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Inledning
Jag vill med min uppsats ta med läsaren på en djupdykning i bilden och symbolernas värld
även om det med ord kan vara svårt att beskriva, då det ju i själva verket rör sig om en nivå
som kommer före ordet. Mitt huvudsakliga syfte är att utforska huruvida bilderna och symbolerna fortfarande är livsnödvändiga för människans psykiska och kanske därmed fysiska överlevnad? Kan vi fortfarande än i dag, låta oss beröras av dess kraftfält och därmed göra förändringen, utvecklingen, transformationen och helandet möjligt?!
Vidare vill jag undersöka bildens dubbla roll som både ”symtomavslöjare” och framåtblickande ”transformerande helare”, samt kopplingen till shamanism och alkemi.
Vad kan nutidsmänniskan lära av detta? Vad kan vi ta till oss i dag? Och vad mår den enskilde individen och ett samhälle bäst av i längden?
För en tid sedan kunde man på nyheterna höra att det nu är vetenskapligt bevisat att människan tänker i bilder. Något som ju kan tyckas självklart, men som nu alltså med vetenskapliga
metoder går att mäta. Vad kan denna ”nya” vetenskapliga upptäckt betyda för den analytiska
psykologin och bildterapin i dag? * Nu när starka strömningar går i motsatt riktning mot allt
kortare och snabbare terapier som mest fokuserar på symtom snarare än orsak? (KBT och
alltmer utskrivning av psykofarmaka hårt styrt av rådande ekonomiska värderingar).
Jag vill betona en psykodynamisk syn på människan där även Jungs analytiska psykologi ingår, och med objektrelationsteoretikerna som en gemensam bro mellan Jung, Freud och bildterapi. Min bakgrund är konstnärens och bildterapeutens (med psykodynamisk grund)
Och det är med dessa ögon som jag har tagit mig an ämnet. Jag säger inte att det är den enda
vägen till helande och transformation, andra terapiformer kan fungera lika bra, beroende på
person och bakgrund och orsak. Men bildens väg är min väg…

* Jag kommer inte gå in på den forskningen, utan utgår från att det ur mitt perspektiv är en självklarhet. Men det
faktum att det nu vetenskapligt går att mäta ser jag som hoppfullt inför den analytiska psykologin och bildterapins framtid.
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Syfte och frågeställning
Mitt syfte med uppsatsen är att undersöka om symbolen och bildarbete med symboler har
någon betydelse för den enskilde individen, vår samtid och vår framtid? Eller har symbolen
mist sin kraft att förändra och transformera? Har den kanske spelat ut sin roll och är nu någonting gammalt och förlegat, som helt bör bytas ut mot mer moderna metoder? Eller är det så att
det trots djupa rötter långt tillbaka till shamanism och alkemi fortfarande kan beröra nutidens
människa?
Betoningen i uppsatsen ligger på ett psykodynamiskt synsätt på människan där Jungs analytiska psykologi ingår. Den stora frågan är dock, om det här finns en framtid? När starka
strömningar går i motsatt riktning, mot allt snabbare terapier och med medicinska lösningar
som mest fokuserar på symtom snarare än orsak.

Metod
Till min uppsats har jag utgått från litteraturstudier som alla berör ämnet bilder och symboler.
De rör sig i ett gränsområde mellan vetenskap och konst. En annan gemensam nämnare är en
helhetssyn på människan där autencitet och kreativitet går före teorin.
Jung menade att teorin inte bör vara konstruerad, påtvingad, teknisk yttre kunskap utan snarare ett uttryck för praktikerns personlighet. Han varnade för en klyfta mellan terapeutens teoretiska kunskap och metoder å ena sidan och hans personlighet å den andra. Problemet är ointegrerad kunskap. Terapeuten måste lära sig teorin och därefter uppleva den på det personliga
planet, vilket sker genom analys, självanalys och introspektion.
Det är utifrån detta synsätt som jag har gjort mitt litteratururval. Jag vill inte lyfta ut någon
enskild bok som mer betydelsefull än någon annan utan betoningen ligger på ett psykodynamiskt synsätt där det genomgående är att de har en helhetssyn på människan och innefattar
ämnet kreativitet, bilder, symboler och eller bildterapi.
Jag beskriver i min text Jungs analytiska psykologi, integrativ bildterapi samt kortfattat om ett
objektrelationsteoretiskt synsätt. Jag berör även ett mer existentiellt förhållningssätt på den
skapande kreativa människan. (se även begreppsförklaring, finns som bilaga)
Jag har här gjort en avgränsning och valt att inte ta med litteratur som förespråkar ett mer naturvetenskapligt och biologiskt synsätt på människans psykologi, utan jag utgår i stället ifrån
att vi tydligt kan se att det snarare är det rådande systemet i vilket vi befinner oss, framförallt
inom psykiatrin, men som även vinner alltmer mark på det psykoterapeutiska området. (Ett
debattinlägg mot dagens rådande psykiatri och psykoterapeutiska strömningar finns med som
bilaga).
De som har de strängaste kraven på vetenskaplig standard kommer alltid att finna brister både
hos den analytiska psykologin, bildterapin, på all psykodynamisk inriktad terapi och djuppsykologi. Men som Jung säger så är inte psykologin som alla andra vetenskaper – Det är i första
hand ett utforskande av den enskilde individens personliga historia.
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Teoretisk bakgrund och metod inom den analytiska psykologin
Det finns olika skolor inom den analytiska psykologin, vilkas anhängare har vissa gemensamma åsikter. Men Jung själv underströk att det bara fanns en Jungian- han själv.
Han hade inga ambitioner att bilda någon skola inom psykologin. Samuels skriver att med
tanke på att Jung var upphovsman till föreställningen om individuation, som betonar att varje
människa bör finna sig själv och sin egen unika personlighet och med tanke på en människas
temperament och personliga psykologi spelar stor roll i utformningen av hennes åsikter, verkar det ofrånkomligt att han skulle överlåta åt varje individ att personligen avgöra hur ”jungiansk” han eller hon skall vara. I dag finns det emellertid ”en Jungiansk kunskapsbas”.
Jung avskydde alla typer av systematisering, och det kan vara en av anledningarna till att det
dröjde så länge innan det bildades en Jungiansk skola. Men C.G Jung var mångsidig och
ibland får man skilja på vad han sade och vad han gjorde. Han hade trots allt en stor önskan
om att andra skulle ”fortsätta hans verk”.
Jung uttalar sig bland annat om teorin på följande sätt: ”teorier inom psykologin är i högsta
grad destruktiva. Visserligen behöver vi vissa teoretiska utgångspunkter som hjälp till att orientera oss och utvidga kunskapsfältet. Men borde ändå bara fungera som redskap, som man
kan lägga åt sidan när som helst”. (Samuels, A. 1994, s.18.)
Jung utgår från det mänskliga samspelet, så som han iakttagit det under analys eller i det dagliga livet. På grundval av sina iakttagelser utvecklar han sedan en teori, denna belyses i sin tur
genom jämförande forskning eller genom fortsatta iakttagelser. Först därpå kan mängden av
bilder och fakta från olika källor struktureras. Struktureringen i sig själv belyser någon aspekt
av det mänskliga beteendet. Samuels skriver att det alltså är en cirkelprocess: psykologiska
iakttagelser – teori – illustration – tillämpning på mänskligt beteende.
Moderna vetenskapsmän härleder inte teorin ur fakta, de använder fakta för att pröva teorin.
(Samuels)
Jung Hävdade att psykologin var en naturvetenskap med argumentet att den inte sysslar med
mentala produkter utan med ett naturligt fenomen, psyket. Samuels åsikt är den att de som har
de strängaste kraven på vetenskaplig standard alltid kommer att finna brister hos den Jungianska psykologin. Vi tvingas dock till slutsatsen att psykologin delvis inte är som andra vetenskaper. Alla anklagelser mot djuppsykologin för bristande vetenskaplighet påverkar freudianerna lika mycket som jungianerna.
Jung menar att teorin inte bör vara konstruerad, påtvingad, teknisk yttre kunskap utan snarare
ett uttryck för praktikerns personlighet. Jung varnade för en klyfta mellan terapeutens teoretiska kunskap och metoder å ena sidan och hans personlighet å den andra. Problemet är ointegrerad kunskap.
Terapeuten måste lära sig teorin och därefter uppleva den på det personliga planet, vilket sker
genom analys, självanalys och introspektion. Teorin kan naturligtvis inte diktera förloppet av
en analys – denna måste anpassas efter varje individuellt fall. Den värsta synden är att imitera,
eftersom imitation innebär att terapeuten på förhand har bestämt sig för att tillämpa en viss
teori.
Samuels menar att i den mån som intresset för Jungs tankar har flyttats över från den mystiska
och esoteriska sidan till frågan om deras kliniska tillämplighet så har Jung framstått som en
förvånansvärt modern tänkare och psykoterapeut, på många sätt en föregångare och att Jungs
teorier utövar ett stort inflytande på analys och psykoterapi i dag. Samuels talar till och med

7

om en kategori i dag som är jungianer utan att själva veta om det… dock är det i mångt och
mycket så att Jung uppfattas som en tvivelaktig figur i många kretsar. Samuels vill överbrygga den klyftan genom att visa att modern analys och psykoterapi till stor del har en påtaglig
jungiansk anstrykning. Här finns mycket av de objektrelationsteoretiska teorierna.

Jungs bidrag till utvecklingspsykologin
A. Samuels skriver att traditionellt sett har man ansett att Jung inte var särskilt intresserad av
människans personliga utveckling. Han anser dock att det är helt fel att säga att Jung inte skapade någon teori om utvecklingen under barndomen. Jungs ideer om detta finns spridda i olika skrifter. Förklaringen är bla. Att det beror på att Jung rör sig så snabbt från det personliga
och ontogenetiska till det överpersonliga och fylogenetiska att han inte har lämnat någon
sammanhängande framställning av ämnet. I stället har han behandlat det i många olika sammanhang. Samuels skriver att ett av hans syften är att påvisa att Jungs skrifter innehåller en
sådan sammanhängande teori att man kan se att mycket av det föregrep betydligt senare teorier i psykoanalysen.
.
Det kan ha varit en överreaktion mot Freud som gjorde att Jung inte skrev en sammanhängande teori. Han nämnde ofta att han använde Freuds (och Adlers) ideer när detta var lämpligt för
patienten och det fanns implikationer som visade att sådana teorier var adekvata. Samuels
menar att det är möjligt att Jung helt medvetet beslöt att lämna ”barnkammaren” till Freud och
att han valde att särskilja sig från honom genom att utforska andra områden. Vidare ville Jung
skapa en psykologi för hela livet och inte skapa en ”fixering vid barndomen”.
Man kan räkna upp minst åtta områden där Jung har lämnat viktiga bidrag för förståelsen av
personlighetsutvecklingen. (moderns betydelse, beskrivningen av de tidiga psykologiska mekanismerna, teorin om den preoidipala libidon, differentieringen, det psykosomatiska schemat, teorin om jagets uppkomst, och symbolerna) Jag har här valt att ta upp ett par av dem för
att exempelgöra Jungs starka koppling till dagens utvecklingspsykologi. Jag kommer senare
även fördjupa mig i Jungs syn på symboler. (Petra). Bland annat framhöll Jung moderns betydelse. Han var bland de första som påpekade att förhållandet spädbarn – mor är av grundläggande betydelse, ett synsätt som vi ansluter oss till i dag. Vi måste också minnas att vi har
ett grundläggande behov av att lösgöra oss från modern (och av att det sätts gränser för detta
försök)
”I takt med åren går växer människan på ett naturligt sätt bort från modern, men hon växer
inte ifrån arketypen på samma naturliga sätt…” (s. 210)
Jung menade att frigörelsen från föräldrarna också är en initiation till ett nytt tillstånd, men:
”även om det skulle inträffa en förändring, så förlorar den gamla formen på intet sätt sin dragningskraft: ty alla som frigör sig från modern längtar efter att återvända till henne. Denna
längtan kan lätt gå över i en förtärande passion, som hotar allt som har uppnåtts. I detta fall
framstår ”modern” å ena sidan som det högsta målet och den andra som det gruvligaste hot,
som en ”fruktansvärd moder” (s. 210) (kärnan i hjältens situation)
Jung upptäckte en splittring i den mänskliga naturen. En del av människan vill växa utåt och
framåt, medan den andra vill återvända till ursprunget för att hämta styrka. Denna splittring är
den grundläggande premissen för alla teorier om livs, kontra dödsdrifter.
Samuels skriver att även om dödsdriften tar sig yttre uttryck i aggression och destruktivitet, så
är dess egentliga mål att reducera den kända världen till ett ursprungligt tillstånd, ett tillstånd
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som ur psykologisk synvinkel skulle vara oorganiskt. Detta är förklaringen till att människans
omedvetna sökande efter regression också är farligt.
Jung beskrev också olika psykologiska mekanismer, varav han tillämpade några på infantila
tillstånd. Alla föregriper enligt Samuels teorierna om objektrelationer. Bland annat mekanismen splittring. Brukar inom den kleinianska psykoanalysen betraktas som ett tidigt försvar,
innefattande kontroll av objektet. Genom uppdelning av gott och ont. Jung talar om splittring i
förhållande till modern, eller bilden av modern som den ”dubbla modern”.
Jung beskrev också projektiv identifikation under begreppet participation mystique. (lånat
från antropologen Levy – Bruhl)
Innehållet projiceras på eller in i objektet, som därefter identifieras med innehållet. Projektiv
identifikation eller participation mystique är tidiga försvar som också förekommer hos psykiskt störda vuxna människor. De gör det möjligt för subjektet att kontrollera objektet eller
åtminstone ha en illusion om att han kan kontrollera det genom att han definierar det yttre
objektet eller ”färgar” det enligt sin egen inre världsbild. På detta sätt så utövar spädbarnets
arketypiska arv sitt inflytande över den yttre världen.

Jungs sätt att skriva och beskriva
Jung har enligt S. Rowland ett unikt perspektiv. Han bar på en övertygelse och skrev utifrån
denna sin övertygelse som var att det kritiska tänkandet befinner sig i en viss position inuti ett
hav av omedveten kreativitet. För Jung är detta den viktigaste aspekten av det mänskliga psyket, därför är det omöjligt att skriva om det (och beskriva det) på ett enbart logiskt och rationellt sätt.
Jung ansåg att psykologiskt (be) skrivande skulle förenas med äkta autencitet genom att inkludera det omedvetna kreativa psyket även i sitt skrivande och inte utelämna detta när man
talar om vad psykologi handlar om, men han har också fått en del kritik för sitt sätt att skriva
och beskriva.
Rowland menar att Jungs sätt att skriva är valuerbart (mätbart) eftersom det ju var synen på
kreativiteten som var det fundamentala i hans sätt att se på det mänskliga psyket. I sitt skrivande beskriver inte enbart Jung psykets kreativitet, utan egna ord (och kreativitet) visar på
dess tydliga existens. Jung sätter alltid den expressiva kreativa naturen av psyket främst, även
när det gäller honom själv.
C. G. Jung använder sig av en kombination av kreativt skrivande och vetenskapligt skrivande.
Han ser ett problem och en begränsning med det vetenskapliga språket. Psykologi och vetenskap fodrar kognitiv analys. Här avgränsas rationalitet från irrationalitet. Rationellt språk är
egots röst som utesluter det omedvetnas funktioner. Jung menar att så länge vi är upptagna av
den kreativa processen, så varken ser eller förstår vi, i själva verket bör vi inte förstå, för ingenting är mer skadligt än att omedelbart erfara förståelse, eftersom för att förstå meningen
med kognitiv förståelse måste vi avskilja oss från den kreativa processen och titta på den från
sidan… på detta sätt möter vi en vetenskaplig förståelse. (Jung menar dock att det behövs en
växelverkan dem emellan (Petra).
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Konst och symbolisk konst
För Jung är all konst i grunden kopplad till och är oftast ett uttryck för det kulturella medvetandet som speglar sin tidsanda. Symbolisk konst är däremot kompensatorisk för det som är
förvisat och bortträngt, formade av arketypiska energier till någonting märkligt och fortfarande dolt men nödvändigt mysterium på det kulturella (kollektiva) lika mycket som på det personliga planet. En konstnär som arbetar med symboliskt material plockar upp till ytan det som
undanträngts till bakgatorna.
Symbolisk konst har också en funktion som är mer dynamiskt terapeutiskt än att bara frambringa bortträngt material. Konst liksom drömmar, har kraften att hela genom att det plockar
fram de kompensatoriska funktionerna hos drömmarna till det kollektiva medvetandet. Rowland menar att Jung vill sudda ut gränserna mellan vetenskap och konst och skapa ett område
däremellan för sin psykologi, (ett område där även bildterapin befinner sig, Petra) detta ses av
många som väldigt provocerande.

Jung beskriver sin psykiatriska verksamhet
C. G Jung skriver (Mitt Liv) att det var Freud som förde in den psykologiska frågan i psykiatrin. Han var själv dock ingen psykiater utan neurolog. Jung beskriver att Freuds ideer visade
honom vägen till vidare undersökningar och till förståelsen av de individuella fallen. Detta i
en tid då det enligt Jung inte lades någon vikt vid den sinnessjukes psykologi, utan denne avfärdades med en diagnos.
Jung berättar att: I många psykiatriska fall har patienten en historia som inte berättas och som
i regel ingen känner. ”För mig börjar den egentliga terapin först med utforskandet av denna
personliga historia. Den är patientens hemlighet, under vilken han brutit samman.” (Jung, C.
G. 1992, s.115)
Läkarens uppgift är att finna ut hur han skall kunna få tag i denna historia.
Utforskandet av det medvetna materialet är oftast inte tillräckligt. Jung vill öppna en väg till
det omedvetna genom bla. Drömtydning och associationsexperiment. Samt genom den långa
och tålmodiga mänskliga kontakten med patienten. ”I grund och botten upptäcker vi i den
sinnessjuke ingenting nytt och obekant, utan vi möter vårt eget väsens urgrund.” (s.125)
Jung själv säger: ”Man frågar mig ofta om min psykoterapeutiska eller analytiska metod. Därpå kan jag inte ge något entydigt svar. Terapin skiftar i varje särskilt fall. Om en läkare säger
att han strikt följer den ena eller andra metoden, betvivlar jag den terapeutiska effekten”.
(s.128) Ett problems lösning är alltid individuell.
Naturligtvis måste en läkare känna ”metoderna”, men han måste akta sig för att låsa fast sig
vid någon bestämd rutinmässig väg. Analysen är en dialog till vilken hör två parter.
Det avgörande är mötet människa mot människa.
Jung skriver att: ”redan 1909 insåg jag att jag inte kan behandla latenta psykoser, om jag inte
förstår deras symbolik. Då började jag studera mytologi” (s.129)
Jung är av den uppfattningen att det inte enbart räcker med medicinsk utbildning, eftersom
den mänskliga själens horisont omfattar så oändligt mycket mera, än synkretsen i läkarens
mottagningsrum. ”Psykoterapeuten måste emellertid icke blott förstå patienten; lika viktigt är
det att han förstår sig själv”. (s.130) Patientens botande börjar så att säga med läkarens. Bara
om han förstår sig själv och sina problem kan han även lära patienten detta.
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Människor blir neurotiska, när de nöjer sig med otillräckliga eller falska svar på livets frågor.
I jakt på yttre ställning och framgång förblir de olyckliga trots att de uppnår sina mål. Sådana
människor är enligt Jung mestadels instängda inom en alltför trång andlig horisont, de saknar
mening. Men om de kan utveckla sig till en mera omfattande personlighet upphör mestadels
neurosen. Därför skriver Jung , ”var utvecklingstanken för mig från början av största betydelse. (s.136) Jung påpekar att han aldrig insisterar, om någon inte är villig att gå den väg som är
hans och dela ansvaret därför. Motstånd – i synnerhet hårdnackade sådana förtjänar beaktande. Det kan vara varningar som ej får förbises.
”Det helande kan vara ett gift som inte vem som helst tål vid, eller en operation som verkar
dödande, om den är kontraindicerad.” (s. 137)
”I den nutida psykoterapin krävs ofta att läkaren skall ”gå med” patienten och dennes affekter.
Jag betraktar inte alltid detta som det riktiga. Mången gång behövs även ett aktivt ingripande
från läkarens sida.” (s.138)
Jung menar att de så kallade neurotiska patienterna i våra dagar skulle blivit förskonade från
att bli oense med sig själva om de haft kontakt med myten. Det gäller människor som inte kan
fördra förlusten av myten och varken kan finna vägen till en enbart yttre värld, dvs. till naturvetenskapens världsbild, eller kan bli tillfredsställda av en intellektuell fantasilek med ord,
som inte har det ringaste att göra med vishet.
Det handlar oftast om en skenbar sjuklighet som faller bort när luckan som gapar mellan jaget
och det omedvetna sluts, men det krävs att terapeuten själv har djupgående erfarenhet av dessa områden. För den som inte känner arketypernas numinösa verkan av egen erfarenhet kommer knappast att undgå denna negativa verkan, när han i praktiken konfronteras med den.
Han kommer både att överskatta och underskatta, då han enbart har ett intellektuellt begrepp
men inte en empirisk måttstock. Det lockande med begreppsmässigheten kan vara att den lovar att skydda mot erfarenheten. ”Men anden lever inte i begrepp utan i gärningar och fakta.
Med blotta ord kommer man ingen vart; och trots detta försöker man i det oändliga.” (s.140)

Jungs eget möte med det omedvetna
När Jung och Freuds vägar skildes åt började en period av inre osäkerhet för Jung. Han kallar
det själv ett tillstånd av desorientering. Detta kristillstånd ledde till att Jung fick söka sig nya
vägar. Han började lägga stor vikt vid drömmar, både sina egna och sina patienters drömmar
och började ägna sig alltmer åt lek i sin ensamhet. (Mitt liv)
Jung själv skriver ”Naturligtvis funderade jag över meningen med min lek och frågade mig:
”Vad gör du egentligen? Du bygger en liten koloni och utför det som om det vore en rit!”
Jag visste inget svar, men jag hade den inre vissheten att jag var på väg till min myt. Byggandet var nämligen bara en början.… Detta slags tillvägagångssätt har jag sedan fortsatt med.
Närhelst jag senare i livet inte kommit någon vart, så har jag målat en bild eller bearbetat stenar, och ständigt visade sig detta vara en rite d` entrèe (inledningsrit) för efterföljande tankar
och arbeten.” (s.163)
”Jag var ofta så upprörd att jag måste göra vissa yogaövningar för att hålla mina känslor i
schack. Men eftersom mitt mål var att få veta vad som försiggick inom mig, utförde jag dem
blott så länge jag behövde för att skaffa mig lugn och åter kunna ta upp arbetet med det
omedvetna. Så snart jag hade känslan av att åter vara mig själv, gav jag upp kontrollen och
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lämnade åter ordet åt bilderna och de inre rösterna.” .. ”I den mån jag lyckades översätta känslorna i bilder, dvs. finna de bilder som låg gömda i känslorna, inträdde ett inre lugn.
Om jag hade låtit det stanna vid känslorörelsen, kunde jag ha blivit sliten i stycken av det
omedvetnas innehåll.” (s.165) ”Möjligen kunde jag ha spjälkat av dem men då hade jag ofrånkomligt råkat in i en neuros, och slutligen skulle jag ändå dukat under för dem.
Mitt experiment skaffade mig insikt om hur välgörande det från terapeutisk synpunkt är att
göra de bakom emotionerna liggande bilderna medvetna.” (s.166) Jung beskriver hur obehagligt och ångestfylld hans egen resa bitvis var men han insåg att han inte kunde vänta sig något
av patienterna som han själv inte vågade göra. ”Ty jag visste att den s. k. hjälparen, dvs. jag
själv, icke kunde hjälpa, om jag inte hade någon egen erfarenhet av dessa materier utan på sin
höjd endast ägde några teoretiska, förutfattade meningar om dem av tvivelaktigt värde.”
(s.167) Jung skriver att: av de insikter som det omedvetna hade förmedlat till honom måste
han dra konkreta slutledningar, det var den uppgift som skulle bli hans livsverk.
”Det kan naturligtvis tyckas ironiskt att jag som psykiater vid mitt experiment ständigt och
jämt stötte på samma psykiska material som lämnar byggstenarna till en psykos och som man
därför också finner på sinnessjukhuset. Det är denna värld av omedvetna bilder som försätter
den sinnessjuke i en ödesdiger förvirring men som samtidigt är moderskötet för den mytbildande fantasi som gått förlorad för vår rationella tidsålder” (s.176)
Jung beskriver att det även för honom var en nödvändighet att ha en hållpunkt i ”denna världen” och den hållpunkten var familjen och yrkesarbetet. För honom utgjorde det beviset på att
han var en verkligt existerande vanlig människa.
”De år då jag helt var upptagen av de inre bilderna var de viktigaste i mitt liv, varunder allt
väsentligt avgjordes. Därmed tog det hela sin början, och de senare detaljerna är endast kompletteringar och förtydliganden. Mitt senare livsverk bestod i att utarbeta det som under dessa
år hade brutit fram ur det omedvetna och sånär hade dränkt mig. Det var råmaterialet för ett
livsverk.” (s.186)

Livsverket
Jung beskriver själv att den analytiska psykologin i princip hör till naturvetenskapen. Men den
är mer än någon annan vetenskap beroende av sin utövares personliga förutsättningar. Den är
därför enligt Jung i hög grad hänvisad till historisk – dokumentariska jämförelser för att undvika de grövsta felbedömningarna. ”Mycket snart hade jag kommit till insikt om att den analytiska psykologin på ett märkligt sätt överensstämde med alkemin. Alkemisternas erfarenheter var mina erfarenheter, och deras värld var i viss mening även min.” (s.191)
Jung ansåg att det var idealiskt att ha funnit ett historiskt motstycke till det omedvetnas psykologi. Möjligheten till en jämförelse med alkemin och gnosticismen gav substans åt hans psykologi. Jung lägger vidare mycket stor vikt vid det kollektivas inflytande på den enskilde individen. ”Ett kollektivt problem ter sig så länge det inte upplevs som kollektivt – alltid som ett
personligt problem och väcker då i vissa fall en illusion av att det är något som är fel på det
personliga psykets område. Det föreligger faktiskt också en störning på det personliga området, men den behöver inte vara primär utan är oftast sekundär och en följd av en outhärdlig
förändring i den sociala atmosfären. Orsaken till störningen är därför i ett sådant fall att söka
inte i individens omgivning utan i stället i den kollektiva situationen.
Psykoterapin har hittills tagit alltför lite hänsyn till denna omständighet”. (s.223) (Mitt Liv)

12

Om libidons kanalisering
Med ”libidons kanalisering” menar Jung den energetiska förvandlingen eller omsättningen.
(ur psykets dynamik och struktur)
Han syftar på en överflyttning av psykiska intensiteter eller värden från ett innehåll till ett
annat. Det kan liknas vid omvandlingen av energi, som exempelvis överförs från värme till
ångtryck och sedan till rörelseenergi i ångmaskinen. På liknande sätt kan energin i vissa psykiska fenomen med lämpliga medel omvandlas till andra dynamismer.
Jung menar att driftenergins omvandling sker genom att den överförs till en analogi till driftobjektet. Han beskriver det som kraftverket som imiterar vattenfallet och därigenom kommer i
besittning av dess energi. Likaså imiterar den psykiska maskinen driften och kommer därmed
i besittning av den energin.
Den psykologiska maskin som omvandlar energin är symbolen. Alkemins symbolik beskriver
energins omvandlingsprocesser på ett tydligt sätt enligt Jung. Det magiskt verkande objektets
inflytande på medvetandet leder till möjligheten att människan genom ett oupphörligt lekfullt
intresse för objektet gör alla möjliga upptäckter som hon annars inte skulle ha gjort.
Jung skriver att det är ingen tillfällighet att magin kallas vetenskapens moder. Han menar att
på samma sätt som endast en mycket liten del av den fysiska naturens energi kan överföras till
en praktisk användbar form och den allra största delen blir lämnad outnyttjad, så kan bara en
liten del av vår psykiska naturs energi avledas från dess naturliga flöde. Endast i de fall där
symbolen har större potential än naturen är det möjligt att kanalisera libidon i andra former.
Jung talar också om fenomenet libidoöverskott. Han menar att det är tänkbart att detta överskott uppstår genom att de fast organiserade funktionerna inte i tillräcklig grad kan utjämna
intensitetsskillnaderna. De skulle kunna liknas vid ett vattenledningsrör som har för liten diameter för att tillräckligt fort kunna avleda en bestämd mängd vatten som ständigt fylls på.
Vattnet svämmar då över. Ur detta libidoöverskott framgår vissa psykiska processer, som inte
alls, eller otillräckligt kan förklaras utifrån rena naturliga villkor. Jung frågar sig hur vi annars
till exempel kan förklara de religiösa processerna, som är övervägande symboliska till sin
natur?
”Libidons transformation genom symbolen är en process som har ägt rum sedan mänsklighetens begynnelse och alltjämt pågår. Symbolerna har aldrig blivit medvetet uttänkta utan produceras av det omedvetna med hjälp av så kallad uppenbarelse eller intuition.” (Jung, C. G.
1994, s.350Jung menar att sexualiteten inte bara är en instinkt utan också tveklöst skapande
kraft, som inte bara är grundorsak till våra individuella liv utan också är en faktor att ta på
allvar i vårt psykiska liv. Vad skulle anden egentligen vara om ingen jämbördig instinkt stod
emot den? (och tvärtom..)
Jung vill framhålla att den andliga principen strängt taget inte kolliderar med själva instinkten
(sexualiteten) utan med den blinda instinktualiteten, med vilket menas den instinktiva naturens obefogade dominans över det andliga. ”I psyket framstår också det andliga som en instinkt, ja som en verklig lidelse ”en förtärande eld”, som Nietzsche en gång uttryckte det”.
(s. 362)Transformationen av libidon uppnås genom symbolen.
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Shamanismen och Jungs psykologi
Robert E. Ryan skriver att shamanernas värld lever vidare i myter och sagor, vilka var en viktig källa för Jung. Han var på sin tid en föregångare med att jämföra och integrera arkaiskt
material av bilder och symboler och gamla visdomsläror till den nutida människans psyke.
Jung säger: ”Som en planta producerar sina blommor, så gör psyket sina symboler”. (Ryan, R.
2002, s. 34)
Psyket är inte nutida, det sträcker sig många millioner år bakåt i tiden. Det individuella medvetandet är bara blomman och frukten av en säsong. Det är rötterna som är alltings moder.
Symbolerna kastar upp de djupare lagren av det mänskliga psyket. ”The world itself is speaking”. (s. 34) Ryan menar att shamanen är en stor mästare i att tänka i ursprungliga bilder,
liksom det konstnärliga geniet i vår värld eller profeten i tidigare tider, så ses shamanen utifrån Jungs termer ha en direktkontakt med det omedvetna.
Ryan skriver för Jung var psykologi vetenskapen om psyket det samma kan sägas om shamanen. Shamanen är en stor specialist i det mänskliga psyket: Han ensam ser det för han känner
dess form och dess öde, som Eliade menar, han anser också att det bara är shamanen som kan
finna en vilsen själ och återbörda den till sin rätta plats. Shamanens initieringserfarenheter är
en process av både psykisk och kosmisk integration vilka har tydliga paralleller till Jungs individuationsprocess.
Ryan beskriver att det omedvetna är en kreativ källa vilket framträder i bilder. Ofta i spontana
bilder, de uppträder ofta i drömmar, de kan också vara ”självporträtt” av den psykiska livsprocessen. De är kapabla att förvandla kris till helande, kaos till ordning.
Shamanen är inte bara en medicinman, en doktor eller en person med prästens funktioner.
Han är framförallt en artistiskt produktiv person, i dess sannaste mening av kreativitet.
I själva verket är shamanen den första konstnären vi känner. Men här har konsten en mycket
funktionell aspekt. Det fungerar som en spirituell källa som återför själen (psyket) med dess
universella källa.

Om skuggan
Mötet med skuggan kan vara en farofylld väg som kan leda till komplikationer särskilt hos
individer med disposition för det patologiska. Jung skriver: ”Det är det att innehållet i det personligt omedvetna (alltså skuggan) i förstone inte går att skilja från det arketypiska innehållet
i det kollektivt omedvetna och så att säga drar detta med sig upp i samband med medvetandegörandet av skuggan. Detta kan få en obehaglig verkan på medvetandet; ty arketyperna väcks
till liv får också den kyligaste rationalist att känna sig illa till mods”. Detta kan väcka rädslan
av att ”bli tokig”, ty allt som ett modernt medvetande inte kan definiera gäller som sinnessjukdom”. (ur psykologi och alkemi. Jung, C. G. 1999)
Jung menar att för att förstå dessa djupare skikt i psyket hjälper oss å ena sidan kunskapen om
primitiv psykologi och mytologi, men å andra sidan och detta i särskild grad menar han, kunskapen om det moderna medvetandets omedelbara historiska förstadier. Han menar; att å ena
sidan är det kyrkans anda som har frambringat dagens medvetande, men å andra sidan är det
vetskapen, i vars begynnelse mycket ligger dolt som inte fann någon plats i kyrkan. Jung menar att det framförallt är rester av antikens tänkande och naturkänsla som inte lät sig utrotas
och till sist fann en tillflyktsort i den medeltida naturfilosofin.
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Det alkemiska verkets psykiska natur
Jung skriver att; i alkemins opus handlar det oftast inte enbart om kemiska experiment, utan
också om psykiska processer. Han menar att alkemisten utövar sin konst inte för att han av
teoretiska skäl tror på en korrespondens utan snarare har han en korrespondensteori eftersom
han upplever idens närvaro i physis, materien. Därför är Jung benägen att anta att alkemins
verkliga rötter snarare skall sökas i de enskilda forskarnas projektionsupplevelser än i filosofiska åskådningar. Jung tror att laboranten under genomförandet av det kemiska experimentet
hade vissa psykiska upplevelser som dock föreföll honom som en särskild reaktion i den kemiska processen. Men eftersom det rörde sig om projektioner, var han naturligtvis omedveten
om att upplevelsen inte hade något att göra med materien i sig, det vill säga som vi känner den
i dag. Han upplevde snarare sin projektion som en egenskap hos materien. Det som han i själva verket upplevde enligt Jung, var hans omedvetna.
”Att låta de i skuggan dolda tingen framträda och ta bort skuggan från dem tillåter gud den
intelligente filosofen på naturens väg (per naram)… alla dessa ting sker, och den vanliga
människans ögon ser dem ej, men förtåndets (intellectus) och inbillningskraftens ögon omfattar dem (percipiunt) med sant och sannaste skådande (visu)”. (I novum lumen)
(s. 296)
”Du skall veta, käre son, att naturens gång är omvandlad, så att du utan åkallan (scilicet: av
familiaris till exempel) och utan andlig exalation kan se flyende eller redan flyktiga andar
kondenserade i luften i gestalt av olika monstruösa djur eller människor, som likt moln driver
än hit och än dit”. (Raymundus Lullius) (s. 298)
”Så kommer han så småningom att från dag till dag med sina andliga ögon (oculis mentalibus)
att skåda ett obestämt antal gnistor och se dem växa till ett stort ljus”. (Dorn)
(s. 298)
Jung skriver… Under en tidsålder då det ännu inte existerade någon den empiriska själens
psykologi, så måste av nödtvång en dylik konkretisering äga rum. Ty allt omedvetet projicerades, i den mån som det blev aktiverat, till något substantiellt, det vill säga det närmade sig
människan utifrån. Det var en delvis andlig, delvis fysisk hybrid, en konkretisering som man
ofta träffar på i de primitivas psykologi. Således är imaginatio eller imaginationen också en
fysisk verksamhet som låter sig anslutas till kretsloppet av materiella förändringar, framkallar
sådana och i sin tur låter sig påverkas av dem.
Alkemisten stod sålunda inte bara i relation till det omedvetna, utan också till substanserna
som han medelst imagination hoppades kunna bringa till förändring. ”imaginatio” är ett koncentrerat extrakt av de levande kroppsliga såväl som själsliga krafterna.
För denna tid existerade inget antingen eller, utan det fanns ett gränsområde mellan kropp och
själ: nämligen ett andligt rike av eteriska kroppar som lämpar sig såväl för själsliga som
kroppsliga uppenbarelsesätt. Jung menar att det endast är detta betraktelsesätt som gör de alkemistiska tankegångarnas orimligheter begripliga.
C. G. Jung anser att alkemins symboliska material har nära samband med individuationsprocessen. Om vi försöker förstå fenomenet inifrån, det vill säga ur en själslig synvinkel så möter
vi den mänskliga själen som till skillnad från medvetandet knappast har undergått någon förändring under århundradenas lopp, och där gårdagens sanning – om den så är tvåtusen år –
ännu är dagens. Det vill säga den lever fortfarande och är verksam. Och kommer så att vara i
flera årtusenden till.
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Eftersom ett omedvetet innehålls psykologiska tillstånd är en potentiell verklighet som tycks
karakteriseras av motsatsparet vara – icke vara, spelar föreningen av motsatser en avgörande
roll i den alkemistiska processen. Resultatet blir en förenande symbol som i regel har numinös
karaktär. Jung menar att i grund och botten rör det sig om motsatsparen individen och kollektivet och samhället och personligheten. ”Denna problematik är i så måtto modern som det
krävdes erfarenhet av vår tids förstärkning av det kollektiva livet och oerhörda massuppbåd
för att den enskilde skulle bli medveten om att han höll på att kvävas i de organiserade massornas systembygge. Den medeltida kyrkans kollektivism utövade sällan eller aldrig så starka
påtryckningar på den enskildes förhållande till samhället att det blev något allmänt problem.
Därför stannade också denna fråga på projektionens nivå, och det blev förbehållet vår tid att
under den neurotiska individualismens mask närma den till vad som åtminstone var embryot
till ett medvetande.
Varje ökning av medvetandet för med sig risken för inflation. Varje arketyp tar vid sitt första
framträdande, och så länge som den förblir omedveten, hela människan i besittning och föranleder henne att spela motsvarande roll. Man kan så att säga bli ”besatt” av arketypen, i stället
för att lyssna till dess symboliska mening, kan en person börja identifiera sig med arketypen.
(som den goda modern, hjälten osv.) Vidare kan också det som till varje pris försöker undvikas och förnekas på en medveten nivå helt och fullt ta över när dessa aspekter inte erkännes,
ofta mörka och destruktiva skuggaspekter som kan få mycket allvarliga följder både för individen och dess närmsta omgivning.
Ett uppblåst medvetande är alltid egocentriskt och bara medvetet enbart om sin egen existens.
Det är oförmöget att lära sig av det förgångna och oförmöget att förstå samtidens skeenden,
och oförmöget att dra riktiga slutsatser om framtiden. Det är enligt Jung hypnotiserat av sig
självt och låter därför inte heller tala med sig. Alltså är det hänvisat till katastrofer som – om
nödvändigt – dödar det. Inflation innebär paradoxalt nog ett omedvetandegörande av medvetandet. Detta inträffar när det senare förtar sig på det omedvetnas innehåll och förlorar urskillningsförmågan.
Jung skriver… Detta besatta och omedvetna tillstånd kommer att fortgå oavvänt, tills europeen slutligen ”blir rädd för sin gudalikhet”. Denna förvandling kan bara börja hos den enskilde,
ty massan är ett blint djur, vilket vi nogsamt har fått erfara. Därför tycks det mig ha en viss
betydelse om enstaka individer, eller individuella människor, börjar inse att det finns innehåll
som faktiskt inte tillhör jagpersonligheten utan måste tillskrivas ett psykiskt icke – jag. En
dylik tankeoperation måste alltid företas om man vill undvika en hotande inflation.
Jung är av den åsikten att alkemin visserligen är en illusion som förorsakats av projektion,
men å andra sidan motsvarar de psykiska fakta vilka har stor betydelse i det omedvetnas psykologi. Alkemisten har projicerat individuationsprocessen i de kemiska förvandlingsprocesserna. Det rör sig om livsprocesser som på grund av sin numinösa karaktär – sedan urminnes
tider givit de viktigaste impulserna till symbolbildningen.
Detta är mycket svårt för att inte säga omöjligt för intellektet att omfatta. Och det är heller
inte det lämpligaste instrumentet för detta. Jung menar att det är inte för inte som alkemin
betecknar sig som ”konst”. Det handlar om gestaltningsprocesser som endast kan fattas genom upplevelsen men vilka intellektet blott kan ge en beteckning.
Alkemisterna lär själva ha sagt ”riv sönder böckerna, för att era hjärtan inte skola krossas”,
trots att de i andra sammanhang insisterar till bokliga studier… Det är nog snarare upplevelsen som leder fram till förståelsen – eller åtminstone närmar oss den.
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(Vissa saker måste erfaras för att kunna omfattas och förstås, de går ej att läsa sig till, mitt
eget tillägg).

Bildens Helande kraft
”I det ögonblick som penseln berör pappret med färg synliggörs bildskaparens intention för
den som ser på. Penseldragen berättar omedelbart utan ord. Den kreativa processen är full av
överraskningar och upptäckter och varje penseldrag uttrycker bildskaparens sanna själv.
Det krävs öppenhet och mod för att överlämna sig till bildens helande kraft. Att befinna sig i
den kreativa processen är att öppna sig för ett direkt upplevande med det essentiella i livskraften”. (Wide, K. 2005, s. 7)
Med de orden inleder Kenneth Wide boken Bildens helande kraft. Wide belyser att: De bilder
som blir synbara i den kreativa processen i själva verket är en spegling och ett eko av en
mycket större process. Det som reflekteras i former, olika gestalter, linjer och färger är resultatet av en resa som tagit plats i ett inre landskap. Den helande kraften i bilden har sin källa i
den kreativa processen och inte i resultatet.
Ett till synes enkelt sätt att beskriva bildterapi och som lätt kan förstås och väcka intresse hos
de flesta klienter är följande beskrivning: ”I bildterapi gestaltar du dina känslor, tankar, minnen och föreställningar i bilder – som vi sedan tillsammans ser på och talar om”. (s.7)
Men som Wide skriver, att med ord tydliggöra att bilden säger mer än tusen ord har visat sig
vara en paradoxal och heroisk uppgift. Den överblickbarhet och enkelhet som bilden och metaforer förmedlar, och som de flesta klienter genast förstår, står i skarp kontrast till de svällande associativa nätverk som alla förklarande ord framkallar. Detta menar Wide kanske belyser
varför så få böcker skrivits om bildterapi. Eftersom varje försök att förklara bildterapi skapar
en växande komplexitet där förklaringarna drunknar av sig själva.
Wide vill ändå i sin bok lägga fokus kring teorierna kring bildterapi eftersom han anser att det
pionjärarbetet som konstnärer, bildpedagoger, bildterapeuter, läkare, psykoanalytiker och
psykoterapeuter arbetat med, behöver integreras efter hundra år av klinisk och terapeutisk
erfarenhet. Att bildterapi en gång för alla kan finna sin rättmätiga plats inom ett accepterat
psykoterapeutiskt system och med en teoretisk ram som sätter bilden och bildskapandet i centrum, och där konstnärliga och psykologiska aspekter kan samverka. För detta krävs enligt
Wide en teoretisk nyskapelse, men minst lika viktigt är att lyfta fram och inkludera bildterapins visionärer som var pionjärer i dess rätta bemärkelse, för utan vetskap om varandra har de
mött bilden och bildskapandets kraft och fångats av en intuitiv vetskap om bilden som själslig
kommunikation. Bilden som spegelbild för det omedvetna, en källa för växande och utveckling.
(Inte minst genomförde C. G. Jung detta pionjärarbete, mitt tillägg)
För att kunna omfatta bildterapi behöver man förstå hur framväxandet av bildterapi präglats
av mötet mellan konstnärer och psykoterapeuter som två skilda fraktioner, där var och en talat
och slagits för sin övertygelse som den rätta. Det var en födelsekamp för att synliggöra bildterapi som en egen psykoterapiform, vilket medfört att bildterapi i dag har erövrat en identitet
ur syntesen mellan psykoterapi och konstnärligt gestaltande.
Bildterapi vilar på klinisk erfarenhet och antaganden som tidigt grundats och formulerats av
bildterapins pionjärer, vilka själva skapat en djup övertygelse om att bildskapandet i sig fungerar terapeutiskt som en helande agent. Det är en upplevelse av att psyket spontant väljer
vilka bilder som ska bli till för att klienten ska hela sig själv, och det tycks som om bilden
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kopplad till affekt är den länk som psyket behöver tillgång till för att reglera sig självt som ett
psykiskt system. Bildterapi har växt fram ur ett naturligt behov hos människan att gestalta sig
själv i bilduttryck. Eftersom psyket kommunicerar naturligt i bilder är det logiskt att anta att
det är en kommunikation som kan generaliseras till alla mänskliga psyken oavsett kulturell
kontext och tidsepok menar Wide.
Bildutvecklingen är en självklar del i vår neurologiska senso – motoriska och psykologiska
utveckling. Där bildprocessen överlappar och integrerar alla dessa utvecklingsfält. Människans psyke och inre landskap tar form via byggstenar av inre bilder. Det faktum att bildprocessen föregår det verbala språket och är allomfattande till sin natur skapar begränsningar att
med ord förklara bildterapi och bilden som teori och metod.
Svårigheten att med ord beskriva bildterapi har till stor del sin förklaring i att terapeutiskt
bildskapande endast kan förstås genom eget görande och upplevande. Då egenupplevelsen
skapar en koppling, underförstådd förståelse och kunskap som är svår att verbalisera.
Bildterapi handlar inte om vilka man arbetar med och inte om var – utan varför.
Wide beskriver att den rådande konsensus som de flesta bildterapeuter delar är att målsättningen med bildterapi måste vara terapeutisk och inte konstnärlig för att definieras som terapi,
även om den terapeutiska metodiken i sig är konstnärligt skapande.
Bildterapi kan sägas ta form i en kommunikativ och integrerande miljö för lek där klienten
tillsammans med terapeuten utforskar sin inre psykiska värld i relation till den yttre verkligheten. Detta utforskande sker genom sinnesupplevelser, perception, affekter, känslor, tankar,
fantasier och symboler. Ett slags terapeutiskt lekande vilket skapar utrymme som tillåter
pendlandet mellan inre och yttre upplevelser, mellan inkännande och handlande som möjliggör det inre att ta form i det yttre.
Wide beskriver att bildterapi är ett specifikt konstnärligt psykoterapisystem där terapeuten har
utvecklat en särskild kreativ och visuell begåvning i att använda bild och bildspråket, som en
central sinnesmodalitet i sin psykoterapeutiska verksamhet. I enlighet med bildspråkets specifika karaktär och förståelsen för själva skapandeprocessen är bildterapeutens egna konstnärliga erfarenheter, i form av lagrade sinnesupplevelser och kroppsminnen, en oersättlig kunskapskälla i förståelsen av klientens bildprocess, uttryck och kommunikation.
På samma sätt som det tar år av eget konstnärligt skapande för att erövra denna kunskap tar
det år av studier, handledning och egen terapi för att tillägna sig en klinisk och psykoterapeutisk referensram för att utvecklas till en inkännande och empatisk psykoterapeut.
Bildterapins styrka ligger i förmågan att förmedla känslor och upplevelser som är subtila och
ordlösa. Därför krävs det att bildterapeuten också har en minnesrepertoar av egna konstnärliga
upplevelser och erfarenheter som egen referens för att kunna tolka och förstå andras bilder.
Bilden fungerar också som ett självobjekt som tar form som ett övergångsobjekt för klienten,
en indirekt kommunikation med sig själv och andra, som ersättning för mellanmänskligt relaterande. I förlängningen skapar bilden som självobjekt och substitut trygghet och föregår etablerandet av en terapeutisk allians.

Med shamanismen som grund
Wide menar att allt har sin början i shamanismen som en länk mellan det omedvetna och det
medvetna. Här kan vi finna inte bara bildterapins rötter utan även den västerländska konsten
och dagens psykologis ursprung.
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Bilden speglar människans psyke och medvetandets utveckling sedan urminnes tider. Källan
till bildterapi har sitt ursprung i shamanismen och i tidigare samhällens prästerskap. Man upplevde att allting var besjälat utifrån ett animistiskt tänkande. Det shamanistiska bilduttrycket
äger en suggestiv makt med total påverkan som berör känslor på psykets djupaste nivåer. Bilderna får en symbolisk funktion för kollektivets meningsskapande mytbildningar. Dessa bilder är magiska och arkaiska objekt och tar form som konkreta kraftobjekt med magisk laddning. I mytens form försöker man orientera sig i tillvaron och besvärjer naturens demoniska
krafter. Det är bilder som skapas i strävan efter direkt kontakt med de gudomliga makterna. I
magiska riter och som magiska tecken ger bilder form åt mänsklighetens föreställningar omkring liv och död, fruktbarhet och jaktlycka.
Det är en distanslös bildbesvärjelse, i en animistisk och shamanistisk anda, över naturens krafter i form av onda och goda andar.

Katharsis som själsrening
Wide skriver att dagens psykologi, psykoterapi och bildterapi har sin källa i antikens filosofi
och mytologi, där konsten är en form av ”känslorening” som renar själar genom att ge direkt
utlopp för känslor i konstnärligt uttryckande, ett subjektivt och expressivt konstnärligt uttryckande som i antiken får en själsläkande funktion. Genom katharsis får känslolivet ett direkt utlopp i diktning, dans, drama och musik. Det är tanken på själens återfödelse som skapar
katharsis som en renande och själsläkande kraft.
Läkekonstens fader Hippokrates (460 – 377 f. kr) använder sig av drömbilder för att ställa
diagnos för olika sjukdomar. Han iakttar den symboliska framställningen av olika symtom
och kan på så sätt förebåda fysiska och mentala sjukdomar redan innan patientens vetskap.
Hippokrates kan sägas vara en föregångare till bilddiagnostik. Hans iakttagelser, att fysisk och
mental sjukdom kommuniceras i bildspråket långt innan personen som gjort bilden är medveten om det, är också något som många bildterapeuter i dag kan bekräfta.
I bildterapi är det vanligt att klienter omedvetet målar sina sjukdomar innan de brutit ut. Även
mer livsbejakande händelser i klientens liv visar sig tidigt i bildarbetet.

Konstnären som gudomlig länk mellan själ och kosmos
Platons idelära föregår Jung genom att se konstnären och konstverket som en länk mellan
människosjälen och kosmos. Konstnären ses inte som nyskapande utan skapar genom gudomlig ingivelse. Genom inspiration är konstnären ett redskap för att åskådliggöra sambanden och
de principer som råder i den synliga världen och som speglar kosmiska principer.
Jag väljer här att hoppa framåt i historien (mitt tillägg) och lägger fokus på den syntes av bildkonst och psykoterapi som bildterapin har nått fram till i dag, samt att undersöka närmare hur
Jung arbetade med bilder och symboler kan jämföras och kopplas till bildterapi.

Jungs påverkan
Jung kommer genom sin självanalys, där han målar sina egna drömmar och fantasier, att få
ett enormt inflytande på bildterapi. Utifrån hans egna erfarenheter uppmuntrar han sina patienter att göra detsamma. Flera av hans analysander blir senare jungianska analytiker som i sin
tur uppmuntrar sina patienter och analysander att måla bilder till sin analys. Målet för bildskapandet är inte terapeutiskt utan syftar till att öppna upp klientens potentiella kreativitet och
latenta möjligheter för att utvecklas mot helhet och individuation.
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Jung ser möjligheten att bygga en bro mellan det omedvetna och det medvetna genom att mobilisera kreativiteten hos sina patienter. Hans teori om det kollektivt omedvetna får en mycket
stor påverkan på hur man tolkar bilder och dess symbolik. Jung kom att få ett stort inflytande i
England på flera postfreudianer, bla. Donald Winnicott, Marion Milner, Irene Champernowne
och senare Toni Wolf.

Bildterapeutiska orienteringar
Den stora skillnaden mellan psykoanalys och jungiansk analytisk psykologi ligger i att de
bygger på två olika medvetenhetsteorier. Psykoanalys vilar på fenomenologi och förhållandet
mellan kropp och själ medan jungiansk teori enligt Wide är panpsykiskt vilket innebär att allt
är besjälat, viket är ett andligt och transpersonellt synsätt som ingår i ett humanistiskt synsätt.
Att teorierna bygger på två olika människosyner och medvetandenivåer skapar lätt förvirring
för att förstå skillnaden. Eftersom båda skolorna i grunden är psykodynamiska teorier som vill
avtäcka det omedvetna. Det blir speciellt tydligt när de två skolorna använder begrepp som
symboler, självet och det omedvetna, vilka står för helt olika teoretiska föreställningar.
Wide skriver att de delar den psykoanalytiska psykologins starka fokus på överföring och
motöverföring, skillnaden ligger i att jungiansk teori också ser ett arketypiskt inslag i överföringsfenomenen. Betoningen på överföringsfältet skiljer de psykodynamiska skolorna från
humanistiska skolor vilka betonar processer, kreativitet och människans potential, och kognitiva skolor, vilka har inlärningspsykologiskt fokus.

Jungiansk orienterad bildterapi
Jung utvidgar terapeutens roll till att bli aktiv deltagare i den terapeutiska processen.
För att tolka och förstå drömmar utvecklar han ”amplifikationstekniker”, med syfte att utvidga
och förstora dröminnehållet. För Jung är terapins mål att återställa balansen mellan medvetet
och omedvetet genom personlig utveckling. I ett jungianskt synsätt uppnås hälsa och helhet
genom syntes i motsats till freudiansk teori som betonar analys. Den helande processen tar
form som balansering mellan motsatser så att de fungerar på ett balanserat och funktionellt
sätt med varandra.
Jung utformar i sitt terapeutiska arbete en teknik som han kallar ”aktiv imagination”, där klienten i ett vaket trancetillstånd frigör och belyser omedvetet material. Bildskapandet ses som
en synliggjord och konkret form av aktiv imagination där dialogen mellan det omedvetna och
det medvetna betonas. Under aktiv imagination är klienten fullt vaken och bevittnar det som
sker när det händer. Denna dialog pågår ständigt i människans psyke, som en inre process,
och blir synlig i drömmar, fantasier, visioner och bilder. I bildterapi är dialogen mellan medvetet och omedvetet bildens transcendenta funktion. För Jung är det spontana bildskapandet
ett intuitivt skapande genom det omedvetna. Han ser det intuitiva skapandet som spontana
manifestationer av omedvetet innehåll och inte som en konstnärlig process med en estetisk
målsättning.
Ur mörkret blottar Jung skuggaspekter för klienten som rymmer potentialer, instinkter och
känslor som hon inte vill kännas vid. Klienten stimuleras härmed till att införliva det hon ser i
skuggan som aspekter av henne själv, för att omforma och integrera det oacceptabla i personligheten till ett verktyg för det egna växandet mot en större personlig helhet.
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Jung skiljer mellan två olika former av konstnärligt skapande och bildformer – primär kreativitet och sekundär kreativitet. Det primära skapandet ses som en form av kanalisering av en
kollektiv erfarenhet genom inflytande av omedveten energi från en arketypisk dimension.
Den primära kreativiteten ses som intuitiv och omedveten. Ur ett kosmiskt och formlöst, numinöst element tar instinkter, känslor och föreställningar form i intuitiva bilder som arketyper.
Det sekundära skapandet är mer en mental och emotionell akt ur vilken klienten hämtar sitt
material från det personliga.
Att lita till de bilder som tar form är att lita till vår inre visdom, oavsett om det berör på en
personlig nivå eller härrör från det kollektivt omedvetna.
Metoden förutsätter att det omedvetna psyket förmedlar till klienten det som i grunden är sant.
Självet ses som bildens kreativa källa och den omedvetna intelligens som i bildskapandet,
speglar, reglerar och kompenserar sig för att återställa varje form av obalans i psyket.
Det är självet som guidar klienten i den terapeutiska processen.
Ett vanligt sätt att arbeta med jungianskt orienterad bildterapi i dag är att använda sig av amplifikationsprincipen. Klienten uppmuntras att ha en aktiv dialog mellan bildens olika delar.
Förståelsen av bilden och dess mening utvidgas t. ex. genom att skapa metaforer genom dikter
och berättelser, eller att klienten uppmuntras att gestalta bildens inre rörelser och rytmer.
Önskar man synliggöra relationen mellan bildens delar, former, färger eller symboliska gestalter är det möjligt att låta klienten föra en dialog mellan de olika aspekterna.
Genom att utvidga bilden med hjälp av konstnärliga modaliteter förstärks förståelsen och den
känsla som bilden genererar. Detta kan också leda till ett slags införlivande i kroppen där klienten upplever innehållet i bilden som meningsfullt i stället för att bara tolka dem som symtom.
Ofta blir klienten förvånad över att upptäcka dessa främmande och dolda sidor hos sig själv
och för att kunna integrera dessa okända sidor som skuggaspekter av sig själv behöver klienten hjälp med att synliggöra dem. Terapeuten har då som uppgift att hjälpa klienten med att
våga stanna kvar i bilden för att se, känna och försöka förstå vad den uttrycker och berättar.
Wide hänvisar till Michael Edwards som anser att när bildprocessen är igångsatt är den
omedveten och alltid oväntad, och en tydlig indikation att en process fortgår är att den kreativa energin är ovillig att anpassa sig till bildskaparens medvetna intentioner. Enligt honom
svarar bilden bildskaparen med en egen bestämd auktoritet av personliga uttryck som om den
äger ett eget liv.
Den inre dialogen under bildarbetet förskjuts från att vara närvarande i den skapande processen med materialet, till en distans som uppstår i det ögonblick som bildskaparen kliver tillbaka från bilden. En ny uppfattning och upplevelse av bilden uppstår genom att perceptionen
förändras. Bildskaparen ser nu med nya ögon det som innan inte varit möjligt att uppfatta och
med distans etablerar den ”andre” sig själv. I det ögonblicket blir bilden en del av omvärlden
med en egen auktoritet som kommer att påverka sin omgivning och dem som ser på den.
Som jungianskt orienterad bildterapeut betonar Edwards vikten av att föra en dialog med bilden för att integrera klientens omedvetna och dolda sidor. Han anser att om dialogen enbart är
inriktad på att hitta problem, och om inte på klientens dolda resurser, är det stor risk att bildens djupare och mer komplexa mening går förlorad.
I ett jungianskt perspektiv underminerar och berövar en diagnos bilden dess helande potential
och dess möjlighet att bära många meningar på en och samma gång. I stället för att reducera
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bilden till symtom genom analys betonas mening genom association. Klienten behöver inte
uppleva sitt eget material som patologiskt utan mer som något allmänmänskligt.
Edwards urskiljer i bildprocessen vissa arketypiska teman som presenterar sig i en bestämd
och förutsägbar ordning. I början av terapiprocessen arbetar klienten ofta med förnekade sidor
av sig själv som upplevs främmande. Det är ofta som om någon annan målar och tar form i
bildmaterialet.
När innehållet upplevs som skrämmande och bilden förkastas blir det extra tydligt att det
handlar om personens skuggaspekter. Terapeutens uppgift blir då att hjälpa klienten acceptera
och integrera innehållet i sin personlighet. Under en senare fas i bildprocessen träder anima
och animusaspekter in i bildrummet i form av bestämda personifikationer. Symboliska gestalter som upplevs som både fascinerande och skrämmande i den här utvecklingsfasen behöver
klienten hjälp med att se figurerna som projektioner ur sitt eget psyke. Eftersom arketypiskt
material är kollektivt och inte personligt är det inte fullt ut möjligt att integrera anima – och
animusaspekter i det personliga. Edwards ser det därför som ett terapeutiskt mål att klienten i
stället lär sig lita till sina inre figurer som en källa till insikt och som en kreativ utveckling i
individuationsprocessen.
I jungianskt orienterad bildterapi ses människans psyke som en organiserande utvecklingsprocess mot genuin individuation. Individuationsprocessen beskrivs som en livsprocess utan slut
där vi alla är kreativa gränsöverskridare i en integrations – och mognadsprocess för att utvecklas mot nya medvetenhetsnivåer. Varje störning i den organiserade processen ses som
kreativa men olyckliga försök till anpassning.
Bildterapi erbjuder en kreativ och terapeutisk situation som möjliggör en reorganisation där
utvecklingen gått snett. Även i jungianskt orienterad bildterapi fungerar bilden som övergångsobjekt och skapar övergång från konkreta tvångshandlingar till mer symboliska sätt att
relatera till andra.

Den symboliska domänen
Symbolen är ett synligt tecken för en osynlig verklighet, en specifik gestaltning som synliggör
det allmänna. Där det yttre bär det inre, det synliga och det osynliga, det fysiska och det andliga. Symbolen i Freuds mening, är ett substitut för att kamouflera dess rätta och förbjudna
mening, som t. ex. det sexuella umgänget och urscenen som tabu- det incestuösa förbudet.
Freud och Jung har två olika synsätt när de beskriver symbolen och dess funktion. För Freud
är symbolen en bildlik framställning av en omedveten föreställning, en önskan eller en konflikt. Freuds symbol är en formering kring något som redan är känt men bortträngt, något som
Jung menade var ”tecken” och som syftar på något redan bestämt och välkänt.
För Jung är symboler ett uttryck för något obestämt och okänt. En intuitiv gestaltning som
syftar till växande och helhet. Symbolen är den bästa möjliga formuleringen av något som inte
kan framställas tydligare. Den är intimt förenad med det som den representerar, de två kan
inte separeras. När symboler blir viktiga i personens liv så reflekterar de något angeläget som
behöver uppmärksammas i den existentiella situationen. I den terapeutiska situationen innebär
ett utforskande av symbolen ett samtidigt utforskande av klientens aktuella situation och dess
djupare mening. När vi tolkar symboler letar vi efter det osynliga i det synliga och föreningen
mellan de två – för att göra det omedvetna medvetet.
Arbetet med symboler är kärnan i jungiansk psykoterapi som ser symbolen som psykets verktyg för att kodifiera mening och inkarnera den som synlig i vår verklighet. En symbol uppstår
när det främmande som motsats till det välkända, och detta välkända, förenas i en gestalt. Den
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är levande vilket betyder att dess mening ständigt förändras i samklang med liv och dödsprocessen. Karaktäristiskt för symbolbildning är möte och förening mellan medvetet och omedvetet, att förena motsatser för att det omedvetna ska kunna ta form.
Wide beskriver att, genom att uppmärksamma hur symboliken tar form under en längre serie
bilder synliggörs även klientens kreativa och personliga utveckling.
I terapi är det inte ovanligt att klienten inte förmår att se bortom den manifesta bildens konkreta gestaltning medan andra klienter ser symboler i allting och överallt.
Det är terapeutens uppgift att rikta klientens känslomässiga uppmärksamhet på den symbolik
som bilden bär och det är först när känslan får kontakt med symbolen som dess dolda mening
uppenbaras. Förmår man hålla förnimmelsen i fokus sker automatiskt en transformering av
det meningsfulla. Den energi som symbolen rymmer befrias när den accepteras emotionellt.
Det förnimbara tar gestalt och bildens innersta mening synliggörs.
Wide skriver att; symbolen och symboliseringsprocessen är den instans där psykisk energi
transformeras från en lägre arkaisk nivå till en högre medvetenhetsnivå, som påverkar och
styr jaget. Symbolik är tänkande i energiladdade bilder och det finns alltid en blandning av
personlig påverkan och en underliggande arketypisk struktur. All symbolik är samverkan mellan det kollektiva och det personliga, symbolen är dess länk.

Den arketypiska domänen
Wide beskriver att i intuitivt skapande ”kontaktas det omedvetna” och då frigörs inte bara
personlig energi utan även starka arketypiska krafter. Arketyper utgör kärnan i våra personliga
komplex som ett rotsystem till det kollektivt omedvetna. Den arketypiska energin styr och
påverkar vårt medvetna innehåll genom att reglera och motivera vårt handlande.
Arketypiska och symboliska bilder är personliga och ska skiljas från arketypens essentiella
och grundläggande form som är av opersonlig natur. Innehållet i bilder som upplevs som arketypiska härrör från personliga komplex och det är arketypens energi som är själva källan
som skapar den kreativa impulsen. När arketypiska konstellationer aktiveras som strukturella
element ur det kollektiva omedvetna presenteras de, genom innehållet i våra personliga komplex, för vårt medvetande i symboliska bilder. Det uppstår då en transcendens där symbolens
funktion blir hela det personliga komplexet.
Bortom symbolen är den arketypiska domänen inte möjlig att uppleva genom vanlig sensorisk
perception. Den är snarare ett numinöst tillstånd, men de kan även ta mer skrämmande uttryck
som demonisk energi och psykotiska mardrömmar. Den arketypiska domänen är mytisk, med
en egen form av tids och rumsupplevelser och kan inte jämföras med våra vardagliga upplevelser i den fysikaliska och mentala världen.

Kroppens roll
Vår kropp är intimt förenad med hur vi upplever världen. Varje kroppslig livserfarenhet läggs
lager på lager i våra minnen. En slags livsinstallation av minnen som öppnar osynliga dörrar,
flydda dofter, där ryms skratt, gråt, kärlek. Kroppen är en glömskans plats. En plats för lyhört
lyssnande och ett inre landskap för mentala kartor. Kroppen är en mötesplats över tid och
rum. En inre blick äger magi att utlösa nya världar. Det existerar ingen åtskillnad mellan
medvetande och kropp. Att vara närvarande i sig själv är svårt då det kräver närvaro i kroppen, att vara närvarande i glömskans ”källa”, lyhörd för de inre landskapen och de inre skeendena. Att förlora kontakten med kroppen är att förlora kontakten med essensen, själva varan23

det och kontakten med oss själva. När vi mister kontakten med oss själva försöker vi desperat
greppa världen. Vi flyr ifrån vår egen essens och vår kreativitet för att vi inte vågar se och
uppleva sanningen. För att få igång en genuin bildprocess måste klienten gradvis våga vara
kvar i det okända, det som ännu inte blivit till och invänta kroppens svar utan att tänka.
Det är i tomrummet som klienten kan hitta sin essens, sin kreativitet och sina möjligheter. Det
är på samma sätt med kroppen. Den kräver att vi lyssnar och är närvarande och det som man
inte kan finna där, kan man heller inte finna någon annanstans.
Vid en djup nivå av ensamhet förlorar vi lätt kontakten med oss själva. Om vi är avskurna
från kroppen är det svårt att kontakta essensen och då finns inga bilder att måla.
Wide betonar att det är terapeutens roll att ledsaga och hjälpa klienten att komma igång, då
det kan väcka ångest och prestation när klienten förväntas måla fritt. Som terapeut kan man be
klienten öppna upp, andas djupare och ge rum för de känslor som ligger bakom rädslan. Det
är ett utforskande av ångesten genom att ”lyssna till tomheten”. Indirekt innebär det att klienten skiftar uppmärksamhet och tar ett kliv förbi sin ångest genom att lyssna till vad kroppen
har att berätta.

Den bildterapeutiska processen
Wide beskriver att vid varje övergång uppstår först en tomhet där man måste överge det bekanta för något nytt. Varje skapelseprocess förutsätter tomhet. I den terapeutiska processen tar
tomheten form som ordlöshet fylld av intensiva känslor. När självbilden närmar sig äkta och
fördolda känslor tar intensiva känslouttryck form i förkroppsligade bilder. Bilden och bildskaparen blir ett. Där finns ingen tanke utan enbart naturliga kroppsuttryck. Det är då som ett
terapeutiskt renande och en psykisk förvandling tar sin början.

Den psykologiska aspekten i bildterapi
Wide skriver att bildterapi under sin utveckling har tagit form som en hybrid vilken integrerar
konst, filosofi, pedagogik, sociologi, neurofysiologi och psykologi. Olika empiriska vetenskaper förenas och sammanförs med ett intresse av att vilja tolka och förstå. Detta ställer också
krav på flexibilitet och kreativitet hos bildterapeuten, som måste upptäcka den teori som förenar olika krafter och själv utveckla en metodik i sitt terapeutiska arbete som passar för varje
klinisk situation.
”I mötet mellan terapeut och klient uppstår ett ”överföringsfält” för olika slags känslor och
upplevelser. Det som skapas dem emellan är en unik historia som bara klienten och terapeuten
har del i”. (s. 141)
Den bildterapeutiska domänen består av två utrymmen; det synliga rummet och det osynliga
rummet. Det synliga rummet avser arbetslokal och material vilka synliggör terapins yttre
ramverk och terapins konkreta handlingsfält. Inom detta ramverk utvecklar klienten och terapeuten en unik relation där de tillsammans inleder ett kreativt och terapeutiskt samskapande.
Ett osynligt rum uppstår i mötet mellan två subjekt. Det är det inre och osynliga mötet mellan
två människor, som den psykodynamiska energin och dynamiken uppstår i bildterapi. I det
mellanrum som uppstår mellan klienten och terapeuten, får bilden funktion som ett övergångsobjekt, en bro mellan fantasi och verklighet.
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Bildens transcendenta funktion
Bildskapandets symboliserande förmåga är dess transcendenta funktion. I jungianskt perspektiv speglar bilden mötet mellan jaget och självet, som ett brobygge mellan det omedvetna och
det medvetna med den symboliska bilden som en förenande länk.
Bildens transcendenta funktion kan även förskjutas till ett symboliskt samskapande. Det sker
när två subjekt tillsammans lägger fokus på bilden med gemensamt syfte att klienten skall
kunna upptäcka och se sig själv. Ett tredje subjekt får tillblivelse och gestalt ur klientens och
terapeutens möte, en delad spegelbild som uppstår ur mötet mellan det medvetna och det
omedvetna, mellan jaget och självet. Det är tillsammans med terapeuten som klienten laddar
upp bilden och blir medveten om sig själv. Utan möte med den andre kan subjektet inte bli
till. Bildskapandet gör det möjligt att assimilera och absorbera avvisade sidor i personligheten, som i mötet och gestaltandet omformas till möjligheter för växande. Omformande skuggaspekter kan i ett tredje subjekt synliggöras och ta form som det sanna självet.

Tolka och förstå bilder
För att förstå och tolka bilder är det viktigt att förstå att all mening är bunden till sitt sammanhang och att kontexten är gränslös. Varje tanke tar form ur en kulturell bakgrund och i ett socialt system som ger mening åt tänkandet. I bildskapandet är själva seendet ett viktigt tolkningsverktyg, som är mer omfattande än vad vi är medvetna om för att kunna förstå bildens
språk. Att tolka bilder och underliggande teman kräver ett inkännande och ett ”lyssnande”
som förmedlar stor respekt till klientens symbolspråk. När bilden har tagit gestalt som separat
objekt börjar detta ”äga ett eget liv”. Bilden är då en del av den yttre världen och påverkar det
sammanhang den är del i.
Wide skriver att bildens mening finns förkroppsligad i bilden, inbäddad och osynlig i bildens
formspråk, linjer och färger och blir inte upptäckt annat än om det fördolda blir medvetet.
Tolkandet av bilden är en ”hermeneutisk process”, där meningen omförhandlas och byter
skepnad vid varje tolkande ansats. Det är viktigt att erfara att det tar tid att förstå bildens innersta mening. Det är alltid klienten som har tolkningsföreträde, vilket innebär att terapeuten
lyssnar och tolkar klientens bild utifrån klientens egna erfarenheter och upplevelser. Detta
kräver varsamhet och respekt från terapeutens sida. Det terapeutiska gensvaret handlar om att
bekräfta och spegla klienten med dennes egna symbolspråk. Att återblicka på tidigare bilder
ger oftast nya perspektiv som tidigare inte varit uppenbara.
På det sättet ser man också tydligt processens gång.
Varje form av integration kräver en känsla av helhetsupplevelse och någon form av överblick.
Det är en existentiell bekräftelse och dokumentation som inte kan förnekas; där bilden fungerar som en spegel och vittne. Vissa bilder behöver klienten ”leva med” för att kunna smälta
och ta in som en del av sig själv. När bilderna upplevs för starka och övermäktiga blir det terapeutens uppgift att överta ansvaret för dem. I en sådan situation förmår inte klienten att se,
ta till sig och smälta bildens innehåll. För en del klienter fungerar bilder som container och
bärare av outhärdliga känslotillstånd och upplevelser.
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Projektiv identifikation och introjekt
Wide beskriver att det som i psykoanalytisk teori kallas för projektiv identifikation är ett försvar mot en underliggande ångest. Det är oönskade aspekter hos klienten som härbärgeras i
bilden i jämförelse med verbal terapi där terapeuten får fungera som bärare och container.
Projektiv identifikation är ordlös kommunikation där avvisade delar av psyket söker efter ett
mottagande objekt.
Mycket av terapi handlar om att göra det möjligt för klienten att ta tillbaka sina projektioner i
en ny form; en för klienten acceptabel form som är möjlig att känslomässigt handskas med. I
bildterapi synliggörs klientens projektioner i bilderna så att det blir möjligt för klienten att se,
upptäcka och acceptera dessa sidor som delar av sig själv. Man kan säga att bilden i bildterapi
blir en skottavla för projektiva angrepp, en projektionsyta, som speglar klientens inre värld
och som klienten själv tolkar.
Bildens förmåga att binda starka och kaotiska känslor och upplevelser är en härbärgerande
funktion. Det hjälper till att hålla det som upplevs som gott på avstånd från det som upplevs
som ont och farligt. Genom att det är möjligt att knyta kontakt med främmande delar av sig
själv och samtidigt upprätthålla en viss distans.
När klienten inte förmår att uttrycka sina känslor i ord framkallas ordlösa känslor i bilduttrycket, som ger respons till var och en som ser på bilden. Vilket gör det möjligt för klienten
att bli förstådd bortom orden genom att andra får känna på det hon känner och upplever.
Bilden blir för klienten som bröstet är för spädbarnet: Ett objekt att rikta sin ångest mot. Bröstets förmåga är liksom hos bilden att härbärgera starka känslor och kaotiska tillstånd. Det är
det som håller processen och som skapar öppningar för psykisk förändring, Känslor av kaos
kan övergå till lust. Upplevelsen av själva bildskapandet ger klienten en nödvändig förståelse
av att en integration är möjlig, en förståelse som driver den terapeutiska processen vidare.
Men terapeutiskt bildskapande visar att integrationen förutsätter en hållande miljö, som tillåter en kreativ dialog.
Behovet av att få projicera och förlägga starka känslor utanför sig är en stark naturkraft. Det
kräver att terapeuten kan hålla starka känslouttryck och ta in det i sin egen inre värld (utan att
låta sig uppslukas). Det uppstår ett ”metaboliserande tillstånd” där terapeuten ger tillbaka klienten nya perspektiv, bilder, tankar och känslor. Detta sker inte i form av tolkning utan i form
av en reflekterande och speglande dialog.
Psykiskt lidande exponerat i bild fungerar inte i sig terapeutiskt utan behöver integreras och få
ett sammanhang i klientens inre. Det är också viktigt att förstå att starka affekter och plågsamma tillstånd i bilder syftar till att avvärja outhärdliga upplevelser.
Empati är en mild form av projektiv identifikation, som är utåtriktad, för att förstå den andre
genom känslomässig genklang. När terapeuten kan pendla mellan att identifiera sig med klienten och sig själv som ett fristående subjekt. Då fungerar den terapeutiska processen.

Bildterapi i ett flerdimensionellt synsätt
Wide anser att ett stort problem med det verbala språket är att det fungerar som ett hinder för
att förstå de omedvetna och intrapsykiska världar som bilderna synliggör. Språket som tänkandets gränser kräver i sig språket som redskap. På så sätt kan vi sägas vara språkets fångar.
Det är genom bilden som psyket kan synliggöra och gestalta språklösa och svårnåbara psykiska områden. Det onämnbara och ordlösa kan bara fångas i bild. Bilden förenar teoretiska insikter, genuina känslor och ordlösa upplevelser. Samtidigt för bilden den terapeutiska proces26

sen vidare. Varje skapande handling föregås av en förberedelse som pågått en längre tid. I
bildterapi skapar varje bild ett mellanrum inför nästa bild.
Den konstnärliga aspekten visar att det kreativa bildskapandet omfattar och engagerar hela
människan; sensomotoriskt, kinetiskt, perceptuellt, affektivt, kognitivt, symboliskt samt andligt. Bildens styrka är att den speglar människans psyke och medvetande från insidan. Genom
bildarbetet får subjektet syn på sig själv som ett ”jag själv”. I varje form av transformering
finns en andlig energi som tar klienten bortom sin självuppfattning, sina gränser och bortom
ord och begrepp. I transformativt arbete ligger terapeutiskt fokus på klientens skuggsidor, för
att en process ska komma till stånd, där bildarbetet synliggör klientens skuggaspekter i en
alkemisk process. Därefter läggs vikt vid integrationsarbetet för att förmå klienten att återta
sina projektioner, via bilden som spegel, och den dialog som uppstår i den terapeutiska relationen. Innehållet behöver aktivt återerövras av klienten, så hon erkänner det som en del av
sig själv, för att det skall bli integrerat. I jämförelse med drömmar, kvarstår bilduttrycken i
bildterapi som meningsfulla och konkreta spegelbilder av psyket, som ett psykiskt territorium
att referera till för att undersöka och förstå psykets organisation.

Bildens språk
Liksom drömmar talar bilder genom symboler, men i bildskapandet dessutom genom val av
material, sammansättning och uttryck. Wide menar att bilden är ett eget kommunikationssystem, som talar till oss med eget språk. Den talar interaktivt under bildskapandet och fortsätter
att tala och ge mening så länge bilden finns till.
Hur bilden kommunicerar bestäms till stor del av bildskaparens psykiska utvecklings och
medvetenhetsnivå. Ju mer komplexa och kreativa bilder som klienten gestaltar desto mer
komplexa blir de i sitt språkuttryck. Varje genuin bild är ett sant och giltigt tidsdokument av
ett psyke, i relation till sin omgivning och sitt sammanhang.
Wide skriver att vår omedvetna intelligens vet hur den ska kommunicera via bildspråket och
varje betraktare som är mottagare av budskapet fångar upp det på en subliminal nivå. Problemet är att översätta och kodifiera bild och symbolspråket, dess underliggande budskap, till en
mer medveten och verbal nivå utan att förvanska dess information.
Wide menar att för att få till stånd en meningsfull kommunikation mellan olika begreppssystem, konstnärliga som psykologiska, krävs inlevelse i andras synsätt. Problemet är att de oftast är inlemmade i olika teoretiska system. I ett integrativt perspektiv behövs en bättre balans
mellan intellekt och känslomässigt uttryckande, mellan verbal och icke verbal kommunikation. Insikt måste kopplas till känsla och bild för att åstadkomma en djupare psykisk förändring. Finns inte en länk mellan bild, känsla och medvetande i den terapeutiska processen så
händer ingenting.
Wide beskriver att människan har i sin förmåga till fantasi, ett redskap för att skapa inre och
yttre bilder, nycklar till förändring bortom alla begrepp. Genom att öva fantasi och visuell
förmåga kan vi skapa nya föreställningar. I fantasins värld har vi obegränsade möjligheter att
göra allt. Ta oss vart som helst och bli vad vi vill. Och vi vet inte vad vi kan föreställa oss
förrän vi gjort det. Det är genom att förändra det vi gör och våra föreställningar, som vi förändrar den vi är. Vi blir de bilder och föreställningar vi skapar! Därutav upplevs det terapeutiska bildskapandet så kraftfullt och meningsfullt.
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Skuggarbete som alkemisk process
Skuggaspekter föds ur mycket starka fysiska och känslomässiga upplevelser och har allt som
oftast sin grund i tidiga och svåra trauman av illagörande, förnedring, skuldbeläggande och
skam. Dessa präglingar skapar ”offerroller” som gör sig påmind vid varje ny psykisk och fysisk traumatisering.
Transformering av våra inre demoner är den mest betydelsefulla aspekten i en integrativ bildterapi. Men ett autentiskt självutforskande kräver mod för att ta de steg som är nödvändiga för
en psykisk transformering.
En autentisk psykoterapi arbetar med människans tillbakahållna känslor, på ett konstruktivt
sätt, så att de omformas till något positivt och användbart för klienten. Arbetet med skuggsidan är en förenande och autentisk process som utvecklar individen mot större självkännedom,
mognad, tolerans och medkänsla till sig själv och andra.
I en integrativ bildterapi fungerar bildskapandet som en naturlig reglering av balansen mellan
det kognitiva och emotionella. Även om bilderna upplevs starka, överväldigas klienten mycket sällan av känslor tack vare bildens förmåga att härbärgera och skapa distans.
Terapeuten har som konstnär, genom eget kreativt arbete lärt sig att medvetet skifta medvetenhetsfokus, en viljestyrd förmåga, som gör det möjligt att snabbt ställa in sig på samma
energifrekvens som klienten. Hur terapeuten tar emot klientens känslor är ofta en utmaning
och avgör hur relationen och fortsättningen av terapin kommer att ta form. Det är mycket viktigt att terapeuten handskas och betraktar klientens bilder med respekt, eftersom mycket starkt
innehåll som kan vara skrämmande och eller väcka skamkänslor ofta gör sig påminda under
skuggarbetet. Som bildterapeut hjälper man klienten att bli uppmärksam på och upptäcka
skuggaspektens innehåll för att tillsammans ge ord åt det. Processarbete innebär att stödja
klienten att stanna kvar och fördjupa sig i den känsla som bilden förmedlar.

Bilden i en integrativ teori och metodik
I en integrativ bildterapi är det möjligt att se till det relativa och användbara hos olika teorisystem och metoder; bara de underlättar, stödjer och förtydligar den kommunikativa dialogen
och den terapeutiska processen.
Bildterapi har utvecklats till en eklektisk och praktisk metod, där varje bildterapeut refererar
till den teori och metodik som passar det egna terapeutiska och personliga förhållningssättet.
Wide menar att en av bildterapins stora förtjänster och styrka är dess möjlighet att arbeta terapeutiskt inom ett brett spektrum av problemområden. Det gör det möjligt, att som bildterapeut
ha ett flerdimensionellt perspektiv i det terapeutiska arbetet, och skifta terapeutiskt fokus i
relation till de problemområden som klienten känner sig motiverad att arbeta terapeutiskt
med. När bildterapeuten behärskar både bildspråket och det psykodynamiska språket är det
möjligt att tolka bilden ur två jämförbara perspektiv, genom att språken kan översättas till
varandra. De båda språken blir psykiskt likvärdiga.
Wide menar att då bildterapi som psykoterapiform är en naturlig, dynamiskt levande och
kreativ process är den inte förutsägbar. För att terapin skall kunna fungera, som ett terapeutiskt förändrande system, innebär det att terapeuten behöver vara i samklang med sin egen
kreativitet. Och för att olika teorier ska samverka på ett naturligt sätt med klinisk erfarenhet
behövs ett eklektiskt förhållningssätt, det är en form av psykoterapi, där integration av konstnärlig och terapeutisk kunskap går från praxis till teori. Bilden reduceras inte till ett verktyg
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och metod, till förmån för en övergripande psykoterapeutisk teori, utan teorin kan i stället
användas som ett meningsfullt verktyg för att förstå bilduttrycket och klienten.

Det bästa av båda
Harriet Wadeson menar att föreningen mellan konst och terapi har det bästa av båda.
Arttherapy är en syntes mellan terapi och konst men innefattar mer än konst och terapi.
Det erbjuder möjligheten att skapa själv- reflektion, en bild av sig själv och sin värld, men
från vilken det är möjligt att särskilja sig ifrån, att ta ett steg bakåt och se på sig själv med
distans. På så sätt erbjuder bilden en unik möjlighet till självkonfrontation och vidgar perspektiven. Bildskapandet kan innefatta många känslor och även vara frustrerande.
Hur som helst så är det bildskaparen själv som är i kontroll att kunna skapa en helt ny värld.
I bildskapandet kommer vi förhoppningsvis närmare att vara vår egen gud/gudinna och skapare än vad vi någonsin annars gör.
Konstnärligt skapande kan förekomma helt i sin ensamhet men terapi innefattar en relation
mellan åtminstone två personer, där den ena är terapeut och den andra klient.
”terapeutisk allians” handlar om att arbeta tillsammans snarare än att en person skall göra
något för någon annan. Wadeson menar att det är olyckligt att ordet terapi förknippas med
sjukdom och patologi som behöver åtgärdas, hon anser att terapi snarare är en subtil form av
stimulering, och tycker att det är användbart att jämföra terapeutens jobb med en trädgårdsmästare. Trädgårdsmästaren kultiverar jorden för att förbereda en ordentlig grund för växande, där frön kan gro och växa sig stora och starka. Men trädgårdsmästaren får inte säden att
gro, säden gror av sig själva. Många klienter har aldrig haft förutsättningarna för att växa, och
många finner därför i terapin för första gången sin skönhet och styrka som legat dolt.
Wadeson menar att när terapi är som bäst ger den människor vad som skulle ha kommit naturligt om de bara hade fått möjligheten. Olyckligtvis har många blivit förvägrade den möjligheten till en naturlig utveckling.

Bildterapeuten
Wadeson skriver att det vanligaste sättet att diskutera runt bildterapi är att börja med själva
bildskapandet som material och metod. Eller att man börjar med terapi, utvecklingspsykologi
och patologi. Men Harriet Wadeson menar att hennes övertygelse är att bildterapiprocessen
börjar med bildterapeuten. Bildterapeuten är det konstanta, hennes material, terapirummet,
sättet att arbeta på och klienterna må variera. Men hon är den hon (eller han) är. Och vem hon
är påverkar den terapeutiska interaktionen. Fast hon är bara relativt konstant i den här ekvationen. Eftersom arbetet är dynamiskt och hon växer och utvecklas vartefter vad hon konfronteras med. Terapeuten bär med sig inte mindre än hela sin livshistoria och livserfarenhet. Detta är visserligen sant för var och en i varje situation men i det psykoterapeutiska arbetet gör
det skillnad.
Till varje session för bildterapeuten med sig sin arga moder, hennes tillbakadragne fader, sin
lycka och sin egen kreativitet. Hennes hunds död, sitt varma leende, hennes förkärlek för mysterier osv… allt det som gör henne till det hon (han) är. Som ett resultat av detta så är det
omöjligt för två terapeuter att bedriva samma typ av terapi på samma sätt, även om de har
samma utbildning. Varje persons arbete kommer att bära ett avtryck av hennes personlighet
och hennes unika kreativitet.
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Wadeson påpekar att inte alla är lämpliga för denna typ av arbete. Även om hon medger att
hon generaliserar ganska grovt, så räknar hon upp olika positiva kvaliteer som en bildterapeut
bör ha. Det första positiva attributet är uppenbart, omhändertagande och omtänksamhet om
andra. Det är inte så uppenbart som det kan verka vid första intrycket. Att vilja hjälpa andra är
inte gott nog även om det kan verka altruistiskt. Det är mycket mer än ett kall. Terapeuten
medför sin egen kreativitet och sårbarhet in i varje terapisituation. Därför är det mycket viktigt att hjärta och själ är med, annars går det inte att göra ett bra jobb.
Wadeson brukar säga till sina studenter att se bakom sitt behov av att hjälpa andra för att försöka förstå vad de får ut av det personligen. Oftast upptäcker de då sina egna behov av intimitet, av att få stimulans artistiskt osv. För att få kraft och för att få meningsfullt inflytande på
andra så de känner sig värda och upplevs som viktiga. Men trots allt söker sig ju inte personer
i regel till terapi för att uppfylla terapeutens behov. Det handlar om att terapeuten måste ha
stor självkännedom för att överhuvudtaget upptäcka när hon är på väg att ”trilla dit” för sina
egna behov och kunna rannsaka sig själv.
Wadeson menar att: Om vi inte har några personliga syften med vårt jobb, så skulle det bli
helt meningslöst för oss. Men det är avgörande att vara uppmärksam på vilka de är så att det
inte sker på våra klienters bekostnad. Självkännedom är dock inte en statisk egenskap, utan
snarare en ständigt pågående livslång känslighet för vår egen process. Det är till stor hjälp för
terapeuter att vara personer som har tampats med de existentiella frågorna kring liv och död.
Eftersom det formar en bas av hur vi själva lever, vilket är den avgörande frågan för terapi.
Vissa människor uppskattar introspektion, men det är ju inte allas kopp te…
Det är vidare viktigt att vara öppen, vilket är en nödvändighet för att kunna förstå klientens
värld. Även om vi inte delar samma värderingar och åsikter så är det nödvändigt för att kunna
sätta oss in i klientens perspektiv. Intelligens är viktigt även om det är svårt att beskriva.
Terapeuten får ofta fatta beslut minut för minut ofta utan tid att överväga, snabb reaktion
kopplat med ett långsammare varande är nödvändigt för att sätta samman klientens komplexa
personliga pussel. Vidare är intuition och förmågan till självständighet viktigt.
Terapeuten måste skriva sitt eget manus. Intelligens och uppfinningsrikedom är komponenter
av kreativitet. Målet för klienten är att ta del av den kreativiteten i utvecklandet av mer kreativa lösningar för att leva.
Wadeson skriver att dessa attribut visserligen stämmer in på önskvärda egenskaper på alla
terapeuter, inte bara på bildterapeuter. Kreativitet har dock naturligtvis en speciell mening för
bildterapeuter, eftersom kreativt bildskapande skiljer bildterapi från andra terapiformer. Därför har bildterapeuten en speciell relation till kreativitet eftersom hon hjälper och uppmuntrar
klienten att ha modet att dyka ned i sitt omedvetna, sina fantasier och drömmar för att utforska
sitt spontana skapande i sitt bilduttryck.
Det är en nödvändighet att terapeuten själv har utforskat och utvecklat sin egen kreativitet för
att kunna förmå och stödja andra att göra detsamma. Med andra ord skall bildterapeuten vara
en person som dennes egna kreativitet har lett henne (honom) till självutveckling genom egna
erfarenheter av konstnärliga uttryck. (Behöver inte handla om konstnärliga meriter.)
Det är av stor vikt att en bildterapeut som tror på sitt arbete uppmanar till bilduttryck inte bara
för klienten, utan också för egen del. Vidare är det viktigt att kunna vara lekfull när det är till
hjälp. Empati och hög motivation är också förväntade positiva egenskaper.
Wadeson kopplar dessa egenskaper samman med ”the wounded healer”, empati växer ur personlig erfarenhet. Den enda vägen som jag kan erfara min klients känsla av ensamhet är genom min egen upplevelse av ensamhet. Även om våra livssituationer skiljer sig avsevärt åt
kan vi dela samma känsla. Möjligheten att känna empati för klienten på känslomässig nivå är
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nödvändig för att bygga upp en terapeutisk relation. Wadeson är noga med att påpeka att det
är terapeutens medmänsklighet, och inte dennes perfektion som gör henne till en god terapeut.
De positiva egenskaper som hon beskriver är riktlinjer, snarare än att vara perfekt och ständigt
uppfylla dem till punkt och pricka.

Bortanför bildterapin
Wadeson skriver att när bildterapi är som bäst så handlar det inte bara om att bota och lindra
symtom och lidande. För många handlar det om en känsla av att vara helare och ha större tillgång till sina inre tillgångar. På det sättet så gränsar den terapeutiska processen det spirituella,
och sett ur det perspektivet så väcker bildterapiprocessen individens djupare kontakt med det
universella. Wadeson beskriver att mycket av världens mest storartade konstverk har blivit till
i relation till det odödliga. Konst för konstens skull som vi känner till i dag är ett relativt nytt
påfund i dagens västvärld. I andra tider och på andra platser användes kost i rituellt syfte, i
ceremonier, tillbedjan och i undervisande syfte.
För dem som söker sig själva genom bildterapiprocessen, kan det finnas vissa likheter i våra
liv. Skillnaden ligger mer i skillnaderna vårt samhälle, vår samtid, än i den kreativa spirituella
meningsprocessen.
Bildterapi kommer inte ge oss en bättre harmonisk värld och det kan inte hjälpa oss att bekämpa svält och fattigdom, krig och elände, men bilder gjorda för att ”hela själen” kan hjälpa
en att leva i en allt annat än perfekt värld. Processen att skapa bilder och att relatera till dem
leder oss till källorna av våra egna livsenergier. Vi skapar bilderna, de skapar vår värld, vår
värld skapar oss.

Psykoestetik
Arthur Robbins arbetar utifrån ett objektrelationsreoretiskt perspektiv och lägger stor vikt vid
det som han kallar psykoestetik (psychoaesthetics ). Den centrala iden är att terapeutisk kontakt är en skapande process vilket framkommer genom den terapeutiska leken. Han är vidare
noga med att definiera vad han menar med estetik. Traditionellt är estetiken studier i skönhet
och dess psykologiska påverkan. Han menar att ordet ”beauty” har blivit mer associerat till
”prettiness”, men det som är intressant i terapi är oftast inte alls vackert eller sött. Robbins
beskriver den skapande upplevelsen som en transformerande process. Det inre får yttre liv.
Det vackra är således det som föds till liv. Oavsett om det är i själva bildarbetet eller i mellanrumsområdet mellan patient och terapeut.
Om vi fokuserar på det sättet att se på skönhet, så handlar det om en inre skönhet vilket rör
vid djupare nivåer att förstå och förhålla oss på. Skönhet är alltså enligt Robbins den transformerande process vilket är källan utifrån där klienten sänder ett väldigt levande och kommunikativt budskap till den yttre världen. Robbins lägger också stor vikt vid betraktarens kreativitet. Genom att betrakta bildskaparens bildprocess så bidrar även åskådaren med sin unikas kreativitet. Bildskapandet blir en gemensam kommunikation, en väldigt djup och meningsfull kommunikation, karaktäriserad av bildskaparens kreativa process med en betraktare.
För bildterapeuter är ögonen ett viktigt hjälpmedel för den terapeutiska kontakten och inkännandet, men minst lika viktigt är de mera icke verbala budskapen och det som inte alltid kan
ses med blotta ögat. Att höra ljuden bakom orden, uppfatta kroppsliga sensationer med mera.
Robbins stödjer sig mycket på Winnicotts ide om den primära kreativiteten som den centrala
organiserade källan. Ett område mellan mor och barn som vare sig är ett område utanför eller
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innanför, utan någonting däremellan. Det är ett område där två individer möts i en delad verklighet, men det är mer än en kognitiv resonans, det är till sin karaktär kinetiskt med flytande
känslomässiga variationer och olika affektiva tillstånd.
När det handlar om att ta in och assimilera erfarenheter, att formas och upplösas genom utvecklande kriser, vilket representerar potentialer för relaterande och kreativitet är det i sin
grundkaraktär primär kreativitet, men som senare har blivit en inbyggd potential av våra karaktärer, vilket kan stimuleras och påverkas varierande av vårt livsöde. Det här området blir
till en mötesplats vilket kan nås genom lek och föreställningsförmåga genom symboler och
bilder som formas och omformas som en vital länk utåt. Detta område som härrör från den
primära kreativiteten kallar Robbins för ”transitional space”, vilket behöver utvecklas i behandlingen (terapin). Det stödjer sig på teorin att patologi uppstår när den primära kreativiteten har gått snett. I behandlingen är det terapeutiska målet att återerövra den primära kreativiteten genom terapeutisk lek.

Modet att skapa
Rollo May menar att det krävs stort mod för att skapa. Det handlar om modet att gå vidare
trots förtvivlan. Han anser att ett av de viktigaste kännetecknen på mod som fodras är att det
förutsätter en tyngdpunkt i vår egen varelse utan vilken vi skulle uppleva oss som ett vakuum.
Den inre tomheten motsvaras av yttre apati, och apati leder i det långa loppet till feghet.
Därför måste vi alltid förankra vårt engagemang i vår egen varelses mittpunkt. För om så inte
sker kan det i längden inte finnas något autentiskt engagemang. Mod är själva den grund som
gör alla andra personliga värden möjliga. Hos människor är modet nödvändigt för att möjliggöra vara och bliva.
May anser också att det är viktigt att vi övar upp vår sensibilitet, att vi utvecklar förmågan att
lyssna med kroppen.
Även intim gemenskap kräver mod, modet att knyta an till andra människor, förmågan att
sätta jaget på spel i hopp om att uppnå en meningsfull personlig gemenskap.
Autentiskt socialt mod kräver närhet på många personlighetsnivåer samtidigt. Endast på detta
sätt kan man enligt May övervinna personlig alienation. Det sociala modet kräver att man
bemästrar två olika slags fruktan. ”livsfruktan” som är rädslan för att leva självständigt, rädslan för att bli övergiven. Behovet att vara beroende av någon annan. En slags rädsla för självförverkligande. Den motsatta formen är dödsfruktan. Rädslan för att bli totalt uppslukad av
den andra, rädslan för att förlora sitt jag och sin autonomi, rädslan för att bli berövad sitt oberoende. May menar att vi måste bemästra båda dessa former av fruktan.
May skriver att modet har en märklig paradox och det som kännetecknar alla former av mod
är den skenbara motsägelsen att vi måste vara totalt engagerade men samtidigt medvetna om
att vi mycket väl kan ha fel. Skapandet är det viktigaste av alla former av mod. Genom den
skapande handlingen kan vi nå ut över vår egen död. Och just därför menar May att kreativiteten är så betydelsefull, och av den anledningen måste vi ställa oss inför det problem som förhållandet mellan skapandet och döden innebär.
Skapandet väcker Gudarnas avund. Detta är anledningen till att det sanna skapandet kräver ett
sådant mod. Det är en aktiv strid med Gudarna. (May har hämtat detta från George Bernard
Shaw och menar att han inte kan förklara detta, bara delge sina funderingar.)
Budet som var till för att skydda mot avgudadyrkan: ”Du skall icke göra dig något beläte eller
någon bild, vare sig av det som är uppe i himmelen, eller av det som är nere på jorden, eller av
det som är i vattnet under jorden”. Uttrycker den tidlösa fruktan som alla samhällen hyser
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inför sina konstnärer, diktare och helgon. Dessa människor hotar nämligen den status quo som
varje samhälle vill bevara.
Rollo May anser att psykoanalysens funktion är att öka medvetenheten och att hjälpa människor att äta av kunskapens träd på gott och ont.
Varje teori om ”motståndet” som inte nämner skräcken för medvetenhet är ofullständig och
förmodligen felaktig menar han. Striden med Gudarna hänger samman med vår egen dödlighet! Kreativiteten är längtan efter odödlighet. Vi människor vet att vi måste dö… vi vet att var
och en av oss måste visa modet att möta döden. Samtidigt måste vi också göra uppror och
strida mot den. Kreativiteten härrör från denna strid som uppstår ur upproret.
Det finns en oerhörd glädje i insikten att vi bidrar till att forma den nya världens struktur. Detta är skapande mod, hur små eller tillfälliga våra skapelser än må vara. May skriver: att vi
måste starkt värja oss mot alla antydningar om att den konstnärliga begåvningen är en sjukdom och kreativiteten en neuros. Han anser att kreativiteten fortfarande behandlas lite som
”psykologins styvbarn”.
Vi kan inte vilja få insikter eller vilja kreativitet, men vi kan vilja engagera oss intensivt och
ge oss hän i mötet. Detta fungerar bäst när både förnuft och känsla är med.
Kreativitet är … den intensivt medvetna människans möte med sin värld. Den insikten ger
både ångest, skuld, glädje och tillfredsställelse. Skulden är förknippad med genombrottet och
beror på det faktum att den nya insikten nödvändigtvis måste förgöra något. Picasso sade att:
Varje skapande handling är först och främst en destruktiv handling.
Insikten gör att allt syns klarare och ger ett tillstånd av skärpt medvetande. Insikten kommer
från omedvetna nivåer just på de områden där vi är som allra mest medvetet engagerade. Insikten kommer i övergången mellan arbete och vila. Den kommer vid ett avbrott i perioder av
medveten ansträngning. En förutsättning för insikten är också förmågan att vara ensam, att
kunna utnyttja ensamheten på ett konstruktivt sätt, att inte vara rädd för ensamheten. Om vi
skall få några insikter från vårt omedvetna måste vi ha förmågan att vara ensamma.
När genombrottet av en skapande insikt kommer, upplever vi omedelbart att formen bör vara
just sådan och inte på något annat sätt, en slags omedelbar visshet. Det är som vi bara har
blundat, och när vi öppnar ögonen så är den där. Andens kreativitet hotar och måste hota vårt
rationella, ordnade samhälles och vårt livssätts struktur och förutfattade meningar.
Omedvetna och irrationella ideer utgör till själva sin natur ett hot mot vår rationella tillvaro,
och den ångest vi upplever i samband med den är ofrånkomlig.
Rollo May anser att dogmatiker av alla slag, vetenskapsmän, ekonomer, moralister och politiker hotas av konstnärens kreativa frihet, och så måste det vara. May hävdar att kapitalismen
försöker lägga beslag på konstnären genom att köpa honom, men tillägger: Om det vore möjligt att kontrollera konstnären - fast det tror jag inte att det är - skulle det betyda döden för
konsten.
Kreativa människor är som May uppfattar dem personer med förmågan att leva med ångest,
även om de måste betala ett högt pris i form av otrygghet, känslighet och försvarslöshet för att
ha fått ”den gudomliga galenskapen”. De flyr inte undan icke- varat utan möter det, brottas
med det och tvingar det att frambringa vara. De bultar på tystnadens mur för att få musik till
svar, de förföljer meningslösheten tills de kan avtvinga den mening.
Själva medvetandet uppstår ur insikten om gränserna. Kreativiteten kräver gränser. Skapandet
uppstår nämligen ur människors kamp med och mot det som begränsar dem.
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Liksom fantasin ger liv åt formen, hindrar formen fantasin från att driva oss in i psykos. Detta
är ytterst varför gränserna behövs.
Formlidelsen utgör ett sätt att finna och skapa mening i livet och det är just vad sant skapande
handlar om, ett lidelsefullt omformande av världen med stöd av samspelet med den. Kreativiteten finns alltså med i alla våra upplevelser och erfarenheter när vi försöker skapa mening i
vårt förhållande mellan jaget och världen.
May skriver att i vår tid med dess starka betoning av fakta och nykter objektivitet har vi undervärderat fantasin som något som avlägsnar oss från verkligheten och anses ovetenskaplig.
Konsten och kreativiteten blir här en slags livets glasyr som inte ger nån egentlig näring…

Sammanfattning och slutsats
Men betänk att det i stället är så att kreativitet, fantasi och bild inte alls är ”glasyren” utan
själva grunden, källan från vilket livet kan flöda! (Petra)
Bildterapi, liksom Jungs analytiska psykologi är verktyg att närma sig denna urkälla, att få ta
del av och vara delaktig i vår egen (fortsatta) skapelseberättelse.
Bildterapeuten har som uppgift att skapa den form, hålla i de ramar inom vilket kreativiteten
kan få flöda fritt för att omforma och skapa nytt liv. Men med nytt liv följer också destruktion.
Det handlar också om att lära sig leva med ångest, möta ensamheten och stå ut i kaos.
Bildterapeutens (psykoterapeutens) uppgift är att hjälpa och stötta klienten att finna det mod
som krävs för att gå vidare trots förtvivlan, att våga vara autentisk, att vara sig själv.
Det kräver naturligtvis att även bildterapeuten förmår detta. Att hon/han besitter det stora modet att skapa och stå ut i motsatsernas centrum.
Men det är terapeutens medmänsklighet, och inte dennes perfektion som gör henne till en god
terapeut.
Även hos Jung är det synen på kreativiteten som är det fundamentala sättet att se på det
mänskliga psyket. Jungs analytiska psykologi befinner sig på samma område som bildterapin,
nämligen i området mellan vetenskap och konst. Betoningen ligger på att, ett problems lösning, alltid är individuell. Naturligtvis måste terapeuten/läkaren känna ”metoderna”, men
måste akta sig för att låsa fast sig vid en bestämd rutinmässig väg. Psykoterapin är en dialog
mellan två parter, där det avgörande är mötet mellan två människor. Den egentliga terapin
handlar om utforskandet av klientens/patientens personliga historia. Många gånger bär denne
på ”hemligheter” som ingen känner till och som aldrig berättats. Jung menar att den är patientens hemlighet, under vilken han brutit samman. Läkarens/terapeutens uppgift är att finna ut
hur han skall kunna få tag i denna historia. Men lika viktigt är att psykoterapeuten förstår sig
själv. Patientens botande börjar således med terapeuten själv.
Jung såg möjligheten att bygga en bro mellan det omedvetna och det medvetna genom att
mobilisera kreativiteten hos sina patienter. Hans egen självanalys där han målade sina drömmar och fantasier, har fått ett enormt inflytande på bildterapin.
Utifrån egna erfarenheter uppmuntrade han sina patienter att göra detsamma.
Jung beskriver att: I den mån han lyckades översätta känslorna i bilder, inträdde ett inre lugn,
han hävdar att om han låtit det stanna vid känslorörelsen, kunde han blivit sliten i stycken av
det omedvetnas innehåll. Möjligen hade han kunnat spjälka av dem, men hade då ofrånkomligt råkat in i en neuros, och slutligen ändå dukat under för dem. Experimentet skaffade Jung
insikt om hur välgörande det från en terapeutisk synpunkt är att göra de bakom emotionerna
liggande bilderna medvetna. Av detta drog han konkreta slutledningar och det var den uppgiften som skulle bli hans livsverk. Jung beskriver själv de år som han var helt upptagen av de

34

inre bilderna som de viktigaste i hans liv. Det var där allting tog sin början, senare detaljer är
endast kompletteringar och förtydliganden. Det var råmaterialet för hela livsverket.
Jung var också en föregångare med att jämföra och integrera arkaiskt material av bilder och
symboler och gamla visdomsläror till den nutida människans psyke. Han beskriver det att,
liksom en planta producerar sina blommor, så gör psyket sina symboler. Psyket är inte nutida,
det sträcker sig många millioner år bakåt i tiden. Det individuella medvetandet är bara blomman och frukten av en säsong. Det är rötterna som är alltings moder, symbolerna kastar upp
de djupare lagren av det mänskliga psyket.
Det krävs dock öppenhet och mod för att överlämna sig till bildens helande kraft. Att befinna
sig i den kreativa processen är att öppna sig för ett direkt upplevande med det essentiella i
livskraften. (Wide) Bildterapi har växt fram ur ett naturligt behov hos människan att gestalta
sig själv i bilduttryck. Eftersom psyket kommunicerar naturligt i bilder är det logiskt att anta
att det är en kommunikation som kan generaliseras till alla mänskliga psyken oavsett kulturell
kontext och tidsepok. Vår kulturella kontext och dess tolkning må variera, men symbolens
inverkan på våra liv är tidlös.
Arbetet med symboler är kärnan i Jungiansk psykoterapi som ser symbolen som psykets verktyg för att kodifiera mening och inkarnera den som synlig i vår verklighet. Energin som symbolen rymmer befrias när den accepteras emotionellt. Symbolik är tänkande i energiladdade
bilder. Det finns alltid en blandning av personlig påverkan och en underliggande arketypisk
struktur. All symbolik är samverkan mellan det kollektiva och det personliga, där symbolen är
länken.
Det är genom bilden som psyket kan synliggöra och gestalta språklösa och svårnåbara psykiska områden. Det onämnbara och ordlösa kan bara fångas i bild. Bilden förenar teoretiska insikter, genuina känslor och ordlösa upplevelser. Samtidigt för bilden den terapeutiska processen vidare. Men psykiskt lidande exponerat i bild fungerar inte i sig terapeutiskt, utan behöver
integreras och få ett sammanhang i klientens inre. Det är tillsammans med terapeuten som
klienten laddar upp bilden och blir medveten om sig själv. Utan mötet med den andre kan
subjektet inte bli till, bildens styrka är att den speglar människans psyke och medvetande från
insidan. Genom bildarbetet får subjektet syn på sig själv som ett ”jag själv”. Det är genom att
förändra det vi gör och våra föreställningar, som vi förändrar den vi är. Vi blir de bilder och
föreställningar vi skapar! Därigenom upplevs det terapeutiska bildskapandet så kraftfullt och
meningsfullt. Vi skapar bilderna, de skapar vår värld, vår värld skapar oss.
Jag är av den absoluta övertygelsen att bildterapi, Jungs analytiska terapi och psykodynamisk
orienterad terapi överlag har en framtid! Det kan inte förhålla sig på ett annat sätt… ett humant samhälle kan inte ersätta mänskliga möten med enbart mediciner för att lindra symtomen eller förklara all mänskligt lidande med diagnoser och biologiska brister. Vi måste lyssna
på människans livsberättelse, här kan arbete med bild och symboler vara ett sätt att nå de
”hemligheter” varpå patienten brutit samman, vilket visar sig i situationsbundna tillstånd som
människan har tillgång till när dess existens är hotad.
Närhet, autencitet, närvaro, och spegling av en annan människa kan aldrig ersättas av piller.
(även om mediciner i vissa fall behövs)
Jung menar att eftersom den mänskliga själens horisont omfattar så oändligt mycket mera, än
synkretsen i läkarens mottagningsrum så räcker det inte enbart med medicinsk utbildning eller
att strikt följa en rutinmässig metod. Ett problems lösning är alltid individuell. Behandlaren
måste känna metoderna men också sig själv. Det avgörande är mötet människa mot människa.
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Jag anser att det sättet att se på människan och psykiskt lidande är minst lika aktuell i dag som
för snart hundra år sedan. Bra psykoterapi kommer alltid att bygga på en bra relation oavsett
terapiform. Jag hoppas med min uppsats kunna inspirera fler att kliva in i bildens och symbolernas värld. En värld där C. G. Jung var väl hemmastadd, där vi kan bli oss själva och får lov
att vara den vi verkligen är!
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… naturens gång är omvandlad, så att du utan åkallan och utan andlig exaltation kan se flyende eller redan flyktiga andar kondenserade i luften i gestalt av olika monstruösa djur eller
människor, som likt moln driver än hit än dit. (Raymundus Lullius)
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Så kommer han så småningom att från dag till dag med sina andliga ögon att skåda ett obestämt antal gnistor och se dem växa till ett stort ljus.
(Dorn)
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Begreppsförklaringar:

Integrativ Bildterapi
I en integrativ bildterapi är det möjligt att se till det relativa och användbara hos olika teorisystem och metoder; bara de underlättar, stödjer och förtydligar den kommunikativa dialogen
och den terapeutiska processen. Bildterapi har utvecklats till en eklektisk och praktisk metod,
där varje bildterapeut refererar till den teori och metodik som passar det egna terapeutiska och
personliga förhållningssättet. För att terapin skall kunna fungera, som ett terapeutiskt förändrande system, innebär det att terapeuten behöver vara i samklang med sin egen kreativitet.
Bilden reduceras inte till ett verktyg och metod, till förmån för en övergripande psykoterapeutisk teori, utan teorin kan i stället användas som ett meningsfullt verktyg för att förstå bilduttrycket och klienten.

Objekrelationsteori
Är uppfattningen att människans allra tidigaste relationer utövar den mest kraftfulla påverkan
på hennes personlighetsutveckling. Objektrelationstänkande sätter det personliga och unika
hos människan i centrum. Ur ett ORT- perspektiv antas det, att det redan från början hos varje
spädbarn finns någonting som är unikt och outbytbart. Det är denna unika kärna, som är så
viktigt att värna om. Med sig i bagaget har ett barn högst personliga förutsättningar, ett
”själv”, dock i ofärdig och outvecklad form, som under gynnsamma förhållanden kan utvecklas och förverkligas. Om, och på vilket sätt, denna inneboende potential kommer att mogna
fram är i stor utsträckning avhängigt av det psykologiska klimatet och den faktiska situation
som barnet befinner sig i.

Analytisk psykologi
Jungs analytiska psykologi är inriktad på ett helande av människan i ordets dubbla bemärkelse
av att bota och göra hel. Jungs avsikt var att hjälpa människorna på ett sådant sätt att de blir i
stånd att mera effektivt hjälpa sig själva; att göra framsteg på individuationens väg, att arbeta
på att bli en hel människa.

Individuation
Individuationen är en psykisk mognads- och förvandlingsprocess som ägnas stor uppmärksamhet i Jungs psykologi. Den process genom vilken individuella varelser formas och differentieras, särskilt utvecklingen av den psykologiska individen som en varelse åtskild från den
allmänna och kollektiva psykologin. Individuationen är en differentieringsprocess, vars mål är
utvecklingen av den individuella personligheten. Endast det samhälle som med största möjliga
frihet för den enskilde kan bevara sitt inre sammanhang och sina kollektiva värden, har utsikt
till bestående livaktighet. Då individen inte bara är en enskild varelse, utan även förutsätter
kollektiva relationer för sin existens, leder inte heller individuationsprocessen till isolering
utan till ett intensivare och mer omfattande kollektivt samband.
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Symbol
Symbolerna är ”energitransformationer” för det psykiska skeendet och det själsliga upplevandet inom människan. Bilderna i våra drömmar, imaginationer och fantasier är avbildningar av
de psykiska energierna. Därför fungerar symbolerna i sin åskådlighet som ”energitransformatorer” bilderna avbildar den inre verkligheten och gör oss medvetna om sidor av vår personlighet som vi förut inte känt till. En levande symbol representerar ett viktigt stycke av vårt
omedvetna själsliv och sätter oss därmed i förbindelse med vår själs och vår persons djupare
motiv. Människans förmåga till symbolbildning är av grundläggande betydelse ur en terapeutisk synvinkel. Symbolernas terapeutiska funktion har som slutmål att göra människan hel.

Existentiell psykologi
Riktar uppmärksamheten på meningen med människolivet och på människans strävan efter
mening, vilket anses som den primära drivkraften hos människan. Denna mening är unik och
specifik på så sätt att den måste sökas av individen själv och förverkligas av henne. Endast då
får den en betydelse som kommer att tillfredställa hennes egen vilja till mening. Att människan är i stånd att leva och till och med att dö för sina ideal och värden! Meningen uppfinns
inte av oss själva utan är snarare något som vi måste upptäcka. Betoningen ligger på handlingens företräde, det är genom individuella riktade handlingar, särskilt gäller detta handlingen som ett givande till världen, att man tar del och att man utövar eller tar tillvara sina unika
mänskliga möjligheter. Vi har en förpliktelse mot oss själva och mot världen att bidra, att lägga vårt lilla strå till stacken. Även lidandet är väsentligt och ett sätt att finna mening. Det
handlar om vad vi bestämmer oss för vad det onda ska få göra med oss och hur vi skall förhålla oss till det. Lidandet kan få oss att gå under, kan få oss att mobilisera oss, kan få oss att
passiviseras som offer eller kan vara grunden för en omprövning som leder till något nytt.
Människan har frihet att välja mellan att acceptera eller avvisa ett erbjudande, dvs att förverkliga en möjlighet till mening eller att förspilla den.

Psykodynamisk psykologi
Den psykodynamiska utvecklingspsykologin har sitt ursprung inom psykoanalysen och är
egentligen inte en utan flera teorier. Gemensamt för dem är att de har präglats av ambitionen
att betrakta allt mänskligt beteende som meningsfullt, antingen det är medvetet eller omedvetet. Den psykologiska utvecklingen är kumulativ, dvs. den senare utvecklingen bygger alltid
på utfallet av tidigare utveckling. Alla psykiska skeenden innehåller vidare en konfliktaspekt
och utifrån människans hantering av dessa konflikter söker teorierna förmedla en helhetssyn
på psykisk utveckling. Varje fas innehåller utvecklingsbetingade problem som måste lösas för
att individen skall kunna gå vidare.
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Ögonrörelsestudie från Lundaforskare visar att vi tänker i bilder
Tre forskare från Lunds universitet, knutna till det nya Humanistlaboratoriet vid
Språk- och litteraturcentrum, har visat att och hur människan tänker i bilder. I
experimenten har de använt en högteknologisk ögonrörelseutrustning för att exakt
kunna mäta effekterna av mentala bilder. Forskningsresultaten har nyligen
publicerats i den prestigefyllda tidskriften Cognitive Science.
Forskarna visar Humanistlaboratoriet och berättar om forskningen den 15 januari.
Det har länge varit mycket svårt att hitta experiment som kan ge hållbara argument för att
mentala bilder existerar. Mentala bilder har dessutom varit omdebatterade i forskningen.
En del forskare menar att bildligt tänkande står för oklart tänkande, medan tydliga tankar
förknippas med språk och symboler. Några forskare hävdar att mentala bilder inte alls
existerar.
Samtidigt är mentala bilder intimt kopplade till vår vardagserfarenhet och utgör en viktig
del av vårt tänkande. Vi ”ser” bilder när vi läser romaner, när vi planerar inför framtiden,
när vi minns, när vi löser problem, med mera.
De tre forskarna, Roger Johansson, projektassistent i lingvistik, Jana Holsanova forskare i
kognitionsvetenskap och Kenneth Holmqvist, docent och föreståndare för
Humanistlaboratoriet, lät ett åttiotal försöksdeltagare titta på antingen en detaljerad bild
eller lyssna på en talad beskrivning. Därefter fick försöksdeltagarna beskriva bilden i ord
eller återberätta beskrivningen samtidigt som de tittade på en blank, vit skärm.
Deltagarnas ögonrörelser spelades in under hela experimentet. Ögonrörelsemätaren
bestod av en cykelhjälm med kameror som spelade in både ögats rörelse och det som
ögat tittar på.
Resultatet blev att nästan alla försöksdeltagare som återberättade scenen tittade som om
scenen funnits på den vita skärmen framför dem. Effekten visade sig också vara närmast
identisk oavsett om försöksdeltagarna först sett bilden eller hört den talade beskrivningen.
Effekten var påtaglig även när studien senare upprepades i totalt mörker.
Kunskapen om att vi har mentala bilder får konsekvenser inom flera områden, t.ex. vid
inlärning, vid problemlösning och när vi designar eller skapar något kreativt. När vi
använder oss av mentala bilder är det med största sannolikhet så att människor använder
dem i olika hög grad beroende på situationen. Det verkar alltså finnas individuella
skillnader i hur vi tar emot och lagrar information, hur vi löser problem och hur vi går till
väga vid kreativt skapande.
– Man brukar tala om verbala och visuella tänkare. Till exempel kan det i vissa situationer
vara mer effektivt att lösa problem genom att tänka i bilder. Framtida forskning borde
fokusera på hur individuella preferenser och olika typer av situationer påverkar vårt sätt att
tänka i ord eller i bilder. Många vedertagna metoder inom lärande som används idag är
inte anpassade för olika uppgifter, situationer och för personer som är bättre på att arbeta
med bilder än t.ex. språket, säger Jana Holsanova.
– Att ögonrörelser i hög grad återspeglar mönstret från våra bildliga tankar är ett starkt
bevis för att vi faktiskt har mentala bilder lagrade i hjärnan, även om vi delvis använder vår
omgivning som ett stöd för att avlasta arbetsminnet, t.ex. genom att skissa våra idéer på
papper. Ett gammalt klassiskt uttryck är att ”ögonen är själens spegel”. Våra experiment
visar snarare att ”ögonen är en spegel till våra tankar” – kanske en modernare och
korrektare tolkning, tillägger Roger Johansson.

http://www.lu.se/o.o.i.s?id=1383&visa=pm&pm_id=617
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