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Titel  Den skapande konstens betydelse vid psykisk ohälsa 
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Handledare Margareta Alm, universitetsadjunkt, fil.mag. 
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Tid Hösttermin 2010 

Sidantal 16 

Nyckelord Konstskapande aktivitet, ohälsa, omvårdnad, sjuksköterska, vuxna 

Sammanfattning I dagens informationssamhälle med många intryck och aktiviteter 

känner sig människor stressade. Den psykiska ohälsan är stor och 

den svenska hälso- och sjukvården behöver förbättras för 

patientgruppen med psykisk ohälsa. Konstskapande aktiviteter är 

ännu ett relativt okänt område inom sjuksköterskans 

omvårdnadsarbete. Syftet med litteraturstudien var att belysa hur 

konstskapande aktiviteter kan påverka patienters psykiska ohälsa 

och varför konstskapande aktiviteter kan vara betydelsefulla inom 

sjuksköterskans omvårdnadsarbete. Studien utfördes som en 

litteraturstudie där 15 vetenskapliga kvalitativa studier, 

kvantitativa studier och kombinerade studier ingick. 

Konstskapandet kan ge patienter en bättre psykisk hälsa genom att 

uttrycka känslor som rädsla, hopp och styrka. Konstskapandet kan 

lindra olika symptom som smärta, ångest och aptitlöshet. Den 

personliga utvecklingen kan upplevas öka genom stärkt identitet, 

meningsfullhet och ett ökat självförtroende. Nya copingstrategier 

kan utvecklas genom fokusering på konstskapande och ett ökat 

välbefinnande kan upplevas såväl på lång som kort sikt. 

Konstskapande i hälso- och sjukvårdsmiljö kan resultera i en 

upplevelse av en mindre klinisk atmosfär och det sociala nätverket 

upplevs stärkas genom nya relationer som skapas i samband med 

konsten. Att använda konstskapande aktiviteter i sjuksköterskans 

omvårdnadsarbete kan ge möjlighet att lindra patienternas svåra 

upplevelser och känslor. En öppenhet för nytänkande, bredare 

kunskaper och användning av evidensbaserad omvårdnad kan 

hjälpa sjuksköterskan att främja patienters hälsa. Mer forskning 

inom konstskapandet kopplat till omvårdnad är önskvärt såväl 

nationellt och internationellt.  
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Abstract In today's information society with many impressions and 

activities people feel stressed. The mental illness is high and the 

Swedish health care system needs improvement for these patients. 

Art-making activities are still a relatively unknown area of nursing 

care. The purpose of this study was to illustrate how art-making 

activities can affect patients' mental illness and why art-making 

activities may be important in nursing care. The study was 

conducted as a literature review in which 15 scientific qualitative 

studies, quantitative studies and combined studies were included. 

Art-making can give patients a better mental health by expressing 

emotions such as fear, hope and strength. Art-making can relieve 

various symptoms such as pain, anxiety and loss of appetite. The 

personal development can be seen to increase by strengthening 

identity, meaningfulness and increased self-confidence. New 

coping strategies can be developed by focusing on art-making and 

increased well-being can be experienced as well as the long and 

short term. Art-making in the healthcare environment can result in 

an experience of a less clinical atmosphere and the social network 

is perceived to be strengthened by new relationships created in the 

context of art. Using art-making activities in nursing care can 

provide opportunities to relieve patients' traumatic experiences and 

feelings. An openness to new ideas, wider knowledge and use of 

evidence-based care can help nurses to promote patient health. 

More research in art-making linked to care is desirable, both 

nationally and internationally. 
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Inledning  

Många människor känner sig sjuka och stressade i dagens samhälle (Berg-Frykholm, 2008). En 

stor del av befolkningen kommer någon gång att drabbas av psykiska besvär under sin livstid 

(Socialstyrelsen, 2010a). Folkhälsorapporten visar (Socialstyrelsen, 2009) att psykisk ohälsa är 

en av de vanligaste diagnoserna bland Sveriges befolkning. Tre fjärdedelar av sjukskrivna 

kvinnor och två tredjedelar av sjukskrivna män lider av psykisk ohälsa. Sannolikheten är därför 

stor att sjuksköterskor i sitt dagliga omvårdnadsarbete möter dessa individer.  

Långvariga sjukdomar är svåra att behandla, därför provas nya alternativa former av 

behandlingar (Theorell, Konarski, Burell, Engström, Lagercrantz, et al., 1995b). Icke verbala 

aktiviteter, som målning, musik, dans, drama, skulptur eller poesi ses som bra tekniker. 

Skapande konstaktivitet kan användas som ett komplement till behandlingar av båda psykiska 

och somatiska sjukdomar (Englund, 2004; Theorell, Konarski, Burell, Engström, Lagercrantz, 

et al., 1995a). Orsaken till psykisk ohälsa kan vara depression, trauma, ätstörningar, låg 

självkänsla, missbruk, ålder, demens, långvarig smärta och kroniska sjukdomar som cancer eller 

hjärnskador. Användning av konstskapande aktiviteter är stor inom den psykiatriska vården 

(Englund, 2004), däremot har endast en introduktion av dessa aktiviteter gjorts inom den 

somatiska vården. Den svenska barn- och vuxenonkologin, den palliativa vården samt vården av 

patienter med demenssjukdomar har introducerat konstskapande aktiviteter som 

behandlingskomplement. Konstskapande aktiviteter kan vara användbara i den svenska hälso- 

och sjukvården, eftersom de är baserade på en helhetssyn, där patienternas psykiska upplevelser 

påverkar den fysiska hälsan. Att använda konst som en daglig resurs i livet och i 

omvårdnadsarbetet kan vara ett medel för att uppnå ökat välbefinnande hos patienter. Genom 

konstskapande söker patienterna hjälp och stöd (Grönlund, Alm & Hammarlund, 1999) för att 

förstå och bearbeta sina känslor.  

Sjuksköterskans uppgift är att stärka patienternas autonomi och öka välbefinnandet (Berg-

Frykholm, 2008). Autonomi innefattar patientens resurser, hälsa, tillit, självbild, ansvar och 

trygghet. I ett hälsofrämjande arbete stödjer och bevarar sjuksköterskan (Jormfeldt & Svedberg, 

2010) patienternas egenvårdsförmåga till att använda egna resurser, att stärka motivation till 

delaktighet och att hantera livets motgångar. Kompetensbeskrivningen för legitimerad 

sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) betonar vikten av att tillföra ny evidensbaserad kunskap. 

Sjuksköterskan behöver bredare kunskap om alternativa omvårdnadsmetoder och nytänkande 

tekniker i sitt omvårdnadsarbete för att främja psykisk hälsa. Nytänkande och stimulering i 

olika hälsofrämjande aktiviteter kan stärka patientens identitet. Ett alternativt område som kan 

tillföras sjuksköterskans omvårdnadsarbete är konstskapande aktiviteter.  

 

Bakgrund 

Psykisk ohälsa 

Den psykiska ohälsan är stor i dagens samhälle (Berg- Frykholm, 2008; Socialstyrelsen, 2010a), 

där samhället är bidragande faktor till att individen ställs för svåra situationer och krav. Enligt 

World Health Organization (u.å., citerad av Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 2008b) 

definieras hälsa som "ett tillstånd av totalt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte 

bara frånvaro av sjukdom eller funktionsnedsättning" (i.s.). Enligt Socialstyrelsen (2010b) 
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behöver vården för patienter med psykisk ohälsa förbättras. En förbättring kan vara införande 

av nya metoder och ökning av patienters och anhörigas inflytande på vården (ibid.).  

Situationer som kan göra ett hot mot den psykiska hälsan (Institutet för stressmedicin [ISM], 

2010) leder till en stressreaktion. Stress kan beskrivas (Nationalencyklopedin [NE], u.å.d) som 

en kroppslig process mot yttre och inre påfrestningar och kan utlösas av olika faktorer som 

svåra sjukdomar, ålder, trauman, ätstörningar, missbruk och livskriser (ISM, 2010; Palmblad, 

2000). Livskriser kan upplevas som en övergivenhet, inre kaos och självförkastelse hos 

individen (Cullberg, 2006). Livskriser tvingar individen att skapa copingstrategier (Rydén & 

Stenström, 2008), som är kroppens psykiska försvar för att hantera svåra situationer. Andra 

orsaker till stressreaktion kan vara avsaknad av socialt stöd (Berg- Frykholm, 2008), svag 

identitet (NE, u.å.b), oklar självmedvetenhet och kroppsmedvetenhet, ekonomisk kris samt 

ohanterliga aktiviteter och informationer. När kroppen blir stressad utsöndras stresshormonerna 

noradrenalin, adrenalin och kortisol (Sand, Sjaastad, Haug & Bjålie, 2006). Effekten från 

hormonfrisättningen är ökad puls, blodtryck, snabbare andning, spända muskler samt aktivering 

av immunförsvaret (ISM, 2010).  

Stress är till grunden en bra försvarsmekanism. Däremot leder långvarig stress till situationer 

(ISM, 2010; Vårdguiden, 2010), där individen inte kan hantera och lösa stressande upplevelser 

och kroppens återhämtning rubbas, vilket kan leda till skadliga effekter på den fysiska och 

psykiska hälsan.  Långvarig stress kan leda till psykiska besvär. Depression och ångestsyndrom 

(ISM, 2010; Socialstyrelsen, 2010a) är två av Sveriges stora psykiska folksjukdomar, som kan 

bero på stress. Nationalencyklopedin förklarar ångest som ”tillstånd av skräck, oro och 

spänning” (NE, u.å.e) och ångestsyndrom (Socialstyrelsen, 2010a) beskrivs som förekomst av 

flera ångestsymptom med viss varaktighet. Depression förklaras (NE, u.å.a) som psykisk 

störning med kvarvarande nedstämdhet. Störningen på kroppens återhämtning (ISM, 2010) till 

följd av en långvarig stress leder till symptom som trötthet, sömnstörningar, huvudvärk, värk i 

nacke och axlar, hjärtklappning och oro. Nationalencyklopedin (u.å.f) beskriver återhämtning 

som ”det att återhämta sig”. Återhämta beskrivs i sin tur som att ”bringa tillbaka till normalt 

tillstånd efter ansträngning” (i.s.) med syftning på kroppen eller kroppens funktioner. Andra 

problem relaterade till störd återhämtning kan vara magbesvär, koncentrationssvårigheter och 

nedsatt minnesförmåga, hopplöshet, depression, nedstämdhet, ångest, infektionskänslig och 

yrsel.  När patienterna är stressade eller ångestfyllda (Hjärt-Lungfonden, 2008; Theorell, et al., 

1995a) kan olika avspänningstekniker eller icke verbala aktiviteter som målning, dagböcker, 

musik, dans, skulptering, poesi, drama eller att ta ett varmt bad hjälpa. De olika aktiviteterna 

(ISM, 2010) väljs individuellt, eftersom vissa former av konst inte passar alla patienter. Dessa 

avspänningstekniker eller icke verbala aktiviteter (Philipp, 1997) skapar harmoni och 

kreativitet.   

 

Konstskapande aktivitet 

Ett konstverk kan ersätta många ord (Englund, 2004) genom att åskådaren omedvetet kan tolka 

konstnärens känslor, sinnesstämning och livssituation. Begreppet konst beskrivs (NE, u.å.c) 

som olika verksamheter vars syfte är att uttrycka känslor, sinnesintryck eller tankar. Genom att 

uttrycka känslor i konstskapande aktiviteter kan individers inre konflikter lösas (Englund, 2004; 

Grönlund, et al., 1999) och tillit samt hopp kan växa i ett tryggt klimat vilket gör det möjligt att 

kreativitet utvecklas.  
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Kreativitet kan enligt Englund (2004) beskrivas som ett förhållningssätt. Kreativitet är en 

förmåga att hitta andra strategier i sitt handlande, vilket ger en ökad självständighet och 

frihetskänsla, eftersom individen ser fler valmöjligheter i sin livssituation. Förr förknippades 

kreativitet med kulturella sammanhang (Wiklund Gustin & Nordin, 2010) som 

konstnärsskapande eller musikskapande. Människor har en medfödd kreativitet (Lepp, 2009), 

som kan stimuleras. Enligt Banck (u.å., citerad av Berg-Frykholm, 2008) utvecklas fantasin och 

fysiologiska processer, som stigande kroppstemperatur, ökat blodflöde och frisättning av 

körtelhormoner aktiveras. Det är viktigt att kreativiteten stimuleras genom ett aktivt skapande 

(Englund, 2004), eftersom endast fantasier inte ger någon personlig utveckling. I kreativiteten 

finns inga rätt eller fel (Lepp, 2009), vilket medför att människor vågar vara nyfikna, hitta nya 

lösningar och är villiga att prova nya saker i livet. Idag kan användandet av kreativitet ha ett 

bredare perspektiv (Wiklund Gustin & Nordin, 2010), bland annat genom att använda 

kreativitet och skapande inom hälso- och sjukvården för att lära patienter att hantera sin 

livssituation. Inom den psykiatriska och somatiska vården kan kreativiteten utvecklas genom 

konstskapande aktiviteter (Englund, 2004), vilka kan beskrivas som olika konstskapande 

behandlingsformer, eftersom patienterna tecknar, målar och skapar konst i olika material som 

ett komplement till den medicinska behandlingen.   

De konstskapande aktiviteterna kräver mod hos patienterna som utför aktiviteterna (Englund, 

2004). Genom att patienter med psykisk ohälsa fritt får välja mellan flera aktiviteter, olika 

konstmaterial och tekniker tillfredsställs patienternas aktuella behov. Valmöjligheten av 

material och teknik har stor betydelse (Biley & Galvin, 2007; Englund, 2004), då alla individer 

har olika relationer eller associationer till olika material. Lera kan associeras med lust och natur 

eller smutsigt och kallt. Vitt papper kan skapa prestationsångest eller ge energi åt fantasin. 

Olika känslor kan väckas och tillfredsställas av olika material. Uttryck för aggressivitet kan nås 

lättare genom aktiviteter med hammare, spik och trä eller genom att låta patienterna skrynkla, 

riva eller klippa sönder papper. Mjuka material som blyerts, tusch, lera, kritor och fingerfärg 

kan ge tillfredsställelse för andra behov som kladdbehov, trygghet och igenkännande. Genom 

att erbjuda patienterna lättkontrollerade material, som blyertspennor, kritor och lera, får 

patienterna en känsla av kontroll och självbestämmande (ibid.). Valet av färger och former ger 

uttryck för svåra känslor, som överförs till konstverket. Genom användning av mörka och ljusa 

nyanser (Berg-Frykholm, 2008) tränas patienternas förmåga att finna balans i positiva och 

negativa känslor. Färgerna har olika egenskaper och associationer. Röda och varma färgnyanser 

har en tendens att utstråla närhet, medan blåa och kalla färgnyanser har en tendens att utstråla 

en känsla av avstånd. Användning av större utbud av färger visar, att patienterna har ett 

utvecklat inre känsloliv. Skilda motiv i konstverken kan ha olika betydelser för individer (Biley 

& Galvin, 2007), exempelvis kan konstverk betyda övergivenhet eller väcka känslan av 

nostalgi.  

Konstskapande aktiviteter enligt Franzke (1983, citerad av Englund, 2004) kan användas med 

olika syften. Konstskapandet samt det färdiga konstverket kan underlätta kommunikationen 

mellan konstskaparen och åskådaren, vilket kan vara patient och sjuksköterska. Det är viktigt att 

förstå att konstskaparen är den enda som fullt kan förstå helheten av konstverket. Patienter får 

hjälp med att uttrycka och avreagera sina känslor i konsten. Konsten verkar samtidig som en 

behållare, där patienterna först kan åskådliggöra sina känslor, för att sedan bearbeta känslorna. 

Bearbetningen av de uttryckta känslorna skapar ny självinsikt. Konsten kan utveckla 

patienternas copingstrategier och lindra symptom som smärta genom att konsten används som 

en projicerande copingstrategi genom att måla sin smärta för att sedan måla något positivt i 

samma färg (ibid.).  
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Vidarkliniken utanför Stockholm (Berg-Frykholm, 2008) använder sig ofta av konstskapande 

aktiviteter i olika behandlingar, men även i södra Sverige (Region Skåne, 2010) har nyligen 

ämnet introducerats i hälso- och sjukvården. Ett nystartat projekt att införa ”kultur på recept”, 

prövas i Helsingborg där patienter med psykiska besvär erhåller olika kulturella aktiviteter. I 

Västerbotten pågår ett liknande projekt (Jonerin, 2010) ”konst på recept” som har aktiviteter 

som målning, silversmide och keramik. Meningen med projekten är att se hur kulturella 

aktiviteter kan förbättra stressrelaterade besvär som ångest, stress, depression och smärta.  

 

Omvårdnad och patientrollen 

I samband med förändrad livssituation (Berg-Frykholm, 2008; Santamäki Fisher & Dahlqvist, 

2009) som sjukdom, trauma, förlust av familjemedlem, förlorad hälsa och livskriser, kan vissa 

människor ha benägenhet att bli inåtriktade. Redan hos ett litet barn utvecklas behov av tröst 

från närhet, värme och beröring till transcendens som fantasi (Santamäki Fisher & Dahlqvist, 

2009). Tröst hjälper människor senare i livet att bygga en bro mellan negativa livssituationer 

och upplevelser av skönhet, glädje och känsla av helhet. Tröst kan användas som ett hjälpmedel 

för att stärka patienternas självkänsla och identitet. Identiteten har en själslig del, vilket 

innefattar självkänsla och det egna självet, samt en kroppslig del, där upplevelsen av den egna 

kroppen ingår. För att uppnå balans i kropp och själ genom tröst kan kroppslig aktivitet 

behövas, som exempelvis att skapa konst.  

Vid sjukhusvistelse erhåller alla individer nya roller (Santamäki Fisher & Dahlqvist, 2009), 

såväl sjuksköterska som patient. Det finns en risk för att patienternas roll och identitet hotas av 

förändring vid sjukhusvistelse (Englund, 2004; Santamäki Fisher & Dahlqvist, 2009). Den 

nyskapade patientrollen kan innebära förändrade dagliga rutiner med passning av 

behandlingstider. Sjukdomar kan ge begränsningar av kroppsliga funktioner och begränsningar 

kan skapas även vid användning av olika vårdtekniker som exempelvis sonder. Sjuksköterskans 

omvårdnadsarbete med personlig hygien kan upplevas kränkande för en patients identitet. 

Dagens vård strävar mot att patienterna ska kunna bibehålla den tidigare rollen och identiteten 

före sjukhusvistelsen (Jormfeldt & Svedberg, 2010). För att förbättra sjuksköterskans 

omvårdnadsarbete (Nilsson & Wallin, 2009; Socialstyrelsen, 2005) och utveckla nya kunskaper 

och metoder i den patientcentrerade omvårdnaden är det viktigt att sjuksköterskan kan införa 

nya evidensbaserade kunskaper och metoder refererat till ny forskning och beprövad erfarenhet.  

Nytänkande i vårdandet ska avspeglas genom utökat samarbete med andra yrkeskategorier. Att 

se patienter med ett helhetsperspektiv och utföra en patientcentrerad vård underlättas genom att 

hälso- och sjukvårdspersonalen arbetar tillsammans (SSF, 2008b; Socialstyrelsen, u.å.). 

Teamarbete gör att problem lättare upptäcks och åtgärdas, då tillgång till samtliga 

yrkesgruppers kompetens finns. Sjuksköterskans roll är att samordna teamets uppgifter och leda 

teamet (Socialstyrelsen, 2005) med välprioriterad fördelning av omvårdnadsarbetet.  

Att se helheten och det unika i varje patient är sjuksköterskans grundläggande uppgift 

(Socialstyrelsen, 2005; Willman, 2009). The International Council of Nurses (ICN:s) etiska kod 

för legitimerade sjuksköterskor (SSF, 2007) tar upp ett av sjuksköterskans arbetsområde som att 

främja hälsa hos alla patienter. Hälsa (SSF, 2008a) kan beskrivas vara en upplevelse av ett gott 

liv trots sjukdom. Socialstyrelsen (2005) tar upp vikten av en humanistisk människosyn i 

omvårdnaden, där patienterna bemöts individuellt och utifrån sina egna förutsättningar. Det 

friska hos patienterna ska stimuleras (Florin, 2009) och genom att se varje individs resurser, kan 

hoppet till framtiden stärkas. Hoppet har stor betydelse (Willman, 2009) för patienternas 

upplevelser av hälsa. Hoppet kan beskrivas (Svenska akademiens ordbok, u.å.) som en 
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förväntan av nya möjligheter. Hoppet kan ses som en drivkraft av längtan, önskningar och begär 

till framtiden (Willman, 2009), vilket kan medföra att individen inte ger upp. 

Omvårdnadsarbete underlättas då individen upplever hopp och genom hopp skapas möjligheter 

till främjande av patientens hälsa och livskvalitet. Mening med livet anses vara drivkraften till 

tillfredsställelse hos varje individ. 

 

Problemformulering  

Psykisk ohälsa är ett problem i dagens samhälle (Socialstyrelsen, 2009; Socialstyrelsen, 

2010a,b). Hälso- och sjukvårdens insatser för denna patientgrupp behöver förbättras. I det 

dagliga omvårdnadsarbetet möter sjuksköterskan många patienter med psykisk ohälsa. 

Patienternas roll och identitet kan hotas av förändringar vid sjukhusvistelse (Englund, 2004; 

Santamäki Fisher & Dahlqvist, 2009). Sjuksköterskan ska finna nytänkande och stimulerande 

aktiviteter i omvårdnadsarbetet (Socialstyrelsen, 2005) för att stärka patienters självläkande 

krafter, identitet och öka välbefinnandet.  

 

Syfte 

Syftet var att belysa hur konstskapande aktiviteter kan påverka patienters psykiska ohälsa och 

därmed vara betydelsefulla omvårdnadsåtgärder. 

 

Metod 

Datainsamling   

Datainsamlingen inleddes med pilotsökning för att se om det fanns tillräckligt med 

artikelunderlag för att kunna utforma en litteraturstudie inom området kopplat till omvårdnad. 

Därefter påbörjades osystematisk sökning i databaserna Cinahl, PubMed, SweMed + (gamla) 

för att finna relevanta sökord. SweMed+ (gamla) gav inga relevanta resultat vilket gjorde att 

databasen uteslöts från fortsatta sökningar. Systematisk artikelsökning i Cinahl, PubMed, 

PsycInfo samt ScienceDirect gjordes, där sökorden modifierades till tesaurustermer. 

Sökningarna gav begränsat antal träffar inom omvårdnadsområdet, vilket gjorde att sökningen 

fick återgå till en osystematisk karaktär. De nya sökorden bearbetades med hjälp av nya 

systematiska sökningar. I huvuddelen av sökningarna kunde sökorden endast användas som 

ämnesord eftersom sökningarna annars gav ett för litet urval i databaserna Cinahl, PubMed och 

PsycInfo. Såväl enstaka tesaurustermer som kombinerade termer, en så kallad boolesk 

sökningslogik har använts. Sökord som använts utan inbördes ordning var; attitudes, caring, 

nursing, coping, team, empathy anthroposophy, art, hospital, well-being, color, stress, 

environment, health facility environment, nursing stuff, nurse, creative, creativeness, 

satisfaction, alternative medicine och complementary therapy. Genom att studera studiernas 

nyckelord hittades nya uppslag på sökord såsom, art-making, recovery, mental health och art 

therapy. Andra sökord har utvecklats genom bearbetning i tesaurus såsom, health promotion, 

patient satisfaction, patient attitudes och psychological well-being. Sökord som resulterat i 
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studier utanför aktuellt område var alternative medicine och complementary therapy. Använda 

sökord redovisas i tabell 1. Sökordsöversikt (s. 7). Termer som kombinerades utan inbördes 

ordning var creativeness AND mental health, Health promotion AND art, Health promotion 

AND art therapy, creativity AND art therapy, patient satisfaction AND art therapy, art therapy 

AND patient attitudes, art AND patient satisfaction, art therapy AND recovery, art AND 

recovery, art therapy AND well-being, art AND well-being, creativity AND nursing, art AND 

nursing, art therapy AND nursing, art AND caring, art therapy AND caring.  

Databassökningarna resulterade i 120 genomlästa abstrakt varav endast de studier som lett till 

urval 1 är redovisade i sökhistoriken (tabell 2, bilaga I). Vid sökningarna värderades titlarna på 

studierna och de studier som innefattade valda inklusionskriterier och exklusionskriterier valdes 

bort utan att abstrakten lästes. Av lästa abstrakt valdes 37 artiklar ut till urval 1 (tabell 2. 

Sökhistorik, bilaga I.), för granskning av relevans till litteraturstudien. Inklusionskriterierna vid 

samtliga sökningar i Cinahl, PsycInfo och ScienceDirect var att artiklarna skulle vara peer 

reviewed, researchartiklar samt publicerade inom de senaste fem åren. Inklusionskriterierna i 

PubMed var att artiklarna skulle vara publicerade inom de senaste fem åren, innefatta vuxna 

individer över 19 år, vara skrivna på engelska samt ha tillgängligt abstract. I samtliga sökningar 

var ett inklusionskriterium att studierna kunde kopplas till sjuksköterskans omvårdnadsområde 

och att den konstskapande aktiviteten stod i centrum. Exklusionskriterier i alla databassökningar 

var barn under 18 år och artiklar som var terapeutiskt inriktade och svåra att koppla till 

sjuksköterskans omvårdnadsarbete. Av urval 1 genomfördes vidare granskning genom 

ytterligare undersöka relevansen i studierna mot litteraturstudiens syfte samt vetenskaplig 

gradering genom Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall. Bedömningsmallen finns i tre 

versioner, en bedömningsmall för granskning av studier med kvalitativ metod och en för 

kvantitativ metod. Båda bedömningsmallar består av en tregradig skala där grad I innebär hög 

vetenskaplig kvalitet vilket kräver en summa över 80 % av maxpoängen. Grad II innebär än 

något sämre vetenskaplig kvalitet vilket kräver en summa mellan 70- 79% av maxpoängen.  

Grad III innebär en låg vetenskaplig kvalitet vilket kräver en summa på minst 60 % av 

maxpoängen. Mallarna bedömer abstraktets kvalitet, tillgängligt syfte och introduktion, 

metodens kvalitet, resultatet, diskussionen samt slutsatsen med en max poäng på 47 poäng. 

Genom granskningen valdes 15 artiklar ut till urval 2. Urval 2 består av 10 kvalitativa studier, 2 

kvantitativa studier samt 3 kombinerade studier med kvalitativ och kvantitativ metod i 

artiklarna. De kombinerade studierna med både kvalitativ- och kvantitativ del granskades 

genom den kvalitativa bedömningsmallen.  Av urval 2 fick 5 artiklar grad I, 10 grad II samt 0 

grad III. Artiklarna som har godkänts för användning i litteraturstudien kommer från 

Storbritannien, USA, Canada, Australien, Nederländerna och Schweiz.  
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Tabell 1. Sökordsöversikt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Databearbetning 

Databearbetningen inleddes med att samtliga artiklar noga lästes igenom för att få en djupare 

förståelse av innehållet. Artiklarna bearbetades genom att kategorisera artiklarnas 

resultatinnehåll under olika rubriker som skapades under bearbetningen. Materialet 

sammanfördes och utformades till litteraturstudiens resultat. Litteraturstudiens artiklar delades 

sedan lika mellan författarna i föreliggande studie, som var för sig skrev en första 

sammanställning av tilldelade artiklar till ett första utkast av artikelöversikten. Utkastet 

bearbetades sedan gemensamt och sammanställdes till tabell 3. Artikelöversikt (bilaga II). 

Sökord Cinahl  PubMed PsycInfo 

Konst Art  Art 

Konst terapi Art therapy Art therapy   

Hälsa Mental health   

Främja hälsa Health promotion   

Välbefinnande Psychological well-being  Well-being  

Kreativitet  Creativeness   

Tillfredställelse Patient satisfaction   

Attityder Patient attitudes   

Tillfriskning Recovery  Recovery 

Måla   Art-making  

Omvårdnad  Nursing Nursing 

Coping Coping   

Färg Color   

Antroposofi Anthroposophy   
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Vidare databearbetning gjordes genom att studierna jämfördes utifrån olika synvinklar. Detta 

utfördes genom att dela in studierna i olika grupper med gemensamma drag. De jämförelser 

som var möjliga att genomföra var: sex studier som innefattade patienter med en cancerdiagnos 

ingick (Burton & Stevenson, 2010; Collie, Bottorf & Long, 2006; Nainis, Paice, Ratner, Wirth, 

& Lai, 2006; Reynolds & Lim, 2007; Reynolds & Prior, 2006; Visser & Toog, 2008). De 

diagnoser som förekom var bland annat bröstcancer, mag- tarm cancer, non Hodgkins lymfom, 

cervixcancer, leukemi och lungcancer. Dessa jämfördes med sex studier, där patienter med 

psykiska besvär ingick (Eades & Ager, 2008; Hughes, 2010; Reynolds, Lim & Prior, 2008; 

Spandler, Secker, Kent, Hacking & Shenton, 2007; Stickley, Morgan & Bertram, 2007; Van 

Lith, Fenner & Schofeild, 2009). De diagnoser som förekom mest var depression och ångest. 

Jämförelser gjordes mellan åtta studier som var utförda i Storbritannien (Burton & Stevenson, 

2010; Eades & Ager, 2008; Reynolds, 2008; Reynolds & Lim, 2007; Reynolds, et al., 2008; 

Reynolds & Prior, 2006, Spandler, et al., 2007; Stickley, et al., 2007) och fyra studier som var 

utförda i USA och Canada (Collie, et al., 2006; Dalebroux, 2008; Hughes, 2010; Nainis, et al., 

2006). Beroende på en alltför bred åldersspridning i studierna har inga jämförelser utifrån ålder 

utförts. I de studier som har innefattat män, var männen en minoritet, vilket har gjort det 

omöjligt att jämföra ur ett genusperspektiv. Granskningar av studierna ur ett etiskt perspektiv är 

utfört. Alla jämförelser och granskningar har använts i resultatdiskussionen.   

 

Resultat 

Att uttrycka känslor 

Positiva och negativa känslor kunde uttryckas genom konstskapande aktiviteter(Burton & 

Stevenson, 2010; Nainis, et al., 2006; Reynolds & Lim, 2007; Visser & Toog, 2008). Några av 

de känslor som togs upp av studiernas informanter var girighet, rädsla, hopp och styrka. 

Patienter med psykiska besvär upplevde att det var lättare att kunna uttrycka känslor och att 

även konstverket förmedlade känslor till andra (Hughes, 2010; Reynolds, et al., 2008; Spandler, 

et al., 2007; Stickley, et al., 2007; Van Lith, et al., 2009). Det framkom att konst kunde vara 

effektivare än samtal vid psykiska besvär genom att patienterna fick uttrycka känslor med konst 

(Van Lith, et al., 2009), vilket upplevdes lättare än att uttrycka känslorna med ord. 

Konstskapande beskrevs i en studie (Reynolds, et al., 2008) som en normaliserande kraft genom 

att stabilisera humöret. Känslouttrycken kunde speglas i patienternas konstverk där svåra 

känslor överfördes till konstverket. Genom konstverken såg patienterna egna dolda talanger 

(Hughes, 2010; Reynolds, et al., 2008; Spandler, et al., 2007; Stickley, et al., 2007; Van Lith, et 

al., 2009), vilket medförde en klarare syn, där patienterna kunde reflektera över sig själva och 

sin situation. Detta medförde att tankeverksamheten stimulerades vilket framkom i fem studier 

som innefattade patienter med en cancerdiagnos och en studie som innefattade patienter med 

övervikt (Anzules, Haenni & Golay, 2007; Hughes, 2010; Reynolds, et al., 2008; Spandler, et 

al., 2007; Stickley, et al., 2007; Van Lith, et al., 2009). Konsten hade en förmåga att skapa 

glädje hos patienterna (Anzules, et al., 2007). En studie om pensionärer (Reynolds, 2008) tog 

upp deras upplevelser av hur färg och struktur beskrev känslouttryck. På kort sikt kunde även 

negativa känslor reduceras genom skapande av positiva bilder (Dalebroux, Goldsein & Winner, 

2008). Det positiva konstskapandet hade stor effekt på sinnesstämningen på kort sikt.  
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Att lindra symptom 

Konstskapandet och det färdiga konstverket kunde ge upplevelser (Nainis, et al., 2006; 

Reynolds & Prior, 2006) som reducerad smärta, trötthet, depression, ångest, aptitlöshet. Även 

den fysiska och psykiska stressen ( Hughes, 2010; Nainis, et al., 2006; Eades & Ager, 2008) 

upplevdes minska. Tryggheten hos patienterna ökade genom konst och rädslan över den egna 

livssituationen (Collie, et al., 2006; Hughes, 2010; Reynolds & Lim, 2007; Spandler, et al., 

2007; Van Lith, et al., 2009) bemästrades. Patienternas spänning och allmänna nervositet 

upplevdes minska (Burton & Stevenson, 2010; Stickley, et al., 2007). Collie et al. (2006), 

Reynolds och Lim (2007) tog upp konstens förmåga att lindra svaghetskänslan, som uppkom 

vid cancersjukdom. Konstskapande aktiviteter upplevdes som avslappnande (Burton & 

Stevenson, 2010; Visser & Toog, 2008), lugnande (Nainis, et al., 2006) och som 

glädjeskapande (Burton & Stevenson, 2010; Visser & Toog, 2008). Reduktion av depression, 

(Eades & Ager, 2008; Reynolds, et al., 2008) skam, ångest och hopplöshet (Hughes, 2010) 

åstadkoms av konstskapandet. Minnesförmågan (Spandler, et al., 2007), 

koncentrationsförmågan (Reynolds & Prior, 2006; Spandler, et al., 2007; Stickley, et al., 2007) 

och fokuseringen (Nainis, et al., 2006; Reynolds & Prior, 2006; Visser & Toog, 2008) 

upplevdes kunna öka hos patienter med psykiska besvär genom att skapa konst. Det framkom i 

två studier (Spandler et al., 2007; Van Lith et al., 2009) att konsten kunde förbättra 

återhämtningsförmågan vid psykisk ohälsa. Att skapa konst (Dalebroux, et al., 2008) tog inte 

nödvändigtvis bort kortsiktigt känslan av upprördhet. Konstskapandet visade (Nainis, et al., 

2006) inte någon effekt på illamående hos patienter med cancer. Besvär av darrhänthet eller 

stark smärta var ett hinder för vissa patienter med cancer att kunna delta i konstaktiviteten. 

 

Att främja personlig utveckling  

Det framkom i flera studier med patienter med cancer, patienter med psykiska besvär och 

pensionärer (Burton & Stevenson, 2010; Collie, Bottorf & Long, 2006; Eades & Ager, 2008; 

Hughes, 2010; Nainis, et al., 2006; Reynolds, et al., 2008; Reynolds, 2008; Reynolds & Lim, 

2007; Reynolds & Prior, 2006; Spandler, et al., 2007; Stickley, et al., 2007; Van Lith, et al., 

2009;) att konstskapande kunde ha en förmåga att återskapa, bibehålla och stärka identiteten. 

Patienter som fått en cancerdiagnos (Burton & Stevenson, 2010; Collie, et al., 2006; Nainis, et 

al., 2006; Reynolds & Lim, 2007; Reynolds & Prior, 2006;) kunde uppleva en förvrängd 

identitet som var sjukdomsbaserad. Genom att skapa konst, uttrycktes känslor som ledde till 

(Anzules, et al., 2007; Burton & Stevenson, 2010; Collie, et al., 2006; Nainis, et al., 2006; 

Reynolds & Lim, 2007; Reynolds & Prior, 2006) en ökad självmedvetenhet om egna dolda 

känslor och konstresurser. Genom att patienterna visade upp konstverken för andra människor 

återgavs en ny, stärkt identitet som inte var sjukdomsbaserad. Den nya identiteten visade sig i 

bemötandet av andra människor (Eades & Ager, 2008; Van Lith, et al., 2009) då patienterna 

sågs som unika individer (Eades & Ager, 2008; Stickley, et al., 2007) utan att förknippas med 

diagnosen. 

Med konstskapande aktiviteter upplevde patienterna meningsfullhet (Eades & Ager, 2008; 

Stickley, et al., 2007) med egentid utanför den medicinska behandlingen. Studier med patienter 

med psykiska besvär och en studie med överviktiga (Anzules, et al., 2007; Eades & Ager, 2008; 

Hughes, 2010; Reynolds, et al., 2008; Spandler, et al., 2007; Stickley, et al., 2007; Van Lith, et 

al., 2009) beskrev att konstskapandet upplevdes stärka självkänslan och öka självförtroendet. 

Mod utvecklades (Van Lith, et al., 2009) och stolthet ( Spandler, et al., 2007; Van Lith, et al., 

2009) växte fram genom konstskapandet, vilket medförde att patienterna växte som individer 
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(Van Lith, et al., 2009). Autonomin stärktes (Reynolds, et al., 2008) när patienterna valde att 

skapa konst under medicinsk behandling. Livet blev något positivt och patienterna fick mer 

energi (Reynolds, 2008; Van Lith, et al., 2009) av att skapa konst.  

Med hjälp av konsten upptäckte patienterna den egna kreativa potentialen (Van Lith, et al., 

2009) och den egna lekfullheten (Reynolds, 2008). Patienterna klarade av att skapa konstverk, 

där konstskapandet upplevdes som en utmaning (Stickley, et al., 2007), som gav nya ambitioner 

(Reynolds, 2008). Den stärkta identiteten medförde att patienterna vågade släppa det yttre 

skyddet om sitt inre (Burton & Stevenson, 2010; Collie, et al., 2006; Nainis, et al., 2006; 

Reynolds, 2008; Reynolds & Lim, 2007; Reynolds & Prior, 2006; Visser & Toog, 2008) och 

visa omgivningen tidigare dolda tankar och känslor. Lättnaden av att våga visa det inre 

upplevdes kunna ge frihetskänsla (Burton & Stevenson, 2010; Collie, et al., 2006; Nainis, et al., 

2006; Reynolds & Lim, 2007; Reynolds & Prior, 2006; Spandler, et al., 2007; Stickley, et al., 

2007; Van Lith, et al., 2009; Visser & Toog, 2008), livsgnista (Burton & Stevenson, 2010; 

Collie, et al., 2006; Nainis, et al., 2006; Reynolds & Lim, 2007; Reynolds & Prior, 2006; 

Stickley, et al., 2007; Visser & Toog, 2008) och framtidstro (Burton & Stevenson, 2010; Collie, 

et al., 2006; Eades & Ager, 2008; Nainis, et al., 2006; Reynolds & Lim, 2007; Reynolds, et al., 

2008; Reynolds & Prior, 2006; Spandler, et al., 2007; Visser & Toog, 2008). Konstskapandet 

kunde utgöra en vändpunkt i livet för patienterna (Collie, et al., 2006). När patienterna 

planerade egna konstaktiviteter kom en känsla av hopp och framtid, där rädslan att dö 

reducerades, samtidigt som hoppet att bli hel (Van Lith, et al., 2009) stärktes. Känslan av hopp 

(Eades & Ager, 2008; Spandler, et al., 2007; Stickley, et al., 2007; Van Lith, et al., 2009) kunde 

väckas under konstskapandet. Konsten skapade njutning (Eades & Ager, 2008; Reynolds, 2008; 

Stickley, et al., 2007) hos patienterna och meningsfullhet (Reynolds, 2008), vilket stimulerade 

tankar och intresse för lärande och personlig utveckling. Patienterna blev genom konsten mer 

engagerade i sitt dagliga liv. Hughes, (2010) och Van Lith, et al., (2009) visade att patienterna 

kunde vara rädda för att skapa i början av konstskapandet och inte tro på den egna potentialen. 

 

Att utveckla copingstrategier 

Konstskapande aktiviteter kunde utveckla nya copingstrategier hos patienter, vilket framkom i 

samtliga studier (Anzules, et al., 2007; Burton & Stevenson, 2010; Collie, et al., 2006; 

Dalebroux, et al., 2008; Eades & Ager, 2008; Hughes, 2010; Nainis, et al., 2006; Reynolds, 

2008; Reynolds & Lim, 2007; Reynolds, et al., 2008; Reynolds & Prior, 2006; Spandler, et al., 

2007; Stickley, et al., 2007; Van Lith, et al., 2009; Visser & Toog, 2008). Genom att fokusera 

på konstskapandet skapades möjligheter till utökad distans till sjukdomen och patienterna kunde 

lättare acceptera sjukdomssituationen (Collie, et al., 2006) då konsten gav sjukdomen ett 

ansikte. Fem studier (Burton & Stevenson, 2010; Collie, et al., 2006; Nainis, et al., 2006; 

Reynolds & Lim, 2007; Reynolds & Prior, 2006) framhävde konstens förmåga att distrahera 

negativa sjukdomsbilder och besvär hos patienter med cancer till något positivt. Konsten kunde 

också ha förmåga att förflytta fokus (Burton & Stevenson, 2010; Collie, et al., 2006; Nainis, et 

al., 2006; Reynolds & Lim, 2007; Reynolds & Prior, 2006; Reynolds, 2008) från sjukdom, 

rädsla och negativa tankar till tidigare positiva livserfarenheter och minnen. Konsten upplevdes 

fungera som distraktion från patienters psykiska besvär (Reynolds et al., 2008; Stickley, et al., 

2007). Genom att avleda negativa tankar (Dalebroux, et al., 2008) som exempelvis att leta 

symboler, skapades möjligheter till en mer positiv sinnesstämning. 
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Den problemlösande förmågan och beslutfattandet förbättrades (Anzules, et al., 2007; Spandler, 

et al., 2007) efter att ha skapat konst. Konsten utvecklade en känsla av kontroll. Att skapa konst 

visade sig kunna ge helhetskänsla (Collie, et al., 2006), då möjligheter till andra sysselsättningar 

var begränsade. Konstskapande aktiviteter kunde verka motiverande och inspirerande 

(Spandler, et al., 2007; Stickley, et al., 2007). Konsten gav ett emotionellt stöd genom 

bearbetning av känslor vid psykiska besvär och stöd till att fortsätta svåra cancerbehandlingar 

(Collie, et al., 2006). 

 

Öka välbefinnande och miljö 

Den generella hälsan, såväl den psykiska som den fysiska hälsan, upplevdes öka (Eades & 

Ager, 2008; Hughes, 2010; Spandler, et al., 2007) genom konstskapande. Det framkom i fyra 

studier (Nainis, et al., 2006; Reynolds & Lim, 2007; Reynolds & Prior, 2006; Visser & Toog, 

2008) att konstskapande aktiviteter, samt det färdiga konstverket, omedelbart ökade det 

kortsiktiga och det långsiktiga välbefinnandet (Dalebroux, et al., 2008). Reynolds (2008) 

framhöll i sin studie om patienter med psykiska besvär och konst att färger gav ökat 

välbefinnande. Konsten kunde upplevas ha förmåga att bryta rutiner och ge stimulans i 

vardagen. Konstskapande aktiviteter inom den psykiatriska vården kunde utveckla passion (Van 

Lith, et al., 2009), tillfredställelse och lekfullhet (Hughes, 2010) som ökade livskvalitén (Collie, 

et al., 2006; Spandler, et al., 2007) och välbefinnandet. Tre studier (Eades & Ager, 2008; 

Hughes, 2010; Spandler, et al., 2007) framhöll att de tillfrågade patienterna planerade att 

fortsätta skapa konst som egenvårdaktivitet efter studierna eftersom patienterna upplevde att 

konstskapande aktiviteter ökade välbefinnandet. 

Konstverken gjorde att sjukhusvistelsen uppfattades som en mindre klinisk miljö (Burton & 

Stevenson, 2010). En mindre klinisk miljö ledde till att patienterna vågade visa upp sina 

konstverk. I en studie med patienter med cancer (Nainis, et al., 2006) upplevde 96%  av 

informanterna en lättnad av att skapa konst, när väl processen att skapa hade satt igång. 

Konstskapande genom målning kunde vara en passande egenvård (Reynolds & Prior, 2006) för 

patienter med cancer, eftersom det visade sig vara mindre fysiskt krävande jämfört med 

exempelvis skulptering och att sy korsstygn. I samtliga studier med patienter med cancer 

(Burton & Stevenson, 2010; Collie, et al., 2006; Nainis, et al., 2006; Reynolds & Lim, 2007; 

Reynolds & Prior, 2006; Visser & Toog, 2008) framkom att konstskapande gav mening i livet 

och ökad balans och rofylldhet. Patienter med psykiska besvär lyfte fram vikten av att konsten 

skapades på ett sjukhus istället för i andra lokaler (Spandler, et al., 2007), då detta gav ökad 

trygghet under sjukhusvistelsen. Hälso- och sjukvårdspersonal upplevde svårigheter att förstå 

konstens betydelse för patientens tillfrisknande (Eades & Ager, 2008) och denna bristande 

förståelse bidrog till att det var svårt att införa konst som en naturlig del av vården.  

 

Socialt nätverk 

Konsten visade sig kunna bidra till nya djupare och starkare vänskapsrelationer och 

familjerelationer (Anzules, et al., 2007; Burton & Stevenson, 2010; Collie, et al., 2006; Eades & 

Ager, 2008; Hughes, 2010; Nainis, et al., 2006; Reynolds, 2008; Reynolds & Lim, 2007; 

Reynolds, et al., 2008; Reynolds & Prior, 2006; Spandler, et al., 2007; Stickley, et al., 2007; 

Van Lith, et al., 2009; Visser & Toog, 2008) samt bredare socialt nätverk. Gemenskap skapades 

när patienter i samma situation träffade varandra. Stöd kunde utvecklas vid utbyte av 
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erfarenheter och upplevelser. Det stärkta sociala nätverket kunde leda till att patienterna kunde 

känna sig tryggare, vilket medförde nyfikenhet på nya aktiviteter. Reynolds och Prior (2006) 

visade hur konstskapande kunde främja patienters egen styrka att våga ta steget ut i arbetslivet 

med konsten som stöd och yrkesinriktning. Genom att hålla kurser för andra människor om 

konst, samt genom att sälja konstverk, stärktes patienternas identitet. Konstskapandet och 

konstverken kunde upplevas ha lugnande verkan på närstående (Reynolds & Lim, 2007), när 

patienternas ökade välbefinnande i samband med konsten uppmärksammades. Närståendes 

fokus riktades från sjukdom till konst (Reynolds & Prior, 2006). 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Databaserna som användes var Cinahl, PubMed och PsycInfo. Cinahl valdes därför att denna 

databas är en viktig databas inom omvårdnadsämnet. Cinahl upplevdes som lättstrukturerad och 

det ger stor styrka hos databasen. I andra hand valdes artikelsökningar i PubMed, eftersom 

denna databas ses som användarvänlig. En svaghet i PubMed var att det var svårt att se om 

artiklarna var vetenskapligt granskade, vilket kunde begränsas genom val av limits i Cinahl. 

Kombination av sökord i Cinahl var användarvänligt, eftersom det endast var att kryssa i de 

sökord som skulle kombineras. I PubMed krävdes däremot en manuell kombinerad sökning 

med PubMed:s eget symbolspråk, vilket ansågs som svaghet.  Eftersom litteraturstudien om 

konstskapande aktiviteter saknar svenska studier, upplevdes detta som svaghet. PsycInfo, som 

främst är en databas inom det psykologiska och psykiatriska området, användes senare i 

artikelsökningen. Art therapy är ett vanligt begrepp inom psykiatrin. En svaghet med att 

använda PsycInfo var att artiklarna ofta inte kunde kopplas till sjuksköterskans somatiska 

omvårdnadsarbete. Fördelen med att använda PsycInfo var att nytt material hittades, eftersom 

syftet var att belysa konstskapande aktiviteter som är mindre känt inom sjuksköterskans 

somatiska omvårdnadsarbete.  

Vissa tesaurustermer överensstämde inte mellan de olika databaserna. Svårigheter var att 

översätta olika sökord, vilket inte kunde ge ett likvärdigt resultat mellan databaserna. Många 

artikelsökningar i samtliga databaser gav resultat som handlade om barn och i ett alltför 

terapeutiskt syfte som var svår att koppla till omvårdnadsämnet, eftersom ämnet kan vara mer 

välkänt i den pediatriska och psykiatriska vården. Dessa artiklar exkluderades, eftersom de föll 

ur ramen för litteraturstudiens inklusionskriterier. Dubbletter av flera artiklar i urval 1 och urval 

2 påträffades i flera sökningar och är redovisade i tabell 2. Sökhistorik, bilaga I. Artiklarna i 

urval 2 innefattar endast artiklar som är tillgängliga i fulltext. Studier som hittats utan 

tillgängligt abstrakt och fulltext var svåra att bedöma vetenskaplig kvalitet och användbarhet då 

endast titeln användes för att se om artikeln var relevant till litteraturstudien. Eftersom 

artikelsökningarna gav ett tillfredställande resultatmaterial i fulltext, beställdes inga artiklar. 

Detta kan vara en svaghet i litteraturstudien och resultatet kunde se annorlunda ut om alla 

artiklar som påträffats i samtliga sökningar hade tillgängliga abstrakt.  

Av resultatartiklarna hade 10 kvalitativ metod, två kvantitativ metod och tre kombinerade av 

kvalitativ och kvantitativ metod. En styrka med att majoriteten av studierna använde en 

kvalitativ metod var att fokus låg på en djupare förståelse för informanternas upplevelser och 

erfarenheter av konstskapande aktiviteter. En styrka med kvantitativa studier var att tydligheten 

stärktes när effekten visades genom siffror. En styrka av att ha både kvalitativa metoder, 
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kvantitativa metoder och kombinerade metoder var att se den konstskapande effekten genom ett 

vidare perspektiv. Majoriteten av artiklarna som användes i litteraturstudien kommer ifrån 

Storbritannien. Fyra resultatartiklar har samma huvudförfattare, Reynolds, men i kombination 

med tre olika medförfattare, som skiljer sig i alla artiklar. Detta kan ses som styrka, eftersom 

huvudförfattaren har kunskap i ämnet. Huvudförfattarens samtliga studier innefattar olika 

patientgrupper, vilket visar på bredden i konstskapande aktiviteters användning. I tre av fyra av 

Reynolds studier används Interpretative phenomenological analysis (IPA), som är en 

fenomenologisk analysmetod, vilket är en styrka eftersom litteraturstudiens syfte är att förstå 

individers upplevelser och erfarenheter av konstskapande aktiviteter. USA och Canada bildar en 

gemensam grupp, eftersom de tillhör samma kontinent och gränsar till varandra. Fördelen som 

uppkom vid jämförelsen av artiklar mellan Storbritannien och USA och Canada var att 

fördelningen mellan patienter med cancer och patienter med psykiska besvär var likvärdig. De 

två patientgrupperna var litteraturstudiens två största grupper. Övriga länder som är 

representerade i resultatet är Australien, Schweiz och Nederländerna. En svaghet med artiklar 

från andra kontinenter och länder än Sverige kan vara kulturskillnader, som kan påverka 

resultatet och kan göra det svårt att översätta resultatet till svenska omvårdnadsförhållanden.  

Att se skillnader i resultat från ett genusperspektiv var svårt, eftersom majoriteten av samtliga 

artiklars urval bestod av kvinnor. Om samtliga resultatartiklar enbart hade innefattat kvinnor, 

kunde resultatet riktas mot ett kvinnligt perspektiv. Detta var inte möjligt, eftersom det oftast 

förekom minoritet av män i artiklarna. Det är oklart om jämförelsen, som gjorts i 

litteraturstudien med patienter med cancer kontra patienter med psykiska besvär, är relevant. En 

styrka är, att jämförelsen visar den konstskapande aktivitetens effekter på flera patientgrupper. 

En svaghet är att artiklarna vars urval bestod av överviktiga patienter, pensionärer och studenter 

inte jämfördes, eftersom de endast bestod av en artikel ur varje urvalsgrupp. 

 

Resultatdiskussion 

Bedömningen av artiklarnas vetenskapliga kvalitet var svår att göra på de kombinerade 

studierna, eftersom Carlsson och Eiman (2003) endast har bedömningsmallar för att granska 

kvalitativa eller kvantitativa studier. Den kvalitativa bedömningsmallen valdes, eftersom 

studierna hade större kvalitativ del. Varje vetenskaplig grad en artikel kunde hamna i var bred 

vilket gjorde att två artiklar som fått samma vetenskapliga gradering kunde ha stor skillnad i 

vetenskaplig kvalitet, exempelvis var sju artiklar gränsfall att hamna i grad III. Vid den 

vetenskapliga granskningen framkom att endast åtta av 15 studier var etiskt granskade och 

godkända. Detta är en svaghet, eftersom litteraturstudiens syfte är kvalitativt och ska beskriva 

deltagarnas djupgående personliga upplevelser.  

Bortfallet var stort (Nainis, et al., 2006) i en artikel om cancer. Hela 55 % uteslöts från studien 

på grund av bland annat saknat intresse, kraftig smärta eller darrhänthet, som hindrade 

patienterna att delta. Det stora bortfallet kan ha påverkat resultatet, men urvalet var fortfarande 

tillräckligt stort för att kunna genomföra studien. Även en studie om patienter med psykiska 

besvär (Eades & Ager, 2008) var bortfallet stort, 78 % deltog inte i uppföljningen efter sex 

månader. Däremot var bortfallet 42 % i själva studiegenomförandet. Bortfallet beror på bland 

annat ett förvärrat sjukdomstillstånd eller ofullständigt ifyllda frågeformulär. Studiernas urval 

avseende ålder jämfördes inte då åldersbredden var stor samt att ett av litteraturstudiens 

inklusionskriterium var från 18 år. Det kan både vara en styrka och svaghet att ha en stor 

åldersvariation. Resultatet kunde ha gett en ospecificerad bild av hur deltagare från olika åldrar 
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påverkas av konstaktiviteter. Resultatet visar att konstaktiviteter passar de flesta individer 

oavsett ålder, vilket kan ses som en styrka.  

I jämförelsen mellan studier från Storbritannien och studier från USA och Canada framkom få 

skillnader i resultatet. Två av studierna (Reynolds & Lim, 2007; Reynolds & Prior, 2006) från 

Storbritannien tog upp konstens användarvänlighet hos patienter med fysisk begränsning. 

Konstskapande aktiviteter var inte fysiskt krävande och gav en känsla av frihet hos patienter 

med ett funktionshinder. En av studierna från Storbritannien (Reynolds, 2008) tog upp konstens 

förmåga att öka den kognitiva funktionen hos den äldre människan. Frihetskänslan kunde även 

stärkas med konstskapande aktiviteter i en studie (Collie, et al., 2006) från USA och Canada 

genom att hjälpa individer sänka det yttre skyddet om sitt inre och lyfta fram dolda känslor. 

Studier från Storbritannien och USA och Canada visade likhet i effekten av konstskapande 

aktiviteter, vilket kan underlätta överförbarheten av artiklarnas resultat till svenska 

omvårdnadsförhållanden.  

De största skillnaderna i jämförelserna mellan patienter med cancer och patienter med psykiska 

besvär var att konstskapande aktiviteter fokuserade mer på distraktion från sjukdom för 

patienter med cancer medan patienter med psykiska besvär använde konstskapande aktiviteter i 

större utsträckning till känsloförmedling. Patienter med psykiska besvär fokuserade mycket på 

en ökad medvetenhet och självkänsla. Den stärkta identiteten var stor i båda grupperna, men 

patienter med cancer syftade mer till ändring av den sjukdomsbaserade identiteten. Patienter 

med cancer fokuserade till stor del på den copingutvecklande funktionen i de konstskapande 

aktiviteterna och upplevdes fokusera mer på fysisk symptomlindring som konstskapandets 

smärtreducerade förmåga, vilket kan kopplas till den psykiska hälsan. Konstskapande aktiviteter 

kan distrahera upplevelsen av smärta genom fokusering på konsten som ger en upplevelse av 

smärtreducering. Den psykiska symptomlindringen som reduktion av ångest, förlorad 

självkänsla och avsaknad identitet återfanns i båda grupperna. Studier om patienter som led av 

övervikt, pensionärer och studenter, lyfte ut en ökad kroppsuppfattning och färgernas betydelse 

för utveckling av nya copingstrategier men även en reduktion av psykiska symtom. Studien om 

studenter (Dalebroux, et al., 2008) användes i denna litteraturstudie trots att informanterna 

bestod av friska individer, därför att studiens resultat visade att konstskapande aktiviteter har 

bevisad effekt på den kortsiktiga sinnesstämningen. De positiva konstskapande aktiviteterna 

lyftes fram som en betydande faktor för sinnestämningen. En styrka i de olika fokuseringarna 

skulle kunna vara att de olika patientgrupperna tillgodoser olika behov och 

användningsområden av de konstskapande aktiviteterna. Detta kan visa konstskapande 

aktiviteters stora användningsområde som sjuksköterskan kan ha nytta med i 

omvårdnadsarbetet. Att finna tröst i svåra situationer (Santamäki Fisher & Dahlqvist, 2009) där 

identiteten bibehålls är viktigt. Konstskapande aktiviteter kan vara ett bra hjälpmedel, eftersom 

konsten kan skapa en igenkänning att finna tröst i fantasin som många människor har utvecklat 

och använt som barn. Att aktivt använda kroppen (Englund, 2004) och sinnet genom 

konstskapande aktiviteter stödjer individers utveckling av nya copingstrategier, beslutsfattandet 

stärks och energin ökar så att patienterna kan orka med den förändrade livssituation som såväl 

kan vara kränkande och frihetsberövande.  

Sjuksköterskans uppgift är att främja hälsa (Socialstyrelsen, 2005; SSF 2007) och se patienten 

ur ett helhetsperspektiv (Socialstyrelsen, 2005; Willman, 2009). Sjuksköterskan ser både det 

fysiska och psykiska behovet. Psykisk ohälsa kan uppstå av olika anledningar (Cullberg, 2006) 

som svåra livskriser och sjukdomsförlopp. I omvårdnadsarbetet kan konstskapande aktiviteter 

hjälpa sjuksköterskan att uppnå tillfredställelse av behov. En styrka för att sjuksköterskor ska 

kunna använda konstskapande aktiviteters positiva effekter (Eads & Ager, 2008; Hughes, 2010; 

Spandler, et al., 2007) kan vara en ökad psykisk hälsa genom att patienterna får (Eades & Ager, 
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2008; Stickley, et al., 2007; Van Lith, et al., 2009) uttrycka sina känslor, vilket kan stärka 

hoppet. När patienterna uttrycker svåra känslor genom konstskapande aktiviteter, upplevs en 

frihetskänsla. Detta kan stödja patienter under behandlingar samt främja den psykiska hälsan, 

vilket kan stödjas (SSF, 2007) av sjuksköterskans ansvarsområde att främja hälsa. Hoppet har 

en viktig funktion (Willman, 2009) för att patienterna skall orka med sin livssituation. Genom 

att sjuksköterskan inför konstskapande aktiviteter som en resursdiagnos (Florin, 2009) för att 

stärka patienters hopp, tas det friska tillvara. Konsten kan förbättra kommunikation mellan 

sjuksköterska och patient då känslouttrycken kan upplevas lättare genom konst. Att införa 

konsten kan då leda till en ökad förståelse av patienternas omvårdnadsbehov. Konstaktiviteterna 

kan användas av sjuksköterskan vid patientundervisning, eftersom konsten kan hjälpa 

sjuksköterskan att vägleda och ge en ökad förståelse hos både sjuksköterska och patient. 

Stress kan vara en orsak till utveckling av ångest och depression (ISM, 2010; Socialstyrelsen, 

2010a). Sjuksköterskan kan använda konstskapande aktiviteter förebyggande (Eades & Ager, 

2008; Hughes, 2010; Nainis, et al., 2006), eftersom konsten har visat effekt på stressreduktion, 

men även på redan utvecklad ångest och depression. Detta kan vara en styrka för 

samhällsekonomin då en stor del av landets sjukskrivningar beror på ångest och depression 

(Socialstyrelsen, 2009). Konstskapande aktiviteter kan öka aptiten hos patienter, (Nainis, et al., 

2006; Reynolds & Prior, 2006) vilket gör att den konstskapande aktiviteten kan hjälpa 

undernärda patienter. Undernäring är vanligt förekommande hos äldre patienter (Vårdguiden, 

2008) och kan vara en konsekvens av sjukdom eller psykiska besvär. Även smärta kan 

reduceras genom konstskapande aktiviteter (Nainis, et al., 2006; Reynolds & Prior, 2006), 

vilket kan innebära en reduktion av smärtstillande läkemedel. Därmed kan risken för 

feldosering och fel hantering minska, vilket kan leda till lindrigare biverkningar och det 

eventuella obehaget vid läkemedelsadministrering. Även tröttheten hos patienter kan minska 

(Nainis, et al., 2006; Reynolds & Prior, 2006) vilket kan leda till en minskad fallrisk. Hälsa kan 

öka genom att skapa konst (Eades & Ager, 2008; Hughes, 2010; Spandler, et al., 2007), vilket 

kan göra att konstskapande aktiviteter kan vara kostnadseffektivt. Friskare patienter leder till en 

förkortad vårdtid. Den förkortade vårdtiden kan göra att patienterna fortare återgår till 

arbetslivet, vilket kan påverka samhällsekonomin. 

En styrka med att kunna föreskriva konstskapande aktiviteter på recept (Eades & Ager, 2008) i 

framtiden av sjuksköterskor med förskrivningsrätt och läkare kan leda till att patienternas 

identitet bevaras, hoppet väcks, nya copingstrategier utvecklas och meningsfullheten för den 

enskilde patienten under behandlingstiden ökar. Eftersom det finns risk för att patientens 

identitet förändras under sjukhusvistelse kan konstskapande aktiviteter vara en adekvat 

omvårdnadsåtgärd. Genom att sätta upp patienternas konstverk i sjukhusmiljön (Burton & 

Stevenson, 2010) som utsmyckning blir sjukhuset en hemtrevlig miljö som kan leda till en ökad 

trygghet hos sjukhusrädda patienter och närstående. Genom att visa upp konstverken kan även 

nytillkomna patienter få inspiration och motivation till att själva skapa konst. En hemtrevlig 

miljö kan även skapa en trevligare arbetsmiljö.  

Robinson (2006) menar att konsten bör införas under sjuksköterskeutbildningen. En tidig 

introduktion av konstskapande aktiviteter till sjuksköterskestudenter leder till en trygghet i att 

använda konsten. Detta gör att många sjuksköterskestudenter tar med sig konsten som verktyg i 

sitt omvårdnadsarbete som färdiga sjuksköterskor, vilket kan ha stor betydelse, eftersom 

processen från introduktion till aktivt handlande tar lång tid (Eades & Ager, 2008). 
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Konklusion 

Konstskapande aktiviteter kan lindra den psykiska ohälsan hos patienter genom att patienterna 

lättare kan uttrycka sina känslor som rädsla, hopp och få en känsla av styrka och ork. Att 

uttrycka känslor skapar möjlighet till att reflektera över sig själv och sin situation. Kognitiv 

förmåga och sinnestämning förbättras, negativa känslor reduceras och humöret stabiliseras. 

Genom att fokusera på konstskapande, utvecklas nya copingstrategier, som ger ökad distans till 

sjukdomen eftersom fokus förflyttas från sjukdomen till konstskapandet. Patienterna lär sig 

hantera nya situationer och ökar den problemlösande och beslutsfattande förmågan. 

Självmedvetenhet kan upplevas öka med konstskapande aktiviteter genom en stärkt, 

återskapande och bevarande identitet som inte är sjukdomsbaserad. Konsten kan stärka 

självkänslan och ge ökat självförtroende. De fysiska symtomen som upplevs lindras genom 

konstskapande var smärta, trötthet och aptitlöshet. Återhämtningsförmågan ökar och rädsla över 

den egna situationen minskar. Genom att patienterna upplever större trygghet, avslappning, 

bättre koncentrationsförmåga och fokusering förbättras den psykiska ohälsan, samtidigt som 

spänning, nervositet, depression, skam, ångest och hopplöshet minskar.  

Mod och stolthet skapar personlig utveckling. Ökad positiv inställning till livet ger mer energi. 

Patienterna upptäcker den egna kreativa potentialen, som skapar nya utmaningar och nya 

ambitioner. Att våga visa inre känslor ger frihetskänsla, livsgnista och framtidstro vilket kan 

leda till att det sociala nätverket utvecklas. Nya kontakter och vänskapsrelationer kan ge stöd 

och utbyte av erfarenheter och upplevelser. Helhetskänsla och känslan av kontroll och 

motivation kan öka vilket kan stödja patienterna att fortsätta behandling. Genom att aktivt 

använda sinnet och kroppen i konstskapande aktiviteter upplevs den psykiska hälsa öka.  

 

Implikation 

Konstskapande aktiviteter behöver mer forskning kopplat till omvårdnad nationellt och 

internationellt. Mer svensk evidensbaserad forskning är önskvärt för att kunna få material som 

inte behöver översättas till svenska omvårdnadsförhållanden. Om forskning ska kunna utföras 

krävs det att sjuksköterskor vågar vara öppna och ta till sig nya kunskaper så som 

konstaktiviteter och tillföra kunskaperna i sitt dagliga omvårdnadsarbete. Genom att införa 

konstaktiviteter redan i sjuksköterskeutbildningen kan de blivande sjuksköterskorna bli kreativa 

och nytänkande i omvårdnadsarbetet. 
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Tabell 2. Sökhistorik                  Bilaga I:1 

databas Sökord, limits Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Urval 

1 

Urval 

2 

Cinahl 

2010-11-11 

MH “Creativeness” and MH “Mental 

Health”, limits: research article, 2005-

2010, peer-reviewed 

2 2 2 1 

Cinahl  

2010-11-11 

MH “Art therapy” and MH 

“Phychological well being”, limits: 

research article, 2005-2010, peer-

reviewed 

5 5 3 0 

Cinahl  

2010-11-11 

MH “Health Promotion” and MH 

“Art”, limits:2005-2010, research article, 

peer reviewed 

12 2 2 1 

 

Cinahl  

2010-11-11 

MM “Art Therapy” and MH “Patient 

attitudes”, limits: research article, 2005-

2010, peer-reviewed 

7 7 4 2 

Cinahl  

2010-11-11 

MH “Patient satisfaction” and MM “Art 

therapy”, limits: research article, 5år, 

peer-reviewed 

6 6(2*) 3 2 

 

Cinahl 

 2010-11-

11 

MH “Anthroposophy”, limits: research 

article, 2005-2010, peer-reviewed 

10 10 1 0 

Cinahl 

2010-11-11 

MH “Color” and MH “Art”, limits: 

research article, 2005-2010, peer-

reviewed 

2 1 1 0 

Cinahl  

2010-11-16 

MH “Art Therapy” and MH “Recovery”, 

limits: research article, 2005-2010, peer-

reviewed 

5 2 1 1 

Cinahl  

2010-11-22 

MM “Art therapy” AND MH “Coping”, 

limits: 2005-2010, research article, peer-

reviewed, abstract available 

11 4 3(2*) 0 

PubMed 

2010-11-16 

”Art Therapy”[Mesh], limits:5 år, 

english, adult 19 +, abstract 

52 17 7(1*) 4 

PubMed "Nursing"[Mesh] AND "Art 21 2 1 0 



   

      

2010-11-22 Therapy"[Mesh], limits: abstract, 5 år 

PsycInfo 

2010-11-16 

“Art-making” AND “well-being”, limits: 

2005-2010, Journals, peer-reviewed 

Journals 

 

23 10(5*) 6 4 

PsycInfo 

2010-11-22 

KW “Art” AND KW “Recovery”, limits: 

2005-2010, Journal articles only, peer-

reviewed Journals, English 

56 3 1(1*) 0 

  

*Anger antalet artiklar, som förekommer i flera av sökningar   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

      

Tabell 3. Artikelöversikt                              Bilaga II:1 

 

 

 

Publikati

onsår 

Land 

Databas 

Författare 

 

Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Vetenskap-

lighet 

2007 

Schweiz 

Cinahl 

Anzules, C.,  

Haenni, C., & 

Golay, A. 

An experience of art 

therapy for patients 

suffering from 

obesity. 

Syftet var att 

genom att delta i 

bildterapi öka 

medvetenhet om sin 

kropp och väcka 

och mobilisera 

krafter för att kunna 

göra förändringar. 

Studien har använt en kombination av 

kvantitativ metod och kvalitativ metod. I 

den kvantitativa delen mättes 

tillfredställelse med Coopersmith’s Self-

Esteem Inventory (SEI), som är ett 

frågeformulär med 50 frågor om faktorer 

som påverkar självkänslan såsom 

upplevelser, familj och arbete. I den 

kvalitativa delen genomfördes 

semistrukturerade intervjuer som 

behandlade deltagarnas upplevelse av 

bildterapi. Intervjuerna varade 25 - 

45.minuter. 

Deltagarna gick en konstterapikurs som 

genomfördes under 6 veckor, 6 gånger per 

vecka. Varje tillfälle varade i två timmar. 

Deltagarna bestod av14 överviktiga 

patienter med ätstörningar. Inget bortfall 

eller etisk granskning är redovisad. 

Deltagarna upptäckte sin egen potential och 

egna dolda resurser såsom kreativ förmåga, 

självmedvetenheten och självkänslan ökade 

samt de blev förmögna att kunna dela med 

sig av egna erfarenheter. Deltagarna 

upplevde en känsla av glädje. 

Grad II 



  

      

Bilaga II:2 

 

 

 

Publikati

onsår 

Land 

Databas 

Författare 

 

Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Vetenskap-

lighet  

2010 

 

Storbritan

nien 

 

Cinahl 

Burton, J., & 

Stevenson, P. 

 

 

 

 

 

 

 

Assessing the value 

of offering art 

activities to patients 

and carers. 

 

 

Syftet var att 

undersöka om 

vårdpersonal kunde 

uppleva några 

positiva effekter av 

att patienter med en 

cancerdiagnos 

deltog i ett 

konstprojekt med 

konstnärer. 

Studien har använt kvalitativmetod med en 

beskrivande karaktär. Semistrukturerade 

intervjuer genomfördes. Intervjuerna 

varade i 1 timme. Intervjuerna bandades 

och skrevs sedan ner ordagrant, och lades 

in på N6 qualitative data analysis software 

package från QSR International. (Ett 

program för att kategorisera forsknings- 

material). Kategorier gjordes utifrån 

analysen av intervjuerna. Deltagarna 

bestod av patienter med en cancerdiagnos 

som genomförde strålning eller kemoterapi 

samt vårdare under väntetiderna på ett 

sjukhus. Deltagarna i studien var 8 

personer som var18 år eller äldre, varav 5 

var patienter och 3 var vårdare. Studien var 

godkänd av ett etiskt råd. Inget bortfall är 

redovisat. 

 

Även om det finns mycket kvar att utforska 

om patienters och vårdares individuella 

erfarenheter av genomförd cancerbehandlig 

på andra sjukhus är det viktigt att påpeka att 

konstprojekt har en god effekt. Möjligheter 

bör skapas så att alla kan delta i liknande 

projekt, då detta kan bidra till bättre 

gemenskap mellan vårdare och patienter 

samt en trevligare sjukhusmiljö. 

 

 

 

 

 

Grad II 



  

      

 

Bilaga II:3 

Publikati

onsår 

Land 

Databas 

Författare 

 

Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Vetenskap-

lighet 

2006 

 

U.S.A., 

Canada 

 

Pubmed 

Collie, K.,    

Bottorf, J. L., & 

Long, B. C. 

 

A narrative view of 

art therapy and art 

making by women 

with breast cancer. 

 

Syftet var att få en 

djupare förståelse 

om varför patienter 

med 

bröstcancerdiagnos 

använder 

konstterapi och eget 

konstskapande för 

att tillfredställa 

psykosociala behov, 

fokuserat på 

meningsskapande. 

Studien har använt kvalitativmetod. 

Intervjuer genomfördes som spelades in.  

Fokus låg på att söka mening genom att 

deltagarna fick delge historier genom 

konstskapande. Analyserna genomfördes 

genom att kategorisera intervjuinnehållet. 

För att säkerhet ställa validiteten och 

reliabiliteten hade forskarna hela tiden 

olika fokus och vetenskapliga grundteser 

aktuella vid analysarbetet. Exempel på 

detta är ett teoretiskt tänkande, att metoden 

följde forskningsfrågan, och materialet var 

upprepande och att alla forskare fått fram 

samma svar. Tolv av kvinnorna tog med 

sig egna tavlor för att komma ihåg hur 

konstskapande hjälpte dem igenom deras 

bröstcancer. Från 25 kvinnor som ansökte 

om att få delta i studien inkluderades och 

fullföljde 17 kvinnor i åldern 37-82. De 

andra kom ej med på grund av för sen 

anmälan samt en kvinna fullföljde ej 

studien. Ingen etisk granskning är 

redovisad. 

Studien visade att konstterapi kan hjälpa 

kvinnor igenom bröstcancertiden. 

Konstskapandet skapar mening och 

kvinnorna som deltog i studien kände sig 

värdefulla och unika med hjälp av konsten. 

Konsten frigjorde känslor och genom 

tavlorna kunde deltagarna se sina känslor, 

förstå dem för att sedan lösa sina problem. 

Grad I 



  

      

 

Bilaga II:4 

Publikati

onsår 

Land 

Databas 

Författare 

 

Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Vetenskap-

lighet 

2008 

 

USA 

 

PsycInfo 

Dalebroux, A., 

Goldstein, T. R., & 

Winner, E. 

 

 

Short-term mood 

repair through art-

making: Positive 

emotion is more 

effective than 

venting. 

 

Syftet var att 

undersöka om 

konst/målning 

kunde förbättra 

humöret kortsiktigt. 

Genom två kända 

copingstrategier, få 

utlopp för negativa 

känslor och 

distrahera sig med 

fantasi och positiva 

saker. Man 

jämförde sedan 

dessa två strategier.  

Studien har använt kvantitativmetod. 

Inför testet fick deltagarna gradera sitt 

humör/känsla genom The Affect Grid (en 

tvådimensionell skala som mäter positiv 

känsla eller trevlig mot negativ känsla eller 

otrevligt och extrem upprördhet eller 

vakenhet mot trötthet eller lugn. 

Kombinationen av dessa parametrar får 

forskarna fram olika status i humöret). Ej 

redovisat om etiskt råd har granskat 

studien eller om det finns något bort fall. 

Deltagarna fick se tv-serien ” band of 

brothers” i 3,5 minut. Därefter fyllde 

deltagarna återigen i The Affect Grid och 

fick omedelbart därefter en av följande 

uppgift; Måla de känslor du fick när du såg 

filmklippet eller måla något som gör dig 

glad eller leta rätt på symboler i en viss 

ordning. Efter uppgiften fyllde deltagarna 

återigen i The Affect Grid.  Deltagarna i 

studien var studenter i åldern 18-22 år 

fördelat på 22 män och 53 kvinnor. 

Målning har ingen snabb effekt på humöret 

det vill säga om personen ifråga blir 

upprörd eller förhåller sig lugn. Målning har 

dock effekt på hur personer väljer utgångs 

läge i sitt humör. Det vill säga att personen 

ifråga kan byta ut sitt dåliga humör/känsla 

mot en positiv känsla genom måla på kort 

sikt. Att måla positiva objekt gör att vi kan 

byta ut de negativa känslorna på kort sikt. 

Att måla de känslor som personen i fråga 

känner eller avleda sina känslor genom 

kontroll har en mindre effekt på humöret på 

kort sikt vid jämförelser med att måla 

positiva objekt. 

Grad I 



  

      

Bilaga II:5 

Publikati

onsår 

Land 

Databas 

Författare 

 

Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Vetenskap-

lighet 

2008 

 

Storbritan

nien 

 

Cinahl 

Eades, G., &    

Ager, J.  

 

Time being: 

difficulties in 

integrating arts in 

health. 

Syftet var att 

demonstrera och 

identifiera fördelar 

hos den egna hälsan 

som ett resultat av 

medverkan i 

strukturerade 

kreativa program 

och aktiviteter. Ett 

mål var att 

implementera 

verksamheten i 

primärvården. 

Studien har använt en blandning av 

kvantitativ metod och kvalitativ metod. 

Intervjuer, enkäter och dagböcker 

användes för att samla ihop all data. 

Enkäterna är utformade utifrån IoW 

Primary Care Trust. Studien arbetar med 

två program under perioden Januari 2003 –

Mars 2005, ett hälsoprogram och ett konst 

program för att försöka få in konsten i 

vården. Studien fokuserar både hur 

medlemmarna upplever programmet och 

på programmet i sig. Deltagarna bestod av 

102 personer från 17 års ålder upp till 65 

genomförde programmen. Av dessa 

fullföljde 10 män och 49 kvinnor hela 

programmet. Det var endast 22 personer 

som svarade i uppföljningen efter 6 

månader. Bortfallet beror bland annat på ej 

fullständiga frågeformulär, förvärrat 

sjukdomstillstånd. levnadssituation. 

Inklusionskriterier för studien var 

depression eller ångestdiagnos. Ingen etisk 

granskning är redovisad. 

Studiens båda program visar att de gör att 

hälsan ökar, att de är kostnadseffektiva och 

att hälso- och sjukvårdens förbättringar 

behöver demonstreras. Konst och kreativitet 

i vården är under utveckling och är en 

viktig del av den framtida hälso- och 

sjukvården. 

Grad II 



  

      

Bilaga II:6 

 

 

 

Publikati

onsår 

Land 

Databas 

Författare 

 

Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Vetenskap-

lighet 

2010 

 

Canada 

 

Pubmed 

Hughes, W. G. 

 

Art therapy as a 

healing tool for sub-

fertile women. 

 

Syftet var att 

undersöka hur 

bildterapi kan 

användas som ett 

läkande instrument 

hos kvinnor som 

mår psykiskt dåligt 

över att inte kunna 

bli gravida. 

Studien har använt kvalitativ metod. 

Strukturerade intervjuer genomfördes. 

Analyserna genomfördes genom att 

kategorisera intervjuinnehållet. En 

konstterapeut ledde gruppträffar en gång i 

veckan i åtta veckor innehållande: tre 

patienter, två konstnärer, en läkare och en 

konstterapeut. På träffarna målade 

kvinnorna sina känslor istället för att prata 

om känslorna. Konstterapeuten ställde 

frågor som ”vad väcker infertilitet för 

känslor hos dig?” och kvinnorna fick måla 

av sig sina känslor på tavlor. Kvinnorna 

målade sina styrkor och svagheter. 

Konsten fotograferades och gavs till 

kvinnorna som fick reflektera över sina 

verk de skapat under veckorna studien 

pågick. Deltagarna bestod av 22 kvinnor 

med en medelålder på 35.7 år. Studien var 

etisk godkänd. Inget bortfall är redovisat. 

Att uttrycka sina känslor genom att måla 

tavlor är ett projekt som behöver utforskas 

mer. Bilderna gav läkaren och all personal 

viktig information om patienten. 

Konstskapande var ett tryggt alternativ att 

uttrycka sina känslor istället för med ord.   

Grad II 



  

      

Bilaga II:7 

 

 

 

Publikati

onsår 

Land 

Databas 

Författare 

 

Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Vetenskap-

lighet 

2006 

 

USA 

 

PubMed 

Nainis, N.,      

Paice, J.A.,   

Ratner, J.,      

Wirth, J. H.,       

Lai, J., &         

Shott, S. 

Relieving symptoms 

in cancer: Innovative 

use of art therapy. 

Syftet var att 

undersöka effekter 

av konst - terapi för 

vuxna 

innerliggande 

cancerpatienter i 

samband med 

smärta, ångest och 

andra symtom 

relaterade till 

cancer.  

 

Studien har använt kvasi-experimentell 

design. Intervjuer genomfördes 

innehållande tre frågor om deltagarnas 

upplevelser av projektet. Det användes två 

mätningsinstrument: Edmonton Symptom 

Assesment (ESA) för att mäta smärta och 

illamående (10 gradig numerisk skala) 

samt Spielberger State-Trail Anxiety Index 

(STAI) – används vid mätning av ångest.  

Deltagarna rekryterades från onkologisk 

slutenvård vilka genomgått behandling 

under 4 månader.  

Deltagarna bestod av 113 personer i åldern 

18 år eller äldre med en cancerdiagnos. 

Deltagarna skulle också vara kognitivt 

intakta, kommunicerbara på engelska samt 

en kapacitet att delta i en 1-timmes 

konstterapi. Av dessa fullföljde 50 

patienter studien. Bortfallet blev 55%. 

Ingen etisk granskning är redovisad. 

 

Trots att deltagarna bildade en stor 

varierande studiegrupp med många 

uppfattningar om konst, stor 

åldersspridning, stor spridning i 

utbildningsnivå, etnisk bakgrund, diagnoser 

samt längd av sjukdom, visade sig konsten 

vara lämplig för alla deltagare. 

Studien visade även en svag statistiskt 

signifikant förbättring av illamående (ESA) 

och på ångest eller oro (stai-S), som kan 

bero på låga poäng vid mätning redan vid 

studiens start och sedan lite utrymme för 

förbättringar. Studien dokumenterar även en 

minskning av trötthet hos patienter, lindring 

av symtom av cancer och intresse och 

önskan att fortsätta med terapi. 

 

Grad II 



  

      

Bilaga II:8 

Publikati

onsår 

Land 

Databas 

Författare 

 

Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Vetenskap-

lighet 

2008 

 

Storbritan

nien 

 

PsycInfo 

 

Reynolds, F. 

 

Colour and 

communion: 

Exploring the 

influences of visual 

art-making as a 

leisure activity on 

older women’s 

subjective well-being. 

 

Syftet var att 

undersöka med en 

fenomenologisk 

ansats hur målning 

bidrar till äldre 

kvinnors 

välbefinnande. 

 

 

 

 

 

 

 

Studien har använt kvalitativ metod med 

fenomenologisk analys. Semistrukturerade 

intervjuer genomfördes med en ämnes 

guide som stöd. Intervjuerna genomfördes 

under 1-2timmar och deltagarna hade med 

sig 3-4 fotografier på egna konstverk som 

hjälpte deltagarna att reflektera under 

intervjun över sina känslor. Intervjuerna 

skrevs ner ordagrant. Analysen följde 

riktlinjerna för ”interpretative 

fenomenologisk analys” (IPA) gjord av 

Smith, Jarman och Osborn år 1999, Smith 

och Osborn år 2003. IPA metod analyserar 

specifika och bredare teman den 

detaljrikaste intervjun som grund. Därefter 

analyseras resterade intervjuer och de 

teman som finns förfinas och utvecklas. I 

studien ingick 39 deltagare varav 32 

kvinnliga och 1 manlig deltagare i åldern 

60-86 slutförde studien. Tjugo av 

kvinnorna uppgav att de var friska och 

resterande hade någon typ av kroniska 

besvär exempelvis artros. Studien är etiskt 

granskad. 

Den fenomenologiska studien kom fram till 

liknande teman som tidigare forskning 

visat. Det vill säga att äldre kvinnor målar 

för att de får en upplevelse av att vara 

delaktiga och ha en kontakt med andra 

människor i samhället. Kreativiteten ger 

möjlighet till nya utmaningar och möjlighet 

till ny kunskapsutveckling. Det nya som 

framkommit i denna studie är att det inte 

bara är konstnärer utan även amatörer som 

har detta engagemang i målning på äldre 

dar. Känslan som målning ger upphov till 

upplevs bidra till en stärkt identitet och en 

jämlik status med andra fortfarande 

arbetande personer. De kvinnor som målar 

får därför ett bättre välbefinnande och en 

berikad ålderdom.  

Grad II 



  

      

 

Bilaga II:9 

Publikati

onsår 

Land 

Databas 

Författare 

 

Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Vetenskap-

lighet  

2007 

Storbritan

nien 

 

Psych-

Info 

Reynolds, F., & 

Lim, K. H. 

Contribution of visual 

art-making to the 

subjective well-being 

of women living with 

cancer: A qualitative 

study. 

Syftet var att  

undersöka hur konst 

bidrar till ett ökat 

subjektivt 

välbefinnande trots 

sjukdom. 

Studien har använt kvalitativmetod med en 

fenomenologisk analys. Analysen följde 

riktlinjerna för interpretative 

fenomenologisk analys (IPA) gjord av 

Smith, Jarman och Osborn år 1999. 

Semistrukturerade intervjuer genomfördes 

under 1-2 timmar. Deltagarna fick svara på 

tre frågor: Vilken tillfredsställelse får du 

genom konst? Tror du att ditt konstverk 

har hjälpt dig att uttrycka dina känslor? På 

vilka sätt har ditt konstnärliga arbete hjälpt 

dig att hantera dina hälsoproblem? 

Deltagarna bestod av 12 kvinnliga 

patienter med cancer som diagnostiserades 

ett år före studiens start. Åldern på 

deltagarna var mellan 23-74 år, (de flesta i 

40-50års åldern), 9 av kvinnorna målade 

redan före insjuknandet. Alla deltagare, 

som visade intresse att delta, genomförde 

studien. Studien är etiskt granskad. 

Studien ger en förståelse för hur målning 

kan fungera som fritidssysselsättning 

snarare än formell psykoterapi samt hur 

målningen bidrar till det subjektiva 

välbefinnandet för människor som lever 

med cancer. Meningsfulla aktiviteter som 

målande lindrar stressande upplevelser i 

samband med cancersjukdomen och dess 

behandling. Det förändrade fokus vid 

skapandet av målning avleder patienternas 

upptagenhet av cancerrelaterade rädslor och 

fysiskt obehag. Skapandet genom målning 

bidrog till ett stöd av den personliga 

identiteten, självbilden och sociala 

relationer. 

Även ett ökat välbefinnande upplevs genom 

fokusering på positiva livserfarenheter 

vilket även lindrande  svaghetskänslor 

orsakat av cancersjukdomen. 

 

Grad I 



  

      

 

 

Bilaga II:10 

 

 

Publikati

onsår 

Land 

Databas 

Författare 

 

Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Vetenskap-

lighet 

2008 

 

Storbritan

nien 

 

Psych-

Info 

Reynolds, F.,    

Lim, K. H., & 

Prior, S. 

Narratives of 

therapeutic art-

making in the context 

of marital 

breakdown: older 

women reflect on a 

significant mid-life 

experience. 

Syftet var att 

utforska betydelsen 

av terapeutisk konst 

för kvinnor i 

medelåldern i 

samband med 

äktenskapliga kriser 

och sammanbrott. 

Studien har använt kvalitativ metod. 

Semistrukturerade intervjuer genomfördes 

och varade 1,5- 2 timmar. Intervjuerna 

bandades och skrevs sedan ner.  Analysen 

genomfördes genom att författarna 

analyserade materialet på egen hand för att 

senare jämföras. Deltagarna berättade om 

sina strategier, som användes för att klara 

svåra situationer som utspelades 20 år 

tillbaka i tiden. Berättelser och reflektioner 

över sina beslut att använda konst 

skapande som egen behandling, samt 

skapandets betydelse för beslutfattande i 

deras livskris, som orsakats av skilsmässa.  

Deltagarna bestod av 3 kvinnor i åldern 

65-72 år.  Ett etiskt råd har godkänt 

studien. Alla tre kvinnor genomförde 

studien.  

Interventionen av konst och skapande 

beskrevs som en vändpunkt i deltagarnas 

svåra livssituation. Konst sågs som ett 

komplement till terapi. Att måla upplevdes 

ge ökad uttrycksfullhet vilket upplevdes 

resultera i ökad möjlighet till 

beslutsfattande, att förmedla sig själv 

sammantaget gav konsten en ny självbild. 

Grad II 



  

      

 

Bilaga II:11 

 

 

Publikati

onsår 

Land 

Databas 

Författare 

 

Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Vetenskap-

lighet  

2006 

 

Storbritan

nien 

 

Pubmed 

Reynolds, F., &  

Prior, S. 

The role of art-

making in identity 

maintenance: case 

studies of people 

living with cancer. 

 

Syftet var att förstå 

varför vissa 

människor med 

cancer tar upp 

konstaktivitets 

lektioner och hur 

visuell 

konstskapande i det 

dagliga livet kan 

stödja att identiteten 

bibehålls eller 

rekonstrueras. 

 

Studien har använt kvalitativ metod med 

en fenomenologisk analys för att förstå 

patienters upplevelser att leva med en 

cancersjukdom. Analysen följde 

riktlinjerna för interpretative 

fenomenologisk analys (IPA). Intervjuerna 

var halvstrukturerade diskussioner som 

gjorde att även deltagarna kontrollerade 

materialet.                                    

Deltagarna intervjuades vid flera tillfällen 

som spelades in. Till intervjuerna tog 

deltagarna med sig tavlor som hade en stor 

personlig betydelse, för att fördjupa 

intervjuerna.                                  

Deltagarna bestod av 3 personer: 2 

kvinnor, 47 och 59 år, med diagnosen 

bröstcancer och en man, 51 år, med 

diagnosen mag- och lungcancer. Studien 

var etisk godkänd.  

Konstskapande kan hjälpa patienter med en 

cancerdiagnos att bibehålla en positiv bild/ 

identitet av sig själv utan att vara i förnekan 

om sitt sjukdomstillstånd.  Konsten stärkte 

både den sociala identiteten och den 

personliga identiteten. Relationer skapades 

tack vare gemensamma intressen istället för 

sjukdom. Implikationer till all 

sjukvårdpersonal som arbetar med patienter 

med cancer borde ge möjlighet till 

patienterna att hitta den aktivitet som passar 

den enskilda individen för att stärka den 

positiva identiteten. Detta för att ge 

patienten möjlighet till copingresurser som 

hjälper patienten hantera stressen av att leva 

med cancer.  

Grad I 



  

      

 

Bilaga II:12 

Publikati

onsår 

Land 

Databas 

Författare 

 

 

 

Titel Syfte 

 

 

Metod 

Urval 

 

Slutsats Vetenskap-

lighet 

 

 

2007 

 

Storbritan

nien 

 

Cinahl 

 

 

 

 

 

 

 

Spandler, H.,  

Secker, J.,        

Kent, L.,     

Hacking, S., & 

Shenton, J. 

 

 

 

Catching life; the 

contribution of arts 

initiatives to recovery 

approaches in mental 

health. 

Syftet var att 

undersöka påverkan 

samt 

återhämtningen av 

deltagare i 

konstprojekt för 

personer med 

psykiska besvär. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studien har använt kvalitativ metod genom 

att intervjua deltagarna.  Intervjuerna 

varade 1-1,5 timme, bandades och skrevs 

sedan ner. Frågorna under intervjun 

fokuserade på: förväntningar, förtjänster 

och om det var just målning som var det 

som gjort skillnaden i tillfrisknandet. 

Resultatet analyserades av två oberoende 

forskare, deras resultat jämfördes sedan. 

Deltagarna hade ”fått konst på recept” och 

varit aktiva i sex olika konstprojekt som 

innefatta målning mellan 4 månader upp 

till 5 år innan studiens start.  

 Deltagarna bestod av 34 personer i åldern 

35-78 år med psykiska problem såsom 

depression och ångest. Inget bortfall eller 

om studien är etisk granskad är redovisat. 

Konst/målnings projekt kan vara till hjälp 

för de patienter med psykiska problem som 

hamnat i en spiral av hopplöshet och 

förtvivlan. Deltagarna i detta projekt 

upplevde att konstprojektet hade en 

inverkan på deras återhämtning genom att 

hopplösheten och förtvivlan minskade. 

Dock är det viktigt att ta i beaktning att 

konstprojekt med inriktning på målning inte 

är en universal-lösning för återhämtning. 

Även om många av deltagarna i detta 

projekt ansåg att konst är en viktig del av 

återhämtningen är det viktigt att patienter 

med psykiska problem inte blir tvingade till 

att delta i konstaktiviteter. 

 

Grad II 



  

      

Bilaga II:13 

 

 

 

 

Publikati

onsår 

Land 

Databas 

Författare 

 

Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Vetenskap-

lighet 

2007 

 

Storbritan

nien 

 

Cinahl 

Stickley, T.,      

Hui, A.,      

Morgan, J., & 

Bertram, G. 

Experiences and 

constructions of art: 

A narrative-discourse 

analysis. 

Syftet var att 

studera berättelser 

av patienter med 

psykisk ohälsa, om 

hur de upplever sitt 

engagemang i 

konsten. 

. 

 

 

Studien har använt kvalitativ metod. 

Intervjuer genomfördes och varade i 

1timme, bandades och skrevs sedan ner. 

Deltagarna berättade historier om sitt 

engagemang i konst samt konstens 

betydelse för sina liv. Deltagarna beskrev 

även sina känslor i samband med de 

kreativa uttryck, som användes i samband 

med målandet.  Analysen utformades 

genom att se hur deltagarnas språk 

utformades och vilka värderingar som låg 

bakom det som sagts. Deltagare var 11 

personer som rekryterades från 

konstseminarier för personer med psykisk 

ohälsa. Alla deltagare genomförde studien. 

Studien var etiskt granskad. 

 

Det identifierades personliga och sociala 

fördelar för personer med psykisk ohälsa, 

som deltog i konstseminarier. Deltagarna 

upplevde ökad kraft genom sitt skapande, 

konsten speglade deras känslor och 

inspirerade samt gav mer motivation. 

Målandet upplevdes främja sociala 

kontakter, individualitet och hopp för 

framtiden vilket gav uttryck i en känsla av 

kunna uttrycka sig friare vilket är en viktig 

del i deltagarnas liv. 

 

Grad II 



  

      

 

Bilaga II:14 

 

 

 

 

Publikati

onsår 

Land 

Databas 

Författare 

 

Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Vetenskap-

lighet 

2009 

 

Australie

n 

 

Cinahl 

Van Lith, T., 

Fenner, P., & 

Schofield, M. J. 

 

Toward an 

understanding of how 

art making can 

facilitate mental 

health recovery. 

 

Syftet var att 

utveckla teoretiska 

begrepp kring 

konstskapande som 

en återhämtnings- 

process. 

Studien har använt kvalitativ metod med 

fenomenologisk analys. Analysen följde 

riktlinjerna för interpretative 

fenomenologisk analys (IPA) gjord av 

Smith, Jarman och Osborn år 1999, Smith 

och Osborn år 2003. Halv strukturerade 

intervjuer genomfördes. Intervjuerna 

fokuserade på att nå deltagarnas egna 

erfarenheter med konstaktiviteter. 

Intervjuerna spelades in. Studien gjordes 

på två av Australiens största psykosociala 

rehabiliteringscentran. Deltagare var 3 

kvinnliga konstintresserade. Deltagarna 

var konsttränade och en arbetade som 

konstterapeut. Studien var etisk godkänd. 

Inga bortfall finns i studien. 

Konstaktiviteter skapar bättre kontakt med 

andra samtidigt som den hjälper 

återhämtningsprocessen på ett innovativt 

sätt som stärker patientens empowerment. 

Studien ses ur ett professionellt perspektiv 

och syftar enbart på en psykosocial 

återhämtning. 

Grad I 



  

      

Bilaga II:15 

Publikati

onsår 

Land 

Databas 

Författare 

 

 

 

Titel Syfte 

 

 

Metod 

Urval 

 

Slutsats Vetenskap-

lighet 

 

 

2008 

 

Nederlän

derna 

 

Cinahl 

 

Visser, A., &  Op 

`T Hoog, M. 

 

Education of  creative 

art therapy to cancer 

patients: Evalution 

and effects. 

 

Syftet var att 

utvärdera ett konst- 

projekt ur ett 

patientperspektiv. 

 

Studien har använt kvantitativ metod 

genom använda frågeformulär inför och 

efter studien. En psykiatriker genomförde 

intagningen till projektet med en djupare 

utfrågning. Olika standardformulär såsom 

European Oraganization for Research and 

Treatment of cancer (EORTC) har 

utformat samt Profile of mood state 

(POMS)  (En 5 gradig skala som mäter 

bland annat ångest, depression, spänning 

och aggressivitet) användes för att 

utvärdera deltagarnas livskvalitet. Efter 

projektet användes även ett anpassat Client 

Satisfaction Questionnarie för att utvärdera 

deltagarnas egna målsättningar samt 

organisationen runt projektet. 

Deltagare var 39 patienter med en cancer 

diagnos. Bortfallet var 4 patienter på grund 

av försämrat sjukdomstillstånd. I studien 

deltog 1man resterande var kvinnor. 

Ingen etisk granskning är redovisad.  

Slutsatsen var att projektet gav deltagarna 

en möjlighet att förbättra sina 

copingstrategier genom att uttrycka sig 

kreativt. Projektet svarade upp mot 

deltagarnas förväntningar och deras behov 

av att uttrycka sig, upptäcka nya känslor 

samt handskas med sina egna känslor. 

Grad II 



  

      

 


