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JAG VILL MÖTA……… 

Rustad rak och pansarsluten gick jag fram- 

Men av skräck var brynjan gjuten och av skam. 

Jag vill kasta mina vapen, svärd och sköld. 

All den hårda fiendskapen var min köld. 

Jag har sett de torra fröna gro till slut. 

Jag har sett det ljusa gröna vecklas ut. 

Mäktigt är det späda livet mer än järn, 

fram ur jordens hjärta drivet utan värn. 

Vårens gryr i vinterns trakter, där jag frös. 

Jag vill möta livets makter vapenlös. 

 

                                                          Karin Boye 
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ABSTRAKT                                                                                                                              

Syftet med uppsatsen är att via beskrivningar av upplevelser och erfarenheter hos patienter 

med ätstörningsproblematik som erhållit bildterapi i grupp, skapa en fördjupad förståelse om 

den bildterapeutiska processen. I resultatet framträder hur processen gestaltats. Bildprocessen 

indelades i tre utvecklingsfaser med övergripande teman; avvaktande- prövande- bearbetande. 

En gruppindelning tydliggör hur många av patienterna som påbörjade en utvecklande process 

i bildterapin. För de flesta blev bildterapin en viktig behandlingsinsats där en bildprocess 

startade, några få stannade upp i en kontrollerande låst position. 

 

INLEDNING OCH BAKGRUND 

Bildterapi i grupp med patienter som har en ätstörningsproblematik är en kraftfull terapeutisk 

intervention. Utifrån en lång erfarenhet av bildterapeutiskt behandlingsarbete med denna 

patientgrupp så har vissa skeenden blivit utmärkande. Det är ofta starka känslor som kommer 

till uttryck. För patienten blir det en omvälvande känsloupplevelse att via bilduttrycket få syn 

på sig själv och därmed börja relatera till sig själv och till andra på ett nytt sätt. 

 

BILDTERAPI 

Bildterapi förenar konst och psykoterapi. Bildskapande inom en terapeutisk relation innebär 

ett triangulärt möte och en dialog mellan patient – terapeut – bild. I det mötet blir bilden 

synlig för båda och utgångspunkten i terapin. I bildterapin får den inre världen med dess 

innehåll av minnen, föreställningar, symboler och fantasier en yttre gestalt (bild, skulptur) 

bestående av yta, form, linje färg och ljus. Skaparen får möta sin externaliserade gestaltning, 

se, känna och sätta ord på sina upplevelser. En process startar där bilden blir bärare och 

”talar” tillbaka till skaparen. I detta samtal görs nya upptäckter och meningar som sedan i sin 

tur leder till nya bilder. En bildterapeutisk process startar. Bildterapeutens uppgift blir att 

skapa ett skyddat, hållande rum med tydliga ramar för lek och utforskande samt förmåga att 
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härbärgera det material som kommer till uttryck. 

Bildterapeut Annika Alm beskriver i boken, ”Konstnärliga Terapier” (1999) att inom den 

bildterapeutiska ramen samexisterar två delar av jaget, konstnären och åskådaren. Båda dessa 

sidor finns samtidigt men får olika grad av prioritet vid olika tillfällen under bildterapin. 

Medan konstnären gör bilden och är absorberad av denna handling håller sig åskådaren i 

bakgrunden. När bilden är klar drar sig konstnären tillbaka och släpper fram åskådaren inom 

sig. Växlingen mellan dessa två positioner har en befruktande effekt för utveckling. 

Som psykoterapeutisk behandlingsform lämpar sig bildterapi både för de som har få ord och 

därigenom svårigheter att formulera sina tankar och känslor samt för de som har alldeles för 

många ord som mest blir till tomt tal eller en skyddande mur av intellektualiseringar. Via 

bilduttrycket väcks känslor till liv och orden växer fram och börjar få mening. Bilden lämnar 

ett synligt spår och finns kvar att återvända till. Det som inte var möjligt att se i början av 

terapin i bilden kan bli synligt en bit in i den bildterapeutiska processen, då finns möjlighet att 

se tillbaka på det man gjort. 

 

Uttrycket ”I bilden är allting möjligt”, är en hoppfull introduktion till bildterapi som visar på 

dess potential. Denna utmaning antas ofta av patienterna. Här kommer en illustration: 

En kvinna har målat en bild med en liten fågel som sitter fången i sin bur. Hon ser på sin bild 

och säger att buren är hennes skydd. Samtidigt upptäcker hon och känner när hon ser på 

bilden att hon är instängd. Börjar så tala om buren, att den representerar hennes kontroll och 

hennes instängdhet. Den är hennes falska trygghet säger hon med förtvivlan. Hon vill ut, inte 

bara betrakta livet instängd. Vet inte hur eller om hon ska våga. Buren blir en symbol för 

hennes stränga förtryckande jag där kroppen tagits i anspråk och kontrollerats.                                     

I bildterapin blir bildrummet en skyddad plats för hennes inre växt varifrån möjlighet finns att 

utforska sig själv och sin omvärld. I bilden kan hon pröva att öppna buren symboliskt. Via 

bilden kan hon på ett ofarligt sätt undersöka olika möjligheter som i sin tur kan leda till nya 

bilder där förändring och utveckling blir möjlig. 

Bild gjord av kvinna som visar hennes kamp i en del av hennes bildprocess. Citat: Först blev 

jag upplyft, nu är jag på väg. Sen märker jag att jag sitter fast i något symboliskt. Men jag 

har kraft att ta mig loss. Tårar, det kostar på att ta sig loss. ( bilaga 1 ) 
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Bildterapeuter och teorier 

M. Naumberg  

En föregångare inom bildterapi från USA är M. Naumberg (1890-1983). Hennes förankring är 

den psykoanalytiska teorin där medvetandegörande av omedvetet symboliskt material är 

utgångspunkten. Hon anser att det omedvetna har en stor och viktig funktion i bildskapandet 

där det uttrycks och kommuniceras i symboler. Hennes tankar om bildterapi ligger nära den 

psykoanalytiska teoribilden samtidigt som hon är kritisk till dess förklaringsmodell av 

symbolisering där det oftast beskrivits med regressiva förtecken. Naumberg ser på 

symboliseringsförmågan som en sund och grundläggande aspekt av vårt mänskliga uttryck. 

Hon anser att den alltid haft en positiv roll i människans historia. Hon ser på bildskapande 

som en utvecklande möjlighet där en process startar som möjliggör att nya former och nya 

betydelser kan växa fram. Naumberg har utvecklat en metod som liknar fria associationer. 

Metoden syftar till att underlätta symboliseringsförmågan. Hon kallar den scribble technique 

(klottertekniken) och menar att genom associationer till klotterbilden kan omedvetet material 

komma till uttryck. Via denna teknik uppmanas patienten rita eller måla på papperet antingen 

med pensel eller krita. Därefter erbjuds patienten associera och försöka upptäcka former, 

figurer i klotterbilden. Dessa blir då utgångspunkten till det bildterapeutiska arbetet. I hennes 

bok, ”Dynamically oriented art therapy”(1966) beskriver hon sina teorier och de praktiska 

tillämpningarna. 

 

E. Kramer 

E. Kramer (1916-) är ursprungligen konstnär. Hon emigrerade från Wien till USA och började 

där 1950 att arbeta med barn i terapi. Hennes konstnärliga färdighet och intuition kombinerar 

hon med psykoanalytiska kunskaper. Den konstnärliga processens läkande egenskaper i 

bildarbete sätter hon främst i bildterapi. I boken ”Bildterapi med barn”,(1975), beskriver hon 

sitt bildterapeutiska arbete med barn som lider av olika emotionella och sociala problem. Hon 

lägger inte betoningen vid psykoterapi utan konst som terapi. Kramer menar att bilduttrycket 

framförallt är identitets- och jagstödjande och gynnar mognadsprocessen i största allmänhet, 

samt att en sublimering av icke neutraliserad energi sker. 

 

J. Schaverien 

Den bildpsykoterapeut som utvecklat teorier som betytt mycket för att förstå vad som händer i 

den triangulära relationen, klient – bild – terapeut är J. Schaverien från England. Hon för in 
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överförings- och motöverföringsbegreppet och visar på hur det tar form i analytisk 

bildpsykoterapi i sin bok ”The revealing image” (1992). Hon visar även på skillnaden mellan 

”Diagrammactic pictures” (kan översättas till illustrerade tankar), det är en bild som beskriver 

en känsla men som inte är själva känslan ”förkroppsligade” som i ”embodied pictures”. 

”Förkroppsligade bilder” (efter min översättning) är bilder som är själva känslan, ofta 

abstrakta bilder som fyller ut hela bildytan. Det handlar alltså om engagemanget hos klienten 

under bildskapandet och på det sätt som bilden talar tillbaka och jaget får en ny mening, ett 

nytt intryck av sig själv. När klienten vågar börja investera något i den bildterapeutiska 

relationen kommer de ”förkroppsligade” bilderna. 

J. Schaverien har ägnat ett stort intresse åt patienter med ätstörningsproblematik. Hon 

beskriver teoretiskt och ger även fallbeskrivningar i sin bok ”Desire and the female therapist” 

(1995), av arbete med denna patientgrupp. Hon menar att via bildmaterialet kan besattheten 

av maten omvandlas och uttryckas i en konkret form. Därigenom behöver den inte ageras ut 

via maten utan kommuniceras via bilden. Bilder börjar på så vis ”förkroppsliga” den kraft 

som ligger i det som tidigare kommunicerades via ätstörningssymtomen. Bilden blir därmed 

ett överföringsobjekt i matens ställe. 

 

B.V. Lusebrink 

En systemteoretisk modell, ETC – Expressive Therapy Continuum som beskriver hur arbetet 

med bildskapande påverkar olika områden i hjärnan har utvecklats av Lusebrink (2004) i 

boken ”Art Therapy and the Brain”. Den tydliggör samspelet mellan materialet och uttrycket 

som skapas i bildterapi när det gäller bildskapare, terapeut och bild. Enligt denna modell 

engagerar bildskapandet flera olika nivåer. Den första grundläggande nivån är den 

kinestetiska/sensoriska och har med muskelrörelser och beröring att göra. Den andra nivån är 

den perceptuella/affektiva nivån och berör varseblivning och känslor. Tredje nivån är den 

kognitiva/symboliska nivån och handlar om tänkande och symboliska informationsprocesser i 

hjärnan. Nivå fyra handlar om själva skapelseprocessen, den kreativa nivån som genomsyrar 

och påverkar alla andra nivåer. Samklang mellan nivåerna främjar att informationen kan 

överföras från en nivå till en annan. 

 

Bildterapi och forskning 

Det finns ingen forskning om bildterapi i dag som visar på evidens för behandling av patienter 

med ätstörningar. Däremot visar forskningen gjord på konstnärliga uttryck och intryck 
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(musikterapi, dansterapi, bildterapi och psykodrama) som aktivt bearbetats verbalt kan ändra 

förlopp i psykosomatisk sjukdom. (Theorell, et al, 1998). 

Inger Öster har i sin doktorsavhandling (Bildterapi vid bröstcancer. Kvinnors berättelser i ord 

och bild 2007) undersökt hur kvinnor som drabbas av bröstcancer påverkats av bildterapi. 

Hennes studie är randomiserad med en kontrollgrupp. Resultatet visar på att de kvinnor som 

deltagit i bildterapi skattade sin livskvalité och sina copingresurser signifikant högre än 

kvinnorna i kontrollgruppen.                                                                                                

Karin Egberg/Thyme har i sin avhandling (What do you see? 2008) jämfört verbal 

psykoterapi och bildterapi som korttidsbehandling vid depression och betydelsen av 

bildpsykoterapi vid kroniska smärttillstånd. Resultatet visar att bildpsykoterapi är likvärdig 

med samtalsterapi, men också att sambandet mellan kroppen och känslorna tydliggörs genom 

bilderna. 

 

Teorier om barns bildutveckling 

Bilden har en central betydelse hos barnet, utifrån bilden kan vi följa barnets utveckling. 

Lowenfeldt och Brittain har i sin bok, ”Kreativitet och växt” (1971), studerat barnets 

bildutveckling. De ser barnets bildutveckling som en integrerad del av barnets hela 

utveckling. Med utgångspunkt från utvecklingspsykologin har de indelat bildutvecklingen i 

olika stadier. De belyser i sin bok den centrala funktion bildutvecklingen har och hur direkt 

den kan sammankopplas med barnets psykiska hälsa. Klotterperioden har tre stadier och sker 

när barnet är 2 – 4 år. För varje stadium sker en utveckling för hur barnet beskriver sig själv 

och omvärlden utifrån sin förmåga. 

 

Stadium 1. Tillfälligt klotter. 

Detta stadium är framförallt början till ett samspel mellan hand och öga. ”Kroppen förmedlar 

till barnet som sedan vet något om dig själv. Samspelet sker mellan yttre och inre skeenden. 

Barnet övar på det yttre och inre. Bilden (klottret) blir som en bekräftelse genom att dels 

autonomin blir synligt dels att kropp och uttryck blir ett och detsamma. 

 

Stadium 2. Kontrollerat klotter. 

Motoriken har förbättrats och barnet kan nu koordinera sina rörelser och bättre urskilja sig 

själv från omvärlden. 

 

Stadium 3. Namngivet klotter. 
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I detta stadium börjar språkutvecklingen och klottret förändras och blir mer ett verktyg till att 

göra något visuellt föreställande. Barnet börjar knyta orden till de symboliska bilderna. 

Klottret och den språkliga utvecklingen följs åt. Här kan det symboliska uttrycket hämmas om 

vuxna korrigerar och talar om hur saker ska se ut. Barnet kan då uppleva en osäkerhet över 

det egna bilduttryckets möjlighet att vara ett uttryck för sina känslor och upplevelser. 

Lovenfeldt och Brittain menar att på det sätt barnet klottrar blir betecknande för hur de 

interagerar med sin omgivning. Ett otryggt barns klotter blir till ett stereotypt mönster. 

 

Objektrelationsteorin 

Enligt Winnicott 

I begreppet mellanområde beskriver Winnicott det område som skapas mellan mor och barn. 

Ett symboliskt rum med plats för lek och skapande skriver han om i sin bok, ”Playing and 

reality (1981). För att barnet ska kunna skilja den yttre verkligheten från sig måste den skapa 

ett utrymme mellan sig själv och det yttre. Detta område blir ett utrymme för den skapande 

förmågan och en förmåga att vara med sig själv och kunna engagera sig i något, Bildterapi 

kan bli ett sådant område, om kunskapen finns om vad det är som skapar detta mellanområde 

och vad det är som kan skapas där. 

 

Affekteorin 

Den moderna affektteorin skapades av Tomkins (1911 – 1991). Han tankar om affekternas 

centrala betydelse fick ett genombrott via Natansson (1992; 1996) som sammanställde 

Tomkins verk. Ansiktet är en rik informationskälla till våra olika affekter. Affekterna är både 

biologi och psykologi. I affektteorin framhålls att affekterna binder samman medvetet och 

omedvetet, psyke och soma, drift och handling, tanke och handling (Havnesköld & 

Mothander, 2002). Affekterna är nedärvda och behöver inte läras in. Var och en av affekterna 

har en motiverande egenskap och funktion. Affekterna beskrivs som den grundläggande 

förändrande kraften i människans psyke (Havnesköld & Mothander, 2002). När affekterna är 

aktiverade finns möjlighet till förändring. Affekterna fångar vårt medvetande på ett 

påträngande sätt, samtidigt som en vilja till handling växer fram. Den fysiologiska reaktionen 

kan uppfattas medvetet av individen och på så sätt sker en övergång från affekt till 

känslomedvetande, från biologi till psykologi. 

 

 

 



9 
 

ÄTSTÖRNINGAR 

 

Mat och relationer är starkt förknippade med varandra och tillhör några av våra mest basala 

behov för överlevnad. Forskningen har visat på tidigt utvecklade förmågor hos spädbarnet. 

Redan mycket tidigt är spädbarnet kompetent och aktivt och kan interagera i ett komplext 

samspel där ätandet är en del av det centrala i samspelet. Att vägra äta kan bli till ett kraftfullt 

sätt för barnet att protestera och uttrycka sin ilska. Mat och ätande har alltid fyllt en viktig 

social funktion när familjen samlas till vardags och vid större sammankomster och högtidliga 

tillfällen för att upprätthålla och skapa goda relationer. 

Om förhållandet till maten blir så komplicerad att känslor av hunger och mättnad upplevs och 

tolkas annorlunda då har maten och ätandet fått en annan funktion och betydelse. Maten har 

blivit ett sätt att försöka lösa ett allvarligt svårt psykiskt lidande som man just då inte kan lösa 

på något annat sätt. Mat är inte mat längre i den meningen utan ett medel för att 

dämpa/hantera outhärdliga känslor, antingen genom att låta bli att äta eller att hetsäta och 

kräkas, det har då blivit ett uttryck för en ätstörningsproblematik. Att använda sig av mat har 

på så sätt blivit ett alternativ till att uttrycka känslor. 

Ätstörningsproblematikens ursprung innehåller många olika faktorer, trots likheten i symtom 

hos personer med någon form av ätstörning så kan denna grupp patienter vara mycket olika 

varandra vad gäller bakgrund, övriga symtom och personlighetsstruktur. 

Kontroll går som en röd tråd igenom variationer av ätstörningsproblematik. Anorexia Nervosa 

är det kraftfullaste försöket till att uppnå total kontroll över kroppen med hjälp av ett minimalt 

näringsintag. En kraftig viktnedgång får inledningsvis patienten att uppleva att det är hon/han 

som styr. Ett destruktivt agerande har blivit till ett sätt att lösa en svår livssituation där 

maktlöshet och en känsla av bristande kontroll börjat dominera tillvaron. Oftast inleds en 

ätstörning med en viktnedgång. Efterhand utvecklar ca 50 % av patienterna ett 

hetsätningsbeteende Bulimia Nervosa på cirka 2 – 5 år (Clinton & Norring, 2002). Vid detta 

symtom klarar inte patienten att upprätthålla kontrollen. När symtomen minskar liknar de mer 

Ätstörning UNS (utan vidare specifikation) som är den vanligaste formen av ätstörning (3 – 4 

gånger vanligare). 

 

BEHANDLINGSHEMMET 

1994 öppnades en ny specialenhet inom psykiatrin för personer med någon form av 

ätstörningsproblematik. Enheten består av en öppenvårdsdel och ett behandlingshem, i denna 

uppsats benämnd Behandlingshemmet. De patienter som har en allvarlig problematik som 
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kräver mer omfattande insatser än öppenvård får sin hjälp på behandlingshemmet. Där finns 

plats för sex patienter. All behandling är frivillig och bygger på motivation och aktivt 

deltagande. Behandlingstiden är 18 veckor, den kan vara längre för de patienterna som är så 

lågviktiga att yttre tid krävs för att uppnå målsättningen. När enheten var nystartad var 

behandlingstiden längre, ett till två år för alla. Ett kontrakt upprättas mellan patient och 

behandlingshemmet. Patienten är delaktig i upprättandet av en individuell vårdplan med såväl 

kortsiktiga som långsiktiga mål. Samverkan sker med familjemedlemmar och övriga i 

patientens nätverk. Anhörigträffar erbjuds kontinuerligt. Behandlingshemsprogrammet är 

strukturerat och följer ett fast veckoschema med olika gruppinterventioner. I behandlingen 

ingår ex. kroppskännedomsgrupp, samtalsgrupp, bildgrupp. Alla grupper som ingår i 

veckoprogrammet är obligatoriska för patienterna. En kontaktansvarig personal träffar 

patienten för individuella samtal en gång i veckan. Möjlighet finns även för individuell 

sjukgymnastik. Helgtid är behandlingshemmet stängt. 

På behandlingshemmet finns olika yrkeskategorier, arbetsterapeut, kurator, sjukgymnast, 

psykolog, psykoterapeut, läkare, sjuksköterska och skötare. Arbetet sker i team där olika 

metoder och modeller integreras i arbetet utifrån den enskilda patientens behov. På 

behandlingshemmet äter man normalkost tillsammans, skriver matdagbok och matplanerar 

inför helgen. 

Specialenhetens vårdfilosofi bygger på en humanistisk människosyn som innebär att alla 

människor är unika och har lika värde, är aktivt skapande och tar ansvar för sina handlingar. 

Behandlingshemmets övergripande målsättning är att normalisera mathållning och ätmönster 

hos patienten, samt uppnå och stabilisera en individuell uträknad kroppsvikt. 

Ätstörningssymtomen ses som ett sätt att kommunicera och det är viktigt att försöka förstå 

dess budskap. I målsättningen ingår även att möjliggöra en mer realistisk självbild och verka 

för personlig utveckling samt synliggöra samspelet i relation med andra. 

 

 

BILDGRUPPEN 

I bildgruppen är vi två gruppledare. Eftersom det är mycket att härbärgera i form av starka 

känslor i gruppen är det viktigt att vara två som delar känslor, upplevelser och tankar 

tillsammans. Detta är en förutsättning för att kunna skapa ett tryggt hållande klimat. Vår 

inriktning i behandlingsarbetet utgår ifrån individen i gruppen. En lång erfarenhet med arbetet 

i bildgruppen har gett stor erfarenhet av grupprocesser som vi kan hantera på ett medvetet 

sätt. Bildgruppen är inte valbart utan ingår i det behandlingskoncept man har tackat ja till. Det 
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gör att vissa känner ett stort motstånd och upplever det märkligt att man ska uttrycka sig i bild 

i ett sådant här sammanhang. Andra kan däremot vara mycket positivt inställda. Den här 

förutsättningen har betydelse för hur arbetet i gruppen utformas. Några patienter behöver en 

hel del draghjälp in i arbetet och där är samarbetet och tryggt hållande ramar förutsättningen. 

Här följer en beskrivning av hur arbetet i bildgruppen praktiskt går till. Temat 

”klotterövningen” kommer även att beskrivas. Denna bildövning fyller en viktig roll för att 

introducera det bildterapeutiska arbetet. 

Bildgruppen inleds med att vi först inventerar om det finns något kvar sen förra grupptillfället 

och om det är något som behöver sägas inför att jobba med bild i dag. Vi går en runda kring 

bildbordet där vi sitter samlade så att alla får möjlighet att uttrycka sig. Vi gruppledare sitter 

placerade mitt emot varandra vid bordets kortända. Inför varje grupptillfälle ger vi ett tema att 

arbeta utifrån. Några exempel på teman kan vara; min växt, min kraft, förändring. Det tema vi 

väljer har vi gruppledare planerat innan och beslutat oss för utifrån läget i gruppen. Tanken 

med temat är att ge en trygg ram för det inre arbetet. Temat är alltid ett erbjudande, man kan 

välja att gör något annat om man vill. Vi gruppledare gör inga egna bilder utan vårt arbete går 

ut på att engagera oss i patienternas bilder. Under tiden bilderna skapas brukar det som regel 

vara helt tyst i gruppen. Som bildskapare blir man oftast så absorberad att tid och rum 

försvinner. 

Gruppen är halvöppen vilket innebär att det är en ständig rörelse med patienter som påbörjar 

behandlingen samtidigt som vi har patienter som är i avslutningsarbete. Det gör att patienterna 

har kommit olika långt i sin behandling vilket är en fördel för gruppen. Det finns alltid några 

med erfarenhet som kan dela med sig och inge lite hopp inför bildarbetet. 

När vi tar emot en ny patient till gruppen så ger vi alltid en klotterövning som tema. 

Klotterövningen är ett bra sätt att introducera det bildterapeutiska arbetet. Denna övning syftar 

till att bland annat minska prestationsångesten. Dessutom ger övningen en del information om 

patienten. En sak som blir synlig är vilket behov av kontroll patienten har. En del vågar inte 

klottra utan styr kritan och ritar i stället. Här följer en beskrivning av klotterövningen. 

Gruppledaren ger följande instruktion. 

Välj en krita med en färg som du vill ha. Ta kritan i din icke dominanta hand och blunda. Låt 

kritan få kontakt med papperet. Starta en rörelse som om kritan fått ett eget liv. Kritan får nu 

fara omkring på papperet precis som den vill. Det gör inget om den råkar komma utanför. 

Stanna nu upp rörelsen, lyft kritan öppna ögonen och se (klottret tar ca 30 sekunder). Ta den 

första form eller figur du upptäcker i ditt klotter. Det behöver inte föreställa något. Om du vill 

kan du vrida på papperet om du inte hittar något direkt, fundera inte för länge. Förtydliga 
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sedan det du hittat med en krita i en annan färg. När du är klar lägger du klotterbilden en bit 

ifrån dig, gärna på golvet så att du har överblick. Nu tar du ett nytt papper. På detta papper ska 

du sedan jobba vidare med det du funnit i ditt klotter. Om du vill så kan du sätta in det i ett 

sammanhang. Nu kan du använda allt material som finns på bordet (oljepastellkritor och 

täckfärg). 

Denna klotterövning ger ofta helt överraskande bilder om man vågar släppa kontrollen i 

klotterrörelsen. Prestationen minskar, man behöver inte göra en vacker bild. Kommentarer 

som ”det blev som det blev” och ”men har jag verkligen gjort den här bilden” är vanliga. 

Bilder från klotterövning av en kvinna. Citat; ”Nu har jag gjort något. Dom ska ta hand om 

varandra men hon sitter bara och tittar och gör inget. Det lilla ser dött ut”. (se bilaga 2) 

 

När bildskapandet är över går vi från bordet till den del av rummet där vi talar om bilderna. Vi 

sätter oss i fåtöljer som är placerade i en halvcirkelform framför ett staffli där patienterna i tur 

och ordning får sätta upp sina bilder. Frågan ställs till den som satt upp sin bild; vad vill du 

berätta om din bild? 

Ibland kan det vara så att det inte finns några ord, bilden är nog. Vi gruppledare går aldrig in 

och tolkar bilden, vår hållning är den att det är bildskaparen som vet något om sin bild. Vår 

uppgift blir i stället att leda patienten in i sin bild och väcka intresse för det som gestaltats. Vi 

inbjuder även de övriga i gruppen att säga något. Här är vi tydliga med att om man säger 

något om någon annans bild så är utgångspunkten att man gör bilden till sin egen, och att det 

man uttrycker säger mer om en själv. Bildskaparen kan på så sätt känna sig mer fri att ta emot 

det den vill. 

Det är frivilligt att göra en bild. Vi brukar framhålla att om man inte vill göra någon bild så är 

det tomma papperet bilden. Det är även frivilligt att hänga upp bilden och tala om den. 

Frivillighet inom givna ramar har vi sett hjälper patienten våga göra ett eget inre arbete i 

gruppen. När någon ska avsluta sin behandling så har vi en bildgenomgång. Vi hänger upp 

hela patientens bildproduktion i kronologisk ordning. Hela gruppen samlas, vi använder ett 

grupptillfälle till denna genomgång. Här får alla tillsammans följa hela patientens bildprocess. 

I bildserien brukar den förändring och utveckling som skett under behandlingstiden bli synlig. 

 

En önskan om att dokumentera arbetet i bildgruppen på det behandlingshem där jag är 

anställd som psykiatrisjuksköterska och bildterapeut har vuxit fram under en längre tid. Det 

hela startade 2003 då jag hade ett samarbete med Karin Egberg/Thyme i hennes 

doktorsavhandling om bildterapi, (What do you see? 2008). Tanken väcktes då att göra en 
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egen dokumentation av arbetet i bildgruppen. Planerna tog extra fart efter en föreläsning på 

Psykoterapimässan 2006 där jag presenterade en patients bildprocess från bildgruppen. Det 

önskemål som fanns inledningsvis hos mig var att samla in bildmaterial från de patienter som 

deltagit i bildgruppen. Eftersom patienterna får med sig sina bilder hem efter avslutad 

behandling så ville jag hitta ett sätt att få ta del av deras bildmaterial. Tanken först var att 

posta en förfrågan till patienterna enbart för att höra om de ville bidra med sina bilder. Till 

denna förfrågan tänkte jag att det också vore bra att ställa några frågor. Därav kom tanken på 

en mer genomarbetad enkät. De frågeställningar jag stod inför då handlade bland annat om 

bildspråkets utveckling i bildterapin, samt hur man kunde förstå mer om bildprocessen. 

Affekternas framträdande roll i bildterapin intresserade mig, samt gruppens betydelse. Det 

fanns även funderingar kring vad vi som gruppledare bidrog med i processen, samt temats 

betydelse vid bildterapisessionerna i grupp. 

 

SYFTE 

I tidigare forskning saknas beskrivningar om upplevelser av deltagandet i bildterapi utifrån 

patientens eget perspektiv, vad gäller patienter med ätstörningsproblematik. Syftet med 

uppsatsen är att via beskrivningar av upplevelser och erfarenheter hos patienter med 

ätstörningsproblematik som erhåller bildterapi i grupp, skapa en förståelse om den 

bildterapeutiska processen. Detta ska i sin tur kunna leda till en utveckling av det 

bildterapeutiska behandlingsarbetet i grupp. I uppsatsen har även en bakgrund med litteratur 

om bildterapi presenterats. 

 

METOD 

Enkät och procedur 

Ett utarbetande av enkätfrågor med tillhörande följebrev påbörjades där jag fick stor hjälp av 

Bildpsykoterapeut Linda Forsberg. Förfrågan om bildmaterial finns med i följebrevet där även 

syftet med undersökningen framgår. Enkäten utformades med öppna frågor vilket vi upplevde 

ändamålsenligt eftersom syftet var att försöka fånga upp information utan att styra in på 

alltför avgränsade frågeställningar. Tanken var att det skulle möjliggöra att kanske 

överraskande resultat skulle kunna visa sig. Det ingår även några mer lite riktade frågor av 

speciellt intresse. Enkäten och följebrevet genomgick en pilotundersökning. Två kvinnor från 

behandlingshemmet som ej ingick i undersökningsgruppen fick läsa följebrevet och 

enkätfrågorna och ge sina synpunkter. Även personalen från behandlingshemmet gjorde en 
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genomläsning. Det innebar några justeringar i tydligheten i förfrågan i följebrevet. Vi beslöt 

att det skulle gått minst tre år sedan patienterna avslutade sin behandling för att kunna delta i 

undersökningen. Detta för att de skulle ha fått lite distans till sin behandling. 

När följebrevet och enkäten blev klar kontaktades forskningsenheten på psykiatriska kliniken  

vid Norrlands Universitetssjukhus. De hjälpte till med att söka fram adresser och telefonnr.  

till de 70 patienter som skulle ingå i undersökningen. Antalet innefattar alla som varit i 

behandling på behandlingshemmet sedan starten 1994 fram till 2003. Tre av dessa patienter 

hade flyttat utomlands men de fick delta trots risk för bortfall. 

I mars 2008 postades enkäterna. Varje brevutskick kodades med ett nummer för vardera 

patient för att skydda identiteten. Kodnyckeln förvarades i ett journalsäkert utrymme. För att 

få största möjliga svarsfrekvens så kontaktades personerna i undersökningen efter en månad 

via telefon (ej de som bodde utomlands) för att få frågan om de ville bidra med sitt 

bildmaterial. Samtidigt ställdes även frågan om de hade svarat på enkäten. Om de inte hade 

för avsikt att svara så ställdes frågan om en motivering kring beslutet. Efter två månader hade 

det inkommit 33 enkätsvar, 37 hade så inte svarat. Det blev tydligt hur svårt det var att få in 

enkätsvar via post eftersom svarsfrekvensen blev så låg. Forskningsenheten tillfrågades om 

möjligheten att bifoga en mailadress i ett påminnelsebrev så att möjligheten fanns att man 

även kunde få enkätsvaren via den.  Tanken var att försöka fånga upp ytterligare patienter 

som kanske skulle tycka att det blev enklare att svara då. Klartecken gavs och påminnelsebrev 

skickades till dessa 37 med bifogad information om att man kunde svara via mail. Stoppdatum 

för svar sattes till den 31 maj-08. Utifrån påminnelsen kom ytterligare 9 enkätsvar in. Fem 

utnyttjade möjligheten med mailsvar. 

 

Etiska överväganden 

Deltagandet i enkätundersökningen är helt frivillig. Enkätsvaren behandlas så att identiteten 

inte avslöjas vilket framgår av följebrevet till enkäten (bilaga 3). Om man väljer att inte delta 

krävs ingen motivering till detta beslut. Vid det uppföljande telefonsamtalet övervägdes ändå 

och beslöts att ställa frågan till vissa om man ville säga något om sitt beslut att inte vilja delta 

i undersökningen. Övervägandet grundar sig på värdet av att kunna få information om 

bortfallet i undersökningen. 

 

Databearbetning 

Undersökningsmaterialet är analyserat utifrån kvalitativ innehållsanalys (Ad. Hoc metoden) 

enligt Kvale (1997). Enkätsvaren transkriberades ordagrant. Efter varje enkätfråga följer alla 
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de inkomna svaren. Svaren inledde med det kodnummer som deltagaren erhållit i 

undersökningen. Hela materialet genomlästes inledningsvis för att skaffa ett allmänt intryck 

av innehållet. Därefter behandlades en fråga i taget för att se om det framträdde några mönster 

i textmaterialet som kunde växa fram till teman. En kvantifiering av ofta förekommande svar 

gjordes. Ett flödesschema med en processbeskrivning och en gruppindelning framarbetades 

utifrån svaren. Gruppindelningen gjordes av två personer med god överensstämmelse i 

bedömningarna. 

I denna uppsats tolkas de nedskrivna svaren på de givna frågorna i enkätformuläret. 

Enkätsvaren följs inte upp ytterligare utan tolkningen är gjord enbart utifrån de nedskrivna 

svaren. Uttolkaren av textmaterialet har en förståelsetradition som utgångspunkt. Det finns 

även en medvetenhet om att vissa formuleringar kan bestämma vilka svar som är möjliga. 

Den kvalitativa forskningen fungerar väl med en fenomenologisk förståelse av livsvärden i 

den betydelsen att man inte fäller något omdöme om upplevelsens innehåll. Hållningen i 

uppsatsen präglas av en fenomenologisk reduktionism vilket innebär att analysens innehåll 

kan inrymma förutfattade meningar och att denna omständighet granskas kritiskt. 

Utgångspunkten är att försöka direkt beskriva upplevelsen i stället för att förklara och 

analysera. 

Undersökningen är validerad utifrån användbarhet i det vardagliga livet/arbetet både som en 

ökad förståelse och med en direkt möjlighet att kunna tillämpas. 

 

Undersökningsgruppen 

Medelåldern på kvinnorna i hela grundmaterialet på 70 kvinnor var 36 år. Den yngsta var 29år 

och den äldsta var 48 år gammal. Patienternas diagnoser var Anorexia Nervosa, Bulimia 

Nervosa samt Ätstörning UNS. Det hade gått från 3 till 9 år sedan de var i behandling när de 

svarade på enkäten, därav den förhållandevis höga åldern. Medelåldern på patienter när de är i 

behandling brukar vara cirka 22 – 23 år. Medelåldern var 33 år hos 38 patienter som ingick i 

undersökningen, alltså något lägre än i hela ursprungsutskicket. Den yngsta var 29 år och den 

äldsta var 48 år. 

 

RESULTAT 

Av de 70 enkäterna som skickades inkom 42 stycken svar. Av dessa enkäter återsändes en 

enkät av föräldrarna då personen flyttat utomlands. Tre svarade på enkäten att de inte vill 

delta i undersökningen, en hade motiveringen att hon inte hunnit tänka igenom frågorna, en 
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annan hade privata skäl, den tredje skrev att hon inte hade någon förklaring. Sammanlagda 

svarsmaterialet blev då 38 stycken. Svarsfrekvensen blev 57 %. 

Borfallet i undersökningen blev 43% vilket innebär 32 personer. Av dessa hade tre flyttat 

utomlands och det är oklart om dessa erhöll de enkäter som postades. Fyra av de som ingick i 

bortfallet talade jag med i telefon. Av dessa fick jag följande motivering till varför man inte 

ville delta i undersökningen. En beskrev att hon hade fullt upp med barn och jobb och orkade 

inte tänka tillbaka, hon tillägger att hon tycker att bildgruppen hjälpt henne. Nästa person 

hade spädbarn och fullt upp. Hon ville inte se tillbaka. Hon upplevde att vi tyckte att hon ej 

var tillräckligt motiverad och tyckte att det kändes kravfyllt att svara på frågorna i enkäten. 

Den tredje personen ville ej delta för att hon var i ett nytt skede i livet. Hon tyckte det var 

svårt med öppna frågor. Den fjärde hade för mycket runt omkring sig just nu. 

Sex personer som jag ringde upp var helt inställda på att svar på enkäten men skickade aldrig 

in den. Femton personer som ingår i bortfallet fick jag ingen kontakt med telefonledes så de 

vet jag inget om. Åtta personer valde att bidra med sitt bildmaterial. 

 

 

Den bildterapeutiska processen 

I analysen av de 38 inkomna enkätsvaren framträdde i flertalet av svaren ett mönster i form av 

en processbeskrivning av hur mötet med bildterapin gestaltade sig. De finns de patienter som 

gått hela vägen i denna process, andra har stannat upp i en kontrollerande hållning. 

Processbeskrivningen är indelad i tre utvecklingsfaser. Olika tillstånd blir betecknande för 

vardera fas i bildprocessen. Utifrån svaren kan man se en process som grovt indelats i tre över 

gripande teman. 

Processen att närma sig det bildterapeutiska arbetet har utifrån svaren beskrivits i ett 

utvecklingsförlopp indelat i tre faser. Varje fas har ett övergripande tema och bildar en del av 

ett flöde.                                                             

FAS           TEMA                   KATEGORIER                           

Fas 1         Avvaktande            Prestationsångest, låst, rädd, kritiskt dömande 

Fas 2         Prövande                Släppa prestationen, försiktigt utforskande, avslappnad, leka 

Fas 3         Bearbetande           Se, upptäcka, möta, känna, verbalisera känslor 
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I fas 1 beskrivs bildterapin i svaren som tråkig och att man upplever att det är svårt att måla 

eftersom kravet man ställer på sig själv är att bilden ska bli fin. Man beskriver att det inte ger 

så mycket att tala om bilden efteråt. 

I fas 2 så präglas svaren av att man kunnat koppla bort tankarna en stund och att det upplevts 

avkopplande att ha något för händerna. Det beskrivs även att man får träna sig på att stanna 

upp och koncentrera sig på bilden. 

I fas 3 finns i svaren en beskrivning hur man upplevt ett möte med sin bild samt gjort 

upptäckter om sig själv. Starka känsloupplevelser är kopplat till erfarenheten av bildterapin. 

Man relaterar till sina bilder och sig själv på ett respektfullt sätt och ser bildterapin som en 

viktig avgörande del i sin utveckling. 

 

 

Tre patientgrupper 

Upplevelserna och erfarenheterna har varierat mycket i gruppen. Ett mönster är att detta 

präglats av vilken fas eller vilka faser som patienten har beskrivit och hur långt i processen 

man kommit. Vid analysen av de 38 enkätsvaren kan man urskilja tre patientgrupper. 

Vägledande för gruppindelningen är den bildterapeutiska processbeskrivningen med dess tre 

faser. Gruppindelningens utgångspunkt utgår även ifrån om affektuttrycken varit hämmande 

eller adaptiva hos patienterna samt om upplevelsen och erfarenheten av bildterapi hade 

betydelse efter avslutad behandling. 

Grupp 1. (9stycken) Denna grupp patienter var de som fastnade i fas 1 och inte gick in i den 

bildterapeutiska processen. De förhöll sig kontrollerande och kritiskt värderande till 

behandlingsinnehållet. Gruppen präglas av prestationstänkande. Hämmande affekter 

dominerar som ångest, skam, rädsla och hjälplöshet. Man beskriver att bildgruppen inte haft 

någon betydelse efter behandlingens slut. 

Här följer citat från en patient i vardera grupp och hur de svarat på de fyra enkätfrågorna. 

Fråga 1. ”Beskriv din egen upplevelse av deltagandet i bildgruppen all erfarenheter är av 

vikt, både positiva och negativa. 

Fråga 2. ”Finns det några erfarenheter från bildgruppen som haft betydelse för dig efter 

behandlingens slut?” 

Fråga 3.”I bildgruppen ges teman att arbeta utifrån. Beskriv din erfarenhet av detta.” 

Fråga 4. ”Dina kommentarer.” 
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Citat från en av patienterna i grupp 1. 

Fråga 1. Bildgruppen upplevde jag som en aning flummig, speciellt från början innan man 

förstod vad allt gick ut på. Ibland var det lite frustrerande att måla när man inte orkade och 

när man fick ”prestationsångest” över att det skulle bli snyggt och bra. 

Fråga 2. Jättesvårt att svara på. Inget jag kan komma på direkt men jag ser det definitivt som 

en viktig del av behandlingskonceptet. Det hänger ihop med en bra behandling. 

Fråga 3. Temana var oftast rätt så svåra, jag tror jag själv gjorde dem för komplicerade 

ibland. Man tvingades tänka efter ganska länge vissa gånger. (tvingade sig själv alltså). 

Fråga 4. Jag tror absolut att det finns ett bildspråk och att man kan lära sig mycket om sig 

själv utifrån det. Men det passar kanske inte alla lika bra ur behandlingssynpunkt, vet ej. Som 

en del i behandlingen tycker jag ändå att det ska få finnas och utvecklas. 

Grupp 2. (14 stycken) För denna grupp har behandlingen haft viss betydelse. Man har börjat 

kunna släppa lite på kontrollen och prestationstänkandet och vågat börja pröva och utforska 

arbetssättet. Bildterapin har haft betydelse efter avslutad behandling mest som en erfarenhet 

av att det upplevts stärkande, kreativt och trevligt. I denna grupp kan man av svaren tolka att 

sju av patienterna gått från fas 1 till fas 2 enligt bildprocessbeskrivningen de övriga har börjat 

och stannat kvar i fas 2. 

 

 

Citat från en av patienterna i grupp 2. 

Fråga 1. Minns inte exakt, bildgruppen är inte det som haft störst intryck, efterverkningar, 

men det var något jag tyckte om. Man kunde delta och ändå vara precis så anonym som  man 

vill på något sätt. Man kunde välja vad man ville göra, hur mycket och vad man sedan ville 

berätta. Tyckte om att det var samma rutiner, procedur, ledare mm. Ibland kunde det kännas 

tungt t.ex. att berätta vad man kom med innan vi började, men oftast var det befriande. Jag 

har svårt och hade svårare då att uttrycka mig och det fick jag träna på. Från början var det 

svårt att försöka förklara, men jag tror att det var stärkande, positivt när det gick bättre. 

Fråga 2. Att använda bild och sedan försöka ge ord för det tycker jag att man kan nå djupare, 

längre in, än att enbart prata, det blir lättare att lyfta fram det man bär på utan att det känns 

konstigt. Jag tycker att jag fått öva på att stå för mina tankar, våga visa mig som jag är, och 

lyssna på andra. Jag använder mig inte av bilder nu, jag tror om jag tyckt om, känt mig 

säkrare på det, så hade jag säkert gjort det, det kanske skulle vara bra, om jag fick stöd och 

sånt. Jag har inte använt det i svåra situationer. Jag har svårt att generalisera, men jag 

tränar på det.                                                                                                                         
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Fråga 3. Jag minns inga av de angivna teman längre. Men de var bra att ha som startare, 

speciellt när man är ovan att använda bild. Minns att man tyckte att några var mer 

intressanta än andra. Vissa bilder har jag haft kvar i mig och fortsatt fundera på vad de 

symboliserar, som jag inte hade helt klart för mig då. Tyckte att det var bra att få så mycket 

tid till varje person och att all moment var med. Att även ge ord till det man kände, var 

stärkande. I bildgruppen, med bilden kändes det som man vågade uttrycka sig lite mer än 

vanligt för det kändes skyddat, tryggt. Man fick validering och tog även med sig de andras 

bilder och förklaringar. 

Fråga 4. Jag mår bra och hoppas på framtiden. Saknar er som jobbar på behandlingshemmet 

när jag var där och hoppas allt är bra med er. 

 

Grupp 3. (15 stycken) Denna grupp är de som visat ett stort engagemang i bildterapin. Man 

har kunnat släppa kontrollen och prestationstänkandet och blivit mer rörlig och fri i sitt 

förhållningssätt. Adaptiva affekter som sorg, ilska och självhävdelse dominerar upplevelsen. I 

terapin har man vågat möta och se sig själv på ett nytt sätt samt uttryckt känslor via 

bilduttrycket som man inte haft ord för. I denna grupp kan man av svaren tolka att fem 

patienter gått från fas 1 till fas 3 i bildterapin. Resten tycks ha börjat sin process i fas 2 redan 

från start i bildterapigruppen. 

Citat från en av patienterna i grupp 3. 

Fråga 1. Jag minns att jag inledningsvis var avvaktande och rädd för bildgruppen. Det 

kändes som en ”vanlig bilduppgift och jag kände press att som vanligt prestera. Jag trodde 

inte bildgruppen efter behandlingens slut skulle vara den del av terapin som jag uppskattade 

mest och som gav mig personligen absolut mest av grupperna. Givetvis berodde mycket även 

på gruppen av oss flickor som deltog, en lång tid var vi dessutom ganska få till antalet, något 

som säkert bidrog till att vi lärde känna varandra extra väl och vågade släppa många av de 

spärrar jag/vi så ofta hade. Bilderna hjälpte verkligen mig att se hur jag mådde när jag själv 

inte visste varken ut eller in. 

Fråga 2. Absolut! För det första fick jag ett verktyg att använda mig av för att ”släppa ut” 

ångest och andra känslor där jag tidigare använt maten och allt kring den. Jag har i perioder 

målat och ritat av mig för egen del när jag behövt få ordning på tankar och känslor som jag 

inte riktigt vet vad jag ska göra av. Jag har även sparat bilderna och via dem, då jag till sist 

samlat mod att visa upp dem för mina närmaste, även kunnat sätta ord på och samtalat kring 

känslor och tankar jag burit på. Idag var det länge sen jag såg dem sist men jag minns vissa 
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av dem extra tydligt och i dag känner jag mig grymt nöjd över den kamp jag tog mig igenom, 

att se alla bilderna tillsammans gör det väldigt tydligt för mig i dag. 

Fråga 3. Bra- men ibland frustrerande ibland om något tema inte kändes så inspirerande 

eller svårt att hantera. Men det enda jag minns som jag verkligen gillade var när någon ny 

kom till gruppen och vi inte fick teman – eller ens måla? Hmm, nu blev jag osäker om temat 

saknades eller om vi bara samtalade. Nej jag är för teman, och även återkomsten av dessa 

även om jag i stunden hellre ville ha ett”NYTT” tema än samma. I dag ser jag tanken med det 

hela. 

Fråga 4. Kul att du tagit dig an detta säkert tidskrävande jobb! Lyckas jag bara leta reda på 

bilderna så får du gärna ta del av dem. Behandlingshemmet gav mig så oerhört mycket och 

jag är en levande, glad och frisk 2-barnsmamma i dag och tiden som ätstörd känns i dag 

väldigt avlägsen men utan er hade det knappast varit så! Jag bidrar gladeligen på alla sätt 

jag i dag kan hjälpa andra som är i sin kamp med matmonstret och sig själva. 

 

 

Temats betydelse 

Temat som inleder det bildterapeutiska arbetet i gruppen har i enkätsvaren visat sig vara av 

stor betydelse hos gruppdeltagarna för deras arbete i bildgruppen. Betydelsen som framträdde 

beskrivs i kategorier som är rangordnade utifrån hur många som tyckte vad. Det som blir mest 

omtalat i enkätsvaren är klotterövningen vars betydelse/funktion framkommer tydligast i 

punkt 2. 

 

1. Yttre hållande ram. (11) 

Styrning, igångsättare, startare, vägledare, begränsande, tvingande.”Ett måste” för att kunna 

måla. 

2. Möjliggör bearbetande inre arbete.  (6) 

Möjlighet och upptäckt. Att våga måla det jag inte vågar tala om. Komma in på nya spår. Det 

oväntade kan få visa sig. Det blir inte som man tänkt sig. Hjälp att nå det riktigt svåra 

oredigerat. 

3. Svårigheter med styrning. (3) 

Ibland passar inte temat. Irritation över fastlagt tema. Svåra och krångliga teman. 

4. Synliggör utvecklingsprocess. (2) 

Återkommande teman gör att man kan se en utveckling. Återkomsten av teman förstår tanken 

nu. 
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5. Grupprelaterande. (2) 

Intressant med diskussionen efteråt när alla målat efter samma tema. Diskussionen efter 

betydelsefull när alla haft samma tema. 

6. Tydliggör det egna valet. (2) 

Något att opponera sig emot om man väljer bort temat. Ta egen ställning. 

 

 

Bildterapins speciella kvalitéer 

Med utgångspunkt från alla enkätsvaren framkom följande resultat, svaren har kategoriserats 

och rangordnats. 

1. Att få syn på och uttrycka sina känslor.(14) 

2. Att vara ”här och nu” och koppla bort sina tankar.(6) 

3. Skönt avbrott från att behöva formulera i ord.(5) 

4. Hjälp att börja kunna verbalisera tankar och känslor.(5) 

5. Självbekräftande.(4) 

I svaren blir den dominerande beskrivna kvalitén i bildterapi möjligheten att via bilduttrycket 

få syn på sina känslor, vara i känslan och att kunna sätta ord på den. Detta sker när man 

lämnar skapardelen och går in i åskådarpositionen till sin bild.                                                   

I den aktiva skapandepositionen så får man hjälp att komma bortom orden och tankarna i en 

”här och nu” upplevelse som beskrivs avkopplande.  

 

DISKUSSION 

 

Huvudresultatet 

Det som blev mest framträdande i resultatet av enkätundersökningen är den beskrivna 

upplevelsen av hur den bildterapeutiska processen gestaltade sig för patienterna från 

inledningsskedet och i det fortsatta förloppet av bildterapin. 

Utifrån de tre övergripande teman i resultatdelen får man en bild av hur den bildterapeutiska 

processen såg ut, från en avvaktande- prövande- till ett bearbetande förhållningssätt hos 

patienten. Av de inkomna enkätsvaren har tre grupper med utgångspunkt från patienternas 

olika engagemang i bildterapin framträtt i analysen. Gruppindelningen tydliggör antalet 

patienter som startade ett förändringsarbete i bildterapin. Ju längre man kommit in i 

bildprocessen desto mer har bildterapin blivit en verksam behandlingsintervention. Resultatet 
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visar att de flesta haft nytta av denna behandlingsform, även de som nått till fas 2 i 

bildterapiprocessen vilket innebär att man påbörjat med att försiktigt undersöka och pröva 

med en mer avslappnande inställning. Det innebär att av de 38 som inlämnade enkätsvaren så 

hade 29 uttalad nytta av bildterapi i grupp. För vissa patienter blev bildterapin ett viktigt 

behandlingsinslag där ett bearbetande arbete blev möjligt och för några få så kom ingen 

bildterapiprocess igång. 

Vad är det då som gör att av 38 stycken patienter så kommer 15 stycken in i ett bearbetande 

bildterapeutiskt arbete medan 9 låser sig och inte förmår påbörja en process? Det som har 

betydelse för detta utfall i resultatet kan vara patientens grundproblematik, symtombild samt 

personlighetsstruktur. Om behovet av kontroll är så stort att det är förutsättningen för att hålla 

sig samman kan bildterapin vara en alltför skrämmande och utmanande 

behandlingsintervention, speciellt i gruppbehandling. En annan anledning kan vara 

gruppsammansättningen. Gruppen kan upplevas otrygg och ”ickehållande” om 

gruppmedlemmarnas motivation är alltför låg hos flera av dem. I ett sådant gruppklimat kan 

det vara svårt att våga visa sig.  

  

 

Temats funktion 

Det framkommer i resultatet av enkätsvaren att temats betydelse som en trygg strukturerande 

ram och ”igångsättare” har haft betydelse för det bildterapeutiska arbetet. Flera ansåg att 

temat behövdes för att det ska vara möjligt att göra en bild. Ett tema som i undersökningen 

har en speciell funktion är klotterövningen. Denna övning sänker prestationskraven samtidigt 

som den gör att man kan ges möjlighet att upptäcka oväntade saker i sitt bilduttryck. Detta 

tema ger ofta överraskande och starka bilder. Mer omedvetet material kan visa sig. Man kan 

utifrån barns bildutveckling speciellt då klotterstadiet tänka sig att denna övning aktiverar 

tidiga minnen hos bildskaparen. I klottrets handrörelser blir det mer kroppen som ”talar” till 

skaparen i övningens första del. Därefter få åskådaren inom bildskaparen söka och upptäcka 

formen i klottret. Formen som hittas är något som upptar en och som inte ännu är formulerat i 

ord. Nästa steg i klotterövningen är att vidareutveckla formen och att sätta den i ett 

sammanhang. Hela klotterövningen med alla dess delar kan beskrivas som en 

utvecklingsprocess där man arbetar sig framåt steg för steg. Som ett inledande första tema för 

att börja den bildterapeutiska resan är klotterövningen av stor betydelse för den kommande 

processen. 
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Några framhåller att det är en svårighet att bli styrd av temat. Här visar der sig att oftast har de 

som anger denna negativa sida av temats funktion svårigheter att komma vidare i 

bildterapiprocessen. Temat är alltid ett frivilligt stöd/erbjudande och denna information har 

varit svår att ta till sig. En anledning till detta kan vara svårigheten att göra egna val. 

En viktig del som framkom är att i temat få syn på sin utvecklingsprocess i bildterapin. När 

temat återkommer blir det tydligt att förra gången man målade efter samma tema så blev det 

något annat än denna gång. En utveckling har tydliggjorts i bildserien. 

Via temat får gruppen något gemensamt att jobba utifrån. Detta gör att gruppmedlemmarna 

kan relatera till varandra och se likheter och olikheter utifrån hur man uppfattat samma tema. 

Ett uttalat givet tema kan även vara något att opponera sig emot och för att få möjlighet att 

göra ett eget val utifrån vad man är upptagen av. 

Sammanfattningsvis finns god validitet för att fortsätta använda tema som inledning till 

bildgruppens arbete. Förståelsen och behovet av tema och dess funktion och betydelse har 

breddats ytterligare i enkätundersökningen. 

 

 

Generaliserbarhet 

Man kan fråga sig hur representativa de 38 personerna som svarade på enkäten är för hela 

ursprungsmaterialet på 70 personer. Om man tittar på bortfallet så finns viss information om 

orsaken, det som framträder är en bild av att de som inte svarat beskriver att de lever i ett 

annat skede i sitt liv just nu där barn, familj och arbete upptar deras nuvarande verklighet 

vilket är hoppfullt för behandlingsresultatet från behandlingshemsvistelsen. För många har det 

gått en lång tid sedan man var i behandling. Några upplever en ovilja att tänka tillbaka. 

Även enkätens utformning med öppna frågor har beskrivits som svårt att svara på. En 

hindrande omständighet var också motståndet att svara på enkäten med brevsvar som ska 

postas. Fyra från ursprungsmaterialet hade flyttat utomlands och nåddes förmodligen aldrig av 

enkäten. En svarsfrekvens på 57 % kanske inte kan ge ett rättvist resultat, men den lyfter i alla 

fram en bild av hur dessa personer upplevde erfarenheten av att ha genomgått bildterapi i 

grupp. 

Utifrån enkätens resultat kan man tänka sig att alla patienter som påbörjar sin behandling på 

behandlingshemmet inte ska erbjudas bildterapi i grupp. En prövning av lämplighet för 

bildterapi bör ingå i bedömningsförfarandet. Ett behandlingsalternativ skulle kunna vara 

individuell bildterapi för dessa patienter då det skapar mer trygghet.                          
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Bilaga nr 1 
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Bilaga nr 2 
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Bilaga nr 3 

Förfrågan till dig som deltagit i bildgruppen på Frejagårdens  behandlingshem. 

 

Under de 13 år Frejagården funnits som behandlingshem, har det vuxit fram en önskan hos 

mig som bildterapeut att ta till vara på den erfarenhet som finns hos dem som varit i 

behandling. Jag är intresserad av hur och om ett förändringsarbete synliggjorts i bildgruppen. 

Min ambition är att sammanställa materialet och dokumentera de redovisade 

erfarenheterna. Min förhoppning är att utfallet/resultatet ska kunna återkopplas till 

bildgruppen och därmed främja fortsatt utveckling av behandlingsinnehållet. Den 

dokumenterade sammanställningen ska även kunna sprida kunskap vid utbildningar och 

belysa bildterapins användningsområden i behandlingssammanhang. 

 

Jag vill be dig ta ställning till om du kan tänka dig bidra med följande: 

 

1: Dina erfarenheter, genom att svara på den medföljande enkäten. 

2: Dina bilder, om du har sparat dem. 

Det går bra att enbart svara på enkäten utan att skicka något bildmaterial. 

 

Du avgör naturligtvis om du vill delta. Din identitet skyddas. Enkätsvaren är anonyma och 

skickas separat i det medföljande frankerade kuvertet. 

Bildmaterialet, om du väljer att bidra med det skickas inte förrän vi kommit överens på 

telefon. En kostnadsfri försändelse för bilderna tillsänds dig i så fall. Bilderna kommer att 

avidentifieras; ditt namn täcks över. Därefter kommer de att fotograferas för att sedan 

återsändas till ägaren. 

Tänk igenom denna förfrågan. Jag kommer att ta kontakt med dig per telefon om ca. 1 -4 

veckor för att erhålla ditt besked. Om du har några frågor går det bra att ringa mig på tel.nr. 

090/712164. Det går även bra att lämna ett meddelande på min telefonsvarare så ringer jag 

upp. 

 

Birgit Lindström Leg. Sjuksköterska / Bildterapeut 
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Enkät med frågor om upplevelser/erfarenheter av deltagandet i 

bildgruppen på Frejagården. 

1. Beskriv din egen upplevelse av deltagandet i bildgruppen alla erfarenheter är 

av vikt, både positiva och negativa. 

 

 

 

 

 

2. Finns det några erfarenheter från bildgruppen som har haft betydelse för dig 

efter behandlingens slut? 

 

 

 

 

 

3. I bildgruppen ges teman att arbeta utifrån. Beskriv din erfarenhet av detta. 

 

 

 

 

4. Dina kommentarer. 

 


