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Abstrakt
Arbetsterapeuter inom psykiatrin använder i stor utsträckning bild 
som terapeutiskt medel i behandlingen. Trots detta finns begränsat 
med forskning om ämnet. Syftet med denna studie var att identifiera 
arbetsterapeuters erfarenheter av verksamma komponenter hos bild 
som terapeutiskt medel. Intervjuer har gjorts med arbetsterapeuter 
inom psykiatrisk verksamhet som använt bild inom behandlingen i 
minst ett år. Intervjuerna har byggt på att informanterna fått berätta 
om ett patientfall där bilden varit ett lyckat inslag i behandlingen. 
För att få mer information om varför arbetsterapeuter väljer att 
använda bild i behandlingen ställdes även två mer specifika 
följdfrågor. Frågorna var vilken vetenskaplig ansats informanterna 
baserade sin användning av bilden på samt vilket syfte de har med att 
använda det. Resultatet visar att det finns fem verksamma 
komponenter hos bild som terapeutiskt medel – Bilden förmedlar 
känslor, är ett alternativt språk, tillvaratar resurser, ger strategier och 
ett tidsperspektiv. Komponenterna i sin tur ger patienten en identitet, 
motiverar och gör denne delaktig i behandlingen. Informanterna är 
överens om att bilden är verksamt att använda inom psykiatrin och 
den vetenskapliga ansatsen varierar mellan arbetsterapeuterna. 

Sökord: Bildterapi – arbetsterapi – psykiatri – kreativa aktiviteter  



Arbetsterapeuter verksamma inom psykiatrin använder i relativt stor utsträckning bild som 
terapeutiskt medel, trots att forskning om bild som terapeutiskt medel är mycket begränsad. 
Den forskning som finns är i liten skala riktad mot arbetsterapeuters användande av bild i 
behandling. Intentionen med denna studie är att undersöka vilka verksamma komponenter 
bild har som terapeutiskt medel som gör att arbetsterapeuter inom psykiatrin väljer det som en 
del i behandlingen. Genom arbetet kommer begreppet verksamma komponenter att användas 
och innebär de delar hos bild som terapeutiskt medel som gör behandlingen verksam.   
Förhoppningen är att genom detta arbete få mer kunskap om bild som terapeutiskt medel ur 
ett arbetsterapeutiskt perspektiv, samt beskriva orsaken till varför arbetsterapeuter väljer att 
använda bild i så stor utsträckning.    

Arbetsterapi har en lång och riklig historia av arbetsterapeutens roll och funktion inom det 
psykosociala området. Tidiga arbetsterapeutiska tankar från moral treatment betonade att 
mental sjukdom var en reaktion på omgivningen och en oorganiserad balans eller rytm inom 
människan, istället för en sjukdom orsakad av någon bakterie eller skada. Behandlingens 
principer var att aktiviteter skulle väcka intresse, mod och förtroende genom aktivitetens 
kvalitet och terapeutens färdigheter och intresse av aktiviteten. Terapin skulle fokusera på 
hälsa istället för ohälsa och arbetsterapi var ett vårdprogram som skulle organisera personens 
dagliga aktiviteter (Barris, Kielhofner & Hawkins Watts, 1988). Inom psykiatrin finns idag 
många olika områden där arbetsterapeuter är verksamma för att hjälpa klienter att organisera 
dagliga aktiviteter genom arbetsterapi. Exempel på sådana arbetsplatser är akutpsykiatriska 
avdelningar, dagcentra, särskilda boenden och rehabiliteringsavdelningar (Creek, 1997). 
Rehabilitering av psykiskt funktionshindrade människor är en fortlöpande process som riktar 
sig mot den enskildes funktionsförmåga och mot målet att återställa den sociala kompetensen 
(Alenfelt, 1999).     

En grundläggande tanke inom arbetsterapi som profession är att människor behöver kreativa, 
produktiva och lekfulla sysselsättningar och mår bra genom att utöva dem. Det mänskliga 
behovet ses som både biologiskt och psykologiskt. Delaktighet i en viss aktivitet ger individen 
tillfredsställelse, utveckling av kapaciteter som tränas och självförverkligande. Både 
biologiskt och psykologiskt välmående är beroende av delaktighet i aktiviteter (Kielhofner, 
1997). Occupational science är en akademisk disciplin vars syfte är att tillföra kunskap om 
aktiviteters form, funktion och mening av det mänskliga aktivitetsutförandet (Zemke & Clark, 
1996). Aktivitetens form fokuserar på den aspekten av aktiviteten som är direkt observerbar. 
Nelson (1995) definierar aktivitetens form som sammansättningen av objektiva fysiska och 
sociokulturella omständigheter som påverkar hans eller hennes aktivitetsutförande.                  
Aktivitetens funktion beskrivs av Neistadt och Crepeau (1998) som att engagemang i 
aktiviteter har ett samband med hälsa, kognitiva funktioner och subjektivt välmående. Det 
beskrivs vidare att både betalt och obetalt produktivt arbete har samband med både fysiskt och 
psykiskt välmående. Den tredje aspekten är meningen med aktiviteter. Människor upplever 
aktiviteter som viktiga när de är meningsfulla i sitt sammanhang, de är också meningsfulla för 
människan för att de utgör projekt genom vilka människan kan uttrycka sina känslor (Neistadt 
& Crepeau, 1998). Fisher (1998) beskriver begreppet terapeutiska aktiviteter. Karaktäristiskt 



för terapeutiska aktiviteter är att patienten aktivt deltar i en aktivitet. Dessa aktiviteter upplevs 
som meningsfulla för patienten som utför dem, samt att man har ett syfte med att utföra dem. 
Fisher (1998) framhåller även att aktiviteten i så stor grad som möjligt ska utföras i miljöer 
som är naturliga för aktiviteten, samt att aktiviteten ska utföras med verkliga objekt i en 
verklig miljö.        

Kielhofner (1997) beskriver hur synen på aktivitet varierat över tid. Han kallar detta för 
paradigmskiften och utgår från moral treatment som ett preparadigm varifrån professionen 
arbetsterapi skapats. Som ett resultat av detta tidiga paradigm blev arbetsterapeuters 
identifierade genom att understryka vikten av aktiviteter i människors liv och användningen 
av aktiviteter som en återställande kraft. Under den senare delen av 1940- talet och 1950- talet 
blev professionen kritiserad för att inte vara tillräckligt vetenskaplig av läkarkåren. Kritiken 
gjorde att det mekanistiska paradigmet började ta form. Det fokus som tidigare funnits på 
aktiviteternas funktion började få allt mindre plats inom professionen. Under 1980- och 1990 
talen har dock ett nytt paradigm börjat växa fram där aktiviteter åter fått en central roll i 
arbetsterapin. Kielhofner (1997) menar att dessa paradigmskiften är något som händer då 
krafter utifrån påverkar en profession och förändrar dess tankar om olika företeelser.    

Arbetsterapeuter har tillgång till en mängd olika aktiviteter som kan användas till klienter för 
att nå terapeutiska mål. Aktiviteter som varierat i popularitet under åren men som idag har en 
viktig roll inom terapin, är kreativa aktiviteter. Arbetsterapeuter har möjligheten att välja den 
kreativa aktiviteten som passar bäst för att nå målen för en speciell klient (Creek, 1997). 
Kreativitet definieras av Cynkin och Robinson (1990) som skapande eller produktiv. Kreativa 
aktiviteter kan därför definieras som aktiviteter som uppkommer från individens tankar eller 
fantasi och/eller som får saker att hända och/eller är konstruktiva och endera skapande eller 
produktivt. Hagedorn (1995) beskriver att synen på kreativitet inom arbetsterapi har 
förändrats under åren. Vid 1900- talets början tog konst- och hantverksrörelsen form. Med 
den kom tankar om hur kreativitet kan användas för att inrikta sej mot individens problem, 
såväl sociala som kulturella. Konst- och hantverksrörelsen uppkom i England men spred sej 
till Förenta staterna som en reaktion mot den kulturella alieneringen och demoraliserade 
effekter som följde med industrialiseringen. Tron att kreativt arbete kan återskapa en persons 
självkänsla och mening var starkt förespråkat av tre läkare som integrerade det humanistiska 
värdet av konst- och hantverksrörelsen med den medicinska allt mer vetenskapliga världs-
bilden (Neistadt & Crepeau, 1998). Tiden för konst- och hantverksrörelsens uppkomst 
stämmer överens med tidpunkten då, vad Kielhofner (1997) benämner, arbetsterapins 
aktivitetsparadigm tog form.       

Användandet av kreativitet inom fysisk rehabilitering har idag fått stiga åt sidan för 
funktionsinriktat arbete, men inom den psykiatriska vården används kreativa aktiviteter i 
betydligt större utsträckning för att möjliggöra för individen att nå insikter om dennes 
situation. Kreativitet är en förmåga som kan utvecklas, en del människor har en större kreativ 
potential än andra men alla har förmågan att bli kreativa till en viss grad. När en individ 
upplever svårigheter som följd av en sjukdom eller funktionsnedsättning, kan dennes sätt att 
tänka och agera kreativt påverka hur problemen hanteras och förbättra förmågan att finna 
lösningar. Kreativiteten blir som följd av detta en viktig aspekt av vilken arbetsterapeutisk 
intervention som helst. Det finns också en mängd av interventioner vars syfte är att engagera 



klientens kreativa potential, ett exempel på en sådan är bild (Creek, 1997). Enligt Hagedorn 
(1995) är den kreativa processen viktigare än vad slutprodukten blir och de kreativa 
aktiviteterna möjliggör för individen att nå insikter om sin situation. 

I Sverige har bildterapin vuxit fram sedan slutet av 60-talet. Det var en brokig samling av 
konstnärer, teckningslärare, arbetsterapeuter och psykologer som satte igång med att arbeta 
bildterapeutiskt, främst på psykiatriska sjukhus runt om i landet. Enligt Grönlund, Alm & 
Hammarlund (1999) har det visat sig möjligt att arbeta bildterapeutiskt utifrån olika 
teoribildningar, mycket beroende på bildterapins icke verbala karaktär. Ordet blir inte det 
primära. De menar att det kanske är anledningen till att det fortfarande saknas en 
genomgående teoretisk modell i det som skrivits speciellt om bildterapi. Definitionen av 
bildterapi lyder enligt Svenska föreningen för bildterapi som följande: 
Bildterapi är en konstnärlig terapiform som omfattar och integrerar konst och psykoterapi. 
Den som går i bildterapi målar bilder där det egna personliga uttrycket i bilden och dess 
innehåll är betydelsefullt. Bilden som uttrycksmedel är symboliskt, mångtydigt och komplex. 
Den speglar vårt medvetna jag och vår omedvetna inre värld. I bild förmedlar vi vår 
personliga historia, men också stundens känsla. I bilder finner vi ett språk då orden saknas 
eller känns otillräckliga. Känslor och upplevelser ges ett uttryck som så småningom länkas till 
det verbala språket (Grönlund et al, 1999). 
       Ovan beskrivs begreppet bildterapi men enligt Lloyd och Papas (1999) har de senare 
rapporterna om användningen av bild understrukit skillnaden mellan bildterapi och att 
använda bild som terapeutiskt medel. Att använda bild som terapeutiskt medel innebär att 
man fokuserar på värdet av aktiviteten och hur den främjar kommunikationen.   

Vid artikelsökning har framkommit att forskning om bildterapi finns i ganska stor 
utsträckning, däremot är den arbetsterapeutiska forskningen om bild som terapeutiskt medel 
mycket begränsad (Lloyd & Papas, 1999; Thompson & Blair, 1998; Busuttil, 1990;). Den 
forskning som finns fokuserar på behandlingens effekter på speciella diagnoser och då främst 
ätstörningar (Conroy, McDonnell & Swinney, 1986; Harries, 1992; Wolf, Willmuth & 
Watkins, 1986; Peloquin, 1995; Martin, 1991). Av de studier som är gjorda är de flesta 
framför allt från 1980- och början av 1990- talet. Vid litteratursökning har endast några få 
studier kunnat hittas från det senaste decenniet. Trots det används bild som terapeutiskt medel 
ganska frekvent av arbetsterapeuter inom den psykiatriska behandlingen.

Arbetsterapeuters användande av bild som terapeutiskt medel är ett område som är på ett 
tidigt stadium när det gäller den vetenskapliga forskningen. Lloyd och Papas (1999) anser att 
forskningen därför måste riktas mot varför arbetsterapeuter använder bild som terapeutiskt 
medel, dess effektivitet att få fram information om klienten och dess effektivitet att främja 
kommunikation. I deras forskningsöversikt har de dragit de slutsatser att äldre studier 
fokuserar på den psykodynamiska aspekten av bild och utvecklingen av projicerande tekniker. 
Senare studier framhåller användningen av bild, utvecklingen av terapeutiska relationer, 
självmedvetenhet och kommunikation. Utifrån det faktum att bild är ett terapeutiskt medel 
som används ofta av arbetsterapeuter är vidare forskning motiverad. Det som vore av intresse 



att studera är vilka verksamma komponenter bild har som terapeutiskt medel.
       Eftersom det finns lite forskning om ämnet och inga studier riktade mot varför 
arbetsterapeuter använder bild i behandling, är det av intresse att studera detta område. Syftet 
med denna studie är att identifiera arbetsterapeuters erfarenheter av verksamma komponenter 
vid användande av bild som terapeutiskt medel av arbetsterapeuter.

METOD
Design
En kvalitativ ansats har valts till denna studie för att fånga erfarenheter av bilden som 
terapeutiskt medel hos arbetsterapeuter. Kvalitativ forskning fokuserar på den levda 
erfarenheten och på tolkningen och meningen som människor förknippar den med (Holloway 
& Wheeler, 1996). Intervjuer har använts som datainsamlingsmetod. Vid intervjuerna har 
informanterna ombetts att berätta om ett patientfall där de känt att de nått ett lyckat resultat 
genom att använda bild i behandlingen. Att berätta om ett patientfall beskriver Mattingly och 
Fleming (1994) som therapeutic storytelling. Enligt Mattingly och Fleming (1994) kan man 
använda berättande och narrativa analyser som ett sätt att hjälpa terapeuter att reflektera över 
deras eget arbete. I en studie förklarar Mattingly (1991) att när vi använder narrativt 
resonemang försöker vi förstå ett speciellt fall. Narrativt tänkande är vårt primära sätt att få en 
bild av mänskliga erfarenheter. Intervjuerna i denna studie har varit ostrukturerade och öppna, 
vilket även gett möjlighet att ställa följdfrågor. För att få svar på de frågeställningar studien 
ska bygga på har intervjun konstrueras så att informanten genom frågorna får möjlighet att 
berätta om sina erfarenheter av att använda bild som terapeutiskt medel. Intervjuerna har 
inletts med att informanterna har fått berätta om patientfallen, efter det har ytterligare två mer 
specifika frågor ställts för att fånga mer information om varför de väljer att använda bilden i 
behandlingen. Åtta patientfall ligger till grund för studiens resultat. Några av informanterna 
har berättat om fler patientfall än ett för att författaren skulle få en större mängd information 
som underlag till studien. Sammanlagt har fem intervjuer utförts och intervjuerna har tagit 
mellan 30- 60 minuter att genomföra.

De frågeställningar intervjun har behandlat är:
 Kan du berätta om en patient du haft där bilden varit ett lyckat inslag i behandlingen.
 I vilket syfte använde du bilden i behandlingen?
 Vilken/ vilka teorier baserade du ditt arbete med bilden på?

Urval
Informanterna till studien är verksamma inom psykiatrisk verksamhet i två speciellt utvalda 
län i Sverige. De kriterier informanterna har uppfyllt är att de är arbetsterapeuter som arbetat 
minst ett år med att använda bild som terapeutiskt medel. Arbetet ska ha ägt rum som 
behandling av patienter inom psykiatrisk verksamhet. Skälet till dessa urvalskriterier beror på 
att studien är uppbyggd på arbetsterapeuters berättelser om att arbeta med bild och författaren 
har då velat ha informanter som har denna erfarenhet. De arbetsterapeuter som har intervjuats 
har erfarenheter av arbete med klienter där bilden varit ett lyckat inslag i behandlingen. Bild 
används mycket inom psykiatrin och därför är detta ett relevant område att använda till 
studien. Sammanlagt 12 förfrågningar skickades ut varav fem av de tillfrågade tackade ja till 
att delta i studien. Författaren har inte erfarit något bortfall på så sätt att någon informant 
avstått från att delta efter att först ha tackat ja.   



Procedur 
Brev med förfrågningar om att delta i studien har till att börja med att skickats ut till fyra 
psykiatriska arbetsterapienheter. I brevet (Bilaga 1) har syftet med studien förklarats och de 
etiska aspekterna framkommit. Några veckor efter att brevet skickats ut har telefonkontakt 
tagits för att kontrollera hur många arbetsterapeuter som var intresserade att delta i studien. 
Syftet var att ge de tillfrågade arbetsterapeuterna betänketid innan de bestämde sig för att 
delta eller inte. Meningen har varit att personligen träffa de arbetsterapeuter som valt att delta 
för att göra intervjuerna. Eftersom det varit svårt att få tag på informanter till studien har även 
en telefonintervju utförts. På grund av detta har ytterligare kontakt tagits med en psykiatrisk 
arbetsterapienhet för att få ihop ett större antal patientfall att basera studiens resultat på. 
Denna informant har kontaktats per telefon med förfrågan om att delta. När informanterna 
gett sitt godkännande till att delta i studien, har tid och plats för intervjun bestämts 
tillsammans med arbetsterapeuten. Telefonintervjun utfördes därför att författaren inte kunde 
träffa informanten personligen på grund av avståndet. De fyra intervjuer som inte skett per 
telefon har utförts på de arbetsterapiavdelningar där arbetsterapeuterna arbetat. Intervjuerna 
har spelats in på band och sedan skrivits ned ordagrant på papper.      

Analys
Syftet med den kvalitativa forskningsintervjun är att beskriva och få en förståelse av de 
erfarenheter som förekommer i intervjupersonens livsvärld. Efter att intervjuerna blivit 
utförda och nedskrivna har författaren analyserat materialet genom kvalitativ 
innehållsanalys enligt Patton (1990). I en innehållsanalys identifieras, kodas och 
kategoriseras viktiga mönster i data utifrån studiens syfte och frågeställning (Patton, 
1990). Författaren har läst de utskrivna intervjuerna ingående för att bli bekant med 
innehållet i dem. Eftersom studiens syfte är att få fram arbetsterapeuters erfarenheter 
av verksamma komponenter hos bild som terapeutiskt medel, har de utskrivna 
intervjuerna analyserats genom att koda de identifierade komponenterna. Exempel på 
koder som gått att finna är tydliggöra känslor, sortera tankar, insikt och skapa process. 
Genom att jämföra likheter och skillnader har dessa koder sedan satts samman till 
kategorier genom att först blivit nedskrivna på papper. Från början kunde koderna 
organiseras i flera olika kategorier och efter att ha sorterat koderna ytterligare återstod 
till slut fem kategorier. Resultatet av studien kommer att presenteras utifrån 
kategorierna som framkommit under analysarbetet. För att stärka studiens reliabilitet 
har både författaren och handledaren läst intervjuerna och sett över de kategorier som 
författaren kommit fram till vid analysarbetet. Författarens och handledarens 
kategorier har sedan jämförts för att identifiera likheter och skillnader och en 
samstämmighet kunde hittas. Innehållet i de utförda intervjuerna har kunnat 
sammanfattas i följande fem kategorier: Bilden förmedlar känslor, Bilden är ett 
alternativt språk, Genom bilden tillvaratas resurser, Bilden ger strategier och Bilden 
ger ett tidsperspektiv.  



Etiska reflektioner
Informanterna har informerats om att studien är frivillig och att de haft rätt att avbryta 
deltagandet när de vill. Konfidentialitet har utlovats dvs. endast författaren vet vem som 
lämnat den insamlade data. De har också fått veta att all insamlad data kommer att förstöras 
efter bearbetning. Det inspelade materialet har raderats och de nedskrivna intervjuerna har 
förstörts, även detta för att ta konfidentialiteten i beaktande. Författaren har inte avslöjat i 
vilka län studien har ägt rum eftersom antalet arbetsterapeuter som uppfyller urvalskriterierna 
där är begränsat. I resultatet har eventuella namn och platser fingerats för att försäkra sig om 
att varken arbetsterapeuter eller patienter ska kunna identifieras. Författarens avsikt är att 
studien ska leda till ökad kunskap inom området samt att understryka vikten av att basera sitt 
arbete på en vetenskaplig grund.

RESULTAT

I analysen framkommer att de intervjuade arbetsterapeuterna genomgående är överens om att 
bilden är ett bra terapeutiskt medel. De använder bilden som en självklar intervention inom 
psykiatrin och kan anpassa behandlingen utifrån den patient som behandlas. Resultatet 
presenteras i de fem kategorier som analysen ledde fram till. Kategorierna är de verksamma 
komponenterna hos bild som gör att arbetsterapeuter väljer att använda det som en del i 
behandlingen av patienter inom psykiatrin. De två följdfrågorna som ingick i intervjun var att 
beskriva vilket syfte man har med att använda bild i behandlingen samt vilken vetenskaplig 
grund man har för sitt arbete. I resultatet behandlas dessa två frågeställningar på så sätt att de 
syften som arbetsterapeuterna har med att använda bild har placerats under den kategori där 
de passar in. Under de kategorier där en tydlig koppling till teorier och modeller finns, 
redovisas dessa under respektive kategori.

1. Bilden förmedlar känslor
Genom bilden placeras känslorna på papper och det kan hjälpa patienter med olika typer av 
problematik. En del kan ha svårt för att sätta ord på sina känslor och då är bilden ett medel för 
att verbalt kunna förmedla dessa. Syftet är att bilden tydliggör känslan vilket möjliggör för 
patienten att reflektera över dem och förstå dem. En del patienter behöver hjälp med att 
hantera besvärande känslor och tankar. Att måla kan hjälpa till att sortera både tankar och 
känslor vilket gör dem lättare att hantera eftersom de blir konkreta. 
       Informanterna beskriver att bilden kan vara ett funktionellt sätt att ge patienten alternativa 
tankesätt genom det resonemang man kan föra utifrån denna. En informant beskriver det på   
följande sätt: 
       
             ”En känsla är aldrig fel. Om jag målar en känsla över en situation så 

kommer den känslan någonstans ifrån, en tanke. Och utifrån den tanken 
bilda en känsla och handla utifrån den på något sätt. Utifrån bilden kan 
man reflektera om tanken som ger en viss känsla var rätt eller var det en 
dysfunktionell tanke som låg bakom. Och hur handlade jag utifrån detta”.                   

      
För patienter som gått i långvarig samtalsterapi är bilden ett sätt att tystna och istället måla för 
att förmedla tankarna och känslorna. En del patienter har svårt för att tala om sej själv och 
sina känslor. Att tala utifrån bilden kan underlätta för dem att sätta ord på sina tankar och 



funderingar. För andra kan bilden vara en läkande del i ett sorgearbete och en strategi för att 
kunna hantera det som hänt.
Informanterna beskriver att de använder kognitiva teorier i arbetet och tycker att det 
tankesättet är lämplig att utgå ifrån då man väljer att använda bild i behandlingen. De menar 
att de bygger den kognitiva behandlingen på att måla för att förmedla en känsla och det i sin 
tur involverar även tankar om dessa känslor. Vidare beskriver de att när man applicerat 
känslan på papper finns ett underlag för ett resonemang om tankarna som finns förknippade 
med känslan. Syftet med det kognitiva tankesättet är enligt de intervjuade arbetsterapeuterna 
att koppla ihop tankar och känslor med beteende. Att komma i kontakt med tankarna och 
känslorna genom bilden ger patienten en förståelse om varför denne beter sej som han gör. Att 
arbeta kognitivt med bild innebär enligt informanterna att terapeuten via frågor låter 
patienterna komma fram till svar som de själva har.   

2. Bilden är  ett alternativt språk
Bilden beskrivs som en icke verbal behandling som fungerar som ett komplement till annan 
behandling som medicinering och samtalsterapi. Själva processen är ordlös och resonemanget 
för man utifrån bilderna. Bilden går inte att manipulera och inte heller att bortförklara. Det 
man talar om finns på papper och bilden blir ett alternativt sätt att uttrycka sej på. Något som 
beskrivs som verksamt i behandlingen är teman, färger och symboler. 
       Temat är något som terapeuten bestämmer. Tre vanliga grundteman är trädet, huset och 
måla sej själv. Utifrån dessa grundteman kan också detaljbilder göras, syftet med de är att gå 
djupare in på en specifik del av patientens livsvärld och få denne att uttrycka denna del på ett 
alternativt sätt. Det finns också andra teman som terapeuten kan välja vid arbete med en 
speciell patientgrupp, exempel på sådana teman är automatiska tankar som verkar effektivt på 
fobi- och ångestpatienter samt så kallade ”märken” som används till psykospatienter.
       Informanterna uttrycker att färgerna tycks ha en speciell betydelse för patienterna och 
tolkningen av dessa kan skilja sej mycket mellan olika personer. Ett exempel på det är färgen 
svart, en del tolkar den som sorg, skräck och ångest medan andra patienter tycker att det är en 
varm och trygg färg. Strukturen på terapin kan förändras genom färgerna genom att 
terapeuten väljer lämpliga material till speciella patientgrupper.  
       När det gäller symbolerna är det patientens egna symboler som har en viss mening för 
denne. Exempel på symboler kan vara spiraler och tunnlar som ofta målas av personer som 
lider av depression och ångest. Något annat som är möjligt när man använder bilden är att 
utföra symbolhandlingar. Att genom bilden utföra ett symboliskt mord, en återförening eller 
en pånyttfödelse kan vara en del i den läkande processen. Att gestalta händelser i ens liv kan 
också vara ett sätt att hantera dem på. 
       Syftet med tema, färger och symboler är att det ska ha en speciell betydelse för patienten 
som han själv får hitta, och inte att terapeuten ska gå in och tolka och analysera. En informant 
beskriver det på följande sätt: 
       
             ”Om man ser färger och symboler så vet man hur man själv upplever dem 

och på så sätt har patienterna sina egna upplevelser. Och det är så att när 
man har en patient i bild så blir det vad denne målar och skapar som blir 



den rätta vägen. Så man ska aldrig gå in och rätta betydelsen av vad som 
målas för att då får man ju inte följa processerna som sker…”

 
Informanterna menar att här finns skillnaderna mellan att använda bild som terapeutiskt medel 
och bildterapi. I bildterapin har olika symboler en betydelse som terapeuten går in och tolkar 
och analyserar. För detta krävs speciell utbildning och de flesta av informanterna har inte 
denna utbildning, de pratar i stället om patientens egna sanningar. Det är inte terapeuten som 
sätter facit, det gör patienten själv. Det är patienten som själv tolkar och analyserar det han 
har målat, terapeuten finns där som ett stöd för att hjälpa patienten på rätt väg. 

3. Genom bilden tillvaratas resurser
Bilden beskrivs av informanterna som ett medel som kan tillvarata patientens egna resurser. 
Genom intresse för aktiviteten ökar motivationen och den egna drivkraften hos patienten 
främjas. På så sätt kan patientens delaktighet i behandlingen öka. Bilden kan vara ett medel 
för att locka fram resurser, exempelvis intresse och motivation, hos en inaktiv patient. Även 
koncentration kan framkallas genom att aktivera en patient med bild. 
       I många av informanternas berättelser finns beskrivningar av patienter som tyckt om att 
måla och att intresset tillvaratagits genom att låta patienten göra detta. Många av patienterna i 
berättelserna har varit duktiga att teckna och måla och det kan vara för att de varit vana att 
utföra de aktiviteterna. En av informanterna säger:  
              
              ”En del har väldigt mycket resurser i sej själv och tar man ifrån dem det, 

vilket inte är så svårt för de är ju väldigt hjälpsökande människor som 
gärna förlitar sej på andra. Tar man ifrån dem den egna initiativkraften och 
sin egen tro på sej själv så blir de så himla beroende av en. Ja, då kan de gå 
i terapi som Woody Allen, så det ska man vara försiktig med. När man 
jobbar med bilder så ger man dem bara ett verktyg, själv är man fullständigt 
oviktig. Man är bara där med sitt tema som man ger dem och sedan är de 
totalt koncentrerade på sitt arbete. Och när man har arbetsterapins 
tankegångar i botten så passar det väldigt bra eftersom det patienten som är 
den aktiva”.  

       
Men även för patienter som inte är vana att måla eller har konstnärliga talanger kan resurser 
tillvaratas. Att ha en vilja att förändra sin situation är en resurs som kan tillvaratas genom 
behandlingen och då spelar det ingen roll om man är duktig på att måla eftersom det ändå är 
ett sätt att kunna uttrycka sej på. 

Gary Kielhofners Model of human occupation är den modell som flera av informanterna tar 
stöd i då de använder bild i behandlingen. I synnerhet är det hur han beskriver vilja och vanor 
som de intervjuade arbetsterapeuterna tar fasta på. Hur systemen i människan samarbetar och 
påverkar varandra. Det visar sej att patientens vana att måla gör bilden till ett effektivt sätt att 
tillvarata dennes resurser. Många av de patientfall som intervjuerna gett handlar om patienter 
som varit vana att måla. De beskriver också att viljan som patienten har verkar effektivt på 
behandlingen.  



4. Bilden ger strategier
Det finns många olika syften med att använda bild i behandlingen av patienter inom 
psykiatrin. Man kan inte säga att det finns ett generellt syfte som kan appliceras på alla utan 
varje patient är unik och därmed även syftet. Däremot beskrivs att vissa återkommande syften 
förekommer och då speciellt knutet till specifika patientgrupper. 
       Ett syfte som gäller för många är att hjälpa patienten att hjälpa sej själv genom att hitta 
nya strategier för att utföra aktiviteter såsom social samvaro och dagliga aktiviteter samt att få 
självkännedom. Att hitta en väg ut ur sjukdomen och ge patienten kunskaper om sej själv för 
att kunna hantera sina problem på ett funktionellt sätt. En viktig aspekt är att patienten kan 
lära sej tecknen för sin sjukdom och strategier för att kunna ta tag i dem innan det gått för 
långt. 
       Bilden är också ett bra medel för att nå patienten på olika sätt, det kan vara både verbalt 
och känslomässigt. Många av arbetsterapeuterna använder bilden även i grupp och menar att 
syftet blir lite annorlunda än när man är ensam med patienten. Vid bild i grupp kan patienter 
utbyta tankar för att jämföra sina egna tankar med andras och det är bra för personer som är 
mycket låsta vid sina tankesätt. Samtalen blir mindre personliga än vid enskild behandling då 
man går in mer på djupet och patienten vågar öppna sej. 
       För psykospatienter som tenderar att bli gränslösa kan strukturen på bildsessionerna ha en 
betydande del i behandlingen. Eftersom de behöver begränsas kan en mycket styrd 
behandling vara lämplig vad gäller val av material och tid. En psykos kan förhindras genom 
att via bilden begränsa patienten. För en djupt deprimerad patient kan bilden fungera 
jagstärkande och som en väckare. En nästintill kataton patient kan genom bilden komma 
igång och få fart på känslorna för att finna en strategi att bearbeta dem. 
       Ett annat sätt som bild kan användas på är hemuppgifter. Syftet är att patienten får måla 
för minnet då tankar, känslor och situationer dyker upp och ta med bilderna till terapeuten. Att 
på så sätt ha mycket bilder gör att det går att jämföra hur man handlat i olika situationer och 
vilket som varit effektivt. Utifrån detta kan strategier växa fram som är patientens egna.    
       
Arbetsterapeutiska teorier har i detta fall stor betydelse. En informant säger: 
       
            ”Fördelen med att ha den arbetsterapeutiska grunden, är att jag vet vad jag 

kan göra med informationen vi får genom bilden. Vi konstaterar inte bara 
att det är så. Utan min arbetsterapeutiska utbildning hade jag inte kunna 
använda bilden på det sätt jag gör nu”.          

       
Det visar sej att för att hjälpa patienter hitta nya strategier för att utföra aktiviteter, 
använder en del av arbetsterapeuterna neuropsykologiska teorier vid bildarbetet. Vad 
som kommit fram vid flera intervjuer är att man använder bilden för att aktivera den 
högra hjärnhalvan och syftet med det är att stimulera till problemlösning. De menar att 
om höger hjärnhalva är aktiv vid målandet så kommer även problemlösningsförmågan 
att bli bättre på sikt och därmed patientens förmåga att finna nya strategier. 



5. Bilden ger ett tidsperspektiv
De flesta patienter som har använt bild i en längre behandling kan se en förändring av 
bilderna de målat. Informanterna talar om en process som är patientens egen eftersom det är 
patienten själv som styr den utifrån den nivå som han eller hon är på. Processen ger ett 
tidsperspektiv över hur det såg ut förut, hur det ser ut nu och hur det kommer att se ut i 
framtiden. Det blir patienten som själv väljer vilken väg som ska tas för att bli frisk, 
terapeuten finns där med det terapeutiska medlet – bilden. 
       Att ha en utvärdering efter behandlingen är något som de flesta av informanterna tar upp. 
Syftet med det är att patienten ska kunna se hur bilderna förändrats utifrån hur de mått och 
oftast är den förändringen positiv. Den synliga förändringen skapar en historia som gör att 
patienten ser något bra i bilden och skillnaden mellan hur situationen upplevdes förut och hur 
den upplevs nu. En informant beskriver tidsperspektivet på följande sätt: 
            
            ”Hon såg på bilderna att det hade hänt något, det kom dit saker och det blev 

lite mer liv och det hjälpte ju henne att fortsätta på samma linje, det är som att 
patienten själv styr processen. När jag är klar med en behandling går jag 
igenom alla bilderna med patienten och det är inte jag som ska säga hur 
processen har varit för mig, det är jätteviktigt att patienten förstår själv eller 
ser någonting bra i det han ser.”      

       
Att kunna gå tillbaka till de målade bilderna är positivt på så sätt att patienterna når insikter 
genom att i efterhand reflektera över dem. Genom att spara bilderna för att sedan titta på dem 
vid ett senare tillfälle synliggörs hur just den patientens process sett ut samt visar vilka 
möjligheter det finns i framtiden att fortsätta åt rätt håll. Det är patientens bildsviter som ger 
tidsperspektivet.  
       Något annat som är gemensamt för många av informanterna är att de menar att långvarigt 
resultat och ett långvarigt läkande är en del av processen. Många av de patienter som 
informanterna berättat om har aldrig återkommit till psykiatrin efter behandlingens slut.

DISKUSSION 

Syftet med studien har varit att identifiera arbetsterapeuters erfarenheter av verksamma 
komponenter hos bild som terapeutiskt medel inom arbetsterapi. Det har gått att hitta fem 
olika komponenter som informanterna lyft fram i sina berättelser. Dessa komponenter är 
detsamma som kategorierna som redovisats i resultatet. Resultatet visar att de intervjuade 
arbetsterapeuterna är överens om att bilden är ett verksamt medel men vad är det då som är 
verksamt? Svaret är att patienten genom bilder kan förmedla känslor och att bilden som 
terapeutiskt medel ger denne ett alternativt språk till det verbala. Det framkommer att bilden 
som terapeutiskt medel kan ta vara på de resurser patienten besitter och hjälpa denne att 
finna nya strategier att utföra aktiviteter på. Bilden ger även ett tidsperspektiv vilket hjälper 
patienten att reflektera över sin situation, hur den varit och hur man vill att den ska bli.
       En av de verksamma komponenterna är att bilden förmedlar känslor. Att bilden 
förmedlar känslor stämmer med vad Thomson & Blair (1998) säger. De menar att människor 
behöver få uttrycka känslor oavsett om de är positiva eller smärtsamma. Kreativa aktiviteter 
är en socialt accepterat och kontrollerat medel för att ge uttryck till kraftfulla känslor. En 



annan verksam komponent är att bilden är ett alternativt språk. I resultatet kan man se att här 
finns skillnaden mellan traditionell bildterapi och bild som terapeutiskt medel. Informanterna 
säger att det alternativa språket genom symboler och färger aldrig ska tolkas av någon annan 
än patienten själv. Papas och Lloyd (1999) menar att skillnaden mellan traditionell bildterapi 
och bild som terapeutiskt medel finns men att mer forskning behövs inom området. 
Kielhofner (2002) beskriver att en persons delaktighet i aktiviteter formar dennes identitet. 
Intressen, vanor, roller och värderingar är delar av identiteten. Det som framkom i kategorin 
var att patienten genom bilden får uttrycka tankar och känslor och det kan ge patienten en 
självkänsla och förståelse för den egna identiteten. Att även få uttrycka och använda 
personliga färger och symboler kan förstärka patientens identitet ytterligare eftersom det blir 
en form för vem man är som person, de intressen, vanor, roller och värderingar man har.
       Resultatet visade vidare att bilden är ett medel för att tillvarata de resurser patienten har. 
Exempel på resurser som informanterna tar upp är att bilden kan tillvarata intresse, motivation 
och delaktighet. Med terapeutiska medel menar Fisher (1998) att man genom aktiviteten 
uppnår delaktighet hos patienten eftersom aktiviteten är meningsfull och har ett syfte. 
Begränsningar av en patients utförande påverkar, men inte nödvändigtvis förhindrar en 
persons delaktighet, om denne kan göra viljemässiga val och har ett adekvat stöd från 
omgivningen (Kielhofner, 2002). Peloquin (1996) menar att empati är en resurs som är central 
i en arbetsterapeut – patient relation. Genom bilden kan empati skapas eftersom den berör 
människans känslor och inbjuder till reaktioner och kontakt.  Kategorin genom bilden 
tillvaratas resurser visade att terapeutiska aktiviteter är meningsfulla vilket gör patienten 
delaktig, och om patienten är delaktig kan resurserna som denne bär på tillvaratas. 
Delaktigheten kan vara en resurs i sej men även intresse och motivation beskrivs som 
värdefulla resurser.
       Arbetsterapeuternas erfarenheter som beskrivs i kategorin bilden ger strategier var att 
dessa strategier innebär att det ger den delaktiga patienten nya sätt att göra saker på. 
Informanterna har gett flera olika exempel på strategier som kan uppnås genom att använda 
bild i behandlingen, exempelvis lära sej att känna igen sjukdomstecken och alternativa sätt att 
utföra aktiviteter. Kielhofner (2002) beskriver begreppet adaptation som den grad till vilken 
en person har möjlighet att utvecklas, förändras genom utmaningar eller nå ett tillstånd av 
välmående genom de saker personen gör. Att genom bilder hitta nya strategier för att utföra 
saker kräver att patienten vågar anta utmaningen för att kunna utvecklas. Med funktionella 
strategier uppnås också tillståndet av välmående. Martin (1991) menar att bild som projektiv 
teknik uppmuntrar insikter och självmedvetenhet hos patienten. Detta kan ge patienten ett nytt 
sätt att se på sej själv. I denna kategori framkom att patienten kan få självmedvetenhet genom 
bilden och därefter utvecklas och förändrar sina strategier. Då förändringen sker genom nya 
strategier ger det patienten ett välmående eftersom denne kan utföra sina aktiviteter på ett 
funktionellt sätt. 

Harries (1992) beskriver att bildprocessen är mycket viktig eftersom den faktiska processen 
av att kreativt skapa producerar en dialog mellan den som målar och vad som målas. Tankar 
och känslor uttrycks och utvecklas i denna dialog. I resultatets kategori bilden ger ett 
tidsperspektiv beskrivs tidsperspektivet som bilden ger. Resultatet visar att bilden ger en 



process som kommer till uttryck genom att bilderna förändras under terapins gång. Detta leder 
till att patienterna kan berätta sin egen livshistoria och komma till insikt om hur just dennes 
historia ser ut. Enligt Mattingly (1991) ger narrativa historier en meningsfull struktur till livet 
över tid. Kielhofner (1997) beskriver hur tankarna om olika företeelser varierat under årens 
lopp inom den arbetsterapeutiska professionen. Detta kan jämföras med vad Mattingly (1998) 
beskriver som narrative turn (den narrativa vändpunkten). Intresset av vad det narrativa 
resonemanget kan ge har kommit i fokus under de senaste åren. Detta intresse har lett till 
forskning inom området i stor utsträckning. För antropologer har historier alltid varit en form 
för att samla in data om sjukdom och hälsa. Trots att informationen ofta kommit i narrativa 
paket har detta gått obemärkt förbi och informationen har setts som en slumpmässig företeelse 
som framkommer av en händelse. Det nya intresset har medfört att man nu ser på historier på 
ett mer fokuserat sätt, som allt mer självmedvetna strategier för att analysera historierna. Med 
den narrativa vändpunkten menas enligt Mattingly (1998) att inom olika vårdgivande 
discipliner har det narrativa resonemanget börjat användas allt mer. I det framväxande 
paradigmet som Kielhofner (1997) beskriver anammar arbetsterapeuter i allt större 
utsträckning berättelser, bilder och drama samtidigt som det vetenskapliga perspektivet 
balanseras in. Att arbetsterapin är på väg in i ett nytt paradigm som ser till människans behov 
av konstnärliga och kulturella aktiviteter kan vara anledningen till att forskningen om dessa 
aktiviteter är begränsad. Det framväxande paradigmet har fört med sej att kreativa aktiviteter 
som bild ökat i popularitet. I samma anda har den narrativa vändpunkten gjort att 
arbetsterapeuter börjat ta till sej vad en patients historia kan ge. Från det mekanistiska 
paradigmet finns inte mycket forskning om bild som en kreativ aktivitet och det kan ha att 
göra med att intresset inte funnits då det paradigmets fokus inte varit på aktivitet. Nu när 
aktiviteter åter kommit i fokus har intresset för berättelser, bilder och drama vuxit.                                                                                             

En specifik frågeställning som ställdes till informanterna var vilka teorier de stödjer sitt arbete 
med bilden på. Resultatet visade att precis som Grönlund et al. (2000) skriver framkommer 
det ingen genomgående modell för bilden utan många olika teorier och modeller har visat sej 
användbara till bild som terapeutiskt medel.
       Många av de intervjuade arbetsterapeuterna redovisar att de tar stöd i Model of human 
occupation (MoHo). De talar om att MoHo tar hänsyn till patientens resurser som intressen, 
vilja och vanor vilket är nyckelord inom modellen. Kielhofner (1995) beskriver också den 
förändring som terapi skapar för en patient och bilden har i sin tur visat sej ge en 
förändringsprocess. Kielhofner menar att viljesystemets förändring innebär att hitta en ny 
riktning på patientens narrativa historia. När en person upplever en nedsättning upplevs även 
ett hot mot integriteten i dennes pågående livshistoria. En sammanhängande känsla av hur 
livet varit och var det är på väg nås genom upplevelsen av att narrativt berätta sin livshistoria 
(Kielhofner, 1995). Informanterna beskriver uppföljning av bildbehandlingen som en viktig 
del. Det skulle kunna vara så att genom de bildsviter patienterna skapar berättas deras 
personliga narrativa historia och visar de förändringar som skett i deras inre system. Detta 
skulle i sin tur kunna ge patienterna insikter om sitt eget liv vilket gör att de förstår sin 
historia bättre.   
       Det visar sej att informanterna använder sej av kognitiva teorier då de arbetar med bilden. 
Perris (1996) menar att den kognitiva terapin är en samtalsterapi som kräver lika mycket 
kunskap av terapeuten som vilken annan terapi som helst. Han uttrycker dock att man kan 
arbeta med att ha ett kognitivt förhållningssätt och att man kan arbeta kognitivt utifrån andra 



strategier än enbart samtal. Här kan de intervjuade arbetsterapeuterna hitta stöd för sitt arbete 
med bild som terapeutiskt medel. Terapeutens kreativitet och fantasi uppmuntras vad gäller 
val av lämpliga strategier, men samtidigt betonas att dessa alltid måste användas utifrån en 
kognitiv referensram och i enlighet med den kognitiva terapins ledande principer (Perris, 
1996). En del av informanterna hade använt sej av hemuppgifter då patienten fått måla bilder 
hemma. Perris (1996) menar att hemuppgifterna bidrar till att göra terapin mer konkret och 
stärker känslan av deltagande och aktivt samarbete hos patienten. De utgör dessutom ett slags 
förlängning av terapitimmen och bidrar till att skapa uttalad kontinuitet mellan sessionerna.   
       Vid intervjuerna har det framkommit att en del av informanterna tar stöd i 
neuropsykologiska teorier vid arbetet med bilden. Syftet med det är att aktivera den högra 
hjärnhalvan och därmed främja problemlösning och andra funktioner som förknippas med 
den. Eriksson (1988) redovisar en lista av dikotomier som antas karaktärisera de båda 
hemisfärerna. Den högra hemisfären ges bland annat egenskaper som imaginativ, holistisk, 
simultan och intuitiv. Det kan vara dessa egenskaper som informanterna tar fasta på när de tar 
stöd av de neuropsykologiska teorierna. Eriksson menar dock att indelningen av egenskaper 
tillhörande de olika hemisfärerna är spekulativa och i regel vetenskapligt dåligt underbyggda. 
Hur det förhåller sej med den neuropsykologiska utgångspunkten i arbete med bild kan man 
därmed diskutera. Något som studier dock visat är att båda hemisfärerna är inblandade i 
känslor och i produktionen av känslouttryck (Eriksson, 1988), så som bilden kan sägas vara.   
Det resultatet visar är att förutom sina arbetsterapeutiska kunskaper tar de intervjuade 
arbetsterapeuterna även stöd i andra teorier. 
Sammanfattningsvis kan sägas att de verksamma komponenterna hos bilden ger 
patienten en identitet genom att denne får insikter om de tankar och känslor som de bär 
på och att uttrycka dem genom personliga färger och symboler som har ett värde och en 
betydelse för just den patienten. Verksamt hos bilden är också att det är ett medel som 
motiverar och gör att personen som använder den blir delaktig i processen men även i 
behandlingen som helhet. Patienten lär sej nya sätt att göra saker på eftersom bilden är 
verksam genom att den kan tydliggöra mönster i personens livsvärld. Tillsist skapar 
patienten en historia genom bilderna som hjälper patienten att förstå sin situation så 
som den är, har varit och framförallt kan tänkas bli i framtiden. Den vetenskapliga 
utgångspunkten har visat sej variera mellan de olika arbetsterapeuterna och bilden är 
möjlig att använda som terapeutiskt medel utifrån olika teori-bildningar. 

Studien ger kunskap till arbetsterapeuter inom psykiatrin om vad som är verksamt hos bild 
som terapeutiskt medel. Den medvetandegör också hur den delaktiga patienten påverkas av 
denna typ av behandling. Studien kan ge arbetsterapeuterna stöd för deras arbete med bild 
som terapeutiskt medel eftersom den visat att bilden är verksam. Studien borde också kunna 
ge kunskap till andra professioner som använder bild inom psykiatrin även om den har ett 
arbetsterapeutiskt perspektiv.   
Eftersom forskningen om bild som terapeutiskt medel är så begränsat finns det många 
aspekter av det som skulle kunna vara av intresse för fortsatt forskning. Denna studie 
behandlar arbetsterapeuters erfarenheter av bild, och att fånga patienternas 
erfarenheter av att vara delaktig i en bildprocess skulle ge ytterligare information för de 



arbetsterapeuter som använder det. Denna studie har beskrivit verksamma 
komponenter hos bild som terapeutiskt medel och konstaterat att det är verksamt. 
Fortsatt forskning om bildens effektivitet på olika sätt skulle styrka det frekventa 
användandet av bild som terapeutiskt medel. Förslag på områden är effektiviteten att 
främja kommunikation och samla information om patienten.   

Metoddiskussion
För att kunna värdera hur väl en studie är gjord krävs det att man tar hänsyn till en del 
begrepp som hjälper att kritiskt granska dess innehåll. Validiteten innebär enligt Patel och 
Davidsson (1994) att vi undersöker det vi avser att undersöka. Dahlberg (1997) beskriver 
validiteten som att redovisningen omfattar hur datainsamlingen och analysen av data har gått 
till, samt en beskrivning av hur resultat och slutsatser har uppkommit. Samstämmighet mellan 
olika källor är ett tecken på validitet (Larsson, 1993). Dvs. innehållet i de intervjuer som 
gjorts skiljer sej inte så mycket. 
       Vi måste veta att vi har god reliabilitet dvs. att vi vet att vi utför studien på ett tillförlitligt 
sätt. Då flera personer registrerar svar eller observationer utgör överensstämmelsen ett mått på 
reliabiliteten som kallas interbedömarreliabilitet (Patel & Davidsson, 1994). Reliabilitet är ett 
mått på tillförlitlighet och säkerhet hos metoden och anger att resultatet inte är slumpmässigt 
(Dahlberg, 1997). 
       En studies trovärdighet kan enligt Holloway och Wheeler (2002) delas upp i olika delar. 
Den viktigaste delen menar de dock är att de delaktiga i studien känner igen innebörden av 
vad de själva sagt om en situation eller tillstånd och ”sanningen” av fynden som gjorts i deras 
eget sociala sammanhang. Forskarens fynd är förenliga med uppfattningen hos de personer 
studien handlar om.
       Denna studie kommer att diskuteras utifrån de ovan definierade begreppen validitet, 
reliabilitet och trovärdighet.   

Urval
De urvalskriterier informanterna skulle uppfylla var att de skulle ha arbetat minst ett år med 
att använda bild som terapeutiskt medel. Arbetet skulle ha ägt rum inom psykiatrisk 
verksamhet. Dessa kriterier anser författaren att informanterna motsvarade eftersom alla 
intervjuade arbetsterapeuter haft rikliga erfarenheter att dela med sej av. Det visade sej bli 
svårt att få tag på informanter till studien. Av de 12 förfrågningar som skickats ut var det fyra 
som tackade ja till att delta i studien och ytterligare en som kontaktades per telefon och 
tackade ja. Fler förfrågningar hade med fördel kunnat skickas ut. Att informanterna varit från 
samma och närliggande län kan ha påverkat trovärdigheten i resultatet, därför hade det 
geografiska området kunnat vara större för att få ett bredare underlag till studien. Även om de 
intervjuade arbetsterapeuterna haft en samstämmighet i sina berättelser kan inte resultatet 
generaliseras över alla arbetsterapeuter som använder sej av bild. Trovärdigheten skulle öka 
om informanter valts från ett mer spritt område över landet. Validiteten och reliabiliteten har 
stärkts genom den samstämmighet som finns mellan informanternas berättelser. Det lilla 
antalet informanter har kompenserats genom att låta några av dem berätta fler än ett 
patientfall. Detta gjordes för att få ett rikare material till analysarbetet och därmed stärka 
validiteten och reliabiliteten.  



Metod
Hälso- och sjukvården är en komplex interpersonell verksamhet, som innefattar ett flertal 
företeelser som inte så lätt låter sej mätas och kvantifieras. Dessa företeelser existerar 
egentligen inte annat än i ett livsvärldsperspektiv. Genom intervjuer kan dessa företeelser 
belysas, analyseras och beskrivas (Dahlberg, 1997).  För att reflektera hur studien utförts 
metodmässigt så har intervjufrågorna visat sej vara relevanta. Genom att be arbetsterapeuterna 
berätta om ett patientfall genom therapeutic storytelling har de verksamma komponenterna 
blivit tydliga vid analys av materialet och ett mönster har kunnat urskiljas i de olika 
arbetsterapeuternas berättelser. Genom att be informanten berätta om ett patientfall har risken 
minimerats för att författarens förförståelse för ämnet ska färga det som berättats och det 
stärker studiens validitet. Den kritik som metoden kan ges är att antalet patientfall kanske 
varit något för få. Att be alla informanter berätta om två eller tre fall hade gett en större 
mängd information och resultatet hade blivit mer trovärdigt. Alternativet hade varit att utföra 
fler intervjuer. En diskussion som kan föras när det gäller reliabiliteten är om det finns 
skillnader mellan de intervjuer där författaren träffat informanterna personligen och de som 
utförts på telefon. Kan detta ha påverkat den insamlade informationen på något sätt? Att 
genom telefon bli intervjuad kan göra att man känner trygghet eftersom det innebär en viss 
anonymitet. I det här fallet har nog inte reliabiliteten påverkats på ett negativt sätt eftersom 
alla intervjuer inklusive telefonintervjun gett ett rikligt material via patientfallen. De utskrivna 
intervjuerna gav en stor mängd text. Analysarbetet blev därför omfattande för att identifiera 
de verksamma komponenterna. Den stora mängden text som bearbetats har gett rikligt med 
information och det är något som stärker studiens resultat. 

Analys
Syftet med kvalitativa undersökningar är att skaffa en annan och djupare kunskap än den 
fragmentiserade kunskap som ofta erhålls när vi använder kvantitativa metoder. Ambitionen 
är att försöka förstå och analysera helheter. Den kvalitativa bearbetningen präglas också ofta 
av just den person som genomför arbetet (Patel & Davidsson, 1994). Med hänsyn till detta har 
även handledaren läst igenom alla intervjuer och de koder och kategorier som kunnat 
analyseras. Interbedömarreliabilitet innebär enligt Kvale (1997) att materialet först analyseras 
enskilt av flera personer för att sedan diskuteras för att få ett reliabelt resultat. Denna har 
stärkts genom att även handledaren varit delaktig i analysarbetet. Valet av Pattons (1990) 
kvalitativa innehållsanalys har visat sej vara lämplig för att kunna identifiera arbetsterapeuters 
erfarenheter av de verksamma komponenterna och för att öka studiens trovärdighet har den 
genomförda analysprocessen tydligt beskrivits.    

Etiska överväganden
Studiens syfte var att identifiera vilka verksamma komponenter hos bild som terapeutiskt 
medel som gjorde att arbetsterapeuter inom psykiatrin valde det som en del i behandlingen. 
Eftersom det är arbetsterapeuter som intervjuats har inte patienter berörts på ett direkt sätt. I 
informanternas berättelser har inga namn på patienter eller ortnamn nämnts. Genom den 
öppna intervjun har arbetsterapeuterna kunnat välja vad de velat berätta och inte. Den 
insamlade data har hanterats på ett sätt så att ingen information kunnat hamna hos obehöriga 



personer. De län där studien ägt rum har inte redovisats vilket gör att ingen av de intervjuade 
arbetsterapeuterna kan identifieras. Efter bearbetning har inspelade intervjuer raderats och 
utskrivna intervjuer förstörts. Dessa åtgärder har gjorts för att tillgodose den utlovade 
konfidentialiteten. Ett flertal av de tillfrågade arbetsterapeuterna tackade nej till att delta i 
studien och författaren har hanterat detta med respekt genom att inte tillfråga dem om skälet 
till varför de inte velat delta. Meningen har varit att studien ska ge mer kunskap om bild som 
terapeutiskt medel och att resultatet presenteras på ett positivt sätt.

Författaren tackar härmed de arbetsterapeuter som deltagit och delat med sej av sin kunskap. 
Genom att berätta era patientfall har ni gjort studien möjlig. Tack även till handledare Gunilla 
Isaksson,  Institutionen för hälsovetenskap för god handledning och inspiration.  
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Till arbetsterapeuter verksamma inom psykiatrisk verksamhet                             Bilaga 1

Jag heter Katarina Hallén och läser på arbetsterapeutprogrammet vid Institutionen för 
hälsovetenskap i Boden. Jag går i termin 5 och håller just nu på att förbereda mitt 
examensarbete på 10 poäng. Syftet med mitt arbete är att identifiera verksamma komponenter 
vid användandet av bild som terapeutiskt medel av arbetsterapeuter. Anledningen till att jag 
valt att undersöka detta område är att jag under min praktik kommit i kontakt med bild som 
terapeutiskt medel. Vid litteraturgenomgång har jag funnit att det finns mycket begränsat med 
forskning om ämnet trots att bild används ganska frekvent i arbetet med patienter.

Studien kommer att vara en kvalitativ intervjustudie och nu söker jag arbetsterapeuter som är 
intresserade av att delta i studien. De personer jag söker är arbetsterapeuter som arbetat minst 
ett år med att använda bild i behandlingen av patienter inom psykiatrisk verksamhet.

Det är frivilligt att delta och deltagandet kan avbrytas när som helst om så önskas. Intervjun 
kommer att spelas in på band och det insamlade materialet kommer att behandlas 
konfidentiellt, det innebär att endast jag kommer att ha tillgång till det och veta vem som 
lämnat uppgifterna. Efter bearbetning kommer det inspelade materialet att förstöras. I det 
färdiga resultatet kommer uppgifterna att fingeras för att inte någon ska kunna identifieras.

Intervjun kommer att behandla följande frågeställningar:
• Berätta om en patient du haft där bilden varit ett lyckat inslag i behandlingen
• I vilket syfte använde du bilden i behandlingen
• Vilken/ vilka teorier baserade du arbetet med bilden på?

Ungefär en vecka efter att ni erhållit detta brev kommer jag att ta telefonkontakt för att se om 
intresse finns av att delta i studien. Ring gärna om ni har några frågor.

Med vänliga hälsningar
Katarina Hallén  0921-51702 eller 0733383498

Handledare är Gunilla Isaksson,
adjunkt avdelningen för arbetsterapi
Institutionen för hälsovetenskap.


