapi i grupp (Hogan, 2016). Modellen bygger på det existentiella grundantagandet att alla människor
söker efter livets mening (Wadeson, 2001). Människors beteenden
anses inte vara förutbestämda och i en integrerad bildterapi syftar
gruppen till att erbjuda en lärandemiljö där det finns frihet i det
mänskliga agerandet. Samtidigt som gruppen erbjuder frihet och möjligheter betonas dock att individen bär eget ansvar för sitt beteende i
gruppen (Wadeson, 2001).
Vårdbehov uppfattas numera som mångfasetterade och i hälsooch sjukvården krävs därför samarbete mellan olika professioner
(Ponzer, Faresjö, & Mogensen, 2009). I den psykiatriska vården har
bildterapeuten oftast betraktats som en självklar medlem i teamet
(Busuttil, 1992). Det är också vanligt att en bildterapeut ingår i vårdteamen inom palliativ vård (Wiebe & Von Roenn, 2010). Eftersom
specialistkompetensen som bildterapeut inte är legitimationsgrundande i Sverige utförs bildterapin oftast inom ramen för en anställning i
ett annat vårdyrke, exempelvis arbetsterapeut, kurator, psykolog och
sjuksköterska (Malchiodi, 2012b).
Att alla människor skall bemötas som fria och värdiga individer
med vilja och förmågor har varit utgångspunkten i den personcentrerade vården (C. Rogers, 1978). Personcentrerade vård innebär att patienten ses som en kapabel individ som kan och skall inkluderas i
olika avvägningar och beslut (Ekman, 2014). Eftersom bildterapi generellt sett syftar till att möjliggöra individens växande så är den personcentrerade aspekten oftast en självklarhet. Den bygger på terapeutens empati, öppenhet, tillit, ärlighet, kongruens och vilja att lyssna på
djupet (N. Rogers, 2001). Patientens inkludering är en förutsättning
för att bildterapeuten skall kunna anpassa den bildterapeutiska behandlingen till dennes jagstyrka och frustationstolerans samt behov
av hjälp och stöd (Hinz, 2009). I början av en bildterapi kan en patient vara i behov av hjälp för att komma in i en bildskapande process.
Denna hjälp kan bildterapeuten ge genom att till exempel erbjuda
förutbestämda teman (Hogan, 2016). Med tiden kan patienten bli
alltmer självständig och ta ökat ansvar för sin egen process men behovet av hjälp kan även variera under en pågående behandling.
Utöver den generella aspekten av personcentrerad vård inom bildterapi finns en så kallad personcentrerad bildterapi som uttryckligen
syftar till att öka patientens autonomi, självförtroende och spontanitet
(Malchiodi, 2012b). Enligt Carl Rogers (1978) idéer om personcen25

trerad vård innebär den personcentrerade bildterapin att patienten
själv har kapacitet att guida sin egen utveckling i en bildterapeutisk
process (Hogan, 2001; N. Rogers, 2001). Bildskapande, utveckling
och förändring sker då främst utifrån patientens egna initiativ. Bildterapeuten har ett stödjande och bekräftande förhållningssätt men håller
sig generellt sett mer i bakgrunden. Arbetssättet kräver att patienten
har tillräckligt med jagstyrka och frustrationstolerans (Hinz, 2009).
Vidare att bildterapeuten har tillit till den bildterapeutiska processen,
till patientens kreativitet och dennes inneboende drivkraft till förändring och utveckling (McNiff, 1998).

Perspektiv på förändring
Förändring är ett begrepp som kan förklaras utifrån olika perspektiv
och teorier. Gemensamt är dock att motsatsen till begreppet förändring är stagnation och stillastående (Walter, 2007). I psykoanalysen
och den dynamiska psykoterapin bygger förmågan till förändring på
synen att människan har ett dynamiskt psyke (Igra, 2003). Förändring
kan till exempel ske genom insikt eller ökad kunskap som leder till att
individen ser på saker på ett annat sätt och därigenom förändrar sitt
beteende och sin livsstil. I analytisk psykoterapi betonas individuationsprocessen som enligt Jung (1989) är en förändringsprocess som
leder till att man blir den man är. Enligt Winnicott (1991) kan förändring innebära att gå från ett falskt själv till ett sant själv. Stern
(2003) har beskrivit förändring ur ett utvecklingspsykologiskt perspektiv där en mognadsprocess innebär uppbyggnad av psykologiska
strukturer, förmåga att urskilja sig från den andre och att utveckla
känslan av att ha ett själv.
I den här avhandlingen används begreppet inre förändring. Avsikten med detta är att skilja en varaktig inre förändring på ett psykologiskt djupare plan från en mer uppenbar och tillfällig yttre förändring.
Begreppet inre förändring har därför främst definierats utifrån ett
psykoanalytiskt perspektiv. I psykoanalytisk kontext betyder en inre
förändringsprocess att individen förflyttar sig från ett inadekvat och
bristfälligt psykiskt tillstånd till ett annat mer adekvat och hälsosammare tillstånd (Klimovsky et al., 1994). I psykoanalytiskt orienterad
psykoterapi är inre förändring mer än bara en förändring av gamla
mönster, insikt och frigörelse från psykiska besvär (Sigrell, 2000).
Enligt Sigrell är en inre förändring en kreativ process där det uppstår
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något nytt i mötet med en annan människas inre, i den intersubjektiva
kommunikationen med terapeuten. En inre förändring innebär att
skapa utrymme för ”tankar som inte tänkts tidigare, ord som inte artikulerats och känslor som man inte tidigare varit i kontakt med”
(Sigrell, 2000, p. 235). Enligt psykoanalytisk teori har en inre förändring en riktning, trots att den sällan är linjär utan innehåller både turbulens och instabilitet (Hayes, Laurenceau, Feldman, Strauss, &
Cardaciotto, 2007). En inre förändring kan vara en kontinuerlig förändringsprocess där övergången från ett tillstånd till ett annat sker
som en långsam och kumulativ process (Klimovsky et al., 1994). Enligt Klimovsky kan en inre förändring även innebära en drastisk modifikation som kännetecknas av diskontinuitet, avbrott och plötsliga
språng. En inre förändring som sker oväntat och överraskande kallas
ofta för en vändpunkt (Böhm, 1992). Det oväntade mötet med uppkomna känslor kan leda till upptäckten av att ha ett känslomässigt
inre liv, vilket kan resultera i förändring av upplevelser, attityder och
beteende. Vändpunkten kan å ena sidan vara föregångare till mer omfattande och långsiktiga inre förändringar som kan innebära en förändring av identiteten i små steg (Kearney & O´Sullivan, 2003). Å
andra sidan kan vändpunkten vara resultatet av en lång förändringsprocess som till sist visar sig som en plötslig och oväntad vändpunkt
(Igra, 2003). En grupp psykoanalytiker, som beskrev vändpunkten
hos sina patienter som en mer dramatisk och definitiv form av inre
förändring, använde metaforer så som vägskäl, en punkt utan återvändo, ett ögonblick av beslut och ett sanningens ögonblick
(Rothstein, 1997). Enligt Rothstein var det psykoanalytikernas upplevelse att den sortens vändpunkt var av välgörande karaktär. En vändpunkt av destruktiv karaktär värderades som en kris i terapin.
I dynamiskt orienterad psykoterapi, så väl som i bildterapi, betyder
intersubjektivitet en delad subjektiv upplevelse mellan patient och
terapeut (Stern, 1985, 2005). Intersubjektiviteten involverar både patientens och terapeutens subjekt. Den är främst implicit och icke verbal, men även verbal. En specifik intrasubjektiv känsla av energi,
kraft och mening som växer fram i mötet med för individen dynamiska och stimulerande händelser är vitalitetsaffekten (Stern, 2010). Vitalitetsaffekten är en dynamisk helhet som består av rörelse, tid,
rymd, innebörd, riktning och intention. Den har en början och ett slut
även om den består av mycket små dynamiska händelser, kanske endast några få sekunder interpersonella rörelser av liv (Stern, 2010). I
en psykoterapi kan terapeutens icke-verbala kommunikation av inkännande och empati tillsammans med dialogen ge upphov till en
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känsla av vitalitet hos patienten. Även kreativa aktiviteter som konst,
musik och dans kan sätta patientens inre i rörelse och vitalisera på ett
sätt som främjar inre förändringsprocesser (Stern, 2010). Enligt Stern
överensstämmer terapeutens agerande vid icke-verbala terapeutiska
metoder med den affektiva intoning som mamman har till sitt spädbarn.
Vitalitetsaffekten skiljer sig från de av Tomkins (1984) formulerade grundaffekterna, glädje, intresse, förvåning, avsmak, avsky, ilska,
ledsnad, rädsla och skam. Skillnaden ligger i att grundaffekterna, enligt Tomkins (1984), främst är en biologisk reaktion medan vitalitetsaffekterna främst är av inre psykologisk natur (Stern, 1985, 2010).
Tomkins (1984) beskriver grundaffekter som en känslomässig upphetsning som kan ha olika intensitet och varaktighet. Oftast är förloppet kortvarigt och det ger en kroppslig reaktion, vanligast i ansiktet
eller i rösten. Kroppsliga reaktioner såsom skratt eller gråt kan göra
grundaffekten kommunicerbar. Grundaffekten aktiverar en reaktion
som av individen upplevs som en känsla (Tomkins, 1984). Känslan
blir då till en medveten varseblivning av grundaffekten. Grundaffekten ligger till grund för tankar, beslut och agerande och beskrivs som
det primära systemet för motivation. Emotioner är det känslomässiga
minne som hänger samman med tidigare händelser i livet till skillnad
mot känslor som händer just nu, det vill säga resultat av en grundaffekt (Nilsson, 2009). Medan grundaffekter kan vara både positiva och
negativa så är vitalitetsaffekten av positiv natur. Den innebär en vitalisering som ger individen kraft och energi.

Forskning om bildterapi
Bildterapeuter har tidigare haft en ambivalent syn på forskning
(Kapitan, 2010). Med en fot i konsten och en fot i psykologin önskade
de behålla sin identitet som konstnärer och de hade svårt att se sig
själva som riktiga forskare (Junge & Linesch, 1993). Att detta kunde
vara ett problem uppmärksammades efter introduktionen av EBP i
vården på 1990-talet (Gilroy, 2006). Bildterapeuter insåg då att det
krävdes forskning och anpassning till det vetenskapliga samhället om
bildterapin skulle kunna överleva som erkänd behandlingsmetod.
Samtidigt fanns en oro för hur det unika med bildterapi, dvs. bilden
och bildskapandet, skulle kunna bevaras om bildterapin inkluderas i
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det redan etablerade forskarsamhället med sina etablerade forskningsmetoder (Junge & Linesch, 1993).
Att tidigare rapporter och studier främst beskrivit bildterapi ur ett
ensidigt positivt perspektiv kan enligt Springham (2012) förstås utifrån syftet att en behandling skall bidra till ökat välmående och förbättrad hälsa. Senare forskning visar ett mer kritiskt förhållningssätt
där även patienters negativa erfarenheter redovisats. Exempel på detta
är Rankanen (2014) som studerade upplevelser hos patienter som
deltagit i experimentell bildterapi i grupp. Positiva erfarenheter var
upplevelse av tillit, möjlighet till självreflektion samt ökad känsla av
mening. Negativa erfarenheter var missnöje med eget bildskapande,
svårigheter med verbalisering och att bilden väckte obehagliga känslor. I en review av Uttley et al.(2015) granskades kvantitativa och
kvalitativa studier av bildterapi med personer som hade andra psykiatriska problem än psykossjukdom, exempelvis depression. Slutsatsen
var att bildterapi bidrar till positiva förändringar i form av minskade
symptom, ökad copingförmåga, empowerment och förbättrad livskvalité. Negativa effekter var bland annat ökad ångest och aktivering av
olösta problem. Det fanns även upplevelser av att bildterapin är
barnslig, ytlig och inte lämnar någon positiv effekt överhuvudtaget.
Trots bildterapeuters tidigare ambivalens gentemot forskning tycks
det ha funnits ett stort behov av att berätta om upplevelser och erfarenheter i arbetet med bildterapi. I rikedomen av narrativa artiklar,
metodartiklar och metodböcker finns bildterapi beskrivet för människor i alla åldrar och med olika problem (Malchiodi, 2012b). Bildterapi finns beskrivet som en behandlingsmetod vid de flesta psykiatriska diagnoser, så som psykossjukdom, depression, ätstörningar,
krisreaktioner, autism och drogmissbruk (Malchiodi, 2012b; Waller
& Gilroy, 1992). Bildterapi finns även beskrivet inom demensvård
och som en behandling efter stroke (Malchiodi, 2012b). Bildterapi har
beskrivits i sociala sammanhang, exempelvis med hemlösa kvinnor
(Wadeson, 1980). I Sverige har bildverkstad med flyktingbarn uppmärksammats (Statens Folkhälsoinstitut, 2005). Konstaterandet att
deltagande i kulturella och kreativa aktiviteter kan främja välbefinnande och hälsa har ökat intresset för icke-verbala metoder både nationellt och internationellt (Clift, 2012; Sigurdson, 2014). Det är dock
angeläget att skilja generellt hälsofrämjande kreativa aktiviteter, som
bidrar till ökat välbefinnande, från en bildterapeutisk behandling som
mot bakgrund av sina teorier ryms inom det psykologiska, psykoterapeutiska området (Hogan, 2016).
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I de nordiska länderna är bildterapiforskning en relativt ny företeelse (Sigurdson, 2014) och den bildterapeutiska behandlingsmetoden
har främst studerats inom ramen för avhandlingsarbeten. I en avhandling av Körlin (2005) framkom att ett strukturerat ”creative arts program” kunde vara ett komplement till traditionell behandling inom
den svenska psykiatriska slutenvården, speciellt när farmakologisk
eller psykoterapeutisk behandling inte gav önskvärt resultat. Att bildterapi kunde öka kvinnors copingförmåga efter bröstcanceroperation
visade Öster (2007) i sin avhandling. Egberg Thyme (2008) jämförde
i sin avhandling bildterapeutisk behandling med verbal psykodynamisk psykoterapi för kvinnor med depression. Resultatet visade att
det inte var någon skillnad mellan grupperna men att bildterapin på
ett positivt sätt inkluderade kroppsupplevelser, vilket den verbala
terapin inte gjorde. En avhandling av Stubbe Teglbjaerg (2009) visade att en grupp med fem patienter, som fått diagnosen schizofreni,
stärkte sin självkänsla och ökade sitt självförtroende genom bildterapi
under ett års tid i psykiatrisk öppenvård. Enligt en avhandling av
Blomdahl (2017) främjade tio sessioner med manualbaserad bildterapi återhämtning hos patienter med depression.
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MOTIV FÖR AVHANDLINGEN

Goda råd och information har inte alltid varit tillräckligt för att människor ska kunna genomföra hälsosamma livsstilsförändringar. En del
individer behöver hjälp med att förändras på ett psykologiskt djupare
plan för att nå en mer stabil och varaktig beteendeförändring. När
folksjukdomar bestod av exempelvis infektioner kunde det räcka med
information och upplysning för att det skulle resultera i ett förändrat
beteende (Buchanan, 2000). Buchanan menar dock att numera handlar ohälsan mer om livsstilsjukdomar och då räcker det inte längre
med goda råd och information. Istället måste synen på hälsa vidgas
och människor och deras livsstil måste förstås på ett psykologiskt
plan om en varaktig förändring skall vara möjlig.
En bildterapeutisk behandling syftar till individuella förändringsprocesser som leder till förbättrad hälsa för individen. I tidigare
forskning har fokus framförallt legat på att rapportera vad som blev
resultatet efter patientens förändring men inte hur förändringen ser ut
eller hur den bildterapeutiska metoden bidragit till denna förändring
(Springham & Brooker, 2013). Efterfrågan på studier som undersöker
vad som är terapeutiskt verksamt i en bildterapi har ökat (Waller,
2016) och när Springham och Brooker (2013) hävdar att forskare bör
fördjupa sig i frågan om vad som bidrar till förändring i det triangulära arbetssättet så var detta helt i linje med mitt eget forskningsintresse. Det uppfattades som angeläget att öka och fördjupa kunskapen om
vad det är i bildterapin som bidrar till inre förändring och förbättrad
hälsa för att bildterapin ska etablera sig som en trovärdig och tillförlitlig behandlingsmetod.
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SYFTE

Syftet med avhandlingen var att undersöka och beskriva bildterapins
möjlighet att bidra till inre förändring och förbättrad hälsa hos individen. Avhandlingen består av fyra delstudier.
Syfte med de fyra delstudierna var:
I.

Att undersöka evidensen för att använda bildterapi i behandling av psykosomatisk sjukdom, ätstörningar och kriser.

II.

Att beskriva patienters upplevelser av inre förändring i sin
behandling med bildterapi.

III.

Att beskriva vad bildterapeuter uppfattar som inre förändring hos patienten och hur inre förändring visar sig i den
bildterapeutiska processen.

IV.

Att beskriva förekomst av vitalitetsaffekter och grundaffekter under en bildterapeutisk behandling och deras betydelse för patienters inre förändring.
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METOD

Bildterapin som ligger till grund för den här avhandlingen har konsekvent genomförts av bildterapeuter som arbetat med behandlingsarbete, antingen som anställd i vården eller med egen praktik. Samtliga
var utbildade bildterapeuter enligt de kriterier som beskrivits i faktaruta 1. Några var därutöver auktoriserade via SRBt (2017). Med några
få undantag rekryterades alla bildterapeuter vid studietillfällena via
SRBt:s hemsida. Yrkestillhörighet var sjuksköterska, läkare, arbetsterapeut, psykolog, socionom, undersköterska och konstnär. Samtliga
hade en grundläggande psykoterapiutbildning, några var legitimerade
psykoterapeuter. Psykologiska inriktningar var systemisk, relationell,
kognitiv, psykodynamisk eller Jungiansk psykologi. En bildterapeut
var utbildad i uttryckande konstterapi medan några andra hade genomgått mer omfattande konstnärlig utbildning. Det fanns även de
som hade lagt till utbildning i mindfullness eller yoga. De flesta använde sig av ett dynamiskt arbetssätt och de beskrev sig som eklektiker som kombinerar och integrerar olika metoder och teorier i sin
behandling.
Den bildterapi som beskrivs i den här avhandlingen används som
en behandlingsmetod i den svenska hälso- och sjukvården. Den befinner sig inom det medicinska paradigmet där de som får behandling
generellt betecknas som patienter och oftast har fått minst en diagnos.
I avhandlingen har begreppet patient använts vid beskrivning av behandlingsarbete. Begreppet individ syftar i avhandlingen till det enskilda och privata medan begreppet människa syftar till en eller flera
människor på ett generellt plan. I avhandlingen har huvudsakligen
tvådimensionella målade bilder och collage ingått i patienters bildskapande, se exempel på bilder bilaga 1. Endast en intervjuad kvinna
visade upp en skapelse formad i lera.
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Design
Denna avhandling grundar sig i den ontologiska uppfattningen att det
finns både en oberoende verklighet, som människan har att förhålla
sig till, och en djupare dimension av erfarenhet som hänger samman
med synen på världen (Knowles, 2006). Människan ses som en odelbar enhet där det finns en växelverkan mellan kropp, själ och ande
(Parse, 1998). Avhandlingens forskningsfrågor om bildterapi har klinisk anknytning och epistemologiskt kan avhandlingen placeras inom
det pragmatiska forskningsområdet (Giacomini, 2010). Inom det
pragmatiska forskningsområdet fokuseras främst på praktiska problem, praktiska slutsatser och praktiska lösningar (Morgan, 2007).
Pragmatiska forskare förordar inte en specifik forskningsmetod. De
väljer metod utifrån vad de anser vara det bästa för att besvara en
forskningsfråga och mixade metoder förespråkas för att belysa samma
problem utifrån olika aspekter. Det pragmatiska perspektivet anses
vara lämpligt för exempelvis program- och interventionsbaserade
studier (Morgan, 2007).
Avhandlingen består av fyra delstudier, se tabell 1. Delstudie I är
en review av tidigare forskning inom bildterapi samt en kvalitetsbedömning av två olika system för evidens. Studien gav även underlag
för fortsatta forskningsfrågor om inre förändring genom bildterapi.
För att öka och nå djupare kunskap om patienters inre förändring valdes till delstudie II-III en kvalitativ ansats med explorativ design
(Bourgeault, Dingwall, & De Vries, 2010). För att i största möjliga
utsträckning återge patienternas upplevelser och terapeuternas uppfattningar om inre förändring användes till delstudie II en deduktiv
och induktiv innehållsanalys och till delstudie III en tematisk analys.
Till delstudie IV användes en deduktiv innehållsanalys utifrån ett
teoretiskt perspektiv.
Avhandlingen vilar på den vedertagna uppfattningen att bildterapi
i behandlingsarbete kan bidra till inre förändringsprocesser, som i sin
tur kan leda till förbättrad hälsa för individen (AATA, 2017; SRBt,
2017; BAAT, 2017). Den vilar också på ett kritiskt förhållningssätt
med öppenhet för metodens begränsningar och på vetskap om att
bildterapi inte passar alla eller per automatik leder till inre förändring
och förbättrad hälsa.
Idén om en triangulär relation, patient – bild – terapeut, har växt
fram ur behovet att beskriva den bildterapeutiska verkligheten systematiskt (Case & Dalley, 2014). Modellen har bidragit till ett struktu-
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rerat sätt att tänka kring avhandlingens forskningsfrågor. Den har
gjort det möjligt att behålla fokus på patientens inre förändring och på
vad det är i den triangulära terapeutiska relationen som bidrar till inre
förändring. Terapiresultat, skattningar av effekt eller metodbeskrivningar anses här vara studier som ligger utanför den triangulära relationen.
Mot bakgrund av den egna erfarenheten av bildterapi har det varit
viktigt att upprätthålla ett medvetet förhållningssätt och inte låta den
egna förförståelsen påverka avhandlingsarbetet. Istället för att stäva
mot en omöjlig objektivitet har uppgiften varit att hitta balans mellan
närhet och vetenskaplig distans till alla delar i forskningsprocessen.
Den egna rollen som forskare, intervjuare och betraktare av bilder har
reflekterats och diskuterats i forskargruppen. Öppenhet, ärlighet och
ett reflekterande förhållningsätt har varit viktiga ingredienser i dessa
diskussioner.

Tabell 1. Översikt, delstudie I-IV
Design

Deltagare

Datainsamling

Analysmetod

I

Review

32 artiklar med bildterapi för tre olika patientgrupper

Litteratursökning
från 1987 till 2011

Kvalitetsbedömning
enligt GRADE och
USPSTF/ Task Force

II

Utforskande,
Beskrivande

17 kvinnor som hade
fått eller fortfarande
gick i bildterapi

Djupintervjuer

Deduktiv och
induktiv
innehållsanalys

III

Utforskande,
Beskrivande

38 utbildade bildterapeuter med erfarenhet
från bildterapeutiskt
behandlingsarbete

Två öppna enkätfrågor via e-post

Induktiv tematisk
analys

IV

Utforskande,
Beskrivande

17 kvinnor som hade
fått eller fortfarande
gick i bildterapi

Sekundäranalys av
djupintervjuer från
delstudie II

Deduktiv
innehållsanalys
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Delstudie I-IV
För att kunna formulera meningsfulla forskningsfrågor var det viktigt
att först skapa en överblick över tidigare forskning inom bildterapi
och med vilken kvalité den genomförts. Delstudie I utformades därför
som en review. Artikelsökning genomfördes i databaserna Best Practice, AMED, CINAHL, PION från 1987 och fram till 2011, enligt
principer som finns beskrivna av SBU (2014, kap.4). Att börja sökningen från år 1987 hade sin bakgrund i att SBU (2014) då startade
sin verksamhet i Sverige. Den första breda sökningen med sökorden
”art therapy” och ”treatment” gav 19,917 träffar. Problemet med för
många träffar kvarstod trots tillägg av ”painting” och ”psychotherapy”. Att studierna hade mycket olika karaktär avseende design och
metod ledde fram till att i stället söka artiklar i relation till områden
där det enligt litteraturen var vanligt med bildterapi. Områdena ätstörningar, psykosomatisk sjukdom samt kris valdes (Waller &
Gilroy, 1992). Inklusionskriterier var att studierna skulle innehålla
syfte, metod och resultat. Efter 815 granskade abstrakt och 50 lästa
artiklar kom slutligen 32 artiklar att ingå i analysen.
Då avhandlingen skrivits utifrån svensk kontext var det värdefullt
att granska artiklarnas evidens främst utifrån systemet GRADE
(2016), som i Sverige används av SBU (2014), och att jämföra det
med ett annat system. Valet föll på US Preventive Services Task
Force, USPSTF/Task Force (Harris et al., 2001). Detta instrument har
tidigare använts i en jämförelse av olika system för evidens inom musikterapi (Silverman, 2010). De båda valda utvärderingssystemen var
snarlika men USPSTF/Task Force var något generösare. Som exempel kan nämnas att största evidens inom GRADE uppnås när två randomiserade kontrollerade studier (RCT) visar samma resultat. I
USPSTF/Task Force ansågs det räcka med resultatet från en välgjord
RCT-studie. USPSTF/Task Force värderade även kvalitativa studier
och rapporter av god kvalité, vilket inte förekommer i GRADE. I arbetet med delstudie I och den omfattande litteraturgenomgång som
genomfördes framkom behov av mer forskning som undersöker vad
som är verksamt i behandling med bildterapi.
För att nå djupare kunskap om patienters inre förändring genom
bildterapi utformades en explorativ studie med kvalitativ design (delstudie II). Djupintervjuer genomfördes med 17 kvinnor som genomgått eller fortfarande genomgick en behandling med bildterapi. Rekrytering av deltagare skedde i flera steg. Först tillfrågades bildtera-
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peuter via e-post om möjligheten att rekrytera patienter. Av sju intresserade bildterapeuter valdes fyra från olika platser i Sverige och som
representerade olika verksamhetsområden i vården: en psykiatrisk
öppenvårdmottagning, en psykosomatisk klinik samt två privatpraktiserade bildterapeuter. Bildterapeuterna ombads att tillfråga patienter
om intresse av att delta i studien. Exklusionskriterier var personer
under 18 år, icke svensktalande och akut sjuka patienter. Intresserade
patienter bjöds sedan in till gruppinformation om studien på bildterapeuternas arbetsplatser. Sammanlagt deltog 25 intresserade kvinnor
medan intresserade män saknades. Efter gruppinformationen var 20
kvinnor intresserade av att delta i en enskild djupintervju. Skriftlig
information och samtyckesblankett överlämnades. Kvinnorna uppmanades att välja ut en till två för dem betydelsefulla bilder som de målat i sin bildterapi och som de ville berätta om. Innan intervjun tackade en kvinna nej då hon insett att hon ännu inte var redo att visa sina
bilder för en utomstående person. Två kvinnor uteblev från bokad
intervju. Slutligen genomfördes 17 enskilda semi-strukturerade intervjuer på bildterapeuternas arbetsplatser. Intervjuerna fokuserade på
kvinnornas målade bilder. De varade från 30 till 90 minuter och spelades in digitalt. Kvinnorna ombads berätta om sin bildterapeutiska
behandling, om de upplevt någon förändring eller någon vändpunkt
och om dessa upplevelser i så fall kunde kopplas till några speciella
bilder. Vid behov ställdes följdfrågor. Efter intervjun fotograferades
bilderna.
De 17 transkriberade intervjuerna analyserades med deduktiv och
induktiv innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 2004; Mayring,
2000, 2014). Den deduktiva analysen svarade på frågan om kvinnorna
upplevt en inre förändring enligt teoretiska kriterier för inre
förändring (Klimovsky et al., 1994; Sigrell, 2000). Till kriterierna
hörde att förändringen skett på ett psykologiskt djupare plan, att
den bidragit till något nytt och till en stabil, varaktig inre
förändring. För att få svar på frågan vad kvinnorna ansåg var viktigt
för en inre förändring genomfördes en induktiv manifest
innehållsanalys där textens utsagor var i fokus (Graneheim &
Lundman, 2004). Först lästes de transkriberade intervjuerna i
helhet. Meningsbärande enheter som motsvarade forskningsfrågan
togs därefter ut ur texten. Dessa enheter kondenserades,
grupperades, kodades och kategoriserade, för att slutligen förses
med ett tema. Analysen var inte linjär utan processen gick fram
och tillbaka mellan de olika delarna. För att illustrera teman och verifiera resultatet användes citat ur intervjuerna.
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Efter att ha frågat patienter om deras inre förändring föll det sig
naturligt att belysa patienters inre förändring ur bildterapeuters perspektiv. Även denna gång utformades en explorativ studie med kvalitativ design (delstudie III). Trettioåtta bildterapeuter inkluderades och
ombads att besvara två öppna enkätfrågor. Inklusionskriterier var att
bildterapeuterna skulle ha en bildterapeutisk utbildning som motsvarade kriterierna från SRBt (se faktaruta 1.) samt erfarenhet av
bildterapeutiskt behandlingsarbete. Samtliga 141 bildterapeuter som
var medlemmar i SRBt och som fanns tillgängliga på hemsidan tillfrågades via e-post. På grund av låg svarsfrekvens (10) tillfrågades
ytterligare 23 bildterapeuter genom så kallat snöbollsförfarande, d.v.s.
deltagande bildterapeuter tipsade om utbildade bildterapeuter som
inte var medlemmar i SRBt. Efter två månader skickades ytterligare
en förfrågan med vanlig postgång till de som inte svarat tidigare.
Sammanlagt tillfrågades 164 bildterapeuter, varav 60 svarade på förfrågan. Av dessa avstod 24 från att delta. Skälet var bland annat att de
inte uppfyllde inklusionskriterierna, inte längre arbetade som bildterapeuter eller inte hade tid. Slutligen kom 38 bildterapeuter att delta i
studien. Samtliga hade adekvat bildterapeutisk och psykoterapeutisk
utbildning samt mellan 3 – 45 års erfarenhet av att använda bildterapi
i behandlingsarbete. Bildterapeuterna ombads besvara följande två
frågor i fritext: ”Kan du beskriva hur du uppfattar inre förändring hos
dina patienter?” och ”Kan du beskriva en eller flera tillfällen där du
uppfattade att en inre förändring har skett hos din patient?”
Den första frågan om uppfattningen av hur inre förändring visat
sig hos bildterapeuternas patienter analyserades med tematisk analys
(Braun & Clarke, 2006). För att bli familjär med texten lästes först
alla svar noggrant. Därefter togs dataextrakt ut som svarade mot
forskningsfrågan. Sedan grupperades och kodades dataextrakt med
liknande innehåll och teman formulerades. Processen var inte linjär
utan den gick fram och tillbaka mellan de olika stegen. Analysen hade
en semantisk inriktning, vilket betyder att teman formulerades utifrån
datas explicita mening till skillnad mot en tematisk analys som bygger på tolkning av utsagornas bakomliggande mening (Braun &
Clarke, 2006). På frågan: ”Kan du beskriva en eller flera tillfällen där
du uppfattade att en inre förändring hade skett hos din patient?” gavs
rika beskrivningar av en eller flera händelser i vilka terapeuterna upplevt förändringar hos sin patient. Citat ur dessa beskrivningar användes för att illustrera och verifiera resultatet av den tematiska analysen.
Efter att ha utforskat och beskrivit inre förändring ur både patienters och bildterapeuters perspektiv var det betydelsefullt att undersöka
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vad som kan antas bidra till inre förändring ur ett teoretiskt perspektiv. Ett förhållandevis nytt kunskapsområde inom psykoterapi är vitalitetsaffekternas betydelse för inre förändring (Stern, 2010). Enligt
Stern har icke verbala metoder visat sig kunna ge upphov till vitalitetsaffekter och vitalisering av patienten. Detta har väckt ett nytt intresse för att använda kreativa metoder i behandling. Inom bildterapi
har vitalitetsaffekter hittills endast studerats i bildterapi med autistiska
barn (Evans & Rutten-Saris, 1998). Mot denna bakgrund väcktes
forskningsfrågan om vitalitetsaffekternas och grundaffekternas betydelse för inre förändring i bildterapi (delstudie IV).
En sekundäranalys genomfördes av datamaterial från tidigare intervjuer med 17 kvinnor om inre förändring i bildterapi (delstudie II).
En deduktiv innehållsanalys av bilder och utsagor genomfördes. Avsikten var att finna uttryck för vitalitetsaffekter och grundaffekter
enligt valda teorier (Stern, 2010; Tomkins, 1984). Först lästes samtliga 17 intervjuer noggrant. Därefter markerades uttryck av grundaffekter och vitalitetsaffekter i bilder och berättelser (Mayring, 2000,
2014). Nio intervjuer innehöll tydliga beskrivningar av vitalitetsaffekter och grundaffekter som kunde relateras till bilder och till en intersubjektiv kommunikation mellan patient och terapeut. Därmed lämpade sig dessa nio intervjuer för fortsatt analys. Uttryck för vitalitetsaffekter och grundaffekter med liknande innehåll grupperades och
kodades. Samtliga grundaffekter (glädje, intresse, förvåning, avsmak,
avsky, ilska, ledsnad, rädsla och skam) var representerade i materialet
(Tomkins, 1984). För att kunna urskilja vad som var vitalitetsaffekter
och grundaffekter blev det nödvändigt att även sortera och gruppera
känslouttryck, emotioner, uttryck för terapeutisk allians och inre förändring. För att presentera och illustrera analysens resultat valdes tre
intervjuer som fallbeskrivningar (Edwards, 1999; Kapitan, 2010).
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RESULTAT

Delstudie I
Resultatet gav en överblick av tidigare forskning inom bildterapi och
visade att evidens för bildterapi vid ätstörningar, psykosomatisk sjukdom samt kris varierar beroende av vilket evidenssystem som används. Trettiotvå studier hade jämförts med utvärderingssystemet
GRADE (2016) och med USPSTF/Task Force (Harris et al., 2001).
Enligt GRADE visade fem artiklar på svag evidens för att använda
bildterapi vid psykosomatisk sjukdom, ätstörningar och kris, 27 artiklar (84 %) förkastades. Ingen av artiklarna uppnådde högsta evidensnivå (två RCT-studier med samma resultat). Enligt USPSTF/Task
Force visade 19 studier på evidens, 13 artiklar förkastades (41 %).
Inte heller här uppnåddes den högsta graden av evidens (en välgjord
RCT-studie).

Delstudie II
Resultatet av den deduktiva analysen visade att 12 av 17 kvinnor upplevt en inre förändring i sin behandling med bildterapi och att den
gestaltats i en eller flera speciella bilder. Den induktiva innehållsanalysen resulterade i fem teman som återspeglade vad dessa kvinnor
upplevt som viktigt för sin inre förändring: tillit till terapeuten, tillit
till metoden, den kreativa impulsen, bildens betydelse och bildprocessen (se bild 1). Det framkom att inre förändring kan upplevas som en
plötslig och överraskande vändpunkt eller som en långsam kumulativ
process. Tillit till terapeuten och tillit till metoden beskrevs både som
förutsättningar för inre förändring och som uttryck för inre förändring. Den kreativa impulsen var nödvändig för att börja måla en bild.
Bilden betydelse, dvs. den betydelse som kvinnorna tillskrev bilden i
det reflekterande samtalet uppfattades som central. Bildprocessen
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beskrevs som ett flöde, där exempelvis en målad bild gav inspiration
till nästa bild eller ett samtal om en bild gav nya insikter som förde
förändringsprocessen framåt. Bildprocessen visualiserade förändringar, möjliggjorde insikt och öppnade upp för nya perspektiv. De fem
kvinnor som inte rapporterade någon inre förändring beskrev istället
sin bildterapi som ett viktigt stöd i vardagen.

Bild 1. Vad kvinnorna beskrev som viktigt för sin inre förändring.
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Delstudie III
Resultatet är en beskrivning av hur 38 bildterapeuter uppfattar att inre
förändring visar sig hos patienten. En induktiv tematisk analys resulterade i fem teman: terapeutisk allians, skapande, affektmedvetenhet,
självmedvetenhet och jagstyrka (se bild 2). Patienters inre förändring
visade sig i förändrat beteende och bildterapeuterna använde alla sina
sinnen för att uppmärksamma dessa förändringar. De såg, hörde, upplevde, observerade och reflekterade. Inre förändring i den terapeutiska
alliansen beskrevs som ökad tillit. Att patienten började experimentera lekfullt med det konstnärliga materialet och utforska materialets
möjligheter, samt bildens betydelse, beskrevs som en inre förändring i
skapande. En inre förändring i form av ökad affektmedvetenhet handlade om ökad medvetenhet om kroppsliga känsloreaktioner och verbala uttryck för känslor. Ökad självmedvetenhet innebar ökad insikt,
en förbättrad självbild och vidgade perspektiv. Förbättrad jagstyrka
visade sig i ökad autenticitet och ökad autonomi. Förutom teman och
koder visade resultatet en växelverkan mellan de olika temana och att
patienters förändring sker under hela den bildterapeutiska processen.

Bild 2. Bildterapeuters uppfattningar av hur inre förändring visar sig hos patienten.
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Delstudie IV
Resultatet beskrev förekomst av vitalitetsaffekter och grundaffekter
hos nio kvinnor under en bildterapeutisk behandling och deras betydelse för inre förändring. Den deduktiva innehållsanalysen visade att
terapeutens empatiska icke verbala eller verbala respons kunde ge
upphov till en vitalitetsaffekt. Vitalisering kunde ske genom exempelvis upplevelsen av att bli förstådd eller lyssnad till. Vidare kunde
en upplevelse i naturen eller en symbol i en bild ge upphov till en
vitalitetsaffekt som förmedlade en känsla av vitalitet och en upplevelse av att vara levande eller av ett sant själv (se bild 3). Hos kvinnorna
fanns samtliga grundaffekter representerade. De identifierades, härbärgerades och uttrycktes, vilket bidrog till ökad känslomedvetenhet.
Resultatet visade att en terapeutisk allians var en förutsättning för en
intersubjektiv kommunikation, vilket i sin tur var en förutsättning för
upplevda vitalitetsaffekter och inre förändring.
I de åtta intervjuer där vitalitetsaffekter och grundaffekter var otydliga eller obefintliga uppvisade kvinnorna en otrygg anknytning. Några av dem beskrev utagerande av grundaffekter istället för insikt och
känslomedvetenhet. Utagerande av grundaffekter upplevdes dock
som positivt eftersom det var ett sätt att frigöra sig från svåra känslor
(katharsis). Detta utagerande möjliggjordes av trygghet i relationen
och terapeutens empatiska lyssnande, vilket kunde upplevas som positivt även utanför terapin, i vardagen.
Tre intervjuer valdes ut för att illustrera vad som bidrog till kvinnornas vitalisering (se bild 3).
Bild 3. Resultatet visade vad som bidrog till vitalisering.

Bildterapeutens respons
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En speciell naturupplevelse

Bildens tolkade symbolspråk

ETISKA ÖVERVÄGANDEN

Under avhandlingsarbetet har etiska frågor kontinuerligt reflekterats
och diskuterats i forskargruppen. Inför intervjuer till delstudie II utformades den första gruppinformationen om studien på sådant sätt att
patienterna inte skulle känna sig tvingade att förevisa en bild och
prestera en berättelse som skulle tillfredställa studiens syfte. Intresset
var att få ta del av bilder som patienterna själva ansåg var viktiga för
sin upplevda inre förändring. Som forskare, med erfarenhet av bildterapi, var det viktigt att under intervjun inte presentera egna associationer till patientens bild. Följdfrågor skulle ställas på sådant sätt att
de inte förde in något nytt utan istället fördjupade patientens egen
berättelse. Risken att patientens känslor skulle bli övermäktiga under
intervjun och behövdes tas om hand hanterades genom att patientens
bildterapeut fanns tillgänglig i ett närliggande rum. Efter avslutad
intervju fick alla patienter möjlighet till samtal med sin terapeut. Utöver redan inhämtade samtycken tillfrågades kvinnorna särskilt avseende publicering av deras målade bilder i avhandlingens kappa, se
bilaga 1. I delstudie III deltog endast personal, men detta uteslöt inte
behovet av att reflektera kring etiska frågor och tillgodose grundläggande etiska krav. När enkätfrågor ställdes till svenska bildterapeuter
via e-post garanterades anonymitet genom att förfrågan skickades
separat till var och en, inte som grupputskick.
Etiska principer har iakttagits enligt Helsingforsdeklarationen
(World Medical Association [WMA], 2013) och Vetenskapsrådets
nationella riktlinjer (2011). Avhandlingen uppfyller grundläggande
etiska krav avseende information, samtycke, konfidentialitet och säkerhet hos deltagarna. Vidare efterföljdes de etiska riktlinjerna om
autonomi, att göra gott, icke skada och rättvisa för deltagarna. Delstudie II har godkänts av regionala etikprövningsnämnden i Göteborg
2011-11-10 (Dnr:726-11). Inför delstudie III erhölls ett rådgivande
yttrande av regionala etikprövningsnämnden i Lund 2016-08-10
(2016/7).
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DISKUSSION

Metoddiskussion
Det övergripande syftet med avhandlingen var att undersöka och beskriva bildterapins möjlighet att bidra till inre förändring och förbättrad hälsa hos individen. Avsikten var att undersöka vad som händer i
den triangulära relationen, hur inre förändring sker och vad som bidrar till en inre förändring hos en patient. De olika delstudierna växte
fram allt eftersom avhandlingsarbetet fortskred. Således väckte resultatet från en delstudie nya frågor till nästa delstudie. Delstudie I (review) hade visat på behov av både ökad och fördjupad kunskap om inre
förändring genom bildterapi. Det uppfattades därför som lämpligt att
genomföra djupintervjuer och att fråga patienterna själva om deras
upplevelser av inre förändring (delstudie II). Efter att ha tagit del av
patienters upplevelser av vad som bidragit till en inre förändring var
det betydelsefullt att fråga bildterapeuter om vad de uppfattade som
en inre förändring och hur den kan visa sig hos patienten (delstudie
III). Därigenom belystes inre förändring ur både patientens och bildterapeutens perspektiv. Kunskapen om vad som bidrar till en inre
förändring fördjupades ytterligare genom en teoretisk analys av vitalitetsaffekter och grundaffekter (delstudie IV). Samtliga delstudier har
bidragit till både en djup och bred kunskap om inre förändring genom
bildterapi. Delstudie I (review) har bidragit med bred kunskap avseende tidigare forskning om bildterapi och med vilken kvalité den genomförts. I delstudierna II-IV har den explorativa designen bidragit
till fördjupad kunskap utifrån tre olika perspektiv, patientens, terapeutens och ett teoretiskt perspektiv. Dessa tre olika perspektiv bidrar
samtidigt till att bredda kunskapen om inre förändring.
Patienter som deltog i intervjuerna (delstudie II) har rekryterats av
bildterapeuter som arbetade på olika platser i Sverige. Därigenom var
patienterna okända för mig som intervjuare, vilket främjade en neutral
men samtidigt nyfiken hållning under intervjuerna. Nyfikenheten bidrog till ett öppet och undersökande förhållningssätt. Trots vetskapen
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om att patienter som går i bildterapi oftast har svårigheter att verbalisera upplevelser och känslor så var det överraskande att denna svårighet framkom så tydligt också i studiens intervjuer. I denna situation
var det en fördel att som intervjuare ha erfarenhet och kunskap om de
icke verbala och verbala processer som pågår i en bildterapi. Genom
att vara trygg i situationen och van att samtala om patienters målade
bilder kunde följdfrågor ställas på ett sådant sätt att intervjuerna fördjupades. Samtidigt fanns en risk att förförståelsen bidrog till att bildernas innebörd tolkades implicit, att frågor blev ledande eller att
fördjupande frågor inte ställdes. För att minimera risken genomfördes
en noggrann planering inför intervjuerna. Risker reflekterades och
diskuterades kontinuerligt med handledare, vilket bidrog till ökad
insikt om problematiken. En induktiv innehållsanalys med manifest
utformning valdes för att analysera intervjuerna (Graneheim &
Lundman, 2004). Avsikten var att beskriva kvinnornas upplevelser av
inre förändring så textnära som möjligt. Utifrån datamaterialet hade
det varit möjligt att genomföra en hermeneutisk tolkande analys, men
då på bekostnad av den textnära beskrivningen av kvinnornas upplevelser. Vid en första genomläsning av intervjuerna stod det klart att
inte alla kvinnor hade beskrivit en inre förändring och det blev anledningen till att först genomföra en deduktiv innehållsanalys som besvarade frågan om kvinnan upplevt en inre förändring eller ej. Först
därefter genomfördes den induktiva innehållsanalysen.
I vilken utsträckning urvalet av patienter till intervjuerna i delstudie II kan ha påverkat resultatet är viktigt att beakta. Å ena sidan kan
bildterapeuterna valt att främst tillfråga patienter, som de förmodade
skulle kunna besvara forskningsfrågan om inre förändring och som de
visste hade målat intressanta bilder. Å andra sidan visade studiens
resultat att inte alla patienter genomgått en inre förändring utan att de
upplevde sin bildterapi som en stödterapi. Resultatet tyder således på
att det fanns en variation i gruppen kvinnor som deltog i intervjuerna
och att gruppen inte enbart bestod av kvinnor där det redan från början var uppenbart att de genomgått en inre förändring.
I delstudie III var tanken att samla så många utsagor som möjligt
om hur bildterapeuter uppfattar inre förändringar hos patienten och
hur förändringen visar sig i bildterapin. Mot bakgrund av att bildterapeuter har olika teoretisk bakgrund och olika praktisk erfarenhet
fanns en föreställning om variation i uppfattningar. Alternativet att
genomföra fokusgrupper uteslöts. Anledningen var att en fokusgrupp
brukar bestå av fem till åtta personer, som skulle samlas, vilket förmodades ha till följd att ha färre deltagare kunnat inkluderas (Kvale
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& Brinkmann, 2014). Även variationen i utsagor förmodades minska
i en fokusgrupp eftersom det finns en risk att gruppdynamiken förhindrar att avvikande uppfattningar kommer till uttryck. Det ansågs
därför betydelsefullt att varje enskild bildterapeut fick svara på frågorna utan påverkan av kollegors uppfattningar. En tematisk analys
med semantisk utformning genomfördes, vilket innebär att utsagor
behöll sin explicita mening och analyserades så textnära som möjligt
(Braun & Clarke, 2006). Bortfallet var i denna studie oväntat stort.
Av 161 förfrågningar besvarade 38 bildterapeuter de två öppna enkätfrågorna. Trots detta var det inget alternativ att vända sig med förfrågan till bildterapeuter vars utbildning inte uppfyllde SRBt:s kriterier
(se faktaruta 1). Som forskare var det mycket viktigt att veta att utsagorna var förankrade i bildterapeutisk kunskap med god kvalité. Hade
det funnits tveksamheter kring den enskilda bildterapeutens kunskapsnivå hade utsagorna kunnat ifrågasättas, vilket i sin tur skulle
kunnat medföra bristande trovärdighet till resultatet. Svaren från de
38 bildterapeuterna ansågs dessutom vara tillräckligt utförliga och
informativa för att kunna bidra till en tillfredsställande tematisk analys.
Anledningen till att välja ett teoretiskt perspektiv till delstudie IV
var dels att undersöka ytterligare en aspekt av vad i bildterapi som
bidrar till inre förändring och dels på vetskapen om att icke verbala
behandlingsmetoder anses kunna ge upphov till vitalitetsaffekter som
bidrar till inre förändring (Stern, 1985, 2010). Vitalitetsaffekternas
betydelse för inre förändring är ett relativt outforskat område. Detta
motiverade genomförandet av en studie som beskrev både förekomst
av vitalitetsaffekter och deras betydelse för inre förändringar i en
bildterapi. Svårigheterna med att det saknades tidigare forskning bemästrades genom att hela forskargruppen läste in sig på teorier om
vitalitetsaffekter. Den teoretiska bakgrunden diskuterades sedan kontinuerligt med en inom området kunnig handledare. Detta bidrog till
att fördjupa förståelsen och göra det möjlig att genomföra en tillförlitlig och trovärdig deduktiv innehållsanalys (Elo et al., 2014).
Att endast kvinnliga patienter deltog i studierna har under avhandlingsarbetet gett upphov till diskussion. Vid tidpunkten för intervjuerna fanns inte några män att tillgå och frågan har väckts om, och i så
fall varför, färre män än kvinnor väljer att gå i bildterapi? Privatpraktiserande bildterapeuter menar att män tackar ja till bildterapi om de
blir tillfrågade. Följdfrågan blir då om det finns förutfattade meningar
i den svenska hälso- och sjukvården om vem som kan ha nytta av en
bildterapi? Kan det vara så att färre män tillfrågas? Förutom att det
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endast var kvinnliga patienter som deltog i delstudie II var det också
bara kvinnliga bildterapeuter som deltog i delstudie III. Det kan således inte bortses från att det i dag knappast finns några manliga bildterapeuter kvar i Sverige (SRBt, 2017), till skillnad mot exempelvis
Storbritannien (BAAT, 2017). Frågan blir därmed intressant både ur
ett genusperspektiv och ur ett kulturellt perspektiv, vilket öppnar upp
för nya forskningsfrågor.
Avhandlingens delstudier har genomförts noggrant och varje steg i
forskningsprocessen har reflekterats och diskuterats i forskargruppen
(Elo et al., 2014; Graneheim, Lindgren, & Lundman, 2017). Forskningsprocessen har kännetecknats av transparens och reflexivitet. Ett
kritiskt förhållningssätt har bidragit till att olika analysmetoder prövats för att nå fram till ett så tillfredsställande resultat som möjlig.
Tillförlitlighet har stärkts genom att forskargruppen till största delen
medverkat i analysprocessen (Graneheim & Lundman, 2004). Processerna har beskrivits noggrant. Resultat har kontinuerligt reflekterats
och diskuterats. Studiernas trovärdighet har stärkts genom bilder och
citat från utsagor (Graneheim & Lundman, 2004). Att använda kvalitativa forskningsmetoder har svarat mot studiernas syfte att öka och
fördjupa kunskap om inre förändring genom bildterapi. Det har inte
varit studiernas syfte att generalisera resultatet till alla former av bildterapi. Däremot är det inte uteslutet att studierna genererat trovärdig
kunskap som kan överföras till andra kvinnliga patienter som får en
bildterapeutisk behandling (Graneheim & Lundman, 2004).

Resultatdiskussion
Avhandlingens första delstudie (review) visar att evidens inom bildterapi värderas på olika sätt, i olika länder med olika kulturer och traditioner. Till skillnad mot i Sverige anses bildterapin ha evidens bland
annat i USA och Storbritannien (AATA, 2017; BAAT, 2017). Detta
grundar sig på att dessa länder har en vidare syn på vad evidens är. I
den svenska vården möts den kvalitativa forskningen ofta med skepsis (SBU, 2014). Detta trots att kvalitativ forskning kan bidra med
fördjupad och värdefull kunskap om människors upplevelser av vård
och hälsa.
Resultatet i studierna visar att hos vissa patienter kan bildterapin
bidra till meningsskapande förändringsprocesser som leder till strukturella och varaktiga inre förändringar, förändrat beteende, förändrad
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livsstil och förbättrad hälsa. Även de patienter som inte upplevde en
inre förändring fann ett värde i att terapin som gav dem stöd i vardagen. Vad som är viktigt för en inre förändring har beskrivits utifrån
patienters och terapeuters perspektiv, samt ett teoretiskt perspektiv.
I alla tre delstudierna (II-IV) framstår den terapeutiska alliansen
och anknytningen som avgörande för individuell inre förändring.
Trots att detta är känt och återkommande diskuteras i litteraturen
(Blomdahl, Gunnarsson, Guregård, & Björklund, 2013; Heynen,
Roest, Willemars, & van Hooren, 2017; Philips & Holmqvist, 2008;
Rubin, 2001) var det oväntat att betydelsen skulle framträda så tydligt
i datamaterialet. Den terapeutiska alliansen beskrivs av de intervjuade
kvinnorna som tillit till terapeuten och tillit till metoden. För en kvinna innebar ökad tillit att hon efter flera år nådde en så djup och stor
känsla av tillit att det ökade hennes tilltro till hela mänskligheten.
Även bildterapeuterna uppfattade att en inre förändring i den terapeutiska alliansen innehöll tillit. Ökad tillit kan betyda att patienten slutar
prestera vackra bilder eller vågar bli arg på sin terapeut. Tillit i den
terapeutiska alliansen och en trygg anknytning är även en förutsättning för en intersubjektiv kommunikation mellan patient och terapeut
(delstudie IV). En intersubjektiv kommunikation är i sin tur en förutsättning för upplevda vitalitetsaffekter som bidrar till inre förändring.
Samtidigt som den terapeutiska alliansen är en avgörande faktor för
en inre förändring visade studierna att den ingår som en beståndsdel i
hela behandlingen. Först krävs det ett visst mått av tillit för att en
bildterapeutisk process överhuvudtaget skall komma igång. Sedan
kan tillit och anknytning öka under behandlingens gång. Slutligen kan
ökad tillit och en trygg anknytning bli ett resultat av en behandling
som i sin tur leder till förändrade upplevelser och förändrat beteende.
Vad som är verksamt i psykoterapi har diskuterats i litteraturen
(Philips & Holmqvist, 2008). Ibland har det framställts som att det
främst är den terapeutiska alliansen som avgör om en psykoterapeutisk behandling har effekt eller inte (Holmqvist, 2008; Sandell, 2004).
Problemet med ett sådant resonemang är att den terapeutiska metoden
kan uppfattas som underordnad terapeutens förmåga att skapa en terapeutisk allians med patienten. När de intervjuade kvinnorna beskriver tillit både till terapeuten och till metoden som viktigt för sin inre
förändring så var bildterapeut och bildterapeutisk metod nära förbundna med varandra. Detta har även bekräftats av Malchiodi (2016)
som hävdar att i en bildterapeutisk behandling är det bildterapeutens
kunskap och sensitiva relationella färdigheter i kombination med patientens bildskapande som bidrar till inre förändring hos patienten.
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Att bildterapi sker i en triangulär relation understryker ytterligare att
terapeut och metod är oskiljaktiga och ingår som en enhet i den terapeutiska alliansen (Schaverien, 2000). Frågan om vad som är viktigast, terapeutisk allians eller bildterapeutisk metod, är därför inte applicerbar på bildterapin, när den används som en behandlingsmetod i
vården. Samtidigt har det inom bildterapi länge funnits en diskussion
om huruvida bildskapande i sig självt är läkande bara genom det faktum att en person ägnar sig åt en kreativ aktivitet (Hill, 1946). Det har
konstaterats att kulturella och kreativa aktiviteter kan vara betydelsefulla och främja människors hälsa och välmående på ett generellt plan
(Clift, 2012; Sigurdson, 2014). För att främja välmående och existentiell hälsa rekommenderar WHO (1991) att samhället erbjuder kulturella, kreativa miljöer (Melder, 2011). Att samhället erbjuder kreativa,
kulturella miljöer för att främja välmående och existentiell hälsa är å
ena sidan angeläget. Å andra sidan är det viktigt att inte förespegla
människor att detta är en bildterapeutisk behandling likvärdig med
den som kan ges inom hälso- och sjukvården. Människor som är i
behov av vård måste få en bildterapeutisk behandling där bildterapeuten arbetar utifrån ett syfte som anpassats till patienten och i enlighet
med etiska riktlinjer (SRBt, 2017).
Generellt sett är den terapeutiska alliansen avgörande för resultatet
i all psykoterapi (Sigrell, 2000). I det hänseendet skiljer sig inte bildterapin från andra terapeutiska metoder. Vad som däremot är speciellt
för bildterapin är den reflektiva distansen till bilden, vilket Kagin och
Lusebrink (1978) var först med att beskriva som avgörande för en
inre förändring. I delstudie II framkom att de kvinnor som inte upplevt någon inre förändring inte heller utvecklat förmågan att inta en
reflektiv distans till bilden. De kvinnor som däremot upplevt en inre
förändring berättade om den reflektiva distansen som en process där
de först lösgjorde sig från den bildskapande processen, därefter distanserade sig och slutligen lät bilden berätta (se studie II, bild 1,
tema bildens betydelse). En kvinna beskrev till början en total avsaknad av språk för känslor. Hon beskrev sin terapi som helt beroende av
den reflektiva distansen och att upplevelsen av bilden berättade för
henne vad hon kände inombords. Delstudie III visade att ur bildterapeuternas perspektiv har patienten utvecklat en reflektiv distans till
bilden när hen börjar reflektera och intresserat utforska bildens betydelse. Sammantaget visar delstudierna II och III att förmågan att utveckla en reflektiv distans till bilden är avgörande för om en bildterapi skall leda till en inre förändring, vilket överensstämmer med vad
Kagin och Lusebrink (1978) och Hinz (2009) framfört tidigare.
54

Resultatet av studierna och de teman som beskrivits ingår i den
bildterapeutiska processen. Det innebär att de befinner sig i en ständigt pågående växelverkan och ett samspel där de utgör olika delar
som är avhängiga av varandra. När kvinnorna i delstudie II beskriver
sin bildterapeutiska process så är det utifrån upplevelsen av att tillit
till metod och terapeut, kreativ impuls, bildens betydelse och bildprocessen ingår i ett flöde. I detta flöde kan till exempel en målad bild ge
inspiration till nästa bild eller ett samtal om en bild kan ge nya insikter som för förändringsprocessen framåt. Vidare framkom i delstudie
IV att förändringsprocessen kan föras framåt genom vitalitetsaffekter
som ger kraft och energi (Stern, 1985, 2010). Dessa beskrivningar
stämmer väl överens med både äldre och nyare beskrivningar av den
bildterapeutiska processen (Czamanski-Cohen & Weihs, 2016;
McNiff, 1998; Rankanen, 2014; Rubin, 2001). I delstudie III beskriver bildterapeuterna en process där de använder alla sina sinnen för
att uppmärksamma patientens eventuella förändring i den terapeutiska
alliansen, i skapandet, i affektmedvetenhet, självmedvetenhet och
jagstyrka. Det är inte känt om bildterapeutens handlingar tidigare beskrivits som en egen process där hen ser, hör, observerar, känner och
reflekterar oupphörligt. Istället har genom åren enskilda aspekter av
bildterapeutens arbete diskuterats, exempelvis svårigheten med att
förstå patientens bilder (Franklin & Politsky, 1992; Sarid & Huss,
2011), tystnadens betydelse i bildrummet (Regev, Kurt, & Snir, 2016)
och vikten av att bildterapeuten upprätthåller sina terapeutiska färdigheter genom eget bildskapande (Brown, 2008; Jue, 2017).
Delstudiernas resultat visar att en inre förändring innebär en identitetsförändring som leder till förändrat beteende och en hälsosammare
livsstil. Detta styrks av teorier om att livsstil och identitet är nära
sammankopplade (Giddens, 1991). När kvinnorna i delstudie II
beskrev sin identitetsförändring så fanns det en tydlig upplevelse av
ett tillstånd före och ett annat tillstånd efter den inre förändringen. För
några av kvinnorna blev en upplevd vändpunkt början på en identitetsförändring som sedan fortsatt medan andra kvinnor beskrev en
mer långsam förändringsprocess. Detta överensstämmer med uppfattningen att en förändring av identiteten kan starta med en vändpunkt
(Rothstein, 1997) men även med teorier där identitetsförändring beskrivs som en långsam kumulativ process (Kearney & O´Sullivan,
2003). I delstudie II beskrevs livsstilsförändring till exempel som
resultatet av insikten att byta arbete var nödvändigt för att återfå hälsa
och arbetsförmåga. Insikten om att inte längre orka arbeta och att efter ansökan beviljas varaktig sjukersättning var ett annat exempel på
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livsstilsförändring. Vidare kunde en livsstilsförändring innebära utbildning och att bejaka familjebildning. Enligt bildterapeuterna i delstudie III innebar ökad autenticitet (tema jagstyrka) att patienten blir
mer autentisk med förstärkt egen identitet. I sin analytiska psykologi
omnämnde Jung (1989) detta som en individuationsprocess där patienten blir den ”den är”. Bildterapeuterna beskriver patienters förändrade livsstil utifrån ökad autonomi och förmågan att se nya perspektiv. Ökad autonomi kunde betyda att en äldre kvinna slutade anlita
hemtjänsten för att istället återgå till att gå och handla mat på egen
hand. Nya perspektiv kunde innebära att gå vidare efter en stor sorg,
vilket kännetecknar en genomgången kris (Cullberg, 2006). Sammantaget visar delstudierna II-IV att bildterapi bidrar till en inre förändringsprocess som skapar mening och identitet hos vissa patienter.
Resultatet styrks av att den bildterapeutiska metoden bygger på att
patienten involveras i en meningsskapande process (Englund, 2004;
Malchiodi, 2012b).
Existentiella frågor om meningen med livet visade sig vara centrala i både kvinnornas och bildterapeuternas utsagor. Suicidalitet uttrycktes både i bilder och i samtal. Det kunde vara en tidigare upplevd
suicidalitet eller en pågående suicidalitet där det handlade om att välja
mellan liv eller död. Förbättrad hälsa kunde upplevas som att återfå
en känsla av energi och att vara levande. Ett sådant exempel är en
kvinna som plötsligt och överraskande kände en inre kraft när hon
tittade på en våldsam majbrasa, som riskerade att sprida sig på grund
av kraftig vind (delstudie II). Denna speciella naturupplevelse gav
upphov till en vitalitetsaffekt som gav henne en känsla av kraft och
energi, vilket överensstämmer med teorier av Stern (2010). Kvinnan
vitaliserades och därefter orkade hon konfronteras med svåra minnen,
sin suicidalitet och hon kunde se andra alternativ än döden.
Delstudie IV visar att bildskapande och reflekterande i ett tryggt
sammanhang, tillsammans med upplevda vitalitetsaffekter och identifierade och kommunicerade grundaffekter, bidrar till en inre förändringsprocess. Resultatet överensstämmer med teorier om vitaliseringens betydelse för inre förändring, enligt Stern (2010). Gemensamt för
studiens tre fallbeskrivningar var att det funnits en intersubjektiv
kommunikation med terapeuten, som i sin tur bygger på en trygg terapeutisk allians samt på terapeutens förmåga att anpassa och tona in
sina egna grundaffekter till patientens grundaffekter (Stern, 1985).
Detta kunde till exempel innebära att terapeuten delade känslor av
sorg över en smärtsam händelse eller glädje över nya insikter.
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I intervjuer om inre förändring går det inte att bortse från helheten
i människors liv och att förändring sker i samverkan med andra faktorer i livet. Frågan ställdes därför till kvinnorna om det fanns några
andra avgörande yttre händelser, som inträffat under terapins gång
som kan ha påverkat dem. Ingen avgörande händelse uppgavs. Däremot är det inte ovanligt att patienter inom vården har flera olika behandlingskontakter med olika ansvarsområden (Ponzer et al., 2009). I
denna avhandling är det därför viktigt att vara medveten om att bildterapin är en del i en människas hela livssituation. Samtidigt var de
intervjuade kvinnorna väldigt säkra på vad det var i själva bildterapin
som hade bidragit till deras upplevelse av inre förändring. De kunde
direkt knyta en upplevelse till en bild. Bilden bekräftade upplevelsen.
Delstudiernas resultat innehöll överraskningar. Mot bakgrund av
rekryteringsförfarandet var det till exempel inte självklart att resultatet skulle visa att inte alla patienter, som genomgår en bildterapi, upplever en inre förändring. Kvinnorna skulle istället kunnat ha rekryterats mot bakgrunden av att de upplevt en inre förändring som motsvarade studiens syfte. En annan överraskning var att det bland bildterapeuterna fanns en oväntat stor samstämmighet i hur de uppfattar inre
förändring hos en patient. Trots olika bakgrund och olika bildterapeutiska tolkningsramar så framkom tydliga gemensamma nämnare. Att
bildterapeuter trots varierande bakgrund har gemensamma uppfattningar avseende den bildterapeutiska metoden har även visat sig i
andra studier (Blomdahl et al., 2013).
I delstudie IV framkom den terapeutiska alliansens betydelse för
patienters inre förändring som ett viktigt bifynd, då det inte primärt
ingick i forskningsfrågan om vitalitetsaffekter och grundaffekter. Därigenom kom den terapeutiska alliansen, som består av tillit till både
bildterapeut och metod, att i delstudierna II - IV framstå som det mest
avgörande för om en bildterapeutisk behandling leder till individuell
inre förändring. Resultatet överensstämmer således med uppfattningen att den terapeutiska alliansen är avgörande för resultatet i alla former av psykoterapi (Sigrell, 2000).
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SLUTSATS

Avhandlingen visar att människor som behöver hjälp med att förändras på ett djupare psykologiskt plan kan ha nytta av en bildterapeutisk
behandling. Inre förändring och förbättrad hälsa har beskrivits ur tre
olika perspektiv; en grupp kvinnliga patienters, en grupp bildterapeuters, samt ett teoretiskt perspektiv. En inre förändring innebär att få
kontakt med känslor, samtala om sådant som inte artikulerats tidigare
och att tänka i nya banor. Resultatet visar att hos en del kvinnliga
patienter bidrar bildterapi till individuella meningsskapande processer
som leder till förändrat beteende, förbättrad hälsa och förändrad livsstil. Studierna visar att inte alla patienter genomgår en inre förändring
men att bildterapin istället kan vara stödjande och ge viktig hjälp i
vardagen. Under förutsättning att patienten kände sig trygg med terapeuten kunde utagerande av grundaffekter upplevas som ett positivt
sätt att frigöra sig från svåra känslor trots att de inte ledde till någon
varaktig inre förändring. Den terapeutiska alliansen och vikten av att
patienten kan utveckla en reflektiv distans till bilden visar sig vara
avgörande för en varaktig inre förändring. Vidare har vitalitetsaffekter visat sig ha stor betydelse för patientens vitalisering och upplevelser av kraft och energi. Studierna (II-IV) uppmärksammar behovet av
att som bildterapeut kunna urskilja patientens jagstyrka och frustrationstolerans, potential till terapeutisk allians och reflektiv distans, för
att ur ett personcentrerat perspektiv kunna ställa realistiska förväntningar på patienten och på resultatet av en bildterapi. Trots att studiernas resultat i stor utsträckning kan knytas till bildterapeutiska teoretiska perspektiv så belyser avhandlingen behovet av ett mer enhetligt
språkbruk som tydligt skiljer på en inre strukturell och varaktig förändring från en yttre mer tillfällig förändring.
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IMPLIKATIONER OCH FORTSATT
FORSKNING

Avhandlingen bidrar till ökad kunskap om inre förändring och förbättrad hälsa genom behandling med bildterapi. Genom att beskriva
och visa att inre förändringar sker, beskriva vad i terapin som upplevs
och bedöms som en inre förändring och att bekräfta inre förändring
utifrån bakomliggande teorier, kan avhandlingen bidra till att avmystifiera den konstnärsmyt som ofta omger bildterapin och göra bildterapin mer förklarbar. Den kan bidra till förbättrad kommunikationen
mellan bildterapeuter och vårdgivare avseende metodens möjligheter
och begränsningar. Vården kan därigenom överväga att använda bildterapi antingen som ett komplement eller som ett alternativ till annan
behandling.
Bildterapin är en hybrid, sammansatt av konst, psykologi och bildterapeutiska antaganden. Det innebär att bildterapin till sin natur är
tvärvetenskaplig och att forskning med fördel skulle kunna ske i ett
tvärvetenskapligt sammanhang. Med pragatism som filosofisk grund
kan den bildterapeutiska forskningen fokusera på vad som fungerar i
praktiken. Att använda sig av mixade metoder har visat sig vara
möjligt. Det finns behov av fler interventionsstudier med olika målgrupper och med både kvalitativ och kvantitativ design. Utformandet
av ”Guide Lines” för olika patientgrupper skulle kunna främja kvantitativ forskning och jämförande studier. Vidare behövs teoriutveckling
och fortsatt utveckling av ett mer gemensamt språk. En fråga som
väckts i avhandlingen är genusperspektivet. Vad är det som gör att det
i Sverige är fler kvinnor än män som deltar i bildterapi och varför är
det främst kvinnor som utbildar sig till bildterapeuter?
Inom bildterapin finns många obesvarade forskningsfrågor, vilket
gör framtida forskning spännande och motiverad.
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TACK

Det känns förnämligt att få avsluta ett långt yrkesliv med en avhandling om bildterapi. Med glädje lägger jag fram denna avhandling
som kännetecknats mer av upptäckarglädje och arbetslust än motgångar, besvikelser och skrivkramp. I dag vill jag rikta ett stort tack
till alla de som följt mig i detta arbete. Ni har alla har varit oumbärliga och uppskattade.
Först och främst vill jag rikta ett stort och varmt tack till de kvinnor som låtit sig intervjuas och därigenom låtit mig få insyn i det mest
personliga som finns, en människas inre liv. Det kan inte nog betonas
hur värdefullt det har varit att låta mig få ta del av era personliga berättelser och utvalda målade bilder. Trots att det ibland var smärtsamt
poängterade ni att ni ville dela med er av era upplevelser och därigenom bidra till ökad kunskap om bildterapi.
Ett stort tack vill jag rikta till bildterapeuterna Monica, Maj-Len,
Jenny och Gudrun som rekryterade kvinnorna till intervjuerna. Det
var en del arbete med logistiken. Ni avsatte tid från ert vanliga arbete
och skapade trygghet genom att hela tiden finnas till hands. Samtidigt
med intervjuerna fick jag nära insyn i vad det är ni gör i det bildterapeutiska rummet. Tack för er generositet. Jag är full av beundran för
ert arbete och engagemang. Vidare vill jag rikta ett stort tack till de
bildterapeuter som svarade på hur de uppfattar att inre förändring
visar sig hos patienten. Det var med glädje och stor uppskattning jag
tog del av den kunskap och rika erfarenhet som visade sig i svaren.
Tack till Skaraborgsinstitutet i Skövde. Utan er hade denna avhandling aldrig skrivits. Förutom ekonomiskt stöd har ni erbjudit en
trivsam arbetsplats och en kreativ forskarmiljö. Först och främst ett
stort och innerligt tack till Docent Cristina Lundqvist Persson som
motiverat mig till att fortsätta skriva ända sedan min första rapport
om bildterapi år 2004. Du var min handledare när jag skrev min magisteruppsats och Du var handledare och medförfattare till min första
artikel. När jag sedan skrevs in som doktorand i Halmstad var det
självklart att Du skulle ingå i handledargruppen.
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Tack Dr. Björn Landström. Som Skaraborgsinstitutets VD bidrar
Du till att upprätthålla den unika forskarmiljö där jag lärt mig så
mycket. Ditt litterära och kulturella intresse har dessutom gett upphov
till många ivriga diskussioner vid fikat, under den gamla kristallkronan. Under kristallkronan har det diskuterats forskning. Tack till alla
er som frikostigt delat med er av er kunskap och era erfarenheter.
Tack till Annelie Darheden som utöver att lösa alla praktiska formaliteter sett till att vi alltid fått kaffe. Tack Prof. Beth Maina Ahlberg för
att Du alltid varit tillmötesgående och hjälpsam. Tack statistiker Per
Nordin för din kritiska blick och all datorservice. Tack Åsa Reijnö för
generösa tips och framförallt att Du lärt mig EndNote. Tack Susanne
Lindberg för att Du frikostigt delat med dig av ditt engagemang för
vetenskapen och kvalitén i forskning. Dina synpunkter har varit klargörande. Tack Kristina, Britt-Marie, Freda och Pär för flera år av vänskaplig samvaro på Skaraborgsinstitutet.
Ett stort tack vill jag rikta till institutionen för Hälsa och välfärd
vid högskolan i Halmstad. Tack för att jag hos er fick möjlighet att
skriva en avhandling om bildterapi. Tack för all den kunskap jag fått
ta del av. Att få ingå i en doktorandgrupp som följts åt genom seminarier och kurser har varit en förmån. Den glädje jag känt när jag stigit
in i doktorandrummet har oftast uppvägt de långa resorna från Skövde. Tack för att ni funnits där: Helena, Sofie, Renee och Ellen. Tack
alla doktorandkollegor. Tack för att jag fått dela doktorandlivets mödor och glädjeämnen med er. Jag kommer att sakna er.
Ett stort tack vill jag rikta till mina dåvarande chefer Dr. Andreas
Leschinger och Veronika Lidman på Skaraborgs Sjukhus för att ni i
början av mina doktorandstudier stöttade mig och formellt möjliggjorde denna avhandling. Tack till bitr. sjukhusdirektör Jane Johansson, verksamhetschef Malin Nilsson och enhetschef Lindha Mogren
för fortsatt stöd. Vuxenpsykiatriska mottagningen i Skövde är en stor
arbetsplats och jag vill rikta ett stort tack till alla gamla och nya arbetskamrater som följt mitt arbete. Det har varit en stor glädje för mig
att fortfarande bli bemött som en värdefull medarbetare de gånger jag
kommit till mottagningen för att göra basutredningar.
Som externfinansierad doktorand har jag varit beroende av ekonomiskt bidrag från olika håll. Ett genomgående positivt bemötande
har fått mig att känna mig privilegierad. Stort tack till min arbetsgivare och till FoU på Skaraborgs Sjukhus för finansiering på 50 %. Tack
Elisabeth Kenne Sarenmalm, verksamhetschef på FoU-enheten Skaraborgs Sjukhus, för ditt engagemang och dina värdefulla insatser.
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Tack FoU-rådet i Skaraborg för doktorandbidrag och tack Skaraborgsinstitutet för återkommande ekonomiska bidrag.
Att skriva ett avhandlingsarbete innebär att det finns fler personer i
bakgrunden som gör viktiga insatser. Till er vill jag rikta ett speciellt
tack för all välvilja och trevliga bemötande. Tack till biblioteken på
Skaraborgs Sjukhus för service avseende boklån, hjälp med litteratursökningar och för snabb leverans av artiklar jag beställt. Tack Annelie Kullingsjö och Sofia Gustafsson för att ni hållit ordning på mina
forskningsdagar och sett till att jag fått min lön. Ni har aldrig klagat
utan bara rättat till mina felaktiga redovisningar.
Tack alla bildterapeuter som under alla de här åren visat intresse
och uppskattning för mitt avhandlingsarbete. Framförallt vill jag
tacka Birgitta Englund och Inger Öster från Umeå. Till er har jag alltid kunnat vända mig med mina bildterapeutiska frågor. Tack Birgitta
för att du läst och kontrollerat fakta av det bildterapeutiska innehållet
i kappan.
Till slut handledargruppen! Tänk att tre så kunniga personer ägnat
sig åt att ledsaga mig fram till disputation! Ett innerligt och stort tack
till var och en av er: Docent Åsa Roxberg och Fil. Dr. Ingrid Larsson
från Högskolan i Halmstad och Docent Cristina Lundqvist Persson
från Skaraborgsinstitutet. Tack för att ni under trevlig samvaro delat
med er av er kunskap och kommit med skarpa analyser. Välvilja,
uppmuntran och omsorg har blandats med både positiva och negativa
synpunkter på mitt arbete. Tack för att ni utmanat min förförståelse
och mina uppfattningar. Tack för att ni lyssnat och tagit till er mina
argument. Tack för ert tålamod. Jag är väldigt glad och tacksam över
vårt samarbete.
Till sist, ett oändligt stort tack till Rolf och Ida, min kära familj.
Jag vet att ni ibland ställt er undrande till att jag i slutet av mitt
yrkesliv utsätter mig för att skriva en avhandling. Ändå har ni aldrig
ifrågasatt mitt beslut. Ni har varit ett ovärdeligt stöd. Rolf, Du har
utan att klaga skött allt det dagliga. Utan din omsorg hade livet som
doktorand varit så mycket mödosammare. Tack vare dig har jag fått
arbetsro och den vila jag behövt. Ida, tack för din omtanke och din
uppskattning. Tack för att Du finns och påminner mig om att det finns
andra viktigare saker i mitt liv än en avhandling. Tack för vår
gemenskap och alla nätter jag fått tillbringa på din soffa i Askim.
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