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Förord 

 

När vi påbörjade vårt uppsatsarbete var bildterapi något som vi hade hört talas om men som 

ingen av oss hade någon personlig erfarenhet av att arbeta med. Under arbetets gång har vårt 

intresse ökat för denna terapiform och vi har också förstått att bildterapi kan vara möjligt att 

använda på fler sätt än det traditionella där det finns en terapeut som agerar ledare och 

deltagare som följer ledarens anvisningar.  

 

Vi vill tacka Maj-Len Rådmans, projektansvarig bildterapeut, och Kerstin Björklind, 

projektansvarig verksamhetsledare, för möjligheten att skriva vår examensuppsats inom 

ramen för ert projekt. Er entusiasm har smittat av sig och ni har gjort att vi har känt att vi har 

gjort ett viktigt arbete. 

 

Vi vill också tacka alla deltagare som så generöst delade med sig av sina upplevelser av hur 

det är att använda sig av bildskapande i en självhjälpsgrupp. Utan era berättelser skulle det 

inte finnas någon uppsats.  

 

Vi vill också rikta ett stort tack till vår handledare, Peter Lilliengren, för ditt engagemang. Du 

är snabb, pålitlig, smart och kunnig. Din feedback har varit tydlig och konkret och klart 

förbättrat vår uppsats. Du har också lyft det som har varit bra, vilket har fått oss att tro på vår 

förmåga att ro detta projekt i hamn även när stressen har slagit sina klor i oss och fått oss att 

misströsta.  

 

Slutligen vill vi tacka alla fantastiska lärare som vi har haft under våra tre år på 

psykoterapeututbildningen vid Stockholms Universitet.  

 

 

 

 

Stockholm maj 2016 

 

Åsa Löfström och Jeanette Åberg 
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Kvinnors upplevelser av bildskapandets betydelse i en självhjälpsgrupp 

med fritt bildskapande och samtal - En kvalitativ studie 

 

                                    Åsa Löfström & Jeanette Åberg    

 

Sammanfattning 

 

Bildterapeutiskt arbete kan vara ett sätt att stärka psykisk hälsa. Lite är dock 

skrivet om upplevelsen att använda sig av bildskapande i självhjälpsgrupper. 

Föreliggande studie avsåg att undersöka detta. Respondenter var fem 

deltagare samt projektansvarig bildterapeut med erfarenheter från 

självhjälpsgrupper innehållande fritt bildskapande och samtal. Intervjuer 

genomfördes och analyserades genom tematisk analys. Tre teman framkom 

(Personlig utveckling, Bildskapandet samt Sammanhang) innehållande tolv 

kategorier (Agentskap/empowerment, Att utmana sig själv, Ökad livskvalité, 

Lust, Kravlöshet/prestigelöshet, Bildens symboliska värde, Nya verktyg, 

Bearbetning/insikter, Flow, Gemenskap med andra, Kulturen i vården och 

samhället samt Lokalens betydelse). Resultatet indikerar att deltagarna 

upplevt ökad hälsa, större agentskap och gemenskap där bildskapandet varit 

en viktig del. Ytterligare forskning behövs dock för att styrka sambandet 

mellan bildskapande och ökat välmående. 

 

Nyckelord: självhjälpsgrupper, bildterapi,  

 

 

Abstract 

 

Working with art therapy can be a way to enhance psychic health. However 

little is written about the experience of using art therapy in self-help groups. 

The present study intended to explore that. Respondents were five 

participants and the project leading art therapist with experiences from self-

help groups containing free imaging and talk. Interviews were made and 

analysed through thematic analyses. Three themes emerged (Personal 

development, Imaging and Context), containing twelve categories 

(Agency/empowerment, Challenging yourself, Increased quality of life, 

Desire, Permissiveness/ unpretentiousness, Symbolic value of image, New 

tooles, Processing/ insights, Flow, Community with others, Culture in care 

and society and Importance of premises). The result indicates that the 

participants experienced an increase in health, self-efficacy and fellowship. 

Additional research is however needed to confirm possible connections 

between art therapy and increased health. 

 

Keywords: self-help groups, art therapy 
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1. Inledning 

Sverige anses vara ett av världens mest välmående länder med låg barnadödlighet och lång 

livslängd (Melder, 2011). Trots detta så ökar den psykiska ohälsan bland befolkningen och 

kvinnor rapporterar mer psykisk ohälsa än män (Socialstyrelsen, 2012). Ett flertal 

undersökningar har visat att besvär med ängslan, oro, ångest liksom sömnbesvär har ökat 

sedan 1990-talet (Socialstyrelsen, 2012). Antalet pågående sjukfall i psykiatriska diagnoser 

ökade med 48 procent mellan 2012-2014 och utgör nu 40 procent av samtliga sjukfall. Den 

vanligaste diagnosen enligt Försäkringskassan är akut stressreaktion (Forte, 2015). 

Kostnaderna för sjukskrivningar över 14 dagar på grund av psykiska sjukdomar för 2013 var 

6,5 miljarder kronor (Forte, 2015). Det finns all anledning att fråga sig om det finns något 

annat sätt som vi kan minska den psykiska ohälsan på än det traditionella sättet med en expert, 

i form av läkare/psykiater eller psykolog/psykoterapeut som givare och patienten som tagare. 

Frågan är om människor med psykisk ohälsa kan hjälpa sig själva i större utsträckning än vad 

som är fallet i dagens sjukvård?  

 

1.1 Hälsa 

Hälsa är ett stort och övergripande begrepp. Världshälsoorganisationen, WHO (1948), har 

definierat hälsa som ”ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, 

inte endast frånvaro av sjukdom och funktionsnedsättning”. Enligt ovan definition är hälsa en 

fundamental rättighet för alla människor, oavsett religion eller politiska åsikter. Nationella 

folkhälsokommittén i Sverige (1995) definierar hälsobefrämjande arbete som den process som 

ger människor möjlighet att öka kontrollen över sin hälsa och befrämja den. För att det ska 

kunna ske måste människan ges förutsättningar att påverka de faktorer som kan begränsa 

dessa möjligheter. Processen ska leda till att människor upplever en känsla av sammanhang, 

liksom ett fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. Enligt nationella folkhälsokommittén är 

exempel på faktorer som kan påverka hälsan stress och belastning, socialt stöd och nätverk, 

arbetssituation, självförtroende, hopp, framtidstro samt förmåga att ha kontroll över sin 

tillvaro. WHO gör följande definition av psykisk hälsa - ett tillstånd av välbefinnande där 

individen inser sin förmåga, kan klara av och hantera normal livsstress, arbeta produktivt och 

bidra till samhället. Definitionen är hämtad från WHO men återfinns även i exempelvis 

folkhälsoguiden (www.folkhalsoguiden.se).  

 

Ytterligare en dimension för hälsa som tas upp av WHO är existentiell/andlig hälsa. Denna 

består av åtta olika perspektiv enligt följande: 1. Andlig kontakt. 2. Mening och syfte med 

livet. 3. Upplevelse av förundran. 4. Helhet och integration. 5. Andlig styrka.  6. Harmoni och 

inre frid. 7. Hoppfullhet och optimism. 8. Tro som resurs. (WHO, 2006). Andlig/existentiell 

styrka förklaras med att hitta sätt att känna glädje och komma igenom det som är svårt i livet. 

Det andliga/existentiella är en helhet och med helhet menas kropp, psyke, handlingar, tankar 

och känslor (Melder, 2011). Existentiell hälsa ses som ett integrerat och grundläggande 

synsätt på patientens välbefinnande och hälsa (Withehead, 2003) och den existentiella hälsan 

och välbefinnandet kan relatera till den enskilde individen men också till större grupper av 

individer (Melder, 2011). Ett exempel på hälsodimension med existentiell betydelse är när 

”allt känns hopplöst” på grund av smärtproblematik, depression, arbetslöshet, utanförskap 

respektive förlorad tro (Melder, 2011). Studier har visat att kvinnor rapporterar högre känsla 

av andlig kontakt än män. Äldre människor berättar om inre styrka, inre ro och större tro, 

helhet och integration och andlig kontakt medan yngre deltagare rapporteras vara mer 

optimistiska och hoppfulla (WHOQOL SRPB group, 2006).  

 

http://www.folkhalsoguiden.se/
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1.2 Hälsa och kultur 

Det tycks finnas ett samband mellan att en individ deltar i kulturaktiviteter (såsom bl a musik, 

dans och konst) och förhöjd livskvalitet och stärkt hälsa (Kulturrådets skriftserier, 2008). 

Experimentella studier indikerar även att kulturaktiviteter kan vara direkt hälsofrämjande. 

Exempelvis finns indikationer på att musiklektioner kan leda till ökat IQ och dramalektioner 

till bättre social anpassning hos barn (Schellenberg, 2004). Musikterapi tycks kunna minska 

aktiveringen av stressgener (Bittman et. al., 2005) och motverka depression samt sänka nivåer 

av det stressrelaterade hormonet kortisol (McKinney, Antoni, Kumar, & Tims, 1997). I 

ytterligare en experimentell studie hade de individer som under en tvåmånadersperiod deltog i 

ett antal olika kulturevenemang (bio, teater, musikkonserter m.m.) lägre blodtryck och sänkta 

nivåer av vissa stressrelaterade hormoner jämfört med kontrollgruppen (Konlaan, Bygren, & 

Johansson, 2000). I en undersökning av äldre kvinnors sociala vanor förbättrades den sociala 

interaktionen med andra människor mer bland dem som fick diskutera målningar av kända 

konstnärer i grupp jämfört med dem som enbart fick samtala om allmänna ämnen i grupp 

(Wikström, 2002).  

 

Att kultur främjar det salutogena perspektivet (med fokus på det friska) och kan fungera både 

i rehabilitering och som en viktig friskvårdsfaktor i olika slag av hälsofrämjande arbete visar 

de satsningar inom landstingen som redovisas på Kulturrådets hemsida (Kulturrådet, 2008). 

Kultur har också uppmärksammats i regeringens proposition, Mål för folkhälsan, redan 2002 

(Prop. 2002/03:35). I befolkningsundersökningen ”Liv och Hälsa 2008”, som gjordes i 

samarbete mellan landstingen i Sörmland, Uppsala, Värmland, Västmanland och Örebro län, 

kan man också där se att det finns samband mellan besökande av kulturaktiviteter och en bra 

hälsa (Västmanlänningarnas hälsa 2010, 2010). Kultur på recept genomfördes som 

pilotprojekt i Region Skåne och Region Västerbotten ungefär samtidigt under 2009-2010 

(Lundström, 2012). Sedan 2010 har Kultur på Recept införts på fler platser i landet. 

Kulturaktiviteter kan vara olika saker där konst är en av dessa kulturyttringar. Konst 

karaktäriseras av att icke-verbala uttryck av sensationer, perceptioner, känslor, idéer och 

erfarenheter uttrycks genom bilder och där man använder sig av olika media (Lusebrink, 

Mārtinsone, & Dzilna-Šilova, 2013).  

 

Som bakgrund för vår specifika undersökning presenteras här en översikt av grundtankar 

bakom bildterapi samt självhjälpsgrupper. I arbetet med att söka efter litteratur med 

kombinationen bildterapi/bildskapande och självhjälpsgrupper hittades ingen sådan. Vi hittade 

forskning gällande självhjälpsgrupper som enskilt fenomen och forskning kring bildterapi 

men kombinationen av dessa gick inte att återfinna i forskningsfältet.  

 

1.3 Bildterapi 
Bildterapi är en metod där klienten använder sig av bildskapande för att uttrycka icke-verbala 

fenomen och processer (Gerge, 2010: Hinz, 2009). Bildterapin utvecklades under 1940-talet 

och kommer ursprungligen från USA. Edit Kramer och Margaret Naumburg var två av de 

första kvinnorna som utvecklade metoder för att använda bildskapande terapeutiskt (Hinz, 

2015; Lusebrink et. al., 2013). De var båda lärare, konstnärer och utbildade i psykoanalys, 

men deras sätt att arbeta med bildskapande som terapi skilde sig åt.  

 

Edit Kramer ansåg att bildskapandet var terapeutiskt i sig. Enligt henne var bildterapeutens 

uppgift främst pedagogisk och de skulle med sin kunskap inom det bildskapande ämnet och 

ett empatiskt bemötande stödja det kreativa uttrycket hos klienter då utövandet i sig självt var 

helande. Hon betonade vikten av sublimering och kreativitet och de olika sätt på vilket olika 
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konstmedia påverkar personen och konstprodukten. Det sättet att se på bildterapin går under 

benämningen Art as Therapy (Hinz, 2015; Lusebrink et. al., 2013).  

 

Margaret Naumburg arbetade analytiskt med sina klienter och de bilder som de skapade. 

Enligt Naumburg var processen vid bildterapi baserad på föreställningen om att individens 

mest grundläggande tankar och känslor var derivat från det omedvetna och att omedvetet 

material nådde sitt mest kompletta uttryck genom bilder, snarare än genom ord. Hon ansåg att 

integrering och helande skedde när den symboliska aspekten av bilden, likväl som den verbala 

och kognitiva aspekten av erfarenheten var en del av bildterapisessionen. Naumburg använde 

ofta bildterapi som ett hjälpmedel för att undersöka det omedvetna verbalt och inte som en 

primär metod i sig. Hon såg symboliskt innehåll som centralt för hennes psykodynamiska 

ansats till bildterapi och hennes tonvikt låg vid att förstå meningen av symboliskt innehåll i 

bilder. Den inriktningen går under benämningen Art in Therapy (Hinz, 2015; Lusebrink et. al., 

2013). 

 

1978 formulerade Kagin och Lusebrink ett koncept eller en teoretisk modell som de kallade 

Expressive Therapies Continuum (ETC) (Hinz, 2015; Lusebrink et. al.,, 2013). Konceptet var 

till en början baserat på visuella uttryckssätt men har av Lusebrink under de senaste 30 åren 

utökats till att också omfatta musik, dans och drama. ETC bygger på flertalet teorier som 

utvecklats av olika bildterapeuter genom tiderna (Hinz, 2015). ETC är en systemteoretisk 

modell som beskriver hur arbetet med bildskapande påverkar olika områden i hjärnan (Hinz, 

2009; Hinz, 2015; Lusebrink et. al.,2013) och konceptet omfattar de senaste psykologiska och 

neurobiologiska synsätten på bildskapande och visuellt informationsprocessande (Hinz, 

2015). Modellen beskriver hur bildskapandet sker i hierarkiska utvecklingsnivåer, från den 

tidigaste utvecklingsnivån, den kinestetiska/sensoriska, till den perceptuella/affektiva och till 

den högsta nivån som är den kognitiva/symboliska. Den kreativa komponenten genomsyrar 

alla nivåer. Komponenterna på samma nivå påverkar varandra i ett omvänt U-förhållande.  

 

I en studie av Belkofer, Vaughan & Konopka (2014) indikerade resultatet att bildterapi kunde 

förändra hjärnvågorna, mätt med EEG, till att få en dominans av så kallade Alfavågor. 

Alfavågor associeras med ett avslappnat medvetande, begåvning samt divergent tänkande. 

Detta har visat sig spela en roll vid meditation, visualisering och självreglering. Belkofer et. 

al. (2014) fann att det avslappnade tillståndet som uppstod vid bildskapande var ett inlärt 

beteende och att det för vissa kändes naturligt medan för det andra kändes främmande, 

ångestskapande och provocerande. De menade att bildterapeuten kunde hjälpa patienten att nå 

en nivå med dominans av alfavågor genom att underlätta kreativa uttryck inom en empatisk 

relation.  

 

Bildterapeuter som arbetar inom sjukvården ser sin roll som en guide som ska underlätta för 

patienten att hitta sin egen röst, snarare än som en expert eller auktoritet. Majoriteten 

använder sig av en icke-direktiv ansats som uppmuntrar patienten att uttrycka sina känslor och 

att finna sin egen förståelse och mening med bilden som de skapar (Van Lith, 2015). Detta går 

i linje med synen på rehabilitering till mental hälsa som en pågående process där terapeutiska 

framsteg måste upplevas inne i patienten på ett intuitivt sätt för att långvarig förändring ska 

ske (Deegan, 1988). Bildterapeuter ser det artistiska uttrycket som en manifestation av djupa 

och dolda psykologiska behov samt ett medel för att få tillgång till personlig och kulturell 

historia vilka inte enbart är tillgängliga genom verbala uttryckssätt (Van Lith, 2015). De ser 

bildskapandet som ett sätt för patienten att förkroppsliga multipla mentala tillstånd genom att 

bilden blir ett relationellt subjekt mer än ett livlöst objekt för skaparen. Det är som att bilden 
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själv utvecklar ett känslomässigt tillstånd som engagerar, liknande empatisk respons, vilket 

hjälper patienten att få ihop olika delar av självet (Van Lith, 2015). 

 

I Sverige bildades 2006 Svenska Riksförbundet för Bildterapeuter (SRBt) som är en ideell 

sammanslutning av bildterapeuter vars mål är att förena bildterapeuter i Sverige, utveckla 

bildterapin som profession samt värna om god kvalité och praxis (Svenska Riksförbundet för 

Bildterapeuter, 2016). SRBt utfärdar auktorisation till medlemmar som uppfyller förbundets 

krav på utbildning och erfarenhet. I Sverige erbjuds kurser och utbildningar av varierande 

längd både privat, via studieförbund och vid Umeå Universitet, där den enda akademiska 

utbildningen erbjuds. 
 

1.4 Grupper 

En grundläggande fråga i all gruppforskning är hur begreppet "grupp" ska avgränsas. Det 

skulle leda alltför långt ifrån syftet med föreliggande studie att gå in på alla definitioner som 

finns. Edgar Scheins (1988) definition av en psykologisk grupp får gälla som definition: "En 

psykologisk grupp är ett antal människor som samspelar med varandra, är psykologiskt 

medvetna om varandra och uppfattar sig vara en grupp.”  

 

En av de mest grundläggande egenskaperna hos en grupp är sammanhållning, eller kohesion. 

En grupp helt utan någon form av sammanbindande element kan knappast betraktas som en 

grupp överhuvudtaget. Wheelan (1994) hävdar att sammanhållning är resultatet av: 

Medlemmarnas attraktion till gruppen, interpersonell attraktion, gruppmoral, 

gruppeffektivitet, metoder för konfliktlösning samt ledarens förmåga att ge återkoppling i rätt 

ögonblick. Wheelan menar att dessa faktorer är olika viktiga under olika faser i gruppens 

utveckling. 

 

McDougall (1921) ansåg att gruppen är någonting mer än summan av de enskilda individerna. 

Detta antagande delas fortfarande av många gruppforskare. Han menade att gruppen lever ett 

liv på egna villkor och att gruppens "regler" skiljer sig från de "regler" som styr den enskildes 

handlingar. McDougall ansåg att det kunde finnas en gruppsjäl (group mind) en sorts 

kollektivt sinne eller förstånd. För att detta ska kunna uppstå krävs att gruppen har en viss 

kontinuitet, att den utvecklar egna traditioner, att det sker en viss differentiering eller 

specialisering av medlemmarnas uppgifter och slutligen att gruppens medlemmar uppfattar att 

de är gruppmedlemmar dvs. att de har en gruppmedvetenhet. Om en grupp ska fungera väl 

och samtidigt vara psykologiskt tillfredsställande för sina medlemmar beror detta troligen 

delvis på hur gruppen sätts samman. Om rimlig konsensus ska kunna uppstå kring mål, 

normer och kommunikation får personlig bakgrund, värderingar eller statusskillnader inte 

vara så olika att konsensus blir omöjlig att uppnå. Schein (1988) betonar betydelsen av att 

särskilt noggrant granska stora relativa statusskillnader, liksom olösliga värderingsskillnader 

som kan uppstå i grupper sammansatta av representanter för olika grupperingar. Schein 

nämner också ojämn fördelning av relevanta färdigheter och förmågor. 

 

För att överhuvudtaget fungera som en grupp så är fungerande kommunikation, dvs. 

överföring av information och signaler, en nödvändig faktor.  Människor i en grupp måste 

delge varandra och jämföra sina värderingar och övertygelser, avsikter, mål och attityder för 

att uppnå balans och enighet (Festinger, 1954). I tidigare forskning har man kunnat se att 

kommunikationsmönster påverkar ledarskap, gruppmoral, problemlösningseffektivitet, 

sammanhållning och gruppsamspel och att det etableras mycket snabbt när grupper bildas och 

sedan är svåra att förändra (Wheelan,1994). Det är därför av central betydelse för gruppers 

funktion och bör medvetet hanteras tidigt i gruppens liv. 
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En iakttagelse som många gruppforskare gjort är att det utvecklas olika roller i de flesta 

grupper. Man kan se detta som en sorts underförstådd uppdelning av ansvar för olika 

psykologiska uppgifter i gruppen (Bales, 1970).  Jackson & Schuler (1985) lät i en studie 

enskilda gruppmedlemmar beskriva vilka roller de spelade i gruppen. Det var emellertid 

mycket svårt och resultatet tyder på att rollprestationer är förmedvetna eller omedvetna och 

sannolikt en funktion av kollektiva grupprocesser som den agerande inte är helt medveten om. 

Wheelan (1994) har visat att rolltillskrivning i tidiga gruppfaser kan ske på ganska irrationella 

grunder (till exempel på grundval av klädsel, kroppsbyggnad eller kön) och att ett realistiskt 

utprövande av roller och klargörande av personliga preferenser och kompetens troligen först 

kan ske i ett senare skede av en grupps utveckling, nämligen när sammanhållning och 

trygghet ökat tillräckligt. Risken för rollkonflikter tycks således vara störst i början av en 

grupps liv. 

 

Nära förknippat med roller som tilldelas olika gruppmedlemmar är de normer som styr eller 

påverkar gruppens arbete och deltagarnas relationer. Normer är delade och, vanligtvis, 

implicit överenskomna föreskrifter som beskriver vilka beteenden som är acceptabla 

respektive icke acceptabla i en given social kontext och skiljer sig från formella regler genom 

att inte vara nedskrivna (Opp, 1982). Normer reglerar hur belöningar och ansträngningar skall 

fördelas i gruppen, de fungerar som ett skydd mot att konflikter skall uppstå mellan 

gruppmedlemmar, de reglerar gruppens kontakter med utanförstående och de uttrycker 

gruppens innersta värderingar. Opp (1982) menar att normer kan uppstå på institutionell väg, 

dvs. att gruppen anammar ledarens eller någon annan auktoritets normer. Ett annat sätt är att 

gruppen frivilligt förhandlar fram normer, ofta som en följd av en pågående konflikt. Opp 

talar också om evolutionära normer, dvs. normer som växer fram som en följd av att 

medlemmarna lär sig uppfatta vad andra medlemmar uppskattar. Så småningom kommer 

samtliga deltagare att lära sig hur de enskilda deltagarna föredrar att vara och agera. Nästa 

steg blir att gruppens medlemmar kommer att dela uppfattningar om hur man borde vara och 

agera och så har normerna vuxit fram. Normernas genomslagskraft, grad av normativ 

konsensus och sammanhållning i gruppen är viktiga faktorer för gruppens liv och prestationer.  

 

Frågan är om en samling människor överhuvudtaget kan betraktas som en grupp om de inte 

delar några som helst normer för det inbördes samspelet. Gruppmedlemmarnas olika roller 

och gruppens speciella normer kan emellertid vara orsak till att konflikter uppstår i grupper. 

Det kan röra sig om konkurrens och tävlan om vissa roller och befogenheter i gruppen eller 

det kan handla om att enskilda medlemmar bryter mot gruppens normer. Denna typ av 

konflikter brukar grupper hantera antingen genom att några personer ändrar sitt beteende eller 

sina uppfattningar eller också genom att gruppen vidtar strukturella förändringar för att göra 

sig av med konflikten. Ett sätt att lösa ett dilemma är att utesluta medlemmar eller ändra på 

gruppens normer. Ofta sker detta genom omedvetna grupprocesser som inte kan betraktas som 

överlagda och uttalade handlingar (Opp, 1982). Gruppnormer har, bland annat genom de 

ömsesidig förväntningar de skapar, en starkt reglerande effekt på social samvaro och är 

grundläggande element i alla sociala strukturer. Genom att förenkla individens val av 

beteenden bland tillgängliga alternativ ger de riktning, ökar motivationen, ordnar det sociala 

samspelet och gör andras gensvar förutsägbart och meningsfullt (Forsyth,1995). Sannolikt 

bidrar normsystemet därigenom till att öka gruppens sammanhållning och den enskildes 

motivation och engagemang. 
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1.5 Självhjälpsgrupper 

En självhjälpsgrupp kan definieras som en mindre samling människor som regelbundet samlas 

för att hantera ett gemensamt problem genom ömsesidig hjälp och stöd (Karlsson, 2006). 

Självhjälpsgruppen utgår från tron på människans egen kraft, vilja och förmåga till 

förändring. I gruppen möts man för att dela tankar och känslor med människor som förstår 

vad det handlar om och har liknande problem. Tillsammans kan man ge varandra styrka att gå 

vidare. Självhjälpsgruppens styrka är att alla är i en liknande situation och alla deltar frivilligt. 

Alla delar med sig av sina erfarenheter och det som sägs i gruppen stannar i gruppen – 

tysthetslöfte gäller. Alla är lika mycket värda (Karlsson, 2006). Grunden i självhjälpsgruppen 

är samtalet. Dock finns det kompletterande modeller där det också förekommer aktiviteter, 

såsom handarbete eller liknande. En självhjälpsgrupp kan bygga på att problemet ligger 

utanför deltagarna i gruppen – exempelvis en grupp för homosexuella som tycker att 

samhället inte accepterar deras läggning och därför startar en självhjälpsgrupp. En sådan 

grupp anser inte att problemet ligger hos dem själva eller att de vill ändra på sig. Andra 

självhjälpsgrupper baseras på att problemet finns hos deltagarna i gruppen, exempelvis i en 

sorgegrupp där medlemmarna anser att det i första hand är hos dem själva som förändring 

måste uppstå (Karlsson, 2006). I föreliggande studie är självhjälpsgrupperna av en 

kompletterande modell, en aktivitet förekommer (målning och bildskapande), och deltagarna 

är av uppfattningen att merparten av problemet ligger hos dem själva – de arbetar på att hitta 

en förändring hos sig själva för att lättare hantera tillvaron.  

 

Självhjälpsgrupper har ingen stark tradition i Sverige. Det var egentligen först under 1990-

talet som självhjälpsgrupper blev ett mer vedertaget begrepp och använt inom 

behandlingsvärlden. I resten av världen, framförallt i USA, har självhjälpsgrupper – och har 

länge haft - en mer central och självklar position. Självhjälpsgrupper är vanliga inom 

Minnesotamodellen och AA (Anonyma Alkoholister) vilket kan vara en anledning till att det 

blev mer vanligt förekommande i Sverige med självhjälpsgrupper i samband med att dessa 

behandlingsmodeller blev populära under 1990-talet (Karlsson, 2006). Studier har visat att det 

är viktigt att deltagarna har ett gemensamt problem i en självhjälpsgrupp. Det gör att de kan 

identifiera sig med andra med liknande problem som de själva (Rahm, 2009) och det verkar 

vara en förutsättning för att en särskild förståelse för de andra i gruppen ska kunna utvecklas 

(Karlsson, 2006).  

 

1.6 Självhjälpsgrupper och empowerment 

Ett begrepp som ofta används i samband med självhjälpsgrupper är empowerment. Det finns 

en mängd olika definitioner och innebörder (Hedegaard, 2005). Empowerment handlar om att 

ge den enskilde större betydelse och ett bemyndigande att ta kontroll över sin egen situation 

(Karlsson, 2006). Som vetenskapligt fenomen började begreppet användas på 1970-talet i 

samband med diskussioner om lokal utveckling, lokalt självstyre och mobilisering av socialt 

utsatta och missgynnade grupper. Historiskt sett handlar det om att ge den enskilde makten 

över sitt liv genom att involvera denne i en kollektiv förändring (Hedegaard, 2005). Mycket 

av dessa tankar återfinns i självhjälpsgrupper där deltagarna gör just detta – genom egna 

erfarenhetsutbyten och genom att hitta kraften i sig själva skapas empowerment 

(Ambjörnsson, 1984). Forsberg och Starrin (1997) menar att man kan betrakta empowerment 

som både en process och ett mål som består av tre centrala komponenter: makt, kontroll och 

självtillit. Hedegaard (2005) nämner fem centrala komponenter i begreppet: kontroll, 

kompetens, självförtroende, bidragande och deltagande. Det bygger på förhållningssättet att 

alla människor har resurser och kapacitet att definiera sina egna problem. Människan ses som 

ett subjekt som är kapabel att styra över sitt eget liv och som strävar efter att tänka på ett 

särskilt sätt om sig själv med tillit till sig själv. Gruppen ger individen en möjlighet att få 
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tillhöra en viss referensgrupp som ger möjlighet till anknytning, delaktighet och 

empowerment. Katz & Bender (1976) framhåller att inte bara förståelse för ett gemensamt 

problem är viktig i en självhjälpsgrupp. Det handlar också om att kunna få hjälp emotionellt 

och också praktiskt i form av råd och tips. Deltagarna upplever självhjälpsgruppen som en 

varm och välkomnande miljö där man öppet kan diskutera sina problem i en miljö där alla 

delar med sig. Dessutom ger självhjälpsgruppen en känsla av att alla är i samma båt vilket 

leder till att det är lättare för deltagarna att öppna sig och därmed hjälpa sig själv och andra 

(Leung & Arthur 2004). Ytterligare en aspekt av att alla har liknande problem är att makt- och 

ansvarsstrukturen i gruppen blir mer i balans – alla är med på lika villkor och ingen behöver ta 

mer hänsyn eller ansvar. Den senare aspekten talar emot att en professionell ledare skulle 

behöva finnas med i gruppen (Karlsson, 2006). Karlsson (2006) menar att det finns en viss 

polarisering mellan att ha en professionell ledare som håller i en samtalsgrupp och en ledarlös 

självhjälpsgrupp. I behandlingsvärlden och bland de professionella verkar det finns en tanke 

om att det behövs en professionell ledare för en grupp.  

 

1.7 Bildterapi och empowerment  

Inom bildterapi omnämns också begreppet empowerment (Kapitan, 2014). På ett sätt har 

bildterapi en fördel genom relationen som uppstår mellan patienten och dess skapelse. 

Bildskapandet öppnar en kraftkanal som flödar mellan patienten och bilden som skapas, 

tillsammans med möjligheten till oupphörlig feedback. Många bildterapeuter anser att deras 

främsta uppgift är att underlätta den här processen, d.v.s. att undanröja hinder mellan 

patienten och bildskapandet. När patienten får möjlighet att själv välja och kontrollera 

materialet, skapandeprocessen och innehållet leder detta till empowerment (Kapitan, 2014).  

 

Terapeuter som lyckas gå ifrån det traditionella tänket att de är de som ska tillhandahålla 

material, ge instruktioner, erbjuda en trygg plats att vara på och att erbjuda empatiskt stöd, till 

att istället underlätta skapandet och arbeta i ett partnerskap med sina patienter där de kan hitta 

sina styrkor och resurser, är de som bäst lyckas att stödja patienterna att utveckla 

empowerment (Kapitan, 2014). Kapitan (2014) menar att detta kan vara svårt att göra i en 

traditionell sjukhusmiljö som vilar på en biomedicinsk modell med fokus på patologi och ett 

hierarkiskt tänkande med behandlare som en expert och patienten som en mottagare av vård.  

 

Även om vården uppmuntrar patienten att ta en aktiv del i sin vård så finns det en risk att den 

i praktiken istället uppmuntrar till passivitet. Människor med psykisk ohälsa känner sig ofta 

stigmatiserade av samhällets attityder och denna känsla kan förstärkas av att ofrivilligt 

placeras i en vårdinrättning. Patienter kan uppleva vården som tvingande, avhumaniserande 

och upplevelsen av att psykiskt sjuka inte har någon plats i det vanliga samhället. Bildterapi 

kan hjälpa patienten att reducera stigmat genom att det erfordrar aktivt deltagande och aktiva 

val gjorda av patienten. Patienter som deltagit i bildterapi har rapporterat ökat självförtroende, 

ökad avslappning, ökat socialt självförtroende och vilja att fortsätta att skapa för det egna 

personliga nöjets skull (Morris & Willis-Rauch, 2014). Genom utvecklandet av artistiska 

förmågor och identitet kan marginaliserade människor få socialt värderade roller. De 

viktigaste faktorerna som har associerats med utvecklandet av empowerment i 

bildterapigrupper är frivilligt deltagande, underlättande snarare än strukturerade anvisningar, 

kollektivt beslutstagande och praktiserande valda av gruppmedlemmarna själva (Morris & 

Willis-Rauch, 2014). 

 

1.8 Kvinnor i självhjälpsgrupper 

Enligt Karlsson (2006) finns det en ”allmän uppfattning”, inte minst inom grupperna själva, 

om att självhjälpsgrupper passar bättre för kvinnor eftersom formen för en självhjälpsgrupp 
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påminner om hur kvinnor ”i allmänhet” umgås. En självhjälpsgrupp i sig bygger på att man 

träffas, samtalar och utbyter erfarenheter och i det ger varandra ömsesidig bekräftelse. Ur ett 

traditionellt genusperspektiv skulle det vara ett typiskt kvinnligt sätt att umgås. Ett mer 

traditionellt manligt sätt att umgås på skulle vara att ses över en aktivitet och att få bekräftelse 

genom sina prestationer.  Karlsson (2006) menar vidare att det inte finns forskning som stöder 

detta och att det i exempelvis självhjälpsgrupper av AA-modell finns en överrepresentation av 

män. Det Karlsson pekar på är att om det finns en föreställning om att självhjälpsgrupper 

lämpar sig bäst för kvinnor så kommer det påverka hur man betraktar självhjälpsgrupper och 

därmed vilka som söker sig till den formen (Karlsson, 2006). 

 

1.9 Syfte och frågeställning 

När vi blev tillfrågade av projektansvarig bildterapeut om vi ville skriva vår uppsats inom 

ramen för det projekt som vi beskriver under rubriken projektbeskrivning i metoddelen, 

väcktes en nyfikenhet inför uppgiften och våra funderingar var bl a: Kan människor som mår 

fysiskt och/eller psykiskt dåligt bli hjälpta av att samlas i en grupp där man ägnar sig åt 

bildskapande? Finns det någon arena där patienter kan hjälpa sig själva utan att lägga sitt liv 

och hälsa i händerna på en expert? Finns det något forum där människor kan hjälpa varandra 

att hitta sin egen kraft med inslag av bildterapi? Hur upplevs det? Finns det någon plats i 

dagens sjukvård för självhjälpsgrupper som ägnar sig åt bildterapi? Vi visste inte vad 

deltagarna skulle komma att berätta men vi ville försöka komma så nära deltagarnas 

upplevelser som möjligt. Vi hoppades att de skulle vilja dela med sig av sina upplevelser av 

att delta i en självhjälpsgrupp där de har använt sig av bildterapeutiska inslag på egen hand, 

utan en bildterapeut som lett gruppen på ett traditionellt sätt. 
 

Syftet med föreliggande studie var således att ge fördjupade kunskaper om deltagarnas 

subjektiva upplevelser avseende erfarenheten av att arbeta med bildskapande och/eller måleri 

som ett instrument i en självhjälpsgrupp med deltagare med smärt-och utmattningsdiagnoser.  

 

Den frågeställning som avsågs att besvaras var: På vilket sätt upplever deltagare i en 

självhjälpsgrupp att bildskapande och måleri kan användas som ett instrument i en 

självhjälpsgrupp?  

 

Ett sekundärt, underordnat, syfte var också att undersöka hur den utbildande bildterapeuten 

trodde att det skulle bli för deltagarna att arbeta med bildskapande och/eller måleri själva och 

hur hennes föreställning stämde överens med deltagarnas egna upplevelser.  

 

Den frågeställning som avsågs att besvaras var: På vilket sätt ser den utbildande 

bildterapeuten på bildskapandet och/eller måleriets betydelse i en självhjälpsgrupp och hur väl 

överensstämmer den med deltagarnas egna upplevelser? 

 

2. Metod 

2.1 Forskningsansats 

Utifrån studiens syfte och frågeställningar valdes en kvalitativ fenomenologisk deskriptiv 

ansats då den lämpar sig väl för att studera människans livsvärld, dvs. hur den subjektiva 

upplevelsen ter sig och hur den upplevelsen tolkas av den enskilde individen samt för att söka 

fånga meningen i dessa upplevelser (Langemar, 2008). Fenomenologi innebär att man 

försöker sätta den vanliga innebörden och den vetenskapliga förförståelsen om fenomenet åt 

sidan för att komma fram till en så förutsättningslös beskrivning som möjligt i syfte att fånga 

den subjektiva upplevelsen av ett fenomen. En kvalitativ metod används alltså när man söker 

svaret på hur någonting upplevs av någon. Till skillnad från kvantitativa metoder som 
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analyserar siffror vilka leder fram till statistiska samband över orsak och verkan, så analyserar 

man i en kvalitativ metod ord och text som slutligen leder fram till en deskriptiv eller 

beskrivande text av något slag (Langemar, 2008). En kvalitativ metod åskådliggör de 

premisser under vilka individens livsvärld kan förstås, samt redogör för individens syn på 

densamma. I föreliggande studie har den kvalitativa metoden ansetts passa för att den med sin 

öppna frågeställning ger respondenten möjlighet att spontant beskriva sina tankar runt 

fenomenet i fråga. Vid en öppen frågeställning finns det inga förutbestämda svarsalternativ, 

utan respondenten är fri att uttrycka alla sina åsikter och tankar i frågan, vilket gör att den 

subjektiva upplevelsen träder fram (Langemar, 2008). Respondentens egen berättelse 

analyseras och tolkas sedan med hjälp av teoretiska perspektiv med hänsyn till den givna 

kontexten. Då syftet med studien var att beskriva och förstå en annan människas subjektiva 

uppfattning kring ett specifikt problemområde var valet av den kvalitativa öppna 

intervjumetoden ett självklart val.  

 

En svårighet vid kvalitativa studier är att försöka stänga av övertygelser baserat på sunt 

förnuft och inta främlingens position (Schutz, 1962) för att få en så obearbetad förståelse för 

fenomenet som möjligt. För att inte vara alltför färgade av specifik förförståelse så lästes all 

litteratur i området i efterhand, dvs. efter att intervjuerna gjorts, transkriberats och analyserna 

av materialet gjorts. Ingen av författarna till föreliggande studie hade någon förkunskap om 

vare sig bildterapi eller självhjälpsgrupper.  

 

2.2 Projektbeskrivning 

Enligt Landstingsplanen i Västmanland 2013-2015 (Landstinget Västmanland, 2012) ska 

inriktningen mot ett hälsoinriktat arbete omfatta såväl hälsofrämjande som 

sjukdomsförebyggande åtgärder. Självhjälpscentrum Västmanland (SHC) är en 

länsövergripande verksamhet med en sådan inriktning. SHC startade år 2001 och bedrivs i 

samverkan mellan Landstinget Västmanland, Försäkringskassan, Svenska Kyrkan samt 

Västerås Stadsmission. Man arbetar på så sätt att man är behjälplig i uppstart av 

självhjälpsgrupper.  

 

Ett pilotprojekt med bildskapande och samtal i självhjälpsgrupper utvecklades inom 

Självhjälpscentrum Västmanland mellan 2012-15 genom att bildterapeuten i projektet 

(hädanefter refererad som bildterapeuten) hade närt en idé om att starta självhjälpsgrupper 

med bildskapande som koncept, enligt en liknande modell som användes inom ramen för den 

verksamhet där hon hade sin ordinarie anställning, dvs. Enheten för Psykosomatisk Medicin 

(EPM), Landstinget Västmanland. Efter diskussioner med verksamhetsledaren för 

Självhjälpscentrum Västmanland (hädanefter refererad som verksamhetsledaren) startade först 

en pilotgrupp mellan 2012 och 2013. Utifrån denna utformades samarbetsprojektet med 

bildskapande i självhjälpsgrupper inom Självhjälpscentrum Västmanland vilka fortsatte 

mellan 2014 och 2015. Tanken med att starta självhjälpsgrupper var att kunna hjälpa ett större 

antal människor samt att använda sig av människors egen kraft.  

 

Deltagarna till den första självhjälpsgruppen kontaktades och tillfrågades av bildterapeuten 

om intresse fanns att delta i en självhjälpsgrupp. De som tillfrågades hade på olika sätt 

deltagit i bildterapi, antingen i de gruppbehandlingar som erbjöds vid EPM eller i individuell 

terapi med inslag av bildterapi hos bildterapeuten. Till de senare två grupperna har 

gruppdeltagarna själva sökt sig till Självhjälpscentrum via information från vårdcentraler etc. 

Grupperna sattes samman av bildterapeuten och verksamhetsledaren i en strävan efter att få så 

bra sammansättning av grupperna som möjligt.   
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När självhjälpsgruppen startade fick deltagarna en introduktion till bildskapande i 

självhjälpsgrupp vid de första fem tillfällena. Detta gäller dock inte den första gruppen då de 

redan hade gått i traditionell bildterapi.  Syftet med introprogram för de andra var dels att 

deltagarna skulle få prova på spontant skapande, men också att de skulle få erfarenhet av 

måleri (och annat material) på de olika ETC nivåerna. Efter dessa fem gånger fick grupperna i 

stort sett sköta sig själva, men de följdes dock upp var sjätte vecka av bildterapeuten i syfte att 

undersöka om de behöver mer material samt för att ge deltagarna en möjlighet att dryfta 

bekymmer av mer praktisk art. Efter att de fem introduktionstillfällena genomförts var 

grupperna slutna. Grupperna träffades en gång per vecka i ungefär tre timmar, ibland längre 

och ibland kortare tid, och de hade vid tidpunkten för föreliggande studies genomförande 

deltagit i respektive grupp från tre terminer och upp till snart fyra år.  

 

Bildterapeuten är utbildad socionom, legitimerad psykoterapeut med gruppinriktning samt 

bildterapeut. Hon hade, vid tillfället för föreliggande studie, 15 års erfarenhet av att arbeta 

med grupp och bildskapande i sitt arbete vid EPM i Västerås. Hon var med från början då 

EPM startade sin verksamhet och arbetade fram gruppbehandling för människor med smärta 

och stress där bildterapi var en del av gruppbehandlingen. Hon hade ingen tidigare erfarenhet 

av självhjälpsgrupper vid projektets början. Verksamhetsledaren hade arbetat på 

Självhjälpscentrum i Västerås i elva år, även hon utbildad socionom. 

 

2.3 Deltagare/urval 

Syftet i en kvalitativ studie är att ge täckande och rik information för att kunna ge en 

kvalitativ beskrivning av fenomenet i en viss population (kvalitativ representativitet), alltså 

inte att mäta frekvenser eller fastställa kvantitativa skillnader och urvalet är handplockat 

(Langemar, 2008). Urvalet till föreliggande studie var ett självselekterat urval som bestod av 

deltagare från de tre självhjälpsgrupper som deltagit mellan åren 2012 och 2015.  

 

Totalt hade tolv kvinnor deltagit i projektet med bildskapande och självhjälpsgrupper och 

avsikten var att få så många av dem som möjligt att bidra med sin erfarenhet i studien. 

Samtliga deltagare i projektet tillfrågades, av antingen bildterapeuten eller 

verksamhetsledaren, om intresse fanns att delta i föreliggande studie. Av de tolv kvinnor som 

deltagit i de tre självhjälpsgrupperna tackade sex stycken ja. Av dessa sex föll sedermera en 

bort då hon inte gick att få tag på när intervjuerna skulle genomföras. Således deltog fem 

kvinnor i föreliggande studie. Deras åldrar var mellan 47 och 65 år (medelålder 54.8 år). De 

deltagare som ville delta i föreliggande studie kontaktades sedan antingen via mail eller 

telefon av författarna till föreliggande studie för att boka tid för intervjun. 

 

De fem kvinnor som intervjuades hade deltagit i två olika självhjälpsgrupper med bildterapi – 

dvs. de hade gått olika länge och i olika gruppkonstellationer. Tre av de fem kvinnorna hade 

tidigare erfarenhet av bildterapi i grupp eller enskilt. De övriga två kom i kontakt med 

bildskapande/ måleri för första gången i samband med att de började i självhjälpsgruppen. 

Kvinnorna var enligt egen utsago diagnostiserade med utmattningssyndrom, nervskador efter 

fallolycka, fibromyalgi, PTSD, återkommande depressioner och återkommande infektioner. 

De hade alla gemensamt att de levde med värk i kroppen och olika typer av 

utmattningssymtom. Ingen av dem förvärvsarbetade.  

 

Även den projektansvariga bildterapeuten intervjuades i syfte att undersöka hur 

föreställningen om bildens betydelse i en självhjälpsgrupp stämde överens med deltagarnas 

egna upplevelser. Den ansvariga samordnaren för självhjälpsgrupperna i projektet 

intervjuades också i syfte att få mer information om hur självhjälpsgrupper fungerar generellt.   
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2.4 Etiska överväganden 

Studien följde Vetenskapsrådets (u.å.) forskningsetiska principer som omfattar skyddandet av 

individen, kravet på information, samtycke, konfidentialitet och nyttjandet av insamlat 

material (bilaga 1). Deltagarna i föreliggande studie informerades om att deltagandet var 

frivilligt och de informerades om att de närsomhelst kunde avbryta sitt medverkande i studien 

utan närmare förklaring. Inspelade intervjuer förvarades på en säker plats, avidentifierades 

och kodades samt raderades efter att uppsatsarbetet slutförts. 
 

2.5 Datainsamling 

Data samlades in genom semistrukturerade intervjuer (se intervjumall i bilaga 2) för att få 

veta så mycket som möjligt om fenomenet, dvs. gruppdeltagarnas upplevelser av att arbeta 

med bildskapande och måleri som ett instrument i en självhjälpsgrupp. Denna metod för 

datainsamling bedömdes vara den mest lämpliga för möjligheten att komma nära dessa 

personer i syfte att beskriva deras erfarenheter och upplevelser av deltagandet i en 

självhjälpsgrupp (Denscombe, 2009). Intervjuerna spelades in och transkriberades ordagrant.  

 

Intervjuerna med gruppdeltagarna och verksamhetsledaren för självhjälpscentrum gjordes vid 

två olika tillfällen i december 2015 i självhjälpscentrums lokaler i Västerås. Intervjun med 

bildterapeuten gjordes i kommunhuset i Bålsta vid ett tredje tillfälle i december 2015. 

Samtliga intervjuer spelades in med hjälp av diktafon och transkriberades senare i sin helhet. 

Författare 1 (Å.L) gjorde samtliga intervjuer, men båda författarna transkriberade och 

analyserade dessa.  

 

2.6 Dataanalys 

Materialet i föreliggande studie analyserades med en kvalitativ tematisk analys (Braun & 

Clarke, 2006; Langemar, 2008). Den tematiska analysen är en frekvent använd metod inom 

psykologins område och den är inte bunden till någon specifik vetenskapsteori, utan kan höra 

hemma såväl i det realistiska som i det konstruktivistiska paradigmet. Genom att tematisk 

analys är teoretiskt obunden kan denna analysmetod utgöra ett flexibelt och användbart 

verktyg när man vill analysera en rik och detaljerad mängd data.  

 

Tematiska analyser innebär att man strukturerar data utifrån teman, dvs. att man i det 

insamlade materialet söker efter upprepade meningsbärande mönster som slutligen bildar 

teman. Syftet med att hitta teman är att de ska beskriva något viktigt om det insamlade 

materialet i förhållande till frågeställningen. Langemar (2008) beskriver den kvalitativa 

analysen som en process med tre olika delar; tolkning, strukturering och komprimering.  

 

En deskriptiv studie med tematisk analys innehåller inte långtgående tolkningar, utan 

tolkningen består av sammanfattningen av materialet beskrivet med författarens egna ord. 

Struktureringen utgörs av alla citat eller meningsbärande enheter ur de transkriberade 

intervjuerna som tillsammans bildar något större som kategorier eller teman.  

Komprimeringen består i att samla citat eller meningsbärande enheter som handlar om samma 

sak i ett tema. Analysprocessen i föreliggande studie var induktiv, d.v.s. inga teman var 

bestämda på förhand utan utarbetades utifrån det insamlade materialet. Insamlade data 

kodades och slogs sedan samman till teman, vilka därefter knöts till tidigare forskning och 

teorier inom området. 
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1. Alla inspelade intervjuer 
genomlyssnades och 

transkriberades ordagrant 

2. Transkriberade 
intervjuer lästes i sin 

helhet

2. Intervjuerna lästes 
horisontellt 

3. Markeringar gjordes i 
texten av meningsbärande 

enheter 

4. Meningsbärande 
enheter sorterades utifrån 

två teman

4. Uttalanden som 
handlade om  

bildskapande/måleri 

5. Intervjuerna lästes 
igenom igen

6.Meningsbärande 
enheter delades in i mera 
exkluderande kategorier

7. Tolv kategorier 
framkom

8. Varje kategori 
namngavs

9. Relevanta citat valdes 
ut för att representera 

dessa kategorier

10. Kategorierna delades 
in i övergripande teman 

som namngavs

4. Uttalanden som 
handlade om  gruppens 

sammansättning oavsett 
bildskapande/måleri

2.7 Analysprocess 

Hela analysprocessen sammanfattas nedan i Figur 1. I ett första steg genomlyssnades alla 

inspelade intervjuer varefter de transkriberades ordagrant. Alla transkriberade intervjuer lästes 

sedan i sin helhet för att få en uppfattning av varje enskild intervju och för att få en 

helhetsbild av materialet i stort. Intervjuerna lästes horisontellt, dvs. alla intervjuer lästes 

samtidigt i sökandet efter meningsbärande enheter såsom ord, meningar eller citat. 

Markeringar gjordes i texten av meningsbärande enheter som var relevanta utifrån 

frågeställningen, varefter de meningsbärande enheterna till att börja med sorterades utifrån två 

teman. Dessa var uttalanden som handlade om antingen bildskapande/måleri eller gruppens 

sammansättning oavsett bildskapande/måleri. Dessa grupperades och fördes in i ett 

exceldokument i två separata kolumner. Intervjuerna lästes därefter igenom igen utifrån varje 

tema för att söka efter fler meningsbärande enheter som kunde höra till respektive tema. Från 

exceldokumentets första sortering av dessa två teman som handlade om bildskapande/måleri 

eller gruppens sammansättning oavsett bildskapande/måleri klipptes kolumnen ut som 

handlade om bildskapande/måleri och klistrades in i ett nytt exceldokument. De 

meningsbärande enheterna delades därefter in i mera exkluderande kategorier. Slutligen 

namngavs varje kategori utifrån vad de meningsbärande enheterna verkade belysa och 

relevanta citat valdes ut för att representera dessa kategorier. Slutligen grupperades 

kategorierna i övergripande teman som namngavs. Analyserna gjordes av författarna var för 

sig och resultatet diskuterades tills konsensus var nådd. Samma analysprocess följdes gällande 

intervjun med bildterapeuten. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Schematisk beskrivning av stegen i analysprocessen  
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2.8 Författarnas förförståelse 

Braun och Clarke (2006) påpekar att teman inte finns inneboende i materialet i sig, utan är ett 

resultat av den uttolkning som görs av materialets möjliga innebörder utifrån författarens 

frågeställningar. Den tematiska analysen är därför delvis subjektiv, eftersom författaren väljer 

vilka teman som är intressanta och hur de ska presenteras. Därför anses det viktigt att öppet 

redogöra för teoretisk orientering, erfarenheter, intressen och antaganden som kan tänkas 

påverka analysen. Detta underlättar för läsaren att tolka den förståelse av data som författaren 

för fram och gör det möjligt att beakta möjliga alternativ.  

 

Författare 1 (Å.L) är socionom med en grundläggande psykoterapeutisk utbildning med 

inriktning familjeterapi med interaktionistisk/systemisk grund med arton års erfarenhet av 

socialt arbete i stort. Författare 2 (J.Å) är legitimerad psykolog med psykodynamisk inriktning 

med fem års erfarenhet av psykologisk behandling. Uppsatsen skrevs som ett examensarbete i 

psykoterapeututbildningen med psykodynamisk inriktning. Ingen av författarna hade någon 

tidigare erfarenhet inom vare sig bildterapi eller självhjälpsgrupper.  

 

2.9 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Med validitet i vetenskapliga arbeten menas att en metod undersöker det den påstås 

undersöka. Med validitet i kvalitativ forskning brukar man mena kvalitet, trovärdighet och 

meningsfullhet. En god validitet uppnås genom att de olika momenten i forskningsprocessen 

utförs så noggrant som möjligt med förankring i empirin. Empirisk förankring innebär 

representativ analys, representativ data och representativt urval (Langemar, 2008).  

 

I föreliggande studie säkerställdes att resultatet av intervjuanalyserna avspeglade 

intervjupersonernas upplevelser genom respondentvalideringar. Intervjupersonerna fick läsa 

igenom resultatet och kommentera dessa.    

 

I kvalitativ metod använder man sig av begreppet tillförlitlighet istället för reliabilitet då det 

inom kvalitativ forskning är omöjligt att mäta och jämföra resultat (Langemar, 2008). 

Tillförlitlighet förstås i förhållande till forskningsresultatens konsensus och begreppet 

används i relation till frågan om ett resultat kan reproduceras vid andra tidpunkter och av 

andra forskare. Tillförlitlighet i en studie handlar om kunskapen är framtagen på ett 

tillförlitligt sätt (Langemar, 2008). Inom en kvalitativ ansats går det inte att genomföra en 

likadan intervju två gånger då den subjektiva upplevelsen kan berättas och tolkas på ett annat 

sätt vid en ny intervju. För att säkerställa tillförlitligheten användes en diktafon vid 

intervjuerna. Detta då att det är viktigt att få med intervjupersonernas egna ord (Langemar, 

2008). 

 

När det i kvalitativ metod görs en bedömning av studiens validitet används också kriteriet 

kvalitativ generaliserbarhet. Kvalitativ generaliserbarhet handlar dels om huruvida 

datainsamlingen gett en generaliserbar bild av ämnesområdet, om urvalet gjordes på ett 

adekvat sätt, men också huruvida alla betydelsefulla kvalitéer har kommit med och om 

resultatet är tillräckligt täckande och uttömmande (Langemar, 2008). Urvalet till föreliggande 

studie gjordes bland dem som deltagit i projektet. Av de tolv som deltog i projektet, 

intervjuades fem. 
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3. Resultat 

 

3.1 Analys intervju med gruppdeltagarna 

Analysen av intervjuerna med gruppdeltagarna resulterade i tolv kategorier som delades in i 

tre teman. Denna uppställning ska inte läsas som att det finns någon hierarkisk ordning eller 

inbördes relation mellan temana eller kategorierna. Nedan sammanfattas respektive tema och 

kategori i text som exemplifieras med citat från intervjupersonerna. 

 

3.1.1 Teman 

Resultatet delades in i tre övergripande teman: Personlig utveckling (med kategorierna 

Agentskap/empowerment, Att utmana sig själv, Ökad livskvalité, Lust, Kravlöshet/ 

prestigelöshet), Bildskapandet (med kategorierna Bildens symboliska värde, Nya verktyg, 

Bearbetning/insikter, Flow), och Sammanhang (med kategorierna Gemenskap med andra, 

Kulturen i vården och samhället samt Lokalens betydelse). De delades in i dessa teman utefter 

samstämmigheten mellan de kategorier som analyserades fram (se tabell 1). 

 

Tabell 1. Teman och kategorier som framkommit vid analysen av deltagarnas intervjuer. 

 

Teman Kategorier 

Personlig utveckling  Agentskap/empowerment 

 Att utmana sig själv 

 Ökad livskvalité 

 Lust 

 Kravlöshet/prestigelöshet 

Bildskapandet  Bildens symboliska värde 

 Nya verktyg 

 Bearbetning/insikter 

 Flow 

Sammanhang  Gemenskap med andra 

 Kulturen i vården och samhället 

 Lokalens betydelse 

 

 

3.1.2 Personlig utveckling 

Det första temat valde vi att kalla personlig utveckling då kategorierna verkade handla om 

upplevd personlig utveckling eller inre förändring hos individen. 

Agentskap/empowerment 

En kategori som återkom var att deltagarna beskrev hur de hade blivit säkrare i sig själva och 

att de upplevde att de hade mer tilltro till den egna förmågan. De beskrev det som att de hade 

gått från att känna sig ganska tilltufsade av livet, och att inte tro att de kunde göra något åt sin 

situation, till att våga tro på sig själva och den egna förmågan. Deltagarna sade att det kändes 

som att de hade fått makt över sitt eget liv och att de börjat fundera över vad de själva ville få 

ut av livet till skillnad mot tidigare då de kände sig ganska kraftlösa. Deltagarna uttryckte 

också att de kände sig mera som sig själva och att de var nöjda med att vara som de var. De 

hade slutat att jämföra sig med andra och hittat det unika hos sig själv vilket det upplevde 

kändes väldigt bra. En deltagare uttryckte det som att hon hade hittat sitt sanna jag under all 

smärta som lagts på henne genom åren. Deltagarna uttryckte också att de vågade ta större 

plats och ta för sig av det som erbjöds, att de hade fått mer kraft, att de kände sig starkare 

samt att de inte längre oroade sig så mycket inför framtiden som de tidigare gjort. De hade en 
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mycket större tilltro till den egna förmågan och att de unnade sig själv saker som de mådde 

bra av. De bad inte längre om ursäkt för sina önskemål och behov. 

 

“… men liksom att jag kan bestämma mig. Att jag kan faktiskt vara bestämd och vilja 

gå någonting för min skull. Så känner jag. Förut har jag alltid vikt mig ofta för andra. 

´Nej, jag kan skippa det för du kan komma så kan vi göra det´, och så. Men det här är 

min tid.” 

 

”Alltså när man hamnar i… när ens liv är så uppochnervänt och ens grundläggande 

värderingar ställs på huvud, upp och ner som det var för mig, alltså det var ungefär 

som att tänka sig som en fågel… Om du vingklipper en fågel… du klipper ju inte av 

vingen men du tar pennorna liksom, men det innebär ju att fågeln inte kan lyfta, den kan 

ju inte flyga, den kan flaxa omkring någonstans på golvet, men efterhand så växer de 

här vingpennorna ut igen och det var det som hände i gruppen. Jag fick kraft så att jag 

kunde flyga.” 

 

Att utmana sig själv 

En annan kategori handlade om att utmana sina egna gränser. Deltagarna pratade om att våga 

prova att göra nya saker och gå utanför sin bekvämlighetszon. De berättade att de inte längre 

var så rädda för att misslyckas och att de kände att det var okej att inte kunna och veta allt på 

en gång. En annan aspekt var att de vågade prova mer utan att det blev någon stor sak av det 

om det inte blev så bra till att börja med. De uttryckte att det kändes befriande att kunna gå ur 

sin bekvämlighetszon och upptäcka nya sidor hos sig själv. 

  

”… det är ju mycket och prova och så… Man kliver ur sin lite ”borde vara” och så… 

”Hur det ska se ut zonen” och man vågar testa lite nytt. Och det känns väldigt skönt.” 

 

Ökad livskvalité 

Ytterligare en kategori handlade om hur livet hade förbättrats sedan deltagarna började med 

bildskapande i självhjälpsgruppen. De beskrev att de hade fått ökad livskvalité där smärtan 

inte längre hindrade dem från att göra saker som de ville göra. Deltagarna berättade att de 

gjorde saker som de mådde bra av och de kände sig inte länge lika ensamma och isolerade. 

Kreativiteten som de fick utlopp för i gruppen smittade av sig på andra områden och i hela 

livet. De sade att de upplevt en ny gemenskap med nya människor i en grupp vilken blivit 

viktig för dem. De upplevde att de både gav andra hjälp men också fick hjälp och stöttning av 

de andra. Gruppen och gemenskapen blev viktig för dem och det var något att längta till som 

också bidrog till deras upplevelse av ökad livskvalitet.  

 

”Jag kan ju må jättedåligt och välja kanske att gå till psykiatrin eller någonting och 

jobba med det men jag lovar det skulle inte ge mig någonting… alltså jag har gått så 

många vändor med mig själv… ja… ibland har jag verkligen… kan ha ångest och må 

jättedåligt men jag låter det vara, jag passerar igenom det med det och går ut ur det 

liksom… jag känner hur mycket piggare och gladare jag blir när jag får komma och 

måla… när jag går och sjunger också och så skriver jag… så på ett sätt så lever jag ju 

lite min dröm nu… fast i en liten skala.” 

 

Lust 

En annan kategori handlade om att deltagarna kände mer lust. De pratade om att måleriet eller 

bildskapandet hade skapat glädje och lust, inte bara till måleriet eller bildskapandet, utan att 

lusten överhuvudtaget hade ökat. Lusten till livet, lusten till sig själv, lusten till andra osv. 
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Lusten spred sig även utanför gruppen och bildskapandet. De berättade att de hade börjat 

prova nya saker, inte för att de kände att de borde utan för att de hade fått lusten tillbaka. 

Deltagarna vittnade också om att de hade börjat längta efter och se fram emot saker, vilket de 

inte hade gjort på länge. Detta hade börjat med att de längtade efter att få komma till gruppen 

och måla och skapa och sedan hade det spridit sig till att de började längta efter andra saker. 
 

”… och lusten kom tillbaka. Jag har ju kämpat... jag har ju kört ner huvudet och 

kämpat på i alla år… men så kommer den här lusten tillbaka… även om förhållandet till 

min man inte är problemfritt nu heller… men jag är här och jag gör det här liksom.” 

 

Kravlöshet/prestigelöshet 

Ytterligare en kategori handlade om att släppa alla förväntningar och krav. Deltagarna pratade 

om att målningen eller bildskapandet skedde utan krav på prestation. Det viktiga var inte 

resultatet utan själva skapande i sig. De beskrev att den läkande processen kunde komma igång 

först när man kunde släppa önskan om att det skulle bli något fint eller bra - eller när de kunde 

släppa rädslan för att bli bedömd. De pratade om att det inte var förrän de kunde släppa kraven 

som processen kunde få leva sitt eget liv. 

 

”Det är skönt att kunna måla. Det känns jätteskönt att kunna stå där och kladda utan 

krav. Det behöver inte bli något. Bara testa färger och det är väldigt skönt. Det är 

avslappnande” 

 

”För mig är bilden i sig kanske inte så viktig, vad det blir. För mig är det bara det att få 

stå där och göra det som är det viktiga.” 

 

3.1.3 Bildskapandet 

Det andra temat valde vi att kalla bildskapandet då kategorierna verkade handla om hur 

deltagarna använt sig av bildskapande som ett sätt att nå ett tillstånd där de kunde arbeta med 

sina svårigheter och där detta tillstånd också ledde till ökat välmående. De beskrev också hur 

bildskapande blivit ett nytt sätt att hantera och bearbeta svårigheter. 

Bildens symboliska värde 

En kategori handlade om det som deltagarna kunde se i de bilder som de skapade. De 

berättade om hur de kunde se sitt mående i bilden men också hur de kunde hjälpa varandra att 

se detta genom att titta på varandras bilder. De pratade alla om att de målade tillstånd och 

känslor och att de kunde läsa in saker i sina bilder som talade direkt till dem, förbi alla ord. 

Deras beskrivning var att bilden gav dem en direktupplevelse av hur det var att vara sig själv 

men också hur det var att vara den andre. De beskrev en känsla av att bli sedd och bekräftad 

av sig själv genom att se sina egna bilder men också en känsla av att bli sedd och bekräftad av 

andra genom att andra såg deras egna bilder. Bilden kunde innehålla motiv som de inte 

medvetet hade målat men som de kunde upptäcka tillsammans. Det var oftast motiv som hade 

samband med orsaker till den fysiska och psykiska smärtan som de bearbetade. De beskrev 

också att bilden kunde hjälpa dem att nå fram till det ordlösa. 

 

”Det är mycket tillstånd, det är ju abstrakt liksom… i princip bara abstrakta bilder men 

man kan ändå tydligt läsa de här tillstånden”.  
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”… ibland har vi ju gjort så att vi samlas sen efter vi har målat och tittar och pratar om 

bilderna … och då har man fått hjälp att… ´men ser du, du har ju målat hästen´, för det 

har också kommit några gånger att hästen har kommit fram helt omedvetet… Jag har inte 

ens sett den…”  

 

Nya verktyg 

Ytterligare en kategori handlade om hur de kunde använda sig av bildskapandet. Deltagarna 

beskrev att det kunde använda sig av bildskapandet eller måleriet som ett verktyg och strategi 

även utanför självhjälpsgruppen eller något som de kunde ta med sig till mötet med 

självhjälpsgruppen. De sade att den kunskapen fanns med dem hela tiden som ett sätt att 

hantera olika situationer i det dagliga livet, att de skapade en bild i huvudet som de sedan fick 

ner på papper när tillfälle gavs. De pratade också om hur måleriet eller bildskapande ersatte 

andra uttryckssätt som inte längre var möjliga pga. fysiska begränsningar och smärta. Det har 

också gett dem ett annat sätt att få utlopp för den energi som ändå finns där, trots smärtan och 

tröttheten.  

 

”När jag sitter hos en kurator eller om jag sitter på ett möte… så kan jag få allt som 

sägs i en bild… då gå jag till bildterapin och målar ner det där liksom.” 

 

Bearbetning/insikter 

En annan kategori handlade om hur bildskapandet hjälpte dem att förstå sig själva. De beskrev 

måleriet eller bildskapandet som ett sätt att bearbeta sina problem samt att få insikter. 

Deltagarna berättade att bilderna hjälpte dem att se sina problem på nya sätt och ur olika 

infallsvinklar, både när de själva tittade på sina egna bilder men också när de fick hjälp genom 

att de andra deltagarna tittade på deras bilder. De beskrev också hur bildskapandet 

förändrades i takt med att de började må bättre. De berättade att läkningsprocessen blev tydlig 

för dem genom att de gick tillbaka och tittade på de bilder de skapat över tid och att de då 

kunde se hur dessa förändrades. De beskrev också hur de kunde känna igen sin egen 

personliga utveckling i bilderna. 

 

”En del av de bilder som jag gjorde början när jag upplevde livet som hopplöst och 

jättejobbigt de vill jag knappt titta på i dag. För de har jag lagt åt sidan. Så man kan 

alltså se i mina bilder… man kan se dels hur man mådde då, dels stämningen i dem och 

dynamiken och alltihop. Man ser hur man mår. Så att de målningarna som jag gör nu 

de är ju inte alls som de första.” 

 

Flow 

Ytterligare en kategori handlade om hur deltagarna kände sig när de skapade. De beskrev att 

de hamnade i ett tillstånd som var bortom tid och rum när de målade, att de lämnade alla 

bekymmer och problem utanför dörren och gick in ett tillstånd av kreativt skapande som tog 

hela deras uppmärksamhet. De sade att det enda som fanns just då var skapandet. Deltagarna 

beskrev bildskapandet eller måleriet som en process där de upplevde att det var något som 

uppstod i stunden och som de själva inte styrde eller kontrollerade, som någonting som fanns 

där och som ville bli uttryckt mer än något som de planerade innan att de skulle skapa. Någon 

uttryckte det som att det var något från det undermedvetna som kom fram och att känslan var 

fenomenal och gav henne rysningar. De sade också att skapandet gjorde att de kunde fokusera 

på annat än den fysiska och psykiska smärtan en stund, att smärtan kom i bakgrunden och att 

den blev mer hanterbar i stunden, men också att denna känsla av att kunna hantera sin smärta 

bättre kunde hålla i sig ett tag efteråt och att de hade ett annat förhållningssätt till sin smärta. 
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”Så från att ha liksom suttit hemma och lidit över att jag har så ont nu, så sitter jag 

hemma och målar nu och tänker inte längre lika mycket på min smärta och ångest och 

allt det där utan när jag målar så är jag ju liksom i flow. Då är jag bortom tid och rum. 

Så varenda gång jag börjar med färgerna så försvinner ju tiden så jag är närapå att 

missa om jag ska någonstans eller mat eller… (skratt).” 

 

3.1.4 Sammanhang 

Det tredje temat valde vi att kalla sammanhang då kategorierna verkar handla om yttre 

faktorer eller sammanhanget de befunnit sig i som påverkat deras möjligheter att utveckla sitt 

bildskapande i hälsoutvecklande syfte. 

Gemenskap med andra 

En kategori handlade om att gruppen hade betytt väldigt mycket för deltagarna och för 

bildskapandet och måleriet. Det var gruppen som peppat och stöttat för att de skulle våga 

prova att skapa och det var skapandet som hade svetsat dem samman. Deltagarna sade att det 

hade tagit lite tid innan de kunde känna sig helt trygga i gruppen men när gruppen väl hade 

svetsas samman så betydde gruppen mycket för att de skulle må bättre. En gemenskap utan 

ord benämndes. De beskrev det som att de inte alltid behövde prata med varandra för att de 

skulle förstå varandra. Bilderna talade sitt eget språk och gjorde att de kunde känna med 

varandra på ett ordlöst plan. Gruppens betydelse i stort har också återkommit i berättelserna. 

De beskrev det som ett behov som uppstod med tiden – som att de kunde klara sig utan andra 

människor men inte utan gruppen. De sade att de visste att gruppen alltid fanns där för dem 

och att deltagarna i gruppen kunde förstå dem på att sätt som ingen annan kunde.  

 

Deltagarna pratade också om att gruppen gett dem kraften tillbaka. De beskrev att gruppen 

inte haft någon informell ledare utan att de beslutade gemensamt vad de skulle göra för dagen. 

Ingen hade haft tolkningsföreträde utan samtliga beskrev att det varit ”flytande” i 

ansvarsfördelning och att de också upplevt att fokus ibland hade behövt flyttas med anledning 

av att någon haft en ”tung” dag med värk eller känt sig nedstämd.  

 

Deltagarna i gruppen beskrev att fokus flyttats från dem själva och deras egen värk till att vara 

någon i en grupp, att också finnas till för gruppen utifrån att vara en del av ett större 

sammanhang – att inte vilja utebli från träffarna både för sin egen och för de andras skull.  

 

”… vad ska man säga… det här med sam-målning… att man målar ihop… alltså man 

står bredvid varandra och målar… man pratar inte… man är i sig själv på ett sätt men 

har ändå sällskap… det är något kraftfullt med det. Det är… jag kan inte finna ord på 

det riktigt, men det är någonting…” 
 

Kulturen i vården och samhället 

En annan kategori som de pratade om handlade om kultur och om hur viktig de ansåg att 

kultur var för dem, för samhället i stort och i sjukvården. De ansåg att sjukvården generellt 

hade ett för snävt synsätt på fysisk och psykisk ohälsa och att deras egen upplevelse av att 

arbeta med kreativt skapande hade betytt oerhört mycket för dem. Deltagarna hade en önskan 

om att sjukvården skulle öppna upp för möjligheten att fler skulle få ta del av samma 

möjligheter som de själva fått. 
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”Jag är till hundrafemtiosjuttioelva procent övertygad om att kulturen har i olika former 

en enorm betydelse sådana här gånger… vare sig det är liksom fysisk eller psykisk smärta 

så kan man hitta så otroligt mycket… dels att man själv får uttrycka sig i sådana 

sammanhang, men också att man får ta emot det andra har… Man delar liksom och det 

är väldigt universellt många saker.”  
 

Lokalens betydelse 

Slutligen handlade en kategori om lokalens betydelse på olika sätt. Deltagarna uttryckte att 

det hade känts tryggt att vara i sin lokal och att det nästan kändes som ett andra hem. Det som 

kunde vara negativt var om man upplevde att lokalen inte var helt funktionell eller om man 

upplevde att man stökade till för mycket för andra som använde samma lokal. Detta kunde 

hämma kreativiteten. Att bli tvungen att byta lokal upplevdes negativt. Några hade varit 

tvungna att byta lokal vilket påverkade tryggheten för dem. De beskrev det som att lokalen i 

sig blev viktig - att veta vart man skulle, hur det såg ut, att veta var man hade allt material var 

en viktig faktor för att man skulle känna sig trygg nog för att kunna gå in i det kreativa 

skapandet och låta bearbetningsprocessen få ha sin gång. 

 

”Det tar mycket energi att göra ren grejerna efter sig. Ibland kan man känna att man 

bävar lite för att dra framför mycket för att det är väldigt sörjigt och man vill inte skita 

ner så mycket och man får torka på golvet om man skvätter i och med att det är så 

många andra som använder lokalen också. Det skulle vara skönt om man hade en lokal 

som var till för målningen där man verkligen kunde få göra allt liksom.” 

 

”… eftersom vi är splittrade och otrygga inombords så är ju en flytt från en lokal till en 

annan inte bara en flytt… det känns lite jobbigare” 

 

3.2 Analys intervju med bildterapeuten 

I analysresultatet av intervjun med bildterapeuten kan man se en mycket stor samstämmighet 

mellan deltagarnas och bildterapeutens utsagor. I intervjun med bildterapeuten återkom alla 

kategorier (förutom kulturens och lokalens betydelse) som framkommit i deltagarnas 

beskrivningar av sina upplevelser. Precis som gruppdeltagarna pratade även bildterapeuten 

om ett tillstånd av förändrat medvetande där tiden verkade försvinna (flow) och hon pratade 

också om bilden som ett sätt att bearbeta svårigheter och få nya insikter. Hon uttryckte att hon 

trodde att det var stärkande för både självbilden och självförtroendet att arbeta med 

bildskapande/måleri. Hon menade att bildskapande/måleri kan användas som ett nytt sätt att 

bearbeta svårigheter och att utvecklas som människa, att kunna nå det ordlösa och att nå en 

omedveten kroppslig nivå. Detta att nå en omedveten kroppslig nivå var inte något som 

deltagarna explicit uttryckte men i deras berättelser nämndes att ”det kändes skönt och 

avslappnande” eller att de hade ersatt olika fysiska aktiviteter, som de p.g.a. smärta inte längre 

kunde utföra, med bildskapande. Precis som gruppdeltagarna menade hon att man målade 

känslor och inte konkreta motiv.  

 

Bildterapeuten betonade att det var viktigt att bli informerad om, när man startar i en grupp, 

att bildskapande/måleri inte handlar om att vara duktig eller att prestera något. Hon menade 

att denna missuppfattning kunde göra att många avstod från att prova bildterapi av rädsla att 

inte kunna prestera. Hon pratade om vikten av att deltagarna får lära sig att göra saker på ett 

annat sätt än de har gjort förut för att släppa på de egna kraven och förväntningarna på att 

prestera bra. Det kan vara att blunda och måla, att måla med den ickedominanta handen eller 

att fortsätta på en bild som någon annan har påbörjat. Bildterapeuten pratade om 

bildskapande/måleri som någonting som var lustfyllt i stunden. Hon menade att det var en 
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process där man började där man var och där man lät processen ha sin gång, utan att man i 

förväg visste vad det skulle leda till för resultat. Hon menade att det var viktigt att hitta sin 

egen grej och att utmana sig själv och sina föreställningar om hur det ”ska” vara.  

 

Hon trodde att gruppen kunde ge varandra mycket, men att det också kunde vara slitsamt när 

gruppen inte fungerade. Hennes generella erfarenhet av att arbeta med grupper var att det ofta 

finns en lojalitet i gruppen vilket gör att man inte berättar för ansvarig bildterapeut eller 

verksamhetsledare när det inte fungerar. Detta kan då ta mycket energi från gruppen och det 

kan finnas en risk för att deltagarna inte får tillräckligt utrymme för att ta upp sina egna 

problem i gruppen, vilket kan leda till att gruppen på sikt upplöstes.  

 

”Så länge man är med som ledare i en grupp så är man ju ändå någon form av 

auktoritet, även om man försöker jobba sig ifrån det på olika sätt, men när de är för sig 

själva så… i en god grupp så blir det verkligen förstärkande att känna att vi fixar det 

här. Man kan verkligen ge varandra jättemycket… och sedan kan det ju finnas 

nackdelar naturligtvis, tänker jag, därför att är det någon då som… som inte riktigt 

passar in eller som känner sig utanför, av en eller annan anledning, så har det svårare 

att liksom hantera det eller kanske prata öppet om det. Det har jag sett i andra grupper 

och i vår grupp också, att folk låter bli att komma eller att de säger att de har fått annat 

för sig eller är stressade. Man säger ju inte alltid vad det handlar om, va.” 

 

 

4. Diskussion 

Syftet med föreliggande studie var att ge fördjupade kunskaper om deltagarnas subjektiva 

upplevelser avseende erfarenheten av att arbeta med bildskapande och/eller måleri som ett 

instrument i en självhjälpsgrupp med deltagare med smärt-och utmattningsdiagnoser. Urvalet 

till föreliggande studie var ett självselekterat urval som bestod av deltagare från de tre 

självhjälpsgrupper som anordnades i samverkan mellan Självhjälpscentrum och Enheten för 

Psykosomatisk Medicin (EPM), Landstinget Västmanland under åren 2012-2015. Totalt 

deltog tolv kvinnor i projektet varav fem av dem intervjuades i föreliggande studie. Den 

frågeställning som avsågs att besvaras var: På vilket sätt upplever deltagare i en 

självhjälpsgrupp att bildskapande och/eller måleri kan användas som ett instrument i en 

självhjälpsgrupp? Analysen resulterade i tre teman med tolv kategorier. De tre temana var: 

Personlig utveckling (med kategorierna: agentskap/empowerment, att utmana sig själv, ökad 

livskvalité, lust, kravlöshet/prestigelöshet) Bildskapande (med kategorierna: bildens 

symboliska värde, nya verktyg, bearbetning/insikter, flow) samt Sammanhang (med 

kategorierna: gemenskap, kulturen i vården och samhället samt lokalens betydelse). 

 

4.1 Resultatdiskussion 

Vi valde att dela upp resultatet i tre teman utifrån vad de olika kategorierna tycktes handla 

om. Nedan följer en sammanställning av dessa följt av en diskussion där vi belyser hur 

resultatet i föreliggande studie förhåller sig till tidigare forskning.  

 

4.1.1 Personlig utveckling 

Det första temat valde vi att kalla personlig utveckling då kategorierna som delades in under 

detta tema verkade handla om upplevd utveckling eller inre förändring hos individen. En 

kategori inom detta område handlade om att de upplevde att de kände ett större agentskap och 

empowerment – en kraft i sig själva tillsammans med andra. De beskrev hur de hade blivit 

säkrare i sig själva och att de upplevde att de hade mer tilltro till den egna förmågan. Från att 

ha känt sig ganska tilltufsade av livet, av de svårigheter som de gått igenom, så hade 
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självhjälpsgruppen med bildskapande gett dem kraft att våga tro på sig själva och på sin egen 

förmåga. Att delta i gruppen hade gjort att de kände att de själva kunde förändra sin situation. 

De verkade inte längre känna sig som ett offer för omständigheter eller utlämnade till andras 

välvilja. De sade att det kändes som att de hade fått makt över sitt eget liv och att de börjat 

fundera över vad de själva ville få ut av livet till skillnad mot tidigare då de kände sig ganska 

kraftlösa. De uttryckte också att de kände sig mer som sig själva och att de var nöjda med att 

vara som de var. De hade slutat att jämföra sig med andra och hittat det unika hos sig själv 

och det beskrev de kändes väldigt bra. En deltagare uttryckte det som att hon hade hittat sitt 

sanna jag under all smärta som lagts på henne genom åren. Deltagarna beskrev att de vågade 

ta mer plats och ta för sig av det som erbjöds och de oroade sig inte längre så mycket inför 

framtiden som de tidigare gjort. Numera unnade de sig saker som de mådde bra av och de bad 

inte längre om ursäkt för sina önskemål och behov. Detta liknar det som tidigare har skrivits 

om självhjälpsgrupper (Karlsson, 2006). Empowerment handlar om att stärka tilltron till sig 

själv och att hitta sin egen kraft, vilket också var ett syfte när grupperna startades. Centrala 

inslag i empowerment är att medvetandegöra och stärka tilltron på den egna förmågan, den 

egna kunskapen och kompetensen (Hedegaard, 2005). Vår tolkning är att förändringen inte 

har handlat om att de har gjort sig av med sidor av sig själva som de inte gillat, utan att det 

mer har handlat om att de mer har kunnat omfatta hela sig med alla sina sidor. 

 

En annan kategori under samma tema handlade om ökad livskvalité. Att deltagarna upplevde 

att den egna kraften blev starkare verkade öka deras känsla av välbefinnande och på så vis 

också deras upplevelse av hälsa. Deltagarna beskrev på olika sätt hur de upplevt att de fått 

ökad livskvalité och att de för första gången på länge längtade efter något, att de kände lust att 

skapa och att träffa de andra i gruppen. Smärtan hindrade dem inte lägre från att göra saker 

som de ville göra och de kände sig inte länge lika ensamma och isolerade. Vi tänker att en 

viktig del i att tillfriskna handlar om att bryta sin isolering. Deltagarna berättade att 

kreativiteten som de fick utlopp för i gruppen smittade av sig på andra områden och i hela 

livet. I världshälsoorganisationen, WHO:s (1948), definition av hälsa ingår fysiskt, psykiskt 

och socialt välbefinnande och inte endast frånvaro av sjukdom och funktionsnedsättning. I 

begreppet hälsa ligger också att känna lust och glädje. Deltagarnas utsagor tyder på att deras 

upplevda hälsa ökat, när det gäller psykiskt och socialt välbefinnande, men inte nödvändigtvis 

i frånvaro av sjukdom och funktionsnedsättning, snarare i närvaro av detta. Deltagarna 

menade att den fysiska smärtan i princip var oförändrad men den upplevdes inte lika 

påträngande utan den var mer hanterbar. Deras upplevelser påminner också om hur WHO 

definierar andlig/existentiell hälsa (Melder, 2011). Både andlig- och existentiell hälsa relaterar 

till en inre dimension som existerar i interaktion med den yttre världen. Existentiell 

hälsa/ohälsa innefattar en individs fysiska, psykiska, sociala och ekologiska tillstånd i relation 

till hennes existentiella status och relaterar till självskattad hälsa och välbefinnande och inte 

till kliniska bedömningar (Melder, 2011). Deltagarna beskrev att de mådde bättre men de var 

inte nödvändigtvis friskare enligt kliniska bedömningar. Kvinnorna levde sedan länge med 

smärta och utmattning vilket torde påverka deras möjligheter att känna lust och glädje, men 

istället beskrev de att de upplevde större lust, engagemang och glädje – till gruppen, 

bildskapandet men också att detta spridit sig till att de kände lust till sig själva och till livet i 

stort efter att de deltagit i självhjälpsgruppen. I bildterapi menar man att uttrycka sig i bild kan 

vara ett medel att möta känslor som tidigare upplevts som skrämmande eller farliga (Hinz, 

2015). I föreliggande studie verkar det vara detta som deltagarna uttryckte – att de olika 

delarna i målandet gett dem mer tillgång till positiva affekter.  
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4.1.2 Bildskapandet 

Det andra temat valde vi att kalla bildskapandet då kategorierna verkade handla om hur 

deltagarna använt sig av bildskapandet på olika sätt och hur det påverkat dem. Bildskapandet 

och måleriet verkade vara det som förenat deltagarna i grupperna. De beskrev en förkärlek för 

det kreativa och estetiska, till konst och kultur. Vidare beskrevs måleriet eller bildskapandet 

som ett sätt att bearbeta problem samt att få insikter. Deltagarna beskrev också att de kunde 

använda sig av bildskapandet eller måleriet som ett verktyg och strategi även utanför 

självhjälpsgruppen – också som något som de kunde ta med sig tillbaka till mötet med 

självhjälpsgruppen. Detta liknar den kognitiva komponenten i ETC som beskriver hur 

bildskapandet/måleriet kan användas som ett verktyg för att kunna lösa de problem som 

uppstår i livet (Lusebrink et. al., 2013). Deltagarna trodde inte att de skulle ha valt att delta i 

projektet om bildskapandet inte ingått som en komponent och de hade inte kunnat tänka sig 

att delta om gruppen bara varit en vanlig självhjälpsgrupp. Det var bildskapandet och måleriet 

som lockade dem till gruppen. Deltagandet i självhjälpsgruppen blev sedan viktigare för dem 

än de trott från början. De berättade om hur de kunde se sitt mående i bilderna men också hur 

de kunde hjälpa varandra genom att titta på varandras bilder. De pratade alla om att de målade 

tillstånd och känslor och att de kunde läsa in saker i sina bilder som talade direkt till dem, 

förbi alla ord. Att arbeta med personliga symboler verkar ha hjälpt deltagarna att generalisera 

från konkreta individuella erfarenheter till abstrakta generella kvalitéer. Detta har lett till att 

de egna erfarenheterna kunnat tolkas på en symbolisk nivå vilket i sin tur har lett till nya 

självdefinitioner samt vägledning inför framtida personlig utveckling. Deras upplevelser låter 

som det som finns beskrivet i ETC (Hinz, 2015). Det verkar också som att bildskapandet har 

gjort att de kunnat ta ett annat - eller någon annans - perspektiv (Hinz, 2015) vilket är en 

viktig del i mentalisering (Havsteen-Franklin & Camarena Altamirano, 2015). 

 

Deltagarna menade att målandet och/eller bildskapandet skedde utan krav på prestation. Det 

viktiga var inte resultatet utan själva skapandet i sig. Resultatet kan tolkas som att de mer och 

mer lade fokus på upplevelsen, dvs. hur det kändes att skapa och att slutresultatet då blev 

oviktigt i den meningen att resultatet inte skulle värderas som bra eller dåligt. När man arbetar 

på den kinestetiska/sensoriska nivån så är processen viktigare än resultatet och det är vanligt 

att det färdiga resultatet kastas när det är klart (Hinz, 2015). Deltagarna berättade om att 

rädslan för att utmana sig själv, att gå utanför bekvämlighetszonen, och rädslan för att något 

skulle gå fel, ersatts av en känsla av nyfikenhet och mod. Under gruppernas arbete hade de 

upplevt att de inte längre måste lyckas och göra bra ifrån sig, utan att det var okej att 

misslyckas. Att våga utmana sig själv hänger ofta ihop med självkänsla och tilltron till den 

egna förmågan vilket skulle kunna sammanfattas i begreppet självförmåga (self-efficacy) 

vilket kan förklaras som individens tilltro till sin förmåga att klara av att utföra en specifik 

aktivitet i en specifik situation som ska leda till ett önskat utfall. Självförmågan handlar 

således inte om individens egentliga förmåga utan om individens bedömning av vad denne 

kan utföra med hjälp av sin förmåga. Utifrån självförmågan skapar individen mål och 

förväntningar på sig själv vilket påverkar individens beteende i sin strävan efter 

måluppfyllelse (Lindwall, 2011).   

 

Ytterligare en kategori under samma tema handlade om att släppa kontrollen, vilket för många 

av deltagarna var något nytt och lärorikt. Det som kommit fram i stunden, i bildskapandet, var 

något som de inte upplevde sig kunna kontrollera. De upplevde att de hamnade i ett tillstånd 

där de kunde fokusera på annat än värken och tröttheten. Det påminner om det Mihaly 

Csikszentmihalyi (1990) kallar flow. Csíkszentmihályi (1990) menar att detta tillstånd lätt kan 

infinna sig i aktiviteter som sport, spel, konst och musik. Det handlar inte om att koppla bort 

sitt medvetande utan tvärtom, att kontrollera det. Det som gör att dessa aktiviteter befrämjar 
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flow är att de uppfyller ett antal kriterier för att detta sinnestillstånd ska uppnås: ”de har 

tydliga regler, de sätter upp mål, de förser en med feedback, de gör det möjligt att utöva 

kontroll. De uppmuntrar koncentration och engagemang genom att göra aktiviteten så skild 

som möjligt från den ’kvävande verkligheten’ i vardagslivet.” (Csikszentmihalyi 1990, s 97).  

 

4.1.3 Sammanhang 

Det tredje och sista temat valde vi att kalla sammanhang då det verkade handla om yttre 

förutsättningar som varit viktiga för att möjliggöra för dem att använda bildskapandet på ett 

hälsoutvecklande sätt. En kategori under detta tema handlade om att gruppen hade betytt 

väldigt mycket för dem och för bildskapandet och måleriet i sig. Det menade att det varit 

gruppen som peppat och stöttat för att de skulle våga prova att skapa och det var skapandet 

som hade svetsat dem samman. De beskrev att det tog lite tid innan de kunde känna sig helt 

trygga i gruppen men när gruppen väl hade svetsas samman så betydde den mycket för dem 

för att de skulle må bättre. Opp (1982) har skrivit om normer som växer fram som en följd av 

att medlemmarna lär sig uppfatta vad andra medlemmar uppskattar, att deltagare lär sig hur de 

enskilda deltagarna föredrar att vara och agera till att gruppens medlemmar slutligen delar 

uppfattningar om hur man borde vara och agera och att detta skapar normer som blir viktiga 

faktorer för gruppens liv och prestationer. Han kallar dessa ”evolutionära normer”. 

McDougall (1921) i sin tur beskrev att det i en grupp kan uppstå något som han kallade en 

gruppsjäl (group mind) som är ett sorts kollektivt sinne eller förstånd som kan uppstå när 

gruppen har en viss kontinuitet, om den utvecklar egna traditioner, om det sker en viss 

differentiering eller specialisering av medlemmarnas uppgifter och slutligen om gruppens 

medlemmar uppfattar att de är gruppmedlemmar, dvs. att de har en gruppmedvetenhet. Av 

deltagarnas beskrivningar tolkar vi det som att de utvecklat egna gruppnormer som gett dem 

en känsla av en grupptillhörighet eller att de utvecklat en gruppsjäl. 

 

De menade att det kändes som en gemenskap utan ord och de beskrev att de inte alltid 

behövde prata med varandra för att de skulle förstå varandra. Bilderna talade sitt eget språk 

och gjorde att de kunde känna med varandra på ett ordlöst plan. Gruppens betydelse i stort har 

också återkommit i berättelserna där de beskrev ett behov som uppstod med tiden. De kunde 

klara sig utan andra men inte utan gruppen. De visste att gruppen alltid fanns där för dem och 

att deltagarna i gruppen kunde förstå dem på att sätt som ingen annan kunde. De menade att 

gruppen gett dem kraften tillbaka och de beskrev att fokus flyttats från dem själva och deras 

egen värk till att vara någon i en grupp, att också finnas till för gruppen utifrån att vara en del 

av ett större sammanhang – att inte vilja utebli från träffarna både för sin egen del och för de 

andras skull.  

 

Upplevelsen av den nya gemenskapen med nya människor i en grupp blev viktig för dem. De 

upplevde att de både gav andra hjälp men också att de fick hjälp och stöttning av de andra. 

Gruppen och gemenskapen blev viktig för dem och det var något att längta till vilket också 

bidrog till deras upplevelse av ökad livskvalitet. Att höra till och att vara behövd – och att 

samtidigt få vara behövande - verkade vara en ny upplevelse för deltagarna. Karlsson (2006) 

menar att självhjälpsgrupper har fördelen av att deltagarna åtnjuter både social gemenskap, 

erfarenhetsutbyte och kunskapsutbyte. Genom att alla deltagare i en självhjälpsgrupp har 

liknande problem beskriver många att de inte behöver förklara och att det blir en förståelse för 

varandra på ett djupare plan. Förståelsen och gemenskapen beskrivs ibland som ordlös, som 

att inga ord behövs. Det är enligt denna princip lättare att lära sig av andra med samma 

problem än av en professionell. Genom att alla deltagare i föreliggande studie hade, vad de 

själva uppfattade, som liknande problem beskrev många att de inte behövde förklara och att 

det blev en förståelse för varandra på ett djupare plan. För en utomstående kan tyckas att 
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problemen inte var lika – kvinnorna i studien hade skiftande problem – men de beskrev själva 

att just det diffusa i deras problematik såsom trötthet och värk ändå förenade dem.  

Riessman (1965) problematiserar kring vem som blir hjälpt och vem som är i störst behov av 

att få hjälp i en självhjälpsgrupp. Han menar att det inte är den som tar emot hjälpen som blir 

mest hjälpt utan den som ger hjälpen, vilket är en skillnad gentemot en grupp med en 

professionell ledare som enbart är hjälpgivare. I en självhjälpsgrupp är deltagarna just både 

hjälpgivare och hjälptagare vilket deltagarna i föreliggande studie också vittnar om. De 

menade att de gick till gruppen både för sin egen skull men också för de andras skull. Det blev 

ett givande och tagande med de andra som verkade betyda väldigt mycket för deltagarna. De 

berättade att de genom livet varit sådana som alltid ställt upp för andra och satt sina egna 

behov åt sidan. I självhjälpsgruppen verkade de egna behoven få finnas med samtidigt som de 

mötte de andras behov.  

 

De beskrev att gruppen inte haft någon informell ledare. Deltagarna beslutade gemensamt vad 

de skulle göra för dagen. Ingen hade tolkningsföreträde utan de beskrev att det var ”flytande” 

i ansvarsfördelning och att de också upplevde att fokus ibland behövde flyttas med anledning 

av att någon haft en ”tung” dag med värk eller känt sig nedstämd. Deltagarna hade dock 

delvis inslag av en professionell ledare, i uppstart och under uppföljning, men merparten av 

arbetet gjorde de själva i sin grupp. De beskrev att det hade känts skrämmande till att börja 

med att inte ha någon ledare – funderingarna gick kring hur det skulle bli när bildterapeuten 

inte längre var med. De menade dock att det hade gått mycket bättre än de trott. Att gruppen 

blivit så viktig överraskade deltagarna. De uttryckte att de inte letat nya vänner men att de fått 

det på köpet.   
 

En annan kategori under samma tema handlade om vikten av att känna sig trygg för att kunna 

hitta inspiration och kreativitet i bildskapandet. Där blev också den fysiska lokalen viktig. 

Den behövde vara lättillgänglig och ändamålsenlig, så att den främjade deltagarnas vilja och 

lust att prova nya material och att komma igång med kreativt skapande. Ur en psykodynamisk 

synvinkel är lokalen en del av den fysiska ramen och som sådan är den viktig för terapin. 

Ramen är en övergripande del av den terapeutiska relationen och också det som skiljer den 

terapeutiska relationen från övriga sociala samspel. Förutom fysisk ram/fysisk konstruktion 

ingår också psykologisk förberedelse, instruktion och kontrakt som delar i den övergripande 

ram som finns runt en terapeutisk kontakt (Gullestad & Killingmo, 2011). Sett ur detta 

perspektiv är det inte svårt att förstå att den fysiska lokalen blev viktig för deltagarna – inte 

bara ur en praktisk synvinkel utan också som en ram runt gruppen. Några av deltagarna blev 

också tvungna att byta lokal under tiden de arbetade tillsammans, vilket i sig blev ett rambrott 

som påverkade gruppens känsla av trygghet.  

 

Ytterligare en kategori under samma tema handlade om deltagarnas uppfattning om kulturen i 

samhället generellt och inom sjukvården specifikt. De ansåg att sjukvården generellt hade ett 

för snävt synsätt på fysisk och psykisk ohälsa och att deras egen upplevelse av att arbeta med 

kreativt skapande hade betytt oerhört mycket för dem. De hade en önskan om att sjukvården 

skulle öppna upp för möjligheten att fler skulle få ta del av samma möjligheter som de själva 

fått. Det kan vara intressant att fundera om det finns utrymme för kreativt skapande i dagens 

vård när alla metoder ska vara evidensbaserade vilket många gånger handlar om vikten av att 

följa behandlingsmanualer. Hur gör man en manual som låter patienten få tillräckligt mycket 

egenkontroll så att det främjar flow, empowerment och kreativitet? 
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4.2. Jämförelse med bildterapeutens upplevelser 

Ytterligare ett syfte med föreliggande studie var att undersöka om deltagarnas upplevelser var 

samstämmiga med de tankar som bildterapeuten hade. Resultatet visade att de till mycket stor 

del var samstämmiga. En orsak till detta skulle kunna vara att deltagarna hade lärt sig 

modellen, tänket och metoden av bildterapeuten. Tre av de fem deltagarna i föreliggande 

studie hade tidigare erfarenhet av bildterapi enligt den traditionella modellen med en grupp 

med deltagare och en bildterapeut som ledde gruppen. De två övriga hade fått möjlighet att 

lära sig modellen genom att bildterapeuten deltagit under de fem första grupp-

sammankomsterna för att lära ut hur de kunde använda sig av bildskapande och måleri i 

gruppen. Det är mest troligt nödvändigt att lära ut modellen för att deltagarna ska kunna 

använda sig av metoden på ett sätt som blir terapeutiskt.  

Bildterapeuten i studien vittnade om bildskapande som ett sätt att ”slinka bakom orden”. 

Detta stämmer väl överens med vad deltagarna beskrivit– bildskapandet har gjort det enklare 

för dem att uttrycka sig– att få ur sig det de håller inom sig. Några av dem hade stor vana av 

bildskapande, andra hade inte det men däremot ett stort intresse för att prova bildskapande. 

 

I föreliggande studie pratade gruppdeltagarna inte om negativa saker som kunde finnas i 

grupperna. Det enda som några nämnde var att en kvinna inte passat in i gruppen från start 

men att hon valde att sluta i gruppen. Bildterapeutens generella erfarenhet var att det kunde 

vara svårt att framföra kritik en i grupp och att det ofta var gruppledarens uppgift att ta upp 

negativa saker i gruppen. Generellt har man sett i tidigare forskning att det inte är lätt att få 

tag i negativa synpunkter överhuvudtaget (von Below & Werbart, 2012). Detta gäller även det 

resultat som föreliggande studie redovisar. 

 

4.3 Metoddiskussion 

Nedan diskuterar vi hur valet av vetenskaplig metod kan ha påverkat resultatet samt 

presenterar tankar inför fortsatt forskning. 
 

4.3.1 Svagheter med föreliggande studie 

När arbetet med föreliggande studie påbörjades hade totalt tolv kvinnor deltagit projektet i 

Västmanland. Av dessa tackade sex ja till att delta i föreliggande studie. En av dessa gick 

sedan inte att nå när intervjuerna skulle genomföras. De fem som deltog i föreliggande studie 

var samtliga mycket positivt inställda till grupperna och bildskapandet. Det går att fundera 

över om de som inte varit lika positiva också valde att inte ställa upp på att bli intervjuade. De 

som intervjuades uttryckte att de hade svårt att minnas och att förklara varför de upplevt att 

gruppverksamheten varit så bra. Det finns också de som hoppat av projektet i något skede. 

Dessa deltagares upplevelser får vi inget veta om i föreliggande studie. Det kan bland dessa 

finnas upplevelser som skiljer sig från de som framkommer i föreliggande studie. Det är 

troligt att intervjuer med fler deltagare, vilket även skulle kunnat innefatta personer som 

hoppat av grupperna, hade ökat variationen i respondenternas upplevelser och därmed 

validiteten, tillförlitligheten och den kvalitativa generaliserbarheten. I en kvalitativ studie 

fortsätter man att söka information om fenomenet man avser att beskriva tills man nått 

mättnad. Av de totalt tolv kvinnor som deltagit i projektet intervjuades fem, vilket motsvarar 

nästan 42 % av det totala antalet. Antal respondenter kan tyckas lågt men sett utifrån den 

totala populationen är svarsfrekvensen att anse som relativt hög. Vi tycker oss också ha sett i 

materialet att ingen ny information framkommit och därmed tänker vi att vi har nått mättnad. 

Vi är dock medvetna om att deltagarantalet är litet och att vi inte intervjuat de som valt att 

hoppa av självhjälpsgrupperna eller valt att inte delta i föreliggande studie. Det kan bland 

dessa finnas upplevelser som skiljer sig från de vi har fångat. 

 



31 
 

Ytterligare en begränsning är att det bara är kvinnor som har deltagit i projektet och därmed i 

föreliggande studie. Det finns tidigare studier som visar att kvinnor rapporterar mer psykisk 

ohälsa (Socialstyrelsen, 2012) och att de rapporterar högre värden beträffande ”andlig kontakt 

och tro” (Melder, 2011). Det är intressant att fundera över hur det påverkat resultatet. 

Förmodligen avspeglar resultatet mer hur gruppdeltagarna i en självhjälpsgrupp upplever att 

det är att använda sig av bildskapande och måleri som ett instrument i en välfungerande 

grupp, mer än det ger en fullständig bild av fenomenet. Dessutom hade tre av de fem 

kvinnorna tidigare erfarenhet av bildterapi i grupp eller enskilt. Det är svårt att veta hur 

mycket det har påverkat deras upplevelse av att använda sig av bildskapande och måleri i 

självhjälpsgruppen. De behövde inte introduceras vid starten på samma sätt som någon som 

inte har haft dessa tidigare erfarenheter av bildterapi i en traditionell bildterapigrupp eller som 

har gått i individuell bildterapi. De rapporterade upplevelserna hos de övriga två kvinnorna, 

som inte hade dessa tidigare erfarenheter, skiljde sig dock inte från de med större erfarenhet 

av bildterapi. Det kanske innebär att en kortare introduktion av en erfaren bildterapeut räcker 

för att gruppdeltagare i en självhjälpsgrupp ska kunna förstå modellen och kunna använda sig 

av den i ett terapeutiskt syfte i en självhjälpsgrupp. 

 

Ytterligare en brist i föreliggande studie är att alla intervjuer gjordes av endast en av 

författarna. Det faktum att så var fallet kan ha påverkat intervjuernas kvalitet då intervjuaren, 

trots försök att inte vara färgad av en förförståelse, genom sin egen medverkan kan ha 

påverkat utfallet. Kanske hade det framkommit ett annat resultat om båda författarna hade 

utfört intervjuerna. Detta är svårt att säkert veta. Den så kallade intervjuareffekten innebär att 

intervjuaren som person påverkar resultatet av intervjun genom sitt sätt att fråga, sitt beteende, 

sin framtoning etc. (Jacobsen, 2007). Intervjuareffekten hade kanske minskat om fler än en 

intervjuare gjort intervjuerna. Det är dock svårt, för att inte säga omöjligt, att helt undvika 

intervjuareffekten. Den semistrukturerade intervjumallen var dock en hjälp för intervjuaren att 

hålla sig till ämnet och få svar på det som studien avsåg att undersöka.  

 

4.3.2 Val av analysmetod  

Tematiska analyser innebär att man strukturerar data utifrån teman (Braun & Clarke, 2006; 

Langemar, 2008). Metodvalet innebär att man avstår från en djupare och mer komplex analys 

till förmån för en rikare tematisk beskrivning (Braun & Clarke, 2006) och den positiva 

aspekten av denna metod är alltså att man kan fånga nyanser och variationer i materialet 

(Langemar, 2008). Problemet kan dock bli att resultatet blir rikt på deskriptiva detaljer men 

att helheten ändå upplevs som ytlig och trivial. Ytterligare ett problem kan vara att resultatet 

blir för abstrakt utan tillräckligt med konkreta exempel så att det inte ger den insikt man 

önskat eller att resultatet inte blir en tillräckligt stark empiriskt grund att stå på (Langemar, 

2008). Braun och Clarke (2006) anser att teman inte finns inneboende i materialet i sig, utan 

är ett resultat av den uttolkning som görs av materialets möjliga innebörder utifrån 

författarens frågeställningar. Den tematiska analysen är därför delvis subjektiv, eftersom 

författaren väljer vilka teman som är intressanta och hur de ska presenteras. Resultatet man 

erhåller anses inte avspegla någon objektiv verklighet utan ses mera som resultatet av en 

konstruktion där kunskap skapas gemensamt i själva interaktionen mellan intervjuare och 

informant (Braun & Clarke, 2006). Det är också svårt att veta om ett annat resultat skulle 

framträda ur materialet om någon annan hade gjort analysen. Ett sätt att verifiera resultatet är 

att låta respondenterna läsa resultatet och ge sina synpunkter, en så kallad 

respondentvalidering, vilket också gjordes.  
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4.3.3 Implikationer för framtida grupper 

Deltagarna som intervjuats i föreliggande studie beskrev att upplevelsen av att arbeta med 

bildskapande och/eller måleri i en självhjälpsgrupp i stort sett liknar hur litteraturen beskriver 

att den ser ut i traditionella bildterapigrupper, med visst förbehåll i att eventuell kritik inte 

framförts i intervjuerna. Deltagarna i grupperna ansåg att det var viktigt att gruppens 

sammansättning var genomtänkt. De beskrev att de var väldigt olika som personer och deras 

problematik var också till viss del olika – men det de hade gemensamt ansåg de vara viktigare 

än olikheterna. Således ter det sig viktigt att framtida grupper också har en väl avvägd 

sammansättning och att de får de instruktioner som behövs när grupperna startas upp. En bra 

och strukturerad start verkar lägga grunden för det framtida arbetet i grupperna.  

 

För framtida grupper kan det också vara av vikt att lokalen är anpassad för målande och 

bildskapande – och även andra kreativa sätt att uttrycka sig på såsom arbete med lera eller 

gips. Deltagarna menade att det kan upplevas som krångligt och kännas som en alltför stor 

arbetsinsats att påbörja arbete med annat material om lokalen inte är anpassad för detta.  

 

4.3.4 Förslag till framtida forskning 

Föreliggande studie var en kvalitativ studie som avsåg att fånga upplevelsen av att arbeta med 

bildskapande och/eller måleri som instrument i en självhjälpsgrupp. Vid tiden för 

föreliggande studie var det få som deltagit i dessa självhjälpsgrupper. Det skulle vara 

intressant att göra en uppföljande studie som omfattar de deltagare som deltagit i de grupper 

som tillkommit efter föreliggande studies tillkomst. Då deltagandet i föreliggande studie var 

lågt finns det anledning att tro att det finns mer att lära sig om fenomenet. Det skulle också 

vara intressant att veta om mäns upplevelser skiljer sig från kvinnors. Det finns tidigare 

studier som visat att kvinnor rapporterar med psykisk ohälsa (Socialstyrelsen, 2012) samt att 

de skattar en högre känsla av andlig kontakt än män (WHOQOL SRPB group, 2006). Då det i 

en framtida självhjälpsgrupp kommer att delta män så vore det intressant att höra om deras 

upplevelser. Det skulle också vara intressant att veta mer om de deltagare som valde att hoppa 

av självhjälpsgrupperna. I föreliggande studie är deras röster ohörda. 

 

Vidare skulle det vara av intresse att veta mer om hur mycket tidigare erfarenheter av att delta 

i traditionell bildterapi påverkar upplevelsen av att gå i en självhjälpsgrupp med inslag av 

bildskapande och/eller måleri. Tre av de fem intervjuade kvinnorna i föreliggande studie hade 

tidigare erfarenhet. Vi anser också att det vore av intresse att göra en kvantitativ 

korrelationsstudie för att se samvariationen av tidigare erfarenhet och utfallsmått som t ex 

existentiell hälsa eller en RCT-studie för att mäta effekten av att delta i en självhjälpsgrupp 

med inslag av bildskapande och/eller måleri avseende olika diagnoser. Ytterligare ett framtida 

forskningsområde skulle kunna vara att studera hur mycket instruktioner deltagarna behöver? 

Finns det något optimal nivå? Finns det någon gräns för när det blir för mycket inblandning 

från en ”expert” så att det får en negativ påverkan på gruppens ”empowerment”?  

 

Melder menar i sin avhandling från 2011 att det måste finnas arenor som främjar den 

existentiella hälsan. Att skapa självhjälpsgrupper där deltagarna får lära sig att använda sig av 

bildskapande och/eller måleri på ett terapeutiskt sätt kanske kan vara en sådan arena. Det 

behövs dock mera forskning för att styrka detta. Upplevelserna som de kvinnor som deltagit i 

föreliggande studie förmedlat ger anledning att undersöka detta närmar 
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Bilaga 1. Informerat samtycke 
 

Undertecknad samtycker härmed att delta i en kvalitativ intervjustudie kring att delta i en 

självhjälpsgrupp med bild som ett instrument. Intervjuerna kommer att genomföras av Åsa Löfström 

eller Jeanette Åberg, båda studerande vid psykoterapeutprogrammet, psykodynamisk inriktning, vid 

Stockholms universitet.  

Intervjuerna kommer att spelas in. Inspelat och transkriberat material kommer att behandlas 

konfidentiellt. Intervjumaterialet kommer bara att användas i denna studie. Efter att uppsatsen är 

klar kommer materialet att förstöras. 

Deltagandet är frivilligt och medverkan kan när som helst avbrytas – likaså kan materialet återkallas. 

Detta kan göras av deltagare utan att närmare orsak behöver specificeras.  

I uppsatsen kommer allt material att presenteras i avidentifierad form.  

 

Jag har tagit del av ovanstående och samtycker till att delta 

 

 

………………………………………………………………………………. 

Ort, Datum, Namnteckning 

 

 

 

…………………………………………………………………………………. 

Namnförtydligande 

 

Tack för din medverkan! 

 

Åsa Löfström    Jeanette Åberg 

Tel: 0730-658956    Tel: 070-1716606 

E-post: asalof75@hotmail.com E-Post: sqinspiro@spray.se 

 

 

 

 

mailto:asalof75@hotmail.com
mailto:sqinspiro@spray.se
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Bilaga 2. Intervjuguide deltagare 

 

Jag är intresserad av att få höra om din erfarenhet av att använda bild i självhjälpsgruppen som du 

har deltagit i. Först skulle jag vilja veta lite mer om dig. Känns det okej? 

Bakgrundsfakta 

Hur gammal är du? 

Vad är din sysselsättning? 

Vad var det som gjorde att du sökte hjälp (vilka problem sökte du för)? 

Hur länge har du haft dessa svårigheter? 

Har du fått någon annan hjälp tidigare för dina svårigheter? (I så fall vad och hur upplevdes den 

hjälpen)? 

Kontakt och introduktion 

Hur kom du i kontakt med självhjälpsgruppen? 

Vad tänkte du när du först hörde att du skulle få använda dig av bild? (Har du någon tidigare 

erfarenhet av bild?) 

Vilken introduktion fick du i självhjälpsgruppen? (Vad det något som du upplevde som hjälpsamt i 

introduktionen? Var det något som du upplevde var svårt i introduktionen?) 

Hur upplevde du att det var att ha instruktör till skillnad från att arbeta själva i gruppen? (Hur 

bestämde ni vad ni skulle göra varje gång?) 

Arbetet i gruppen 

Hur upplevde du att det var att arbeta med bild i gruppen? (Vilka upplevelser hade du? Vad var 

hjälpsamt? Vad var svårt?) 

Vad det något som förvånade dig? 

Vad lärde du dig? 

Vad har det betytt för dig att delta i självhjälpsgruppen? 

När gav måleriet mest/minst? 

Vilken typ av bild har du målat som gav dig mest? 

Hur påverkade gruppen dig vid träffarna? 

Reflektioner 

Vad tror du att skillnaden hade varit om ni bara hade samtalat och inte använt er av måleriet? 

Har din uppfattning om bild förändrats för dig sedan du har arbetat med den i gruppen? 

Hur tror du att deltagandet i självhjälpsgruppen har påverkat dig för framtiden? 
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Bilaga 3. Intervjumall bildterapeuten 

 

 

1. Ditt namn, ålder och utbildning?  

2. Vad har du för erfarenhet av att använda bild i terapin? 

3. Hur föddes tanken på att använda bilden som verktyg? 

4. Hur kom tanken på självhjälpsgrupper till? 

5. Hur har kombinationen av dessa båda fungerat? 

6. Vad har varit givande i att arbeta på detta sätt? 

7. Vilka svårigheter har du sett? 

8. Finns det något du tänker att ni kunde gjort annorlunda? 

9. Hur har gruppsammansättningen påverkat tror du? 

10. Har din syn på att arbeta med bilden som instrument förändrats över tid? 

11. Hur ser du på bildens betydelse i självhjälpsgruppen? 

12. Hur tycker du att den har stämt överens med vad deltagarna förmedlat? 

 


