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Abstract 

Thunell, B (2012). The visual art´s importance to the health for people with depression- and 

anxiety disorders. Bachelor´s thesis in public health. Academy of health and working life. 

University of Gävle, Sweden 

 

The main objective of this study has been to explore how art therapists experience the visual 

art´s that can be used in the promotion of health among people with depression - and anxiety 

disorders. The concept of SOC- sense of coherence has been a central term and a link between 

imaging and SOC were identified in the study. The underlying method in the study was a 

qualitative form, where semi-structured interviews were used. Through a strategic- sample 

five female art therapist were contacted, who all came to participate in the study. The study is 

essentially based on hermeneutical method and the analysis of interview material has been 

analyst by using thematic analysis. The results indicate that the therapists experiences shows 

that  visual art can be a support for people with depression- and anxiety disorders. The SOC- 

concept made its mark in the result and it came to show that the visual art´s may be a support 

for people with depression- and anxiety disorders. Visual art can help people with depression- 

and anxiety disorders to get more understanding and tools to manage their state according to 

the therapists. 
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Sammanfattning  

Thunell, B (2012). Den skapande bildens betydelse för hälsan hos personer med depressions- 

och ångestsyndrom. C-uppsats i Folkhälsovetenskap. Akademin för hälsa och arbetsliv, 

Högskolan i Gävle. 

 

Huvudsyftet med den här studien har varit att undersöka hur bild- och konstterapeuter 

upplever den skapande bildens betydelse för att främja hälsa hos personer med depressions – 

och ångestsyndrom. Begreppet KASAM- känsla av sammanhang har varit ett centralt begrepp 

och kopplingar mellan bildskapande och KASAM har identifierades i studien. Studien var av 

kvalitativ form där semistrukturerade intervjuer låg i fokus. Genom ett strategiskt urval 

kontaktades fem kvinnliga bild- och konstterapeuter som alla kom att deltaga. Alla fem 

intervjuer genomfördes genom personliga möten. Studien har utgått från hermeneutisk metod 

och analysen av intervjumaterialet har utgåtts från tematisk analys. I resultatet framkom det 

att terapeuterna upplever att den skapande bilden kan fungera både som ett stöd och 

hälsoförebyggande för personer med depressions- och ångestsyndrom. I resultatet 

genomsyrade KASAM- begreppet som visade att den skapande bilden kan hjälpa personer 

med depressions - och ångestsyndrom att begripa, hantera och finna mening i det som den 

målar och på så sett få förstålelse och redskap till att hantera sitt mående detta enligt 

terapeuternas bedömning.  

 

Nyckelord: Bildkonst, Psykisk ohälsa, KASAM, Depression, Ångestsyndrom 
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INTRODUKTION 

Psykisk ohälsa bland befolkningen ökar och av de folksjukdomar som drabbar människor i 

alla åldrar är depressions- och ångestsyndrom de vanligaste. År 2000 rankade WHO (World 

Health Organization) depression som det fjärde största hälsoproblemet i världen (WHO, 

2012a).  I dagsläget räknas depression som det andra största hälsoproblemet i världen i 

åldersgrupperna 15-44 bland män och kvinnor (WHO, 2012b). I Sverige drabbas cirka 25 

procent av befolkningen någon gång i livet av ångestsyndrom och minst 15 procent av alla 

män och 25 procent av alla kvinnor kommer någon gång i livet få en behandlingskrävande 

depression (Socialstyrelsen, 2010). Idag tillämpas olika metoder i behandlingen av dessa 

sjukdomar. Exempel på detta är psykofarmaka och psykoterapeutiska metoder där bild och 

samtal kan vara en metod.  

Denna uppsats handlar om den skapande bilden och dess betydelse i hälsofrämjande 

arbete vid behandling för personer med depressions- och ångestsyndrom. Inom ramen för 

detta har jag tittat på olika begrepp och definitioner som varit relevanta i sammanhanget, 

vilket beskrivs i kapitlet ”bakgrund”. 

 

Bakgrund 

Nedan presenteras olika exempel från tidigare studier som visar på kulturaktiviteters 

hälsofrämjande funktioner däribland den skapande bilden. Centrala begrepp kommer att 

beskrivas däribland olika hälsodefinitioner inklusive KASAM- begreppet (känsla av 

sammanhang) och diagnoskriterier. 

 

Kultur och hälsa  

Själva kulturbegreppet innefattar flera olika betydelser. Den betydelse som ligger till grund i 

denna studie är det egna skapandet som är det kulturestetiska begreppet (Winzer, 2005). 

Kultur och konst har i människans historia och utveckling visats ha en existentiell och 

genomgripande betydelse för människors liv (Bjursell & Westerhäll, 2008).  

Kunskapen om kulturens betydelse för hälsan har under det senaste decenniet ökat. I den 

neurovetenskapliga forskningen har det till exempel gjorts framsteg i frågor om kulturens 

hälsoeffekter. Forskning visar att kulturella aktiviteter kan fungera hälsofrämjande och bidra 

till ett längre liv (Bjursell & Westerhäll, 2008).  

     Statens folkhälsoinstitut gav 2005 ut en exempelsamling om nationell och internationell 

forskning om kulturens betydelse för hälsan (Winzer, 2005).  Exempelsamlingen tog även upp 
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att långtidsutbildade går mer på kulturaktiviteter än korttidsutbildade, och kvinnor är mer 

aktiva än män inom kultursektorn. I exempelsamlingen visades kulturens betydelse för 

livskvalitet och hälsa, vilket också i dagsläget börjar diskuteras allt mer och bli allmänt känt 

(ibid.). 

 Två olika kohortstudier - båda gjorda i Sverige – visade på att personer som är 

engagerade i fritidsaktiviteter/nöjen och som deltar i kulturaktiviteter av olika slag lever 

längre. I den ena studien, en 26 - årig kohortstudie, deltog 7252 kvinnor och män från 

Stockholm i åldrarna 18-65 år. Studien visade på att engagemang i en egen vald 

fritidsaktivitet kan bidra till ett hälsosamt liv (Konlaan, Theobald & Bygren, 2002). I den 

andra studien som pågick i 27 år, framkom en lägre dödlighet bland de deltagare som utövade 

någon slags kulturaktivitet jämfört med de deltagare som inte hade någon fritidsaktivitet/nöje 

alls. Studien visade även att kulturaktiviteter som exempelvis teater, dans och konserter kunde 

bidra till bättre minne, starkare immunförsvar och reducerad stress (Kolaan, Bygren & 

Johansson, 2000). 

 En annan studie, som även nämns i ovan nämnda exempelsamling, visade på hur bilden i 

form av konst kunde användas i pedagogiskt syfte inom vården. Vid två olika universitet i 

Sverige användes bildkonst som pedagogisk metod inom omvårdnadsprogrammet med syfte 

att utveckla studenternas egna empatiska förmåga och härigenom lättare kunna tyda patienters 

kroppsspråk (Winzer, 2005). I originaltexten om studien (Wikström 2001) beskrivs att studien 

kombinerade visuell konst, samtal och i skrift på två olika universitet i Sverige för studenter 

på omvårdnadsprogrammet. Resultatet visade att ett visuellt konstprogram kunde stimulera 

studenterna att diskutera och skriva om empati. Att medvetet studera ett konstverk kan göra 

individen nyfiken på andra människor genom att konstverket har ett budskap. Studenterna 

uppmuntrades till att använda sin fantasi och personliga erfarenhet när de studerade empati i 

Edvard Munch tavla The Sick Child (Wikström, 2000).  Huvudanledningen till att metoden 

testades var att tidigare studier visat på att empatin hos sjuksköterskor gentemot patienter ofta 

inte var tillräcklig. Genom att använda sig av denna typ av pedagogisk modell skapades 

möjligheter för de blivande sjuksköterskorna att reflektera över den egna kunskapen om 

empati och på detta sätt utveckla den egna empatiska förmågan (Wikström, 2001).  

     Ett annat exempel där konst visat sig ha en hälsofrämjande effekt är besöksprogrammet 

”Meet me at MoMA” (Museum of Modern Art) i New York. Programmet riktade sig till 

personer i ett tidigt stadium av demens och deras anhöriga. En utbildad guide guidar en 

mindre grupp personer med demens och deras vårdare. Guidningen sker en gång i månaden 

när museet är stängt för övriga besökare. För att engagera deltagarna ställs diskussionsfrågor 
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där deltagarna tillsammans får observera, tolka, beskriva (Mittelman & Epstein, 2012).  Via 

en anpassad utvärdering visade sig programmet ha fått positiv respons från såväl deltagarna 

med demens som från deras anhöriga.  Deltagandet uppmuntrande till interaktion med andra, 

gruppsammanhållningen upplevdes som socialt, känslomässigt och intellektuellt 

tillfredställande. Personerna med demens verkade uppskatta en stimulerande upplevelse i en 

trygg miljö vilket resulterade i förbättrad självkänsla (Mittelman & Epstein, 2012). 

    I Region Skåne avslutades 2011 ett pilotprojekt som gick under namnet Kultur på recept. 

Syftet med projektet var att korta sjukskrivningsperioderna för långtidssjukskrivna med hjälp 

av kulturinsatser. Totalt var det 24 deltagare som deltog. Deltagarna i projektet skulle ha 

diagnoser så som lätta och medelsvåra depressioner, ångest, stress, långvarig smärta över tre 

månader i axel-, nacke-, rygg- samt generaliserad smärta (Region Skåne, 2012).  Deltagarna 

fick under projekttiden pröva på olika kulturaktiviteter, för att nämna några så ingick olika 

konstutställningar, museum, sjunga i kör, dramapedagogiska övningar, tovning, teater, trycka 

bild med mera (Berg, 2011). Deltagarna i projektet var i utvärderingen positiva och projektet 

kommer att fortsätta i utökad omfattning (Augustinsson, 2011). Kultur på recept blir ett 3–

årigt projekt omfattande tio vårdcentraler och 200 deltagare (Framsidan, 2012). 

      I en litteraturstudie (Leckey, 2011) granskades tidigare forskning om den terapeutiska 

effekten av kreativa aktiviteter för psykiskt välbefinnande. I studien framkom att kreativa 

aktiviteter har en positiv inverkan på psykiskt välbefinnande. I vissa fall kunde depression och 

ångest reduceras efter deltagande i kulturaktiviteter. Individens sociala nätverk visade sig 

också kunna förbättras. 

Att delta i olika kulturaktiviteter så som målning, musik, dans, teater kan ha en terapeutisk 

kraft. Kulturaktiviteterna kan skapa möjligheter till uttryck för annars outsägliga områden hos 

personen. Genom kulturaktiviteter kan människor nå känslor och uttryck som kan vara svåra 

att få/ha tillgång till i andra fall (Argyle & Bolton, 2005). ”Commonly perceived benefits of 

arts activities are that they are non- medicalised, non-judgemental, and person-centred” (ibid, 

s.342). 

Evidensbaserat belägg för kopplingen mellan kulturens terapeutiska effekter och 

individens psykiska välbefinnande är dock fortfarande svåra att finna, eftersom tillräcklig 

forskning fortfarande saknas. Ett ständigt dilemma med begreppet psykisk ohälsa är att exakt 

kunna definiera det som ska mätas (ibid). Många faktorer som kan komma att påverka 

studiers slutresultat, exempelvis kan val av forskningsmetod och etiska aspekter komma att 

påverka (Leckey, 2011).  
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 Den skapande bildens möjligheter 

”- Det jag hör, glömmer jag- det jag ser, minns jag – men det jag gör, förstår jag” (Theorell, 

1998, s.99). 

Traditionen att använda konst som uttrycksmedel är nästan lika gammal som människan själv 

och har genom tiderna symboliserat både den personliga och den kulturella utvecklingen. Den 

kulturaktivitet som alla människor har gemensamt är bildspråket. Även om vi inte talar 

samma språk så kan bilder bidra till förståelse för varandra (Luterkort, 1999). Bilden har 

genom den mänskliga historien funnits där som en röd tråd. Från grottmålningarna, som visar 

på ett behov av att lämna spår till efterlevande generationer, till dagens informationssamhälle, 

där vi varje dag blir överösta med bilder från mediala verktyg (Theorell, 1998). Även i sociala 

medier som exempelvis Facebook används bildspråket för att förstärka en känsla. Detta kan 

bland annat göras i form av en smile/leende symbol som talar om att tonen i texten är 

exempelvis glad. Bilden är något som finns kvar, det blir ett avtryck som speglar att jag kan 

och jag finns (ibid).  

För barn är målandet en självklarhet men ju äldre vi blir desto mindre plats får ofta 

målandet som uttrycksmedel. Genom att använda sig av bildskapande kan individen få 

tillgång till dolda känslor och minnen som hjälper individen att kunna må bättre. Den verbala 

kommunikationen kan ha svårigheter att komma åt de känslor som bilden kan nå. Även 

färgvalet har en betydelse i bildskapandet då färger aktiverar hjärnceller på olika sätt och 

påverkar individen såväl fysiskt som psykiskt (Theorell, 1998). Att måla kan vara ett sätt att 

upptäcka sina rädslor men även att få utlopp för känslor som inte går att verbalisera (Dalley, 

1984). Att utrycka sig i bild har alltid existerat och kommer med all sannolikhet att existera så 

länge mänskligheten finns till – eftersom bilduttryck är form för mänskliga känslor (Wide, 

2005). ”Då 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” (Wide, 2005, s.9). De flesta människor har förmågan att uttrycka sig själva kreativt, 

det är inget som konstnären eller barnet har ensamrätt till. Kreativitet är något som 

kommunicerar med alla åldrar, alla slags människor, behov, symtom och i alla slags 

sammanhang (Wide, 2005). 

Bildskapandet kan ses som en process där människans mest fundamentala tankar och 

känslor kan härledas från det undermedvetna där bilder kan användas istället för ord. I den 

skapande bilden kan individen skapa och återuppleva konflikter som i sin tur kan ordnas och 

interageras (Dalley, 1984). Den skapande bilden kan i terapeutiskt syfte användas inom 



5 
 

exempelvis bildterapin. Bildterapi syftar till att använda bildskapandet som ett sätt att komma 

åt de undermedvetna och medvetna känslor som kan vara svåra att verbalisera (ibid). En 

beskrivning av bildterapi enligt Tessa Dalley (1984) är att användning av konst eller andra 

visuella medier ett redskap i terapi eller i behandlingssyfte. Grundessensen i bildterapi ligger i 

det terapeutiska resultatet av att aktivt skapa något. En annan viktig del i bildterapin är 

samtalet kring bilden mellan patient och terapeut, där terapeuten, beroende på den teoretiska 

referensram denne förhåller sig till, kan hjälpa patienten att analysera bilden och samtala 

kring de händelser som bilden kanske väcker (ibid). Dock har en studie visat på att 

användning av bildskapande inte behöver ske endast hos en terapeut för att ha en terapeutisk 

inverkan på människor.  

       National Service Framework for Mental Health i Storbritannien identifierade olika 

riskgrupper som var mer sårbara att utveckla psykiska hälsoproblem än andra grupper. 

Ensamstående föräldrar, hemlösa och drogmissbrukare visade sig vara sådana riskgrupper. 

Med detta som underlag startades ett projekt där tre redan existerande grupper skulle ingå i ett 

bildprojekt, där en konstnär besökte varje grupp. De tre grupperna bestod av: ensamstående 

föräldrar där stödgruppen syftade till att bygga sociala nätverk och ge stöd åt medlemmarna. 

Ett drop-in center som inriktade sig på att ge praktiskt stöd och rådgivning om alkohol, 

droganvändning och hemlöshet och dels en stödgrupp för tonårsföräldrar med syftet att stärka 

självkänslan och stötta dem till fortsatta studier och arbete. Deltagarna fick själva välja vilken 

typ av kulturaktivet som de ville delta i där valen bestod av kreativt skrivande, drama, 

fotografering, målning samt tecknande. Alla grupperna valde att arbeta med bild i form av 

målande och tecknande. Den största anledningen till detta val var att alla deltagarna hade 

tidigare erfarenhet av att ha målat i barndomen. Deltagarna upplevde att själva skapandet 

ingav en terapeutisk och avslappnande känsla. Detta är exempel på hur bildskapande kan 

användas utan uppenbar terapeutisk ingång men där läkningen kan ändå vara lika kraftfull 

(Argyle & Bolton, 2005).  

Själva begreppet den skapande bilden syftar i denna studie på olika former av 

bildskapande som process med olika material och tekniker (Rubin, 1999). 

 

Hälsa och psykisk ohälsa  

I Sverige råder en hälsoparadox, folk har aldrig haft det så bra men mår dåligt, unga kvinnor 

och flickor mår sämst (Bjursell & Westerhäll, 2008). 

Begreppet hälsa är ett omdiskuterat begrepp och det finns ingen entydig definition. Dock 

finns två huvudinriktningar av hälsobegreppet, den biomedicinska inriktningen och den 
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humanistiska inriktningen. I det biomedicinska synsättet ligger fokus på frånvaro av sjukdom 

medan i det humanistiska synsättet ligger fokus på att bygga upplevelser och meningsfullhet i 

interaktion med andra människor. I det humanistiska synsättet ligger fokus på hälsa och inte 

sjukdom. Denna humanistiska syn på hälsa kan uppfattas som holistisk och kan ge en positiv 

bild av hälsa utan att för den delen tala om sjukdom eller skada. Dock bör det påpekas att de 

olika begreppen går att kombinera det ena utesluter inte det andra (Pellmer & Wramner, 

2007). Ett av de mer kända hälsodefinitionerna är WHO´s definition ifrån 1948, det lyder: 

"Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the 

absence of disease or infirmity." (WHO, 2012c). Denna definition kan ses som en tydlig 

markering då fokus på hälsoutvecklingen inte endast skall fokusera på sjukvård och särskilda 

sjukdomsförebyggande insatser, utan också på sociala reformsträvanden (Pellmer & Wramner 

2007).  

Under 2005 uppskattades mellan 20 och 40 procent av befolkningen lida av psykisk 

ohälsa (ibid.).  I Socialstyrelsens folkhälsorapport (2005) beskrivs psykisk ohälsa som ett av 

de största folkhälsoproblemen. Precis som hälsobegreppet är psykisk ohälsa ett svårdefinierat 

begrepp men en beskrivning som socialstyrelsen (2001) ger är:  

 

”Det kan sägas vara en allmän benämning på tillstånd som i olika historiska och kulturella sammanhang givits en 

rad skilda benämningar som vansinne, sinnessjukdom, mentalsjukdom, psykisk sjukdom eller psykisk störning. 

Vad psykisk sjukdom är och vilka som räknas som psykiskt sjuka är dock beroende av såväl den vetenskapliga 

utvecklingen och vårdens utformning som av människors upplevelser och erfarenheter” (Socialstyrelsen, 2000, s. 

82). 

 

Psykisk ohälsa kan alltså beskrivas som en brist på välbefinnande i psykisk avseende. En av 

de största grupperna av psykisk ohälsa är förstämningssjukdomar som är ett samlingsnamn för 

olika former av ångesttillstånd och depressionssjukdomar (Socialstyrelsen, 2001).  

 

Depressions- och ångestsyndrom  

Depressions- och ångestsyndrom är allvarliga sjukdomstillstånd och kan komma att påverka 

individens kapacitet att klara av vardagslivet vilket i sin tur kan leda till nedsatt livskvalitet.      

Om inte adekvat behandling ges är risken stor att sjukdomarna leder till försämring där 

ytterligare funktionsnedsättning kan blir en konsekvens. Självmordstankar, självmord och 

självmordsförsök är en ökad risk vid dessa diagnoser (Socialstyrelsen, 2010).  

Uppkomsten av depression är omdiskuterat, några betydelsefulla faktorer för att utveckla 

depression är dock låg utbildningsnivå, livshändelser som svåra förluster, 
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personlighetsfaktorer, genetiska faktorer, svaga sociala nätverk, ekonomiska svårigheter och 

ensamboende. Orsaken till depression är med andra ord mångfacetterad där både 

miljömässiga och personliga faktorer är inblandade (Stoetze, 2011). 

  Diagnosen depression kan delas in i två olika huvudtyper av försämringssyndrom, 

unipolär affektiv sjukdom och biopolär affektiv sjukdom. Unipolär affektiv sjukdom består av 

depressionsepisoder och biopolär affektiv sjukdom består av såväl depressionsepisoder som 

maniska och- eller hypomaniska episoder (Fyss, 2008). Förlust av livsmod är ett gemensamt 

drag vid depression, oavsett enskilda symtom eller klassifikationer (Rosen, 1999). 

      Vid både depressions- och ångestsyndrom är samsjuklighet – att ha fler sjukdomar 

samtidigt - vanligt förekommande. Depression kan komma i episoder i livet och läker 

vanligen ut men har tendenser att återkomma i perioder. Ju fler episoder en individ haft desto 

större är risken att få en ny depression. I vissa fall kan depressionsepisoden övergå i kronisk 

form (Socialstyrelsen, 2010).  

      För att få diagnosen depression krävs att fem av nio symtom har förekommit under en 

tvåveckorsperiod. De specifikt angivna symtomen är nedstämdhet, sömnstörning, klart 

minskat intresse eller minskad glädje för nästan alla aktiviteter under dagen, återkommande 

tankar om döden, betydande vikt upp eller nedgång, psykomotorisk agitation, brist på energi 

eller svaghetskänsla, känslor om värdelöshet eller obefogade eller överdrivna skuldkänslor, 

minskad koncentration - eller tankeförmåga (Fyss, 2008). 

    Förekommer flera symtom av ångest samtidigt och med viss varaktighet talar man om 

ångestsyndrom. Ångesten kan då vara så svår att den leder till svårigheter i det dagliga livet 

eller andra funktionsnedsättningar (Socialstyrelsen, 2010). Från grunden är ångest en 

överlevnadsinstinkt men kan bli dysfunktionell genom ökad sårbarhet, felaktig inlärning eller 

biologiskt betingat. Ångest omfattar många olika starka känslor som ängslan, oro, rädsla och 

panik (Fyss, 2008). Det finns olika typer av ångestsyndrom som paniksyndrom, 

tvångssyndrom eller tvångsneuros, social ångest eller social fobi, agorafobi, posttraumatiska 

stressyndrom, specifika fobier och generaliserat ångestsyndrom. Olika orsaker kan ligga till 

grund för svår ångest exempelvis psykosociala påfrestningar och livshändelser. Ångest kan 

även vara en konsekvens av en somatisk sjukdom (Socialstyrelsen, 2010; Fyss, 2008). 

 Vid behandling av depression har antidepressiva läkemedel, psykoterapi som bland annat 

kognitiv beteendeterapi och interpersonell terapi dokumenterats ha effekt. Vid behandling av 

ångestsyndrom har lugnande medicinering och samtalsterapi varit huvudkomponenterna 

(Fyss, 2008). Under årens lopp har det forskats på andra typer av behandlingar mot depression 

och ångestsyndrom. Bland annat har fysisk aktivitet visat sig ha förebyggande effekt för att 
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motverka uppkomsten depressions- och ångestsyndrom. Vid depression har vissa studier visat 

att fysisk aktivitet kan öka effekten av antidepressiv medicinering (Fyss, 2008).    

Flera studier har visat att kulturaktiviteter kan reducera risken för att utveckla depressions 

- och eller ångestsyndrom. Den skapande bilden kan hjälpa individen att få uttrycka 

upplevelser eller känslor utan att behöva sätta ord på dem (Hamilton, Hinks & Petticrew, 

2003; Stuckey & Nobel 2010; Bungay & Clift, 2010).  

 

Känsla av sammanhang (KASAM)  

Ett begrepp som också är en viktig aspekt av hälsobegreppet är KASAM (känsla av 

sammanhang). KASAM är ett salutogenetiskt perspektiv etablerat av Antonovsky (2005). 

Antonovsky frågade sig hur det kommer sig att människor som utsätts för livets alla 

påfrestningar ändå kan förbli friska, och detta la grunden för hans salutogenetiska modell. 

Människor utsätts dagligen för en mängd olika stressorer som vi behöver hantera. Hur vi gör 

detta beror enligt Antonovsky på våra generella motståndsresurser (GMR). GMR består av 

bland annat ekonomi, kulturell stabilitet, jagstyrka och socialt stöd, det vill säga sådant som 

kan hjälpa en individ att hantera sina stressorer. Antonovsky menade att gemensamt för alla 

GMR var att de stressorer som individen utsatts för behövde göras begripliga, hanterbara och 

meningsfulla för individen. ”Genom att gång på gång ge oss sådana erfarenheter skapar de 

med tiden en stark känsla av sammanhang” (Antonovsky, 2005, s. 17). Detta kan då bli 

avgörande för om resultatet av stressorerna kommer leda till sjukdom, hälsa eller något där 

emellan. Antonovsky beskriver ett kontinuum som sträcker sig mellan två poler, total hälsa 

och total ohälsa då individen är i ständig rörelse mellan dessa två poler under hela livet (ibid).  

 KASAM består av tre delkomponenter: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. I 

Antonovskys undersökningar visar dessa tre delkomponenter ha stor betydelse för huruvida 

individen lyckas bearbeta och ta sig igenom svåra trauman. Grundkomponenten begriplighet 

är enligt Antonovsky kärnan i den ursprungliga definitionen. ”Den syftar på vilken 

utsträckning man upplever inre och yttre stimuli som förnuftsmässigt gripbara, som 

information som är ordnad, sammanhängande, strukturerad och tydlig snarare än som brus – 

dvs kaotisk, oordnad, slumpmässig, oväntad, oförklarlig” (Antonovsky 2005 s. 44). När en 

individ med hög känsla av begriplighet stöter på oförutsedda och överraskande händelser 

försöker denne ordna och förklara dessa för sig själv, även om det kan vara obehagliga 

händelser så som dödsfall, krig eller misslyckanden (ibid).  

    Komponenten hanterbarhet handlar om att kunna ta sig an livets alla med och motgångar 

och ta dem som erfarenheter. ”Olyckliga saker händer i livet, men när så sker kommer man att 
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kunna reda sig och inte sörja för alltid” (Antonovsky, 2005, s. 45).  Vid en svag känsla av 

hanterbarhet kan individen uppleva sig som ett offer för omständigheterna där det finns en lite 

möjlighet till att kunna påverka sin situation. Hanterbarhet handlar alltså om den egna 

upplevelsen av vilken förmåga och möjlighet man har att hantera de krav och intryck vi 

ständigt utsätts för (ibid).  

    Den sista delkomponenten är meningsfullhet. Denna komponent menar Antonovsky är den 

viktigaste av de tre delkomponenterna, då det utan meningsfullhet inte spelar någon större roll 

om individen har hög begriplighet eller hanterbarhet då individer som är engagerade och bryr 

sig alltid har möjligheter till att finna resurser och vinna förståelse. Själva begreppet 

meningsfullhet ses som en motivationskomponent, då de områden i livet som är 

känslomässigt värda att investera i tyder på stark känsla av meningsfullhet. 

 

”Formellt syftar KASAM – komponenten meningsfullhet på i vilken utsträckning man känner att livet har en 

känslomässig innerbörd, att åtminstone en del av de problem och krav som livet ställer en inför är värda att 

investera energi i, är värda engagemang och hängivelse, är utmaningar att >> välkomna<< snarare än bördor som 

man mycket hellre vore förutan” (Antonovsky, 2005, s. 46). 

 

Antonovsky menade alltså att det inte går att främja hälsa genom att undvika livets alla 

påfrestningar, utan istället ska man försöka påverka och stärka de faktorer som främjar vår 

hälsa. Till en viss del är människan påverkad av sitt arv och sin miljö men det är också viktigt 

att ha copingstrategier vilket kan vara avgörande vid belastning av hälsan. Copingstrategier är 

en strategi för att hantera påfrestningar och krav (Antonovsky, 2005; Pellmer & Wrammer, 

2005). 

  

”Det salutogenetiska synsättet ger inga garantier för att det går att lösa problemen i den komplicerade väv som 

människors liv utgör. Men om inte annat så leder det till en djupare kunskap och förståelse, vilket är en 

förutsättning för att man skall kunna skapa en rörelse i riktning mot den friska polen på kontinuet” (Antonovsky, 

2005, s. 30). 

 

Problemformulering 

Psykisk ohälsa är ett folkhälsoproblem i dagens samhälle och depression och ångestsyndrom 

är diagnoser som drabbar en stor del av befolkningen. Detta leder till bland annat ökade 

samhällskostnader och hälso- sjukvårdkostnader (Socialstyrelsen, 2010), vilket gör att 

förebyggande satsningar för att minska psykisk ohälsa är högst relevant.  Studier visar att 

kulturaktiviteter såsom till exempel bildskapande har positiva effekter på hälsan (Argyle & 
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Bolton, 2005) men det behövs studier som undersöker på vilka sätt sådana aktiviteter kan vara 

hälsofrämjande. Ett sätt att undersöka detta är att ta del av beskrivningar från dem som arbetar 

med den skapande bilden som arbetsmetod i sina möten med människor med depressions– 

och ångestsyndrom, så som till exempel bild- och konstterapeuter. 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen har varit att undersöka hur bild- och konstterapeuter beskriver den 

skapande bildens betydelse för att främja hälsan hos personer med depressions - och 

ångestsyndrom.  

 

Följande frågeställningar ligger till grund för studien: 

 Hur kan den skapande bilden hjälpa människor med depressions- och ångestsyndrom 

enligt bild- och konstterapeuter?  

 På vilka sätt kan KASAM- begreppets delkomponenter (begriplighet, hanterbarhet, 

meningsfullhet) användas för att förstå bildskapande hälsofrämjande funktioner 

kopplat till bild- och konstterapeuternas beskrivningar?  

 Finns för klienterna, enligt bild- och konstterapeuterna, svårigheter och/eller 

begränsningar i arbetet med den skapande bilden?  

METOD  

Denna studie är kvalitativ och bygger på semistrukturerade intervjuer som sedan analyserats 

utifrån tematisk analys.  

 

Val av ansats 

Vid val av metod föreföll en kvalitativ metod bäst passande för ämnesvalet. Den kvalitativa 

metoden ger utrymme för variation och flexibilitet, vilket kan ge en bredare bild av ämnet där 

olika dimensioner och nyanser kan framhävas (Trost, 1997). I det kvalitativa synsättet ligger 

fokus på individen och hur denne tolkar och formar sin omvärld vilket varit syftet i denna 

studie.  Den vanligaste metoden inom detta metodområde är intervjuer och det är även 

utgångspunkten i denna studie (Backman, 2008). Intervjuer skapar möjligheter att få med 

respondenternas upplevelser, uppfattningar, erfarenheter och föreställningar kring ämnesvalet. 

Till skillnad från det kvantitativa synsättet där resultatet fokuserar på mätbar fakta ligger 

fokus i det kvalitativa synsättet på skrivande och verbala uttalanden eller formuleringar 
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(ibid.). Den underliggande vetenskapssynen har varit hermeneutisk, där strävan är att skapa 

förståelse för hur människor uppfattar sin omvärld (Hartman, 2004 ).  

 

Urval 

Urvalet av intervjupersoner gjordes bland bild- och konstterapeuter i norra och östra delarna 

av Sverige. Att intervjua denna yrkesgrupp bedömdes som lämpligt i förhållande till studiens 

problem- och syftesformulering. Urvalet skedde genom ett strategiskt urval (Langemar, 2008) 

då specifika yrkesgrupper söktes samt på grund av att studien skulle göras under en begränsad 

tid.  

 

”Eftersom proportionerna av kvaliteterna i populationen inte är vad den kvalitativa frågeställningen är inriktad 

på, är det bättre att handplocka de deltagare som kan ge den bästa informationen än att på något sätt slumpa fram 

dessa” (Langemar, 2008, s.54) 

 

    För att finna fem terapeuter användes sökmotorn Google samt rekommendationer från 

vänner och bekanta. De intervjuade var samtliga kvinnor. Alla fem kontaktades via telefon där 

en presentation av författaren och syftet med uppsatsen redogjordes. Även tid och plats för 

intervjuerna bestämdes via telefon. Alla de fem terapeuterna som kontaktades tackade ja till 

att medverka i en intervju.  

 

 Datainsamling 

Intervjuerna var av semistrukturerad karaktär vilket ger intervjuaren möjligheter att kunna gå 

djupare in på svaren, jämfört med vad en helt strukturerad intervju gör (Langemar, 2008). I 

semistrukturerade intervjuer behöver frågorna inte ställas i samma ordning vid varje enskild 

intervju och kan anpassas utifrån hur intervjun utvecklas, vilket kan ge mer omfattade svar 

från respondenterna (Langemar, 2008). Viktigt är att den som intervjuar inte tvingar fram svar 

utan att den intervjuade känner sig bekväm med att ge den information som han/hon vill 

(May, 2001). Tillämpad intervjuguide (Bilaga 1) utgjordes av tre kategorier; 

bakgrundsinformation, verksamheten samt huvudfrågor, totalt sexton frågor. 

    Till intervjuerna avsattes gott om tid (1-2 timmar) för att undvika stress hos såväl 

terapeuterna som forskaren, vilket skulle kunna påverka slutresultatet. Intervjuerna tog ifrån 

35 minuter till 1 ½ timme. Terapeuterna valde själva när och var intervjun skulle ske och ägde 

rum antingen på arbetsplatsen i enskilda rum eller i hemmet utan störningsmoment.  

    Innan intervjuerna ägde rum testades intervjuguiden på tre utomstående personer (dock 
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hade ingen av dem arbetserfarenhet av den skapande bilden i terapeutiskt syfte), i syfte att 

förbättra intervjuguiden men även för att öva på att hålla i intervjuer. Testintervjuerna 

resulterade i småförändringar i intervjuguiden. Intervjuerna dokumenterades med hjälp av en 

diktafon, efter samtycke med samtliga terapeuter.  

 

Dataanalys  

Efter intervjuerna transkriberades materialet samma dag som de utförts. Vid transkriberingen 

sållades en del material bort då det inte var relevant till studiens syfte. Vid analys av 

intervjumaterialet användes tematisk analys där data struktureras utifrån olika teman. De 

färdiga texterna lästes igenom flera gånger för att få en överblick av materialet. Texterna 

lästes igenom igen och nyckelord relevanta för studiens frågeställningar plockades ut 

(Langemar, 2008).  I bearbetningen framkom två teman (Att inte vara sin diagnos, 

Erfarenheter av bildens begränsningar) vara induktiva medan övriga tre var av mer deduktiv 

karaktär (Att finna förståelse i bilden bidrar till begriplighet, Att sätta känslor på pränt bidrar 

till hanterbarhet, Att finna meningsfullhet genom bilden). Valet av tematisk analys föreföll 

lämplig då det kan ses som en praktisk basmetod. Metoden lämpar sig när man ska lära sig 

kvalitativ metod (Langemar, 2008). Dessa nyckelord kunde sedan sättas samman till olika 

preliminära teman som sedan kom att modifieras och utvecklas. Kvarvarande fem teman blev 

utgångspunkt för analysen. Under varje tema sammanfattades och bearbetades texten som 

sedan blev det slutgiltiga resultatet (ibid.). 

 

 Etiska överväganden 

Studien har tagit hänsyn till forskningsetiska rådets principer (2002). Deltagandet var frivilligt 

och terapeuterna fick själva välja om de vill delta eller inte via telefon. Samtliga tillfrågade 

samtyckte till att delta i studien. Före varje intervju inhämtade forskaren ett muntligt 

samtycke från terapeuterna. I detta samtycke förklarades att terapeuterna för att bibehålla 

anonymiteten inte skulle nämnas vid namn i uppsatsen. Intervjun var frivillig och kunde 

avbrytas när som helst. Intervjun skulle spelas in, forskaren vara den enda som skulle lyssnar 

på det inspelade materialet (konfidentialitetskravet) och att den slutgiltiga uppsatsen skulle 

publiceras i databasen Diva (Gillham, 2008). Samtliga terapeuter samtyckte till alla dessa 

punkter. 

 Deltagarnas namn har i resultatet bytts ut och forskaren är dem enda som har tillgång till 

det inspelade intervjumaterialet. Deltagarna har också försäkrats om att intervjuerna som de 
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deltagit i inte kommer användas i något annat syfte (nyttjandekravet) än i denna studie 

(Vetenskapsrådet 2002). 

 

RESULTAT  

Initialt ges en kort presentation av de deltagande terapeuterna. Det analyserade 

intervjumaterialet presenteras därefter under fem olika temarubriker, som framkommit vid 

bearbetningen av intervjumaterialet. Terapeuternas namn är fingerade och de heter egentligen 

någonting annat. 

 

Presentation av terapeuterna 

Något de fem terapeuterna haft gemensamt är att målandet och bildskapandet haft en stor 

betydelse för dem alla. Utöver detta har alla fem av olika anledningar valt att gå terapeutiska 

utbildningar där konsten och bilden varit i fokus.    

 Elin har jobbat med bild i terapeutiskt syfte sedan 1970-talet och har sedan dess arbetat 

med många olika typer av sjukdomsdiagnoser. Hon var tidigt intresserad av att måla och växte 

upp i en miljö där attityden till konst var att det inte gick att leva på, så hon utbildade sig med 

bilden som terapeutisk metod istället. Hon har erfarenhet av att arbeta både med klienter som 

kommer på eget initiativ eller kommer via remiss, från tonåringar till vuxna. Hon poängterade 

att majoriteten av de klienter hon träffat genom åren är kvinnor. Den teoretiska referensram 

hon förhåller sig till i sitt arbete är psykodynamisk. Hon förklarade att fokus för denna 

referensram är individens historia och hur den har påverkat denne. 

      Sofia började också arbeta med bild i terapeutiskt syfte under 1970-talet då hon fann 

bildskapande och människor fascinerande. Hon gick olika utbildningar med både praktisk och 

teoretisk karaktär.  Sofia har jobbat med många olika typer av sjukdomsdiagnoser och då med 

patienter i sina tonår och i vuxen ålder. De klienter hon träffar i dagsläget kommer främst på 

remiss men hon har även några klienter som kommer privat initiativ. Sofia upplever att det är 

en variation av män och kvinnor som besökt henne. Den teoretiska referensram hon förhåller 

sig till är psykodynamisk. 

      Karin är mellanstadielärare i grunden men valde senare i livet att utbilda sig i bildkonst 

med terapeutiskt syfte. Hon har arbetat i fem år med bildkonsten som terapeutisk metod. Den 

teoretiska referensram hon förhåller sig till är antroposofisk, och hon förklarar att fokus ligger 

på människan som helhet, på den fysiska kroppen med all sin livskraft, på självet och på 

anden. Majoriteten av klienter som kommer till henne är kvinnor och hon jobbar med 
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blandade åldersgrupper, men tonårsgrupper och vuxna är det vanligast förekommande. Hon 

har erfarenhet av att jobba med olika diagnoser och de flesta som kommer till henne kommer 

privat. 

      Sara började jobba som undersköterska, men valde senare att utbilda sig till bildlärare. 

Valde därefter att ibland arbeta inom vården ibland och inom skolan. Gick sedan under 2000-

talet en utbildning där bilden i terapeutiskt syfte låg i fokus. Idag jobbar hon inom särskolan 

med elever som på grund av svårare hjärnskador inte har någon talförmåga.  I arbetet med 

eleverna använder hon bland annat bilden som verktyg.  Sara berättade att hennes mål var att 

alla ska kunna bli förstådda och få hjälp till bearbetning av dagliga händelser. Den teoretiska 

referensram som hon förhåller sig till är psykoanalys och psykodynamisk teori.   

   Lisa har målat och tecknat hela sitt liv. Under 1980-talet gick hon en utbildning där 

bilden användes i terapeutiskt syfte men hade då inga planer på att själv jobba med det. Hon 

kom ändå att börja arbeta inom landstinget och då inom vården. Hon nämner att de 

sjukdomstillstånd som hon har arbetat med är vardagsneuroser och med individer som mått 

dåligt och inte vetat vad de stått någonstans i livet. Lisa har inte arbetet med svåra/tunga 

sjukdomsdiagnoser. Lisa har arbetat mycket med den skapande bilden i fokus inom olika 

organisationer och verksamheter. Hon har i sin utbildning haft den jungianska teorin som 

grund men hon tydliggör att hon själv har vidareutvecklats genom ytterligare kunskaper, 

referensramar och erfarenheter.    

 

Att inte vara sin diagnos 

Något som har genomsyrat alla fem intervjuerna är att terapeuterna har varit tydliga med att 

påpeka att individen inte är sin diagnos. Elin menade att diagnosen är till för dem som arbetar 

och att det absolut inte beskriver individen i sig. Lisa menade att diagnoserna orsakas av olika 

händelser, det kan vara existentiell karaktär eller en specifik händelse som orsakat måendet. 

Sofia menar att man inte behöver identifiera sig med sin sjukdom men man kan titta på sin 

diagnos och få lite perspektiv.  Något som de alla varit tydliga med är att det är individen som 

står i fokus och diagnosen säger inget om vem denna individ är. Lisa var tydlig med att hon 

inte arbetar med diagnosen utan gör en bedömning utifrån mötet med individen för att avgör 

om hon kan vara ett stöd eller inte.  

 

”Jag gör en bedömning utifrån dig, hur du ställer dig till det du gjort, rent omedvetet eller vad som kommer fram. 

Upptäcker jag att du har stora svårigheter och att det inte går att hjälpa dig här så tar jag inte emot dig, så jag går 

inte in och bara dunkar på.” (Lisa) 
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Sara lyfte fram vikten av att alla individer ska få höras och synas oavsett om hon eller han har 

en diagnos eller inte: 

 

”Alla ska bli förstådda hitta ett sätt att kommunicera, ingen ska behöva bli utesluten på grund av en diagnos, jag 

vill vara den som kan ge verktyg så att man inte blir lämnad, på sjukhus, i hemmet, i skolan på grund av en 

diagnos eller vad det nu är som har hänt. Alla ska ha rätt till att bearbeta om det är så, kommunikation och 

bearbetning det är brinner jag för, det är så viktigt.” (Sara) 

 

Att finna förståelse i bilden bidrar till begriplighet 

Elin poängterade att det är en process för individen att förstå och begripa det som han/hon har 

målat, om han/hon nu ens behöver förstå det som den målat. Hennes egen förståelse såg 

annorlunda ut än klientens för att hon utgår ifrån den psykodynamiska referensram som hon 

har i sin utbildning. Hon utgår till skillnad från klienten, från specifika teorier som kan hjälpa 

till att förklara bilden. Men bildens effekt blir densamma oavsett vem det är som har gjort 

den. Sofia gav ett exempel på hur begripligheten och förståelsen kan yttra sig hos individen. 

Hon hade en klient som i väntrummet hittade en tidning som väckte hennes intresse. När 

klienten sedan började måla så målade hon en symbol som tidningen givit associationer till. 

Denna symbol hjälpte henne att förstå var hennes ångest hade sin grund och symbolen blev en 

tydlig markering för hur hon mådde. Bilden hjälpte henne att förstå sambandet mellan vem 

hon var och varför hon kände som hon kände. 

    När det kommer till ångest menar Sofia att individen kan utrycka sin ångest i bilden vilket i 

många fall brukar resultera i en tung och mörk målning.  

 

”Jag tycker att det är viktigt att försöka hitta vad det är som ligger bakom ångesten som kanske är mer genuina 

känslor och det kan man göra med hjälp av bilden.” (Sofia) 

 

Några av terapeuterna använder ofta bilderna som klienterna målat som journaler och i slutet 

av en termin eller efter ett visst antal gånger så går de individuellt igenom bilderna med 

klienten. Karin påpekar att det kan ge klienten en förståelse för själva processen och sitt 

mående. Genomgången av bilderna ger också en bekräftelse på att någon har tänkt på klienten 

och processen. Karin arbetar med att ge sina klienter specifika uppgifter och i slutprocessen 

berättar hon för klienten hur hon har tänkt på upplägget av uppgifter.  

Sara som arbetar med särskolelever på högstadiet ser att den glädje som eleverna visar när 

de får måla tyder på en upplevelse för hur viktigt detta är för dem. Glädjen kan utrycka sig i 
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elevens kroppsspråk eller sätt att kommunicera. De skolelever hon arbetar med har inte 

språket så bilden blir ett viktigt medel att kommunicera med. 

 

”De inte har inte språket men de har sina trauman och är ensamma så bilden blir en vilja att förmedla för dem 

tror jag. Omedvetet kan begripligheten finnas där för det är så viktigt för dem att uttrycka sig i måleriet, för dem 

blir det livsviktigt att utrycka sig i måleriet. Det finns en väldig känsla i penseldragen som är hos den som målar 

det måste vara begriplighet.” (Sara) 

 

Lisa menade på att begriplighet behöver inte vara ett begrepp som stämmer överens med 

andras uppfattning, alltså det jag begriper är kanske inte samma sak som du begriper. Du kan 

gå på en konstutställning och inte ha någon koll på vad konstnären haft för mening mer sitt 

verk men du kan själv bli involverad i de känslor som ligger nära dig och konstverket blir då 

begriplig för just dig. 

 

”En rund ring behöver ju inte betyda en sol eller måne det kan ju betyda något annat för den som har gjort den.” 

(Lisa) 

 

Lisa menar att alla människor har ett behov av att se sig själv men att vi ibland kan ha svårt att 

se oss själva då vi är så upptagna med att passa in att vi glömmer vilka vi är, om vi någonsin 

kan ta reda på det. Genom bilden kan vi hitta det genuina hos oss själva och undermedvetna 

processer kan fångas upp och gestaltas på ett papper. 

 

 Att sätta känslor på pränt bidrar till hanterbarhet 

Alla fem terapeuterna poängterade bildens kraft i att få distansera sig från sina känslor. En 

person som är deprimerad och inte ser något hopp kan genom bilden möta sig själv och på det 

sättet bli stärkt. Individen som har en depression eller ångestsyndrom har kanske en anledning 

till detta och bilden kan ge verktyg till att hantera sitt mående.  

 

”Får man en klient som är intresserad av att jobba med metoden, alltså bild då är det bara att jobba med det, för 

då fungerar det.” (Elin)  

 

Möjligheter till att få tillgång till vilka känslor det är individen bär på kan utkristalliseras både 

vid depressions- och vid ångestsyndrom. Att få ge form åt känslan kan enligt flera av 

terapeuterna skapa en distans till den upplevda känslan.  
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”En känsla kan vara så enormt stor och sen på bilden kan man upptäcka att den inte riktigt blev så stor, att sätta 

en känsla på pränt är väldigt läkande för att man får en distans till någonting som annars är så överväldigande 

och tungt.” (Elin) 

 

”När man inte är mitt i känslan kan du börja distansera dig från problemet och kan se dig själv utifrån.” (Sara)    

 

”Jag kan på papper beskriva min sorg, min smärta och mitt utanförskap. På så sätt kan jag få perspektiv, jag 

behöver inte identifiera mig med ett symtom utan jag kan titta på min bild och hitta det friska hos mig. ” (Sofia)  

 

Genom att arbeta med bilden kan individen lasta av sig själv, känslor kan komma och gå, men 

en känsla som har gjort sitt avtryck i en bild finns kvar och individen kan titta på den igen. 

När det gäller ångest menar majoriteten av terapeuterna att ångestkänslor kan vara väldigt 

överväldigande och formlösa. Genom att sätta form på själva ångesten kan individen ta 

kontroll över den. Karin menar att det som händer i bilden händer i dig själv. Du jobbar här 

och nu och målar av dig det som i stunden känns jobbigt.  

   Lisa berättar hur bilden kan ge ett tydligt uttryck för en viss känsla.  Hon berätta om en 

man som kom på en föreläsning som hon hade och det var tydligt att denne man inte ville vara 

där. Hans målning resulterade i ett streck och han konstaterade högt att det här var vad han 

tyckte om situationen. Lisa sa till mannen att det han hade målat var viktigt då det var han 

som hade målat det. Det mannen hade gjort var att måla det han kände för just i den stunden. 

Strecken mannen hade målat resulterade i en lång diskussion om dess betydelse. Senare under 

dagen var det mannen som målat strecket som var först fram vid målarduken. Lisa menade 

även att bilden kan hjälpa till att tillåta sig själv att se på det som kan vara ångestladdande 

men också i få hjälp med det som man kanske vill hantera. Genom att kunna identifiera det 

sårbara hos just mig så blir bilden en hjälp till att kunna hjälpa sig själv. Bilden blir ett 

verktyg till att komma åt andra uttryck.  

Sofia berättade om en ung man som var inlagd på en psykiatrisk mottagning, han var 

deprimerad och fick i uppgift att måla en bild. Resultatet blev en ångestladdad bild med 

utryck för hopplöshetskänslor. Han visade tydligt sin känsla i bilden.  

 

”Att man kan tala om hur det faktiskt kan kännas just nu. Just nu är det så här skört och att kunna sätta det på 

pränt så att säga och att dela det med mig och inte vara helt ensam och bära på den här skörheten, den här oron, 

ångesten och rädslorna inom sig utan att kunna dela det betyder oerhört mycket.” (Sofia) 
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Sara påpekade att terapi inte är något som man blir klar med vid en viss tidpunkt, men man 

kan ha bearbetat det man sökt för. Däremot kan man bli medveten om sitt inre liv och hur man 

reagerar på det yttre livet vilket gör att man kan hantera motgångar på ett annat sätt än 

tidigare. 

Flera av terapeuterna menade att bilden är begränsad till pappret eller på målarduken, 

ibland kan individen ha svårt att hålla sig på pappret då de upplever att symtomet är 

överväldigande och svår att hantera. Något som alla terapeuterna tar upp är att det är deras 

uppgift att hjälpa individen att begränsa sig till pappret och på så sätt hantera situationen. 

Valet av material är en viktig aspekt att ta hänsyn till.  En person som har svårigheter med att 

hålla sig inom gränser ska kanske inte arbeta med vattenfärg exempelvis då färgen lätt flyter 

ut. Det är viktigt för terapeuten att ”ha koll” på material och vilka effekter det kan ha på 

individen. Om terapeuterna inte har koll på det använda materialet kan exempelvis en 

ångestattack triggas igång hos klienten. Avslappning och avspänning är också exempel som 

några av terapeuterna tar upp som metod för att hjälpa klienterna att hantera och landa i 

målandet. Genom bilden kan individen skapa symboler som kommer att stå för olika känslor. 

Sofia berättade om en kvinna som målade av sina blommor som hon hade i hemmet. Dessa 

blommor kom att symbolisera och representera hur hon mådde. Exempelvis kunde kaktusen 

med sina taggar symbolisera hennes ilska och depressivitet. 

 

Att finna meningsfullhet genom bilden  

Alla terapeuterna påpekade att deras klienter antingen verbalt eller med kroppsspråk har 

uttryckt att bildskapandet känts meningsfullt eller i skriftliga utvärderingar visad på upplevd 

meningsfullhet. Sara menade att viljan till att eleverna tidigt på morgonen berättar att de 

längtar till att få måla och den entusiasm som eleverna utstrålar innan de får gå in i rummet 

och måla menade hon på är ett tydligt sätt att se bildens betydelse och vikt. Den närvaro som 

hennes elever har i sitt målande tyckte hon är ett tydligt tecken på att uppleva något 

meningsfullt  

    Karin berättade att många av hennes klienter genom bildskapandet har blivit lugnare. Är 

man i obalans så mår man inte bra. Man behöver hitta de redskap som kan hjälpa oss att finna 

balans och harmoni och bildskapandet är ett sätt. 

 

”En klient sa att mitt inre krig har upphört, jag har hittat mitt skratt.” (Karin) 
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När det gäller diagnosen depression trodde Sofia och Karin att den skapande bilden kan hjälpa 

individen att finna glädje i skapandet och att de genom processen kan finna meningsfullhet 

som kan ge energi.  

 

”Det händer att en klient gör någonting och det bara uppstår en form eller en symbol det har en otrolig stärkt 

inverkan på ens inre psyke. Alltså det blir ett möte som gör avtryck och det är något som jag ser i processen.” 

(Elin) 

 

Alla fem terapeuterna poängterade vikten av att vara delaktig i den skapande bildens process, 

individen behöver känna sig delaktig i det som den skapar. Denna delaktighet leder i sin tur 

till upplevd meningsfullhet. Karin, Sara och Lisa arbetar med sina klienter i grupper, fast på 

olika sätt. Lisa och Sara har i sina grupper diskussioner om bilderna, när klienten/eleven givit 

sitt samtycke.   

 

”Säg att du sätter upp en bild här så sitter det fem andra här och då brukar man göra så att man frågar om 

tillåtelse av de andra om andra får sätta sin känsla på det du har gjort och det handlar inte om dig. Det handlar 

om den som tittar på bilden, det handlar om den personen.” (Lisa) 

 

Genom att arbeta på det här sättet menade Lisa att den som har gjort bilden kan få insikter om 

sig själv vilket är en del av processen.  Både Lisa och Sara tog upp vikten av att skapa 

trygghet och tillit i gruppen så ingen känner sig kränkt. Sara berättade om en klass hon hade 

en gång där det rådde en konflikt. Genom att skapa en lugn miljö där hon använde ljus, musik 

och avslappning kunde eleverna finna en atmosfär där de kunde gå in i sin egen bubbla och 

måla. Efter att alla hade målat diskuterade de bilderna och elevernas upplevda känslor som 

konflikten orsakat. I det här skedet hade eleverna målat av sig och befann sig i en lugn miljö. 

Sara berättade även att hon har jobbat med bildskapande i förebyggande syfte med lärare på 

en skola. Hon såg tydliga tendenser till att hennes arbetskamrater höll på att bli utbrända och 

fick möjlighet att erbjuda personalen tillfällen att måla i grupp och Sara skulle hålla i dessa 

tillfällen. Att få ”måla av sig” skulle ge personalen tillfälle att ladda ”batterierna”.  

 

”En kvinna sa att när hon kom hem sa hennes man gud vad du ser pigg ut, så de fick energi tillbaka.” (Sara) 

 

Karin arbetar också med sina klienter i grupp, men dessa talar inte med varandra och de pratar 

inte om varandras bilder.   
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”Det enda som vi pratar om är den skapande bilden och inte vad den betyder och då är det lättare att låta bli att 

prata om vad det har med mig att göra när det sitter andra i rummet.” (Karin) 

 

Sofia konstaterade att hon har mött många klienter som upplevt sig ha brist på delaktighet och 

sammanhang, vilket kan beskrivas som ett slags utanförskap. Detta har yttrat sig i bilderna 

som klienterna målat. När klienterna själva kan identifiera det utanförskap som uttryckts i 

bilderna kan de arbeta vidare med detta, och att skapa delaktighet och sammanhang i de 

relationer som klienten befinner sig i. 

Något som alla konstaterade är att klienten är totalt delaktig i skapandet av sin bild.  

Karin tog upp vikten av att ingå i ett sammanhang utan krav. Många av hennes klienter 

upplever hon har social fobi och att då få komma och vara bland andra människor utan att 

behöva vara trevlig och artig stärker individen. Att ha personer runt omkring sig utan krav och 

bara få vara.  

Sara och Lisa berättade hur de använt den skapande bilden i förebyggande syften med 

olika personalgrupper. Att i slutet av en arbetsdag få ”måla av” sig och ha en stund där man 

kan ladda om och återfinna energin. Att gemensamt få ”måla av” sig de känslor som ligger på 

ytan och genom bilden återfå energin till att orka med sitt arbete.  

 

Erfarenheter av bildens begränsningar 

Även om den skapande bilden i mångt och mycket har visat sig ha en positiv inverkan på 

terapeuternas klienter så finns det även svårigheter med att arbeta med den skapande bilden 

som metod. En svårighet som Karin tog upp är att klienten kan fastna i ett visst tänkande 

vilket kan innebära att individen blir blockerad och kan få svårt att föras in i färgernas och 

formernas värld. En annan svårighet är om individen saknar symboliseringsförmåga. 

Terapeuterna behöver då mer aktivt gå in och hjälpa klienten att arbeta med symboler för att 

uttrycka olika känslor och kunna sätta färg på det. Elin nämner att känslorna ibland kan ta 

överhand exempelvis om man är deprimerad. 

 

”Ibland kan det ju vara så att de som är deprimerade för att det är så pass tungt och svårt att man behöver få 

igång och hjälpa till att hitta den där energin.” (Elin) 

 

Alla terapeuterna nämner att många de möter inte tror sig om att kunna måla. Att de upplever 

sig så värdelösa att de inte tror att de kan måla eller att de målar fult.   
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”Många tror att jag kan inte rita eller måla och då är det första man ska diskutera är att göra väldigt tydligt att här 

ska man inte vara duktig eller någonting därför är det bra att måla abstrakt, du kan måla.” (Sara)  

 

”Många säger; men jag kan inte. Men det handlar inte om att göra ett professionellt konstverk utan det kan vara 

precis allt från en streckgubbe till mer avancerat så att säga.” (Sofia) 

 

Flera av terapeuterna menade på om klienten har svårt att hitta energin att måla så kan 

terapeuten ge henne eller honom specifika uppgifter utifrån vad hon/han verkar behöva.  

 En annan svårighet som togs upp är att bilden kan blir känslomässigt för stark och att 

individen inte kan hantera det som kommer fram. I vissa fall kan individen omedvetet ha 

målat något som de kanske har förträngt och när det kommer fram i bilden kan det vara 

överväldigande och det blir för starkt för individen. 

 

”Det finns såna saker som gör man varit med om en jobbig händelse eller så och så ritar man det som påminner 

lite om den grejen, så är det någon i gruppen som säger att jag ser en penis där exempelvis då kan ju den 

personen varit våldtagen eller haft det besvärligt som barn det kan ju vara såna saker som dyker upp i bild som 

de inte ser själv men andra ser formen.” (Lisa) 

 

DISKUSSION  

De fem olika teman (Att inte vara sin diagnos, Erfarenheter av bildens begränsningar, Att 

finna förståelse i bilden bidrar till begriplighet, Att sätta känslor på pränt bidrar till 

hanterbarhet, Att finna meningsfullhet genom bilden) som kommit fram under intervjuerna 

tyder på att den skapande bilden kan vara en hjälp för individer att kunna distansera, hantera 

och få förståelse för de känslor som hon/han bär på. I det fem intervjuerna har några av 

viktiga aspekter av den skapande bildens hälsofrämjande effekter utkristalliserats.   

Resultatdiskussion 

Syftet med den här studien har varit att undersöka hur bild- och konstterapeuter upplever 

bildskapandets betydelse för att främja hälsan hos personer med depressions- och 

ångestsyndrom. Även om jag valt att intervjua personer som arbetar med bild utifrån 

terapeutiska referensramar så har det salutogenetiska perspektivet varit ständigt närvarande i 

intervjuerna. Resultatet visade på att den skapande bilden kan hjälpa personen ifråga att 

hantera, begripa och finna mening i det denne gör och få förståelse för och redskap till att 

hantera sitt mående, vilket är centrala aspekter i begreppet KASAM. Antonovsky menade att 

det inte går att främja hälsa genom att undvika livets alla påfrestningar, utan istället ska man 
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försöka påverka och stärka de faktorer som främjar vår hälsa (Antonovsky, 2005). 

Uppkomsten av depressions- och ångestsyndrom är omdiskuterat, olika livskriser och 

socioekonomiska aspekter är dock betydelsefulla faktorer som påverkar uppkomsten av 

diagnoserna (Stoetze, 2011). De klienter som terapeuterna i denna studie mött har haft olika 

svårhetsgrad av diagnoserna. Detta har påverkat individens förmåga vid utförandet till att 

exempelvis ens orka ta upp en pensel och måla. Detta visade på vikten av förebyggande 

åtgärder och tidig diagnostisering av depression.  

      Som tidigare nämnts är begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet viktiga 

delkomponenter i KASAM-begreppet. Med begriplighet menade Antonovsky (2005) att 

individen ska kunna ordna och strukturera de upplevelser som sker inom och utanför 

individen, även om det kan vara obehagliga upplevelser (Antonovsky, 2005). I resultatet 

framgår att den skapande bilden kan hjälpa personen i fråga att begripa och förstå orsaken av 

varför man är deprimerad eller varför man upplever ångest över något. Bilden blir ett redskap 

till att möta sig själv. Bilden är något som finns kvar och personen som har målat bilden kan 

gå tillbaka och se det känslostadium som denne kanske befunnit sig eller befinner sig i, vilket 

kan ge en påminnelse och perspektiv på hur denne har mått eller mår. Några av terapeuterna 

använde klientens bilder som journaler och diskuterade bilden tillsammans med klienten i 

slutet av en termin eller efter ett antal träffar, vilket kan ge klienten förståelse för processen i 

sitt mående.  

     Delkomponenten hanterbarhet menade Antonovsky (2005) visade på hur personen kan 

hantera livets med och motgångar och kunna se dem som erfarenheter (Antonovsky, 2005). 

Alla fem terapeuterna var eniga om att den skapande bilden kan hjälpa personer med 

depressions- och ångestsyndrom i att kunna distansera sina känslor på ett sådant sätt att de kan 

få perspektiv på sitt mående. Distansen blir även ett verktyg för att kunna hantera sitt mående 

och få förståelse för den. Den ångest som håller på att ”bubbla” över kan få ta plats på en 

målarduk och få ett uttryck. Bilden blir ett sätt för individen att lasta av sig. Den känsla som 

utrycks i bilden finns kvar och ger individen möjlighet att gå tillbaka till bilden, återuppleva 

känslan reflekterar över och hanterar den. 

     Den sista delkomponenten som Antonovsky (2005) nämner är meningsfullhet som handlar 

om i vilken utsträckning som individen upplever att livets alla utmaningar är värda att 

investera engagemang i eller om de endast upplevs som bördor som man hellre vore utan 

(Antonovsky, 2005). I resultatet framkommer att klienterna själva uttryckte att de finner 

mening i det som de målar, men även det faktum att de tog upp penseln och målade upplever 

jag vittnande om att de fann meningsfullhet i det som de gjorde. Mannen som målade strecket 
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visar på hur meningsfullheten kan komma att yttra sig på olika sätt. Han fann till en början 

ingen mening med att måla men när han valde att måla ett markant streck och strecket blev 

satt i ett sammanhang så blev målandet meningsfullt för honom. 

    Tidigare studier visade på att kultur inklusive bild kan vara en stödjande faktor för 

individers hälsa och välmående (Konlaan, Theobald & Bygren, 2002; Mittelman & Epstein, 

2012; Leckey, 2011; Argule & Bolton, 2005). De stödjande och främjande faktorerna kan ses 

utifrån två nivåer. På individnivå kan individen uppleva förbättrad hälsa och välmående, och i 

de fall som bildskapande skett i grupp kan deltagarnas sociala engagemang och delaktighet 

främjas (Bungay & Clift, 2010). I resultatet presenteras olika sätt att arbeta med bildskapande, 

där ett sätt som framkom var att arbeta i förebyggande syfte med en arbetsgrupp där risken för 

utbrändhet var stor. Genom bilden kunde personalen få ventilera sig och återfå energi och på 

så sätt kunde risken för utmattning minimeras. I Argyle & Boltons (2005) studie ges exempel 

på hur den skapande bilden kan användas utan att ha en terapeut närvarande. Studien visade 

att bildskapandet kan ske utan uppenbar terapeutisk ingång men läkningen kan ändå vara lika 

kraftfull, även om det som i denna studie handlade om konstnärer i stället för terapeuter 

(Argyle & Bolton, 2005). Det bör dock poängteras att individens livssituation och diagnosens 

grad kan vara avgörande faktorer i sammanhanget.  

  Flertalet av terapeuterna berättade i sina intervjuer att majoriteten av de som besöker 

dem är kvinnor. Även Winzers (2005) har påpekat att kvinnor är mer aktiva än män inom 

kultursektorn allmänt. En kunskapsöversikt som handlar om varför kvinnor oftare än män 

drabbas av oro, ångest och depression visar att mildare ångest och depression är 1,5 - 3 gånger 

vanligare hos kvinnor än män. En teori om denna skillnad är att kvinnor är mer 

socioekonomiskt utsatta än män och att de oftare utsätts för övergrepp och kränkningar 

(Lager, 2009). Enligt Lager (2007) vänder sig kvinnor oftare till andra för att få stöd när de 

upplever påfrestningar i livet, och är mer benägna till att söka hjälp än män. Män använder 

oftare alkohol när de upplever svåra påfrestningar i livet (ibid). Detta kan vara en förklaring 

till varför kvinnor är överrepresenterade i detta sammanhang. Alla människor upplever någon 

gång i livet nedstämdhet eller ångest men när symtomen går så pass långt att de påverkar våra 

liv negativt och vi känner förlust av livsmod bör man söka hjälp. Ur en samhällsaspekt är det 

viktigt att komma ihåg är att depression och ångestsyndrom är förknippade med ökade 

samhällskostnader, ökad dödlighet och ökad konsumtion av hälso- och sjukvård 

(Socialstyrelsen, 2010) och bör tas på allvar. Viktigt är dock att poängterade att depressions- 

och ångestsyndrom är diagnoser och säger inget som själva individen (ibid). Alla människor 
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bär på sitt bagage som i livets berg och dalbana kan yttra sig på olika sätt och ge 

konsekvenser i vardagen.   

     Några av terapeuterna arbetade med grupper, där gruppen får säga vad de ser i bilden som 

någon annan har målat, med hans eller hennes medgivande. Wikström (2000) visade i sin 

studie hur kraftfull bildkonst kan vara och hur den kan väcka nyfikenhet och intresse hos 

andra. Denna studie gjordes i pedagogiskt syfte med avsikten att utveckla studenternas 

empatiförmåga. Genom att låta andra se det man har målat tror jag att känslan av att vara 

delaktig ökar och jag vill hävda att individen kan känna sig sedd och som en del i ett 

sammanhang. Genom att granska och titta på någon annans bild tror jag att individen kan få 

en ökad förståelse för andra och för sig själv och att en nyfikenhet kan väckas. Att få se på 

bilden och samtala kring den kan vara ytterligare ett sätt att stärka den skapande bildens kraft. 

I Sverige har vi 11 folkhälsomål och där målområde 1 är området delaktighet och 

inflytande. Ökad delaktighet och inflytande i samhället är en av de mest fundamentala 

grundförutsättningarna för folkhälsan. För att uppnå detta övergripande nationella 

folkhälsomål /.../ skall särskild vikt läggas vid att stärka förmågan och möjligheten till social 

och kulturell delaktighet för ekonomiskt och socialt utsatta personer samt vid barns, 

ungdomars och äldres möjligheter till inflytande och delaktighet i samhället” (Prop, 

2002/03:35, s. 47). Om grupper eller individer känner att de inte påverka sina egna livsvillkor 

och samhällsutvecklingen uppstår en känsla av maktlöshet (Statens folkhälsoinstitut, 2012). 

Ett sätt att bidra till målområde 1 och få personer att känna sig delaktiga i ett sammanhang 

kan vara att låta människor få agera ut sina känslor i skapande bild.  

Bildskapande kan även ha sina svårigheter. Ibland kan ångesten eller depressionen ta över 

och individen kan ha svårt att finna energi till att kunna utrycka sina känslor. En annan 

svårighet som kan uppkomma är att i bilden kan det förekomma förträngda minnen som kan 

väcka känslor och som personen kanske inte har beredskap att hantera. Det är viktigt att det 

finns personer som då kan stödja och hantera situationen för att händelsen inte skall leda till 

en traumatisk upplevelse. Jag vill hävda att den aktuella miljöns betydelse också haft en viktig 

roll i det främjande och terapeutiska bild skapandet. Att få byta miljö och befinna sig i ett 

sammanhang tror jag har varit en viktig del i läkningsprocessen. Hemmet kan ofta vara 

kravfyllt och att få komma till en plats där kreativiteten står i centrum har varit en viktig del i 

processen av den skapande bilden.  
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Metoddiskussion  

Valet av kvalitativ metod visade sig vara lämplig då terapeuternas erfarenheter varit en viktig 

aspekt av studiens syfte och genom kvalitativ metod kunde erfarenheterna delges och 

tydliggöras.  Min upplevelse var att den skapande bildens olika användningsområden i 

intervjuerna kunde tydliggöras på ett informativt sätt, något som kan förstås som att 

”resultatet har tolkande meningsfullhet om där finns klargörande tolkningar och analyser av 

den konkreta information som kommit fram i undersökningen” (Langemar, 2008, s. 114). 

Enligt min åsikt uppfyller studien detta krav då resultatet kunde kopplas till KASAM- 

begreppet, det vill säga resultatet hade en god passform till tidigare forskning vilket ökar 

studiens trovärdighet. Alla de intervjuade terapeuterna var kvinnor vilket är en faktor som kan 

ha påverkat resultatet. Det fanns en fundering kring att urvalet till intervjuerna skulle utgöras 

av personer som hade diagnoserna depressions- och ångestsyndrom och som själva deltagit i 

bildskapande i terapeutiska sammanhang, men av etiska skäl valde jag att inte ha det urvalet. 

Anledningen till att yrkesgrupperna bild- och konstterapeuter valdes var att de sannolikt 

träffat många olika individer med just de syndrom som låg till grund för denna studie. 

Terapeuternas erfarenheter möjliggjorde att ge en bred uppfattning om den skapande bilden 

och diagnoserna depressions- och ångestsyndrom. Innan intervjuerna genomförts upplevde 

jag att det fanns en risk för att mitt urval skulle bestå av en för homogengrupp grupp vilket 

skulle kunna leda till en låg variation i materialet. Det visade sig emellertid att terapeuterna 

arbetade på olika sätt, dels hur personerna kom till dem men det fanns även en skillnad i att 

några arbetade med grupper och andra med enskilda individer. 

    Innan intervjuerna genomfördes gjordes tre testintervjuer dels för att få en känsla för om 

frågorna i intervjuguiden (Bilaga 1) var lätta och förstå och dels för att jag behövde öva på att 

intervjua. Min upplevelse av intervjuguiden då var att den stämde överens med mitt syfte och 

mina frågeställningar. Dock märkte jag under själva intervjuerna att en del av frågorna kunde 

upplevas som ledande och svåra att förstå, men då alla terapeuterna var vana att uttrycka sig 

verbalt så svarade de på frågorna utifrån hur de uppfattade dem vilket resulterade i intressanta 

och varierande svar. Situationen hade kanske tett sig annorlunda om jag hade intervjuat 

personer som inte är vana att uttrycka sig verbalt.  

    Intervjuerna skedde i en avskärmad miljö vilket gjorde att intervjuerna kunde göras utan 

några störmoment. Jag upplevde att min egen förmåga till att intervjua under de sista 

intervjuerna blev mer avslappnad och tryggare. Detta gjorde att jag kunde ställa följdfrågor på 

ett annat sätt än och gå in djupare i samtalen i de första intervjuerna. Dock upplever jag att 
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alla intervjuerna var lika informativa trots att jag blev mer bekväm i min intervjuarroll mot 

slutet. 

     En faktor som har varit en avgörande aspekt i utformandet av min studie har varit tiden. 

Hade jag haft mer tid hade jag framförallt arbetat mer med utformningen av intervjuguiden. 

Men trots denna tidsfaktor upplever jag att min studie har kommit fram till intressanta och 

relevanta resultat.  

Dock bör påpekas att personer som valts utifrån ett strategiskt urval inte är representativa i 

statistisk mening, alltså de är inte representativa för hela populationen (Trost, 1997). Med 

detta sagt betyder inte det att respondenternas upplevelser och erfarenheter skall förringas. 

 

Den skapande bilden som främjare av psykisk hälsa  

Den skapande bilden har i denna studie visat sig vara en viktig komponent när det kommer till 

att främja hälsan hos personer med depressions- och ångestsyndrom men det har även 

framkommit att det kan vara hälsofrämjande för andra grupper. Jag tror att många människor 

blir avskräckta när det kommer till aktiviteter inom kultursektorn och däribland den skapande 

bilden, då jag upplever att det finns en viss ”flum- stämpel” kring området kultur. Projekt som 

Kultur på recept (Berg, 2011) tror jag kan vara ett bra sätt att nå grupper som inte är kulturellt 

aktiva men också för att hjälpa personer att hitta något som kan främja hälsan just hos henne 

eller honom. Jag upplever att det finns en hel del forskning om bildterapi men inte om just 

den skapande bildens hälsoförmåner vilket jag menar skulle vara ett intressant område att 

forska mer omkring.  

     När det gäller hälsa så tror jag att det till en stor del är ett individuellt begrepp, hälsa för 

mig är kanske inte hälsa för dig.  

 Som (Konlaan, Theobald & Bygren, 2002 & Kolaan, Bygren & Johansson, 2000) visade så 

har kulturaktiviteter i allmänhet en positiv inverkan på hälsan. Både tidigare forskning och 

den aktuella studiens resultat tyder på att den skapande bilden kan vara en viktig ingrediens 

för att främja hälsa hos personer med depressions- och ångestsyndrom. Att måla och skapa är 

något som vi alla någon gång i våra liv prövar och då framför allt i vår barndom. Professor 

Gunnar Bjursell gav i tidningen Impuls (2010) tipset till att må bättre; 

 

 ”Börja med något som är självvalt, som att kolla på konst du gillar. Sedan kan du utmana dig själv att prova 

något nytt. Det finns anekdoter om direktörer som har gått in i väggen och som mår bra av att flippa ut till 

hårdrock” (Impuls, 2010, s.17)   
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Slutsats 

Syftet i denna studie har varit att undersöka hur bild- och konstterapeuter beskriver den 

skapande bildens betydelse för att främja hälsan hos personer med depressions- och 

ångestsyndrom. Slutsatsen är att den skapande bilden för vissa personer med diagnoserna 

depressions- och ångestsyndrom kan fungera hälsofrämjande enligt terapeuterna. Att 

vidareutveckla denna studie i större omfattning och med två jämförande grupper, terapeuter 

och klienter vore ett intressant forsknings projekt för framtiden. 
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide  

Bakgrundsinformation 

 

1. Kan du berätta lite om din utbildningsbakgrund? 

2. Hur länge har du arbetat med bildterapi/konstterapi? 

3. Varför har du valt detta arbetsområde? 

 

Verksamheten 

 

4. Vilka klienter arbetar du med? (diagnos, sjukdomsstadium, kön, ålder) 

5. Vilka teoretiska referensramar förhåller du dig i ditt arbete?  

6. Vilka klienter träffar du och hur kommer de till dig? 

7. Hur ser kontraktet ut med klienten? (tidsplan, per gång och över tid) 

 

Huvudfrågor 

 

8. Vilka hälsofrämjande effekter upplever du att bildskapande ger? (Depression och 

ångest? )  

9. Hur upplever du att dina klienter finner meningsfullhet i det som de målar?  

10.  Vilka möjligheter upplever du att personer med depression och- eller ångestsyndrom 

kan hitta i processen med bildskapande? 

11.  Vilka svårigheter upplever du att personer med depression och- eller ångestsyndrom 

kan uppleva i bildprocessen? 

12.  Är KASAM- begreppet något du är bekant med i ditt arbete?  

13.  Hur tänker du kring begreppet delaktighet, kopplat till bildprocessen? 

14.  Hur tänker du kring begreppet begriplighet, kopplat till bildprocessen?  

15.  Har du något exempel på ett klientfall där bildprocessen varit ett tydligt redskap för 

att hantera ångest och- eller depression?  

16.  Finns det något mer som du vill tillägga 

 

 

 


