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Eriksson, I., & Höglund, I.  

Bildterapi för personer med psykisk ohälsa – en intervention för arbetsterapeuter? 
Art therapy for people with mental illness – an intervention for occupational therapists? 

Examensarbete 15 hp, Luleå tekniska universitet, institutionen för hälsovetenskap, 2013.  
 
Sammanfattning 

 

Syftet med denna studie var att genom en litteraturöversikt sammanställa kunskapsläget över 

bildterapins värde som arbetsterapeutiskt medel vid rehabilitering av vuxna med psykisk 

ohälsa. Litteratursökningen genomfördes i flera databaser över publicerade vetenskapliga 

artiklar samt genom en sekundärsökning i referenslistorna hos de artiklar som hittats via 

databassökningen. Vid analysen av resultatet användes en indelning av kreativa aktiviteters 

värde enligt Creek (2008a) som ett raster. Resultatet beskriver först kortfattat studiernas 

karaktär, därefter beskrivs studiernas bevisvärde och bildterapins effekter. Efter detta beskrivs 

det som framkommit vid analysen, bildterapins värde. Resultatet visade att det värde som var 

vanligast förekommande i studierna var ”Increasing satisfaction and self-esteem”. Det visade 

sig i resultatet att bildterapi hade ett värde för klienterna, samt att bildterapi var användbart av 

arbetsterapeuter som en intervention för personer med psykisk ohälsa. 

 

Sökord: Occupational therapy, art therapy, mental health 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 2 

 

Eriksson, I., & Höglund, I.  

Art therapy for people with mental illness – an intervention for occupational therapists? 
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Abstract  

The aim of this literature review was to compile the state of knowledge of the value of art 

therapy as an occupational therapeutic agent in the rehabilitation of adults with mental illness. 

The literature search was conducted in several databases of published scientific papers and by 

a secondary search in the reference lists of the articles found through the database search. In 

analyzing the results, the value of creative activities by Creek (2008a) was used as a 

classification. The results will first describe briefly the nature of the studies, and then the 

probative value of the studies and the effects of art therapy are described. After this, the value 

of art therapy describes as the results of this analysis. The results showed that the value which 

was most common in the studies was “Increasing satisfaction and self-esteem”. It was found 

in the results that art therapy had a value for clients, as well as art therapy was useful to 

occupational therapists as an intervention for people with mental illness. 

Keywords: Occupational therapy, art therapy, mental health 
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Inledning 

I Sverige drabbas mer än var femte person någon gång i livet av psykisk ohälsa, en av tio blir 

så dålig att han eller hon skulle behöva söka psykiatrisk vård (Socialstyrelsen, 2009). Då 

psykisk ohälsa är svårt att diagnostisera, är det också svårt att välja rätt interventioner för 

respektive klient (Levander, Adler, Gefvert & Tuninger, 2009). Arbetsterapeuter möter 

personer som drabbats av psykisk ohälsa för att arbeta med rehabiliterande åtgärder. En av 

dessa åtgärder är bildterapi vilket enligt Gunnarsson, Jansson och Eklund (2006) kan 

underlätta för denna patientgrupp att sätta ord på erfarenheter, känslor och tankar, samt för att 

förstärka dessa klienters självmedvetande och för att skapa och utveckla relationer med andra. 

Utifrån detta är det av intresse att sammanställa den kunskap som finns om bildterapins värde 

för arbetsterapeuter vid rehabilitering av vuxna med psykisk ohälsa. 

 

Bakgrund 

I Sveriges befolkning uppskattas 20-40% lida av psykisk ohälsa av varierande svårighetsgrad 

och psykisk sjukdom är den enskilt största orsaken till ohälsa i Sverige. Det uppskattas att 5-

10% av befolkningen har så pass allvarliga besvär att de skulle behöva psykiatrisk 

behandling, men endast 3-4% söker psykiatrisk vård under ett år (Socialstyrelsen, 2009; 

Socialstyrelsen, 2012). Psykisk hälsa kan definieras som ett tillstånd av fysiskt, socialt och 

mentalt välmående. Rubbas någon av dessa faktorer eller om en obalans mellan dessa uppstår 

genom yttre eller inre faktorer så kan individen drabbas av psykisk ohälsa (Blair, Hume & 

Creek, 2008). Enligt Socialstyrelsen (2013) innefattar psykisk ohälsa psykiska besvär, psykisk 

sjukdom och allvarlig psykisk störning som påverkar individens dagliga liv. Levander, et al., 

lyfter fram att psykisk ohälsa är svårt att definiera då psykiska problem måste värderas utifrån 

den sociala miljön där individen befinner sig. Att erbjuda behandling till en person som lider 

av psykisk ohälsa kan vara svårare än till personer med somatiska sjukdomar då det ofta kan 

ha mer komplexa orsaker. Exempelvis kan personer som lider av schizofreni behandlas med 

läkemedel, kognitiv färdighetsträning och sociala åtgärder. Behandlingen vid psykisk ohälsa 

är oftast erfarenhetsbaserad, den behandling som fungerat för andra med liknande symtom är 

den som används (ibid.). 

 

En del av rehabiliteringen som erbjuds till personer med psykisk ohälsa är arbetsterapi. 
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Arbetsterapi bygger på teorier om personens möjlighet till att själv kunna påverka sin hälsa 

genom engagemang i aktivitet (Creek, 2008a; Hughes, 2008). Arbetsterapeuter tar hänsyn till 

alla aktiviteter klienten har i livet, såsom exempelvis arbete, fritid och egenvård. Om en 

person drabbas av psykisk ohälsa så kan det leda till att han eller hon får svårigheter i att 

utföra sina aktiviteter och här kan då arbetsterapeuten hjälpa till för att finna en lösning 

genom träning eller kompensation (Argentzell & Leufstadius, 2010). Det kan enligt 

Argentzell och Leufstadius (2010) vara svårt att förstå en klients problematik genom att 

endast ha kunskap om personens diagnos, eftersom två personer med samma diagnos kan 

fungera helt olika. Här kan arbetsterapeutens kompetens vara värdefull, dels med ett 

klientcentrerat perspektiv där arbetsterapeuten ser varje klient som unik, men även genom att 

arbetsterapeuten bedömer vilka aktivitetsproblem varje klient har för att sedan arbeta med 

olika åtgärder utifrån detta. Forskning inom arbetsterapi har visat att en persons engagemang i 

aktivitet kan leda till bättre psykisk hälsa, samt att relationerna som skapas genom 

arbetsterapi, mellan klient och arbetsterapeut men även mellan olika klienter kan vara mycket 

viktiga i rehabiliteringen (Eklund, 2010b). Att skapa en god relation mellan arbetsterapeuten 

och klienten för att nå de uppsatta målen är viktigt (Kielhofner, 2008). Arbetsterapeuten kan 

ge feedback, coacha, motivera, stödja och uppmuntra klienten i sin förändringsprocess och 

därmed ge en grund för en god relation. Empati är någonting som också ses som viktigt för 

den goda relationen mellan arbetsterapeut och klient. Det kan handla om att arbetsterapeuten 

försöker förstå vad klienten varit med om tidigare och utgår ifrån vad han eller hon vill och 

behöver för att må bra (ibid.). 

 

Att utföra olika aktiviteter är viktigt för att uppnå hälsa och välbefinnande och inom 

arbetsterapi är aktivitet någonting mycket centralt, aktivitet används både som mål och medel 

i interventionerna (Kielhofner, 2008; Blesedell Crepeau, Cohn & Boyt Schell, 2009). Att fylla 

tiden med för klienten meningsfulla aktiviteter kan leda till en känsla av värde och mening 

med livet (Whalley Hammell, 2004). Att utföra aktiviteter kan vara direkt meningsfullt för 

klienten, tillexempel kan målning vara ett fritidsintresse som klienten tycker är 

självmotiverande och stimulerande och på så sätt meningsfullt. Det kan också vara så att 

aktiviteten i sig inte är meningsfull, att måla kanske används för att ge uttryck för personliga 

mål och då kan det vara just förmågan till att uttrycka sig som klienten finner meningsfullt 

med att måla (Eklund, 2010a). Att människan är aktiv och skapande är ett av arbetsterapins 
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grundantaganden och det har varit fokus för professionen ända sedan mitten av 1800-talet då 

moral treatment-rörelsen började och som innebar att aktivitet användes som ett terapeutiskt 

medel (Leufstadius, Gunnarsson & Tjörnstrand, 2010; Paterson, 2008). Klienter med olika 

problematik kan ha nytta av att få skapa och vara kreativa. Alla har en kreativ potential som 

kan vara till hjälp för att hantera problem i vardagen, till exempel vid en sjukdom. Skapande 

aktiviteter kan öppna för lösningar och ha en läkande effekt. När orden inte räcker till, 

exempelvis efter en kris, så kan skapande aktiviteter hjälpa klienten att åskådliggöra olika 

känslor och behov. Klienten behöver inte vara konstnärligt lagd för att skapande terapiformer 

ska kunna användas, utan fokus ligger istället på processen. Aktiviteten ska skapa möjlighet 

till samarbete mellan klienten och arbetsterapeuten (Leufstadius, et al., 2010). 

 

En inriktning inom skapande aktivitet är bildterapi, vilket har använts som intervention för 

personer med psykisk ohälsa ända sedan 1960 (Hutcheson, Ferguson, Nish & Gill, 2010). I 

Sverige finns det ett hundratal utbildade bildterapeuter, där de flesta har någon annan 

utbildning i grunden, ofta inom vård, socialt arbete, specialpedagogik eller själavård 

(Englund, 2004). Genom bildterapi kan klienten lära sig att hitta vägar för att lösa problem 

vilket är någonting som arbetsterapeuter jobbar med när de arbetar med personer med psykisk 

ohälsa (Hutcheson, et al., 2010). Begreppet bildterapi som används i denna studie handlar om 

det som Englund (2004) beskriver vara en behandling som sker genom bildskapande aktivitet, 

som att måla, teckna och att forma i olika konstmaterial. I bildterapi uppmuntrar terapeuten 

klienten att genom skapande av bilder uttrycka sina erfarenheter, känslor och tankar för att 

kunna få en djupare förståelse av sig själv. Genom det efterföljande samtalet mellan klienten 

och terapeuten kan klienten få nya förutsättningar för att kunna få till en förändring av 

upplevelsen av sig själv och genom att spara bilderna kan bilderna jämföras med nyare bilder 

och på så vis kan klienten se en förändring (ibid.). För arbetsterapeuten är det viktigt att få så 

mycket information om klienten som möjligt och genom att till exempel måla ett träd kan 

aktivitetsberättelser skapas (Gunnarsson, 2010). Genom bildterapi kan klienten och 

arbetsterapeuten utveckla en förståelse för vem klienten är och vill/kommer att vara, det kan 

hjälpa klienten att utforska det omedvetna genom att till exempel bearbeta barndomsminnen 

eller svåra händelser för att kunna gå vidare i livet. Bildterapi kan även underlätta för klienter 

att sätta ord på känslor och tankar (Gunnarsson, 2010; Argentzell & Leufstadius, 2010; 

Leufstadius, et al., 2010).  
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Bildterapi kan ske individuellt, då träffar arbetsterapeuten klienten enskilt och klienten får 

arbeta med sin process i sin egen takt. Ett annat alternativ är att arbeta individuellt i grupp. 

Det innebär att arbetsterapeuten uppmuntrar klientens eget skapande, men att det finns flera 

personer i rummet och att varje pass börjar och avslutas gemensamt. Då kan klienten få 

möjlighet till att ta del av andras erfarenheter och få deras reflektioner på sin egen bild och 

process. Det tredje alternativet att jobba med bildterapi på är att använda sig av en interaktiv 

grupp, en grupp där fokus är att samarbeta och skapa gemensamt. I en interaktiv grupp 

använder arbetsterapeuten aktiviteten och gruppdynamiken för att klienterna ska 

kommunicera, samarbeta och öva på problemlösning (Leufstadius, et al., 2010). Att arbeta 

med skapande aktiviteter i grupp kan för en klient stilla behovet av gemenskap, medan det för 

en annan klient tillgodoser behovet av självförverkligande genom att det ger uttryck för 

känslohantering och gamla erfarenheter (Jansson & Gunnarsson, 2010; Argentzell & 

Leufstadius, 2010). 

 

Kreativa aktiviteter och däribland bildterapi kan enligt vad som beskrivit ovan användas på 

olika sätt för att uppnå olika resultat hos klienterna. Creek (2008a) skriver om kreativa 

aktiviteters värde och däribland ingår även bildterapi. Hon beskriver att det finns en direkt 

länk mellan kreativitet och hälsa och att vi genom att vara kreativa lär oss problemlösning 

samt höjer vår livskvalité. Kreativa aktiviteter kan ha ett terapeutiskt värde vid rehabilitering 

av personer med psykisk ohälsa och Creek (2008a) har delat in de olika värdena i följande 

rubriker: ”Increasing motivation”, ”Enhancing learning”, ”Promoting emotional resilience”, 

”Coping with chronic illness”, ”Increasing satisfaction and self-esteem”, ”Enabling self-

expression”, ”Facilitating projection” och ”Providing opportunities for sublimation”.  

 

Sammanfattningsvis visar forskning på att psykisk ohälsa är vanligt förekommande och att det 

ofta behövs flera olika behandlingsformer (Socialstyrelsen, 2005; Levander, et al., 2009). 

Arbetsterapeuter inom psykiatrin jobbar för att främja den psykiska hälsan genom klientens 

engagemang i aktivitet (Creek, 2008a; Hughes, 2008). Bildterapi är ett terapeutiskt medel som 

arbetsterapeuter kan använda sig av i syfte att skapa en god relation till klienten samt för att 

ge klienten en större förståelse för sina upplevelser och känslor, eller för att bearbeta svåra 

minnen som kan vara viktigt för att komma vidare i rehabiliteringen (Leufstadius, et al., 2010; 
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Argentzell & Leufstadius, 2010). Utifrån vad som belysts och beskrivits ovan är det av 

intresse att sammanställa den kunskap som finns över bildterapins värde som 

arbetsterapeutisk intervention vid rehabilitering av vuxna med psykisk ohälsa. 

 

Syfte 

Syftet med studien var att genom en litteraturöversikt sammanställa kunskapsläget över 

bildterapins värde som arbetsterapeutiskt medel vid rehabilitering av vuxna med psykisk 

ohälsa.  

 

Metod 

Design 

Då syftet med studien var att ge en översikt över den forskning som finns inom området så 

gjordes en litteraturöversikt. Enligt Friberg (2012) är en litteraturöversikt användbar för att 

skapa en översikt över tidigare forskning och forskningsresultat inom ett avgränsat område. 

En litteraturöversikt kan innehålla artiklar med både kvalitativ och kvantitativ design. 

Resultatet i den här litteraturöversikten baseras på 8 artiklar där författarna har analyserat 

resultatet och diskussionen för att finna vilken effekt samt vilket bevisvärde de olika 

interventionerna som beskrivs har, samt för att finna vilket värde bildterapi har som 

terapeutiskt medel. 

Urval 

För att avgränsa sökningen inkluderades endast artiklar som var skrivna på engelska, fanns i 

fulltext elektroniskt via Luleå tekniska universitets bibliotek, var vetenskapligt granskade och 

publicerade i vetenskapliga tidskrifter från januari 2000 till april 2013. Artiklarna skulle 

handla om bildterapi, arbetsterapi samt psykisk ohälsa för att därmed stämma överens med 

studiens syfte. 

 

Litteratursökning 

Innan den systematiska litteratursökningen genomfördes, så gjorde författarna en inledande 

informationssökning enligt Friberg (2012) för att ringa in området. Information söktes i olika 

informationskällor, så som studentlitteratur, vetenskapliga artiklar som söktes i ostrukturerade 
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databassökningar samt genom Luleå tekniska universitets metasöktjänst Primo, som söker i 

flera olika källor samtidigt. Vid denna sökning fann även författarna vilka sökord som var 

mest lämpliga att använda samt vilka databaser som gav mest relevanta träffar. Vid den 

systematiska litteratursökningen söktes artiklar i olika databaser för att finna vetenskapliga 

artiklar som publicerats i olika tidskrifter och som stämde överens med studiens syfte. 

Databaserna som användes var Academic Search Elite, AMED, Cinahl och Pubmed, detta är 

databaser som finns inom området medicin och hälsa. Datainsamlingen utfördes under 

februari, mars och april 2013. Sökorden som användes var Occupational ther*, Art och 

Mental och för att ta fram dessa sökord användes Swedish MeSH, samt att en bibliotekarie 

från Luleå tekniska universitetsbibliotek hjälpte till för att finna lämpliga sökord. På sökordet 

Occupational ther* användes trunkering ”*” för att hitta ordets alla olika böjningsformer. En 

boolesk sökteknik användes där sökorden kombinerades med operatorn AND för att koppla 

ihop sökorden (Friberg, 2012). Sökorden kombinerades på olika sätt för att finna artiklar som 

passade för att svara på studiens syfte. Databassökningen redovisas i bilaga 1 där kan sökord, 

sökordskombinationer samt antal träffar utläsas. För att välja vilka artiklar som skulle 

inkluderas respektive exkluderas lästes först titlarna på artiklarna och därefter abstrakten på 

dessa, det skulle framgå i abstraktet att artikeln var av relevans för studiens syfte för att den 

skulle inkluderas, totalt lästes 62 abstrakt. Att gå in och läsa abstrakten på artiklarna för att få 

en uppfattning om vad dessa handlar om är något som Friberg (2012) kallar för att ta ett 

helikopterperspektiv på studierna. Det kan ge en översiktsbild över hur de olika artiklarna 

skiljer sig åt, eller liknar varandra i till exempel design, eller över vilken typ av studie som är 

mest förekommande på det aktuella området. Efter litteratursökningen och efter att abstrakten 

på artiklarna gåtts igenom återstod 40 artiklar, vilka lästes i sin helhet för att se om de skulle 

inkluderas eller exkluderas beroende på hur väl de gav svar på studiens syfte. Av dessa 40 

artiklar föll 31 artiklar bort då de inte motsvarade det som efterfrågats för att besvara syftet. I 

de nio artiklarna som återstod granskades kvalitén utefter Fribergs (2012) frågeställningar för 

granskning av kvalitativa och kvantitativa studier. Granskningarna gjorde författarna först 

enskilt och sen jämfördes och diskuterades svaren på frågorna. Därefter tog författarna 

tillsammans ställning till vilken kvalitet studierna ansågs ha. Att författarna läst och 

tillsammans reflekterat över granskningarna kan enligt Lundman och Graneheim (2008) 

stärka tillförlitligheten i forskningsprocessen. Efter denna granskning så återstod sex artiklar 

som kom att användas i studien. I de sex artiklarna som valdes ut och fortfarande fanns kvar 
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efter kvalitetsgranskningen gjordes en sekundärsökning i referenslistorna för att hitta fler 

användbara artiklar till studien, vilket Friberg (2012) beskriver vara en effektiv metod. Sju 

artiklar hittades genom sekundärsökningen, som författarna sedan letade upp genom att söka i 

Luleå tekniska universitets metasöktjänst Primo. Efter att författarna läst abstrakten på dessa 

så valdes fyra artiklar ut att läsas i sin helhet och därefter valdes två artiklar ut att 

kvalitetsgranskas och båda dessa artiklar fick vara kvar även efter granskningen. Totalt har 

åtta artiklar valts ut att vara med i denna studie. 

 

Analys av data 

Analysen av de åtta artiklarna som inkluderades i denna litteraturöversikt följde Fribergs  

(2012) riktlinjer. Analysen inleddes med att artiklarna lästes igenom igen så att författarna 

fick en helhetsbild över dem. Sedan sammanfattades varje artikel i en artikelöversikt (se 

bilaga 2). En gradering av studiernas effekt och bevisvärde genomfördes enligt Britton 

(2000), vilket kommer att redovisas i tabellform (tabell 1) samt i löpande text i resultatet efter 

att studiernas karaktär beskrivits. Det som i tabellen tas upp som effekter är endast sådant som 

författarna till studierna lyfter fram som effekt, i annat fall beskrivs endast studiernas 

huvudsakliga resultat. Fribergs (2012) förslag på analysmetod användes sedan, där likheter 

och skillnader i studierna söktes och sorterades och det innehåll som handlade om samma 

saker sorterades in under samma rubrik. Rubrikerna valdes utefter Creeks (2008a) indelning 

av kreativa aktiviteters värde vilket presenteras i resultatet i tabellform (tabell 2) samt i 

löpande text. Creeks indelning av de kreativa aktiviteternas värden valdes, då de ansågs 

stämma väl överens med vad som framkommit genom analysen av denna studie.  

 

Forskningsetiska aspekter 

Publicerade vetenskapliga artiklar har använts i studien, där det redan har gjorts etiska 

granskningar. Artiklarna har granskats enskilt och gemensamt för att på så sätt minska risken 

för att ta med artiklar som inte motsvarar syftet med studien. Nyttan med studien kan vara att 

den ger en fördjupad bild av effekterna och värdena av bildterapi som ett arbetsterapeutiskt 

medel vid interventionerna för vuxna med psykisk ohälsa. Enligt Friberg (2006) kan en 

litteraturstudie visa hur det ser ut inom ett område och dessutom peka på vad det behövs mer 

forskning inom. En risk kan vara att författarna tolkat texterna fel då de är skrivna på 

engelska. För att undvika feltolkning har artiklarna lästs flera gånger och diskuterats. Citat 
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återges på originalspråk för att undvika feltolkning. En risk med att sortera in resultatet efter 

Creeks (2008a) indelning av kreativa aktiviteters värde kan vara den att negativa aspekter går 

förlorade, eller att annat viktigt resultat faller bort.  

 

Resultat 

Inledningsvis kommer studiernas karaktär att beskrivas i det här avsnittet enligt Friberg 

(2012), där studiernas design samt var de är publicerade presenteras. Författarna har graderat 

studiernas vetenskapliga bevisvärde enligt Britton (2000). Studiernas bevisvärde och 

studiernas effekt kommer att beskrivas efter avsnittet om studiernas karaktär och dessa finns 

även presenterade i tabellform. Efter att studiernas bevisvärde och effekt presenterats, 

fortsätter en presentation av värdet av bildterapi, även det presenteras i tabellform samt i 

löpande text. Då resultatet från varje studie analyserats delades de in under olika rubriker efter 

hur Creek (2008a) beskriver värden på kreativa aktiviteter, dessa rubriker är följande: 

”Increasing motivation”, ”Enhancing learning”, ”Promoting emotional resilience”, ”Coping 

with chronic illness”, ”Increasing satisfaction and self-esteem”, ”Enabling self-expression”, 

”Facilitating projection” och ”Providing opportunities for sublimation”. 

 

Studiernas karaktär 

Sju av studierna var kvalitativa studier och en av studierna var kvantitativ. Av de kvalitativa 

studierna var fem studier intervjustudier, en av studierna var en litteraturöversikt och en studie 

var en enkätstudie. Den kvantitativa studien var en prospektiv studie. Sju av artiklarna var 

publicerade i arbetsterapeutiska tidskrifter och en av artiklarna var publicerad i en tidskrift om 

psykisk hälsa. En artikelsammanställning finns bifogad i bilaga 2. 

 

Studiernas vetenskapliga bevisvärde och interventionernas effekt 

Enligt Britton (2000) kan studier delas in i olika grad av bevisvärde vilket visar hur pålitlig 

studien är avseende hur väl den besvarar den aktuella frågeställningen. Studiers bevisvärde 

delas in i tre olika nivåer, lågt bevisvärde, medelhögt bevisvärde och högt bevisvärde. De 

studier som har ett högt bevisvärde är tillräckligt stora, väl genomförda och analyserade 

studier, ofta är det randomiserade kontrollerade studier. Studier med medelhögt bevisvärde 

kan vara studier med kontroller från andra geografiska områden med matchande grupper. Lågt 
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bevisvärde handlar ofta om studier som har stora bortfall eller andra osäkerheter som inte 

riktigt uppfyller de på förhand uppställda kriterierna (ibid.). 

 

Här nedan presenteras studiernas bevisvärde och effekt, detta presenteras även översiktligt i 

tabell 1. Av studierna som efter granskningen valdes ut att vara med i den här 

litteraturöversikten bedömde författarna att sex studier hade ett lågt bevisvärde (Gunnarsson, 

Petersson, Leufstadius, Jansson & Eklund 2010; Gunnarsson, Jansson & Eklund, 2006; 

Gunnarsson, Jansson, Petersson & Eklund, 2011; Peruzza & Kinsella, 2010; Griffiths, 2008; 

Lloyd, Wong & Petchkovsky, 2007) och två av studierna hade ett medelhögt bevisvärde 

(Gunnarsson & Eklund, 2009; Griffiths & Corr, 2007). I fem av de åtta studierna 

presenterades effekten av bildterapiinterventionen. Där framkom att bildterapi kan främja 

hälsan på olika sätt, exempelvis genom att det kan höja självförtroendet och självkänslan, 

utveckla nya färdigheter, finna kontroll av negativa tankar och stress, samt att det kan fungera 

på ett sätt som hjälper en klient att uttrycka känslor. I de tre studierna där ingen effekt 

redovisas beskrivs istället det huvudsakliga resultatet. De huvudsakliga resultaten som 

presenteras i dessa studier är att bildterapi kan underlätta att uttrycka sig, identifiera livsteman 

samt för att finna nya strategier i det dagliga livet. 

 

Tabell 1: Översikt över bildterapeutiska interventioners effekt och bevisvärde 

Artikel och författare Design Effekt Bevisvärde 

Gunnarsson, Peterson, 

Leufstadius, Jansson & 

Eklund (2010) 

Kvalitativ. 

Intervjustudie. 

Ingen effekt beskrivs. Resultatet visar att 

bildterapi kunde ge möjlighet för klienterna 

att uttrycka sig på sätt de inte kunnat göra 

tidigare. 

Lågt 

Gunnarsson & Eklund 

(2008) 

Kvantitativ. 

Prospektiv studie. 

Effekten av studien visar en statistiskt 

signifikant skillnad beträffande 

aktivitetsmässiga och hälsorelaterade 

variabler, mätt före och efter interventionen. 

Medelhögt 

Gunnarson, Jansson & 

Eklund (2006) 

Kvalitativ. 

Fallstudie. 

Ingen effekt beskrivs. Resultatet visar att 

interventionen var användbar för att 

identifiera en individs livsteman, vilket i sin 

tur är viktigt för att förstå problemen och för 

att utveckla strategier för att klara det 

dagliga livet.  

 

Lågt 
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Gunnarsson, Jansson, 

Peterson & Eklund 

(2011). 

Kvalitativ. 

Fokusgrupps-

intervju.  

Ingen effekt beskrivs. Resultatet visar att en 

god terapeutisk relation är av vikt för att 

arbetsterapeuten ska få förståelse av 

klientens hela livsberättelse. Resultatet visar 

även att bildterapi kan vara till hjälp för 

klienten att symbolisera och verbalisera vad 

han eller hon varit med om.  

Lågt 

Peruzza & Kinsella 

(2010) 

Kvalitativ. 

Litteraturöversikt. 

Effekten av studien visar att kreativa 

aktiviteter och däribland bildterapi har en 

positiv inverkan på hälsa och välbefinnande 

samt psykisk ohälsa. 

Lågt 

Griffiths (2008) Kvalitativ.  

Grundad teori. 

Effekten av studien visar att kreativa 

aktiviteter som behandlingsmedel är 

relaterat till hälsovinster såsom en känsla av 

prestation, ökat självförtroende, utveckling 

av nya färdigheter, kontroll av negativa 

tankar och stress. 

Lågt 

Lloyd, Wong& 

Petchkovsky (2007) 

Kvalitativ. 

Intervjustudie. 

Effekten av studien visar att genom att delta 

i Girrebala (ett speciellt bildterapiprogram) 

främjas en persons mentala 

återhämtningsförmåga. 

Lågt 

Griffiths & Corr (2007) Kvalitativ. 

Grundad teori. 

Enkätstudie. 

Effekten av studien visar att kreativa 

aktiviteter och däribland bildterapi är 

användbart för att öka självförtroende och 

självkänsla hos klienten, för att motivera 

klienten, för att öva på relationsfärdigheter, 

samt som hjälp för klienter att uttrycka 

känslor. 

Medelhögt  

Tabellen visar vilken design de olika studierna har, samt deras bevisvärde. Även studiernas effekt beskrivs. 

Bildterapins värde 

Här nedan beskrivs bildterapins värde. Artiklarnas resultat och diskussionsavsnitt har 

analyserats och delats in i olika rubriker utifrån Creeks (2008a) beskrivning och indelning av 

kreativa aktiviteters värde. Först presenteras vilka artiklar som tar upp de olika värdena i 

tabellform, sen följer en beskrivande text där de olika värdena presenteras mer ingående under 

respektive rubrik. 
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Tabell 2: Översikt över bildterapins värde 

Artikel 
Increasing 

motivation 

Enhancing

learning 

Promoting 

emotional 

resilience 

Coping

with 

chronic

illness 

Increasing 

satisfaction 

and self-

esteem 

Enabling 

self-

expression 

Facilitating

projection 

Providing 

opportunities 

for 

sublimation 

1. Gunnarsson, 

Peterson, 

Leufstadius, 

Jansson & 

Eklund 

    x x x  x x   

2. Gunnarsson 

& Eklund       x x   x   
 
3. Gunnarsson, 

Jansson & 

Eklund     x 
 

x x x   
 4. Gunnarsson, 

Jansson, 

Peterson & 

Eklund 
x 

 
x x x x     

5. Peruzza & 

Kinsella x   x x x  x     
6. Griffiths 

x 
 

x x x 
  

x 
 

7. Lloyd, 

Wong & 

Petchkovsky x x x x  x x   x 
 
8. Griffiths & 

Corr 

 x x      x x 
  

Tabellen visar vilka värden som förekommer i de olika artiklarna.  

 

Increasing motivation 

Värdet ”Increasing motivation” handlar om att kreativa aktiviteter kan skapa motivation hos 

klienten (Creek, 2008a).  

 

Resultatet visar att i fem av de åtta studierna (Gunnarsson et al., 2011; Peruzza & Kinsella, 
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2010;Griffiths, 2008; Lloyd et al., 2007; Griffiths & Corr, 2007) används bildterapi av 

arbetsterapeuter för att motivera klienterna. Kreativa aktiviteter och däribland bildterapi har 

visat sig vara motiverande i sig och ett skäl för klienterna att kliva upp ur sängen på 

morgonen, samt för att ta sig ut ur huset. Det är också motiverande för klienterna att ha 

någonting att se fram emot (Griffiths, 2008; Peruzza & Kinsella, 2010). En källa till 

motivation visade sig vara känslan av att ha presterat något, att ha gjort något som kan ges 

bort och eller något som kan behållas. Känslan av att ”jag kan” gör att klienten får en ökad 

motivation (Griffiths, 2008). Hur motiverad en klient är till att göra förändringar i sitt liv visar 

sig vara av vikt för motivationen till att delta i bildterapi och därigenom skapa sin 

livsberättelse (Gunnarsson et al., 2011). Att bildterapi används vid rehabilitering av personer 

med psykisk ohälsa för att öka personens självförtroende och höja personens självkänsla, 

framkommer i en studie av Griffiths och Corr (2007) vilket i sin tur visat sig kunna leda till 

ökad motivation. Det framkommer också att det inte alltid är så lätt att sätta ord på vad som 

ligger till grund för en ökad motivation, men att bildterapin har betydelse beskrivs av en klient 

i en artikel av Lloyd et al. (2007) ”I don´t really know why I do what I do but I´m happy 

doing it and I don´t see any need to change what works for me.”(sid. 211). 

Enhancing learning 

Värdet ”Enhancing learning” handlar om att lära sig nya färdigheter genom en lekfull 

inlärning, så som att delta i kreativa aktiviteter. Det innefattar också att en person kan använda 

sig av sina nyinlärda färdigheter för att nå personliga mål (Creek, 2008a).   

 

Resultatet visar att arbetsterapeuter använder bildterapi för att främja inlärningen, det 

framkommer i två av studierna (Lloyd et al., 2007; Griffiths & Corr, 2007). 

Bildterapi kan starta en reflekterande process och genom reflektion kan klienterna lära sig nya 

färdigheter (Lloyd et al., 2007; Griffiths & Corr, 2007). Studien av Griffiths och Corr (2007) 

visar att arbetsterapeuter använder kreativa aktiviteter och däribland bildterapi, som 

intervention för att underlätta inlärning av nya färdigheter samt att få möjlighet till att prova 

dem i en ”säker” miljö. Här ingår att förbättra koncentrationen, lära sig att planera och ta 

beslut, att sätta mål och att lösa problem, färdigheter som sedan kan användas för att planera 

och få en struktur på det dagliga livet. 
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Promoting emotional resilience 

Värdet ”Promoting emotional resilience” handlar om att främja den känslomässiga 

återhämtningsförmågan samt att hantera stress och motgångar genom att lära sig att tänka 

kreativt och flexibelt (Creek, 2008a).  

 

Genom analysen av studierna som är med i denna litteraturöversikt har författarna funnit fem 

studier, som på olika sätt belyser hur arbetsterapeuter använder bildterapi för att finna nya 

tankebanor för att hantera stress och motgångar och för att främja återhämtningsförmågan hos 

klienterna (Gunnarsson et al., 2010; Gunnarsson, et al., 2006; Gunnarsson, et al., 2011; 

Peruzza & Kinsella, 2010; Griffiths, 2008; Lloyd, et al., 2007). Gunnarsson et al. (2011) 

beskriver att genom att delta i bildterapi skapas förutsättningar för att starta en process i att 

kunna hantera stress och motgångar då det ger möjligheter till att se saker på ett annat sätt. 

Exempelvis genom att låta klienten måla en bild och sen vända den upp och ned, så kan han 

eller hon lära sig att se saker ur nya perspektiv. Att se saker ur nya perspektiv framkommer 

även i Gunnarsson et al. (2010) studie vara en viktig strategi i det dagliga livet. I Griffiths 

(2008) studie framkom att några av deltagarna ansåg att deltagande i bildterapi stabiliserade 

deras mentala hälsa genom att tänka på att inte fastna i negativa tankebanor. I ytterligare en 

studie (Gunnarsson et al., 2006) beskrivs hur klienten genom bildterapi lärt sig att hitta nya 

vägar att handla utefter när hon blir orolig eller deprimerad. Det framkommer också att 

klienten genom att delta i bildterapi lär sig att tänka på ett annat sätt med mer positiva tankar. 

Peruzza och Kinsella (2010) har funnit att bildterapi kan underlätta återhämtningen hos 

personer med psykisk ohälsa och att måla kan hjälpa personerna att återupptäcka sig själva 

som de var innan de blev sjuka, eller för att bygga upp nya identiteter.  

 

Coping with chronic illness 

Värdet "Coping with chronic illness” beskriver hur kreativa aktiviteter kan användas som en 

del av en copingstrategi. Det innefattar hur en klient kan klara av sjukdomar och dess 

konsekvenser genom att upprätta nya mål, återskapa en positiv självbild, finna nya sociala 

nätverk samt för att få en ny känsla av makt och kontroll och för att distraheras från symptom 

på sjukdomen (Creek, 2008a). 

 

Sex av de åtta studierna som ingår i den här litteraturöversikten har i resultat- och 
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diskussionsavsnittet beskrivit olika sätt över hur bildterapi kan användas som en del av en 

copingstrategi (Gunnarsson et al., 2010; Gunnarsson & Eklund, 2009; Gunnarsson et al., 

2011; Peruzza & Kinsella, 2010; Griffiths, 2008; Lloyd et al., 2007). Bildterapi har visat sig 

leda till att den terapeutiska alliansen mellan arbetsterapeut och klient stärks, samt att klienten 

kan träna på det sociala samspelet med andra, vilket kan leda till att han eller hon känner sig 

mer tillfredsställd (Gunnarsson et al., 2008). Arbetsterapeuters erfarenheter av att använda sig 

av bildterapi presenteras i en studie av Gunnarsson et al. (2011), i denna studie framkommer 

det att arbetsterapeuterna anser att bildterapi är till hjälp för att klienterna ska kunna bryta 

gamla beteendemönster och hitta nya vägar för att rekonstruera sin vardag. Att måla ett träd 

över framtiden kan enligt vad som framkom i Gunnarssons et al. (2010) studie tillsammans 

med att verbalt berätta sin historia öppna upp för nya perspektiv för klienten. Det kan också 

hjälpa klienten att se nya möjligheter och att göra förändringar i vardagslivet samt att lyssna 

mer på sig själva och inte bara följa andras förväntningar. Deltagarna menade att bildterapi 

kunde starta upp en process i att sätta upp mål för livet. Att måla framtiden och prata kring 

den sågs som hjälpfullt för att göra planer för framtiden, så som att börja arbetsträna eller 

börja studera för att kunna skaffa sig ett nytt jobb (ibid.). Lloyd et al. (2007) presenterar i sitt 

resultat att majoriteten av deltagarna förklarade att det mest meningsfulla med att delta i 

bildterapi var att de fick en djupare självinsikt. De fick även en ny förståelse om sig själva och 

sina relationer samt om sjukdomen vilket var viktigt för återhämtningsförmågan. 

Återhämtningen sågs som en resa, en process av ständigt nya upptäckter och lärande. De 

flesta av deltagarna upplevde att återhämtningen inte innebar att återvända till sin tidigare 

funktionsnivå utan mer som ett accepterande av sjukdomen. Att acceptera sin sjukdom ledde 

till en ny livsstil med nya mål. Känslan av delaktighet och kontroll var viktig för 

återhämtningsprocessen. Genom engagemang i målning kunde deltagarna uppleva en känsla 

av kontroll, då de själva hade möjlighet att bestämma över sin egen målning, om de ville 

uttrycka allt i bilden eller om de ville hålla vissa detaljer kodade och symboliska. En av 

deltagarna återgav att han återskapade de självmordsförsök han gjort genom att måla ut dem 

som siffror i ett av bildens hörn. Denna känsla av kontroll kunde deltagarna sedan överföra till 

andra delar av livet (ibid.). Ett av huvudtemana i Peruzza och Kinsellas (2010) studie 

handlade om just upplevelse av kontroll, där framkom det att kreativa aktiviteter och 

däribland bildterapi kunde leda till att klienten fick en högre känsla av kontroll. 
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Increasing satisfaction and self-esteem 

Värdet ”Increasing satisfaction and self-esteem” handlar om att kreativa aktiviteter kan öka 

tillfredsställelsen och självkänslan hos klienterna. Här beskrivs också att slutresultatet i 

skapandet inte är det som är det viktigaste för det personliga eller sociala värdet, utan själva 

skapandeprocessen (Creek, 2008a).  

 

Alla de åtta studiernas resultat och diskussionsavsnitt tog upp saker som rörde hur bildterapi 

kan öka tillfredsställelse och självkänsla hos klienterna (Gunnarsson et al., 2010; Gunnarsson 

& Eklund, 2009; Gunnarsson et al., 2006; Gunnarsson et al., 2011; Peruzza & Kinsella, 2010; 

Griffiths, 2008; Lloyd et al., 2007; Griffiths & Corr, 2007). I en studie där deltagarna fått 

delta i bildterapi fick de fylla i ett självskattningsinstrument både före och efter 

interventionen, resultatet visade en signifikant skillnad i ökad tillfredsställelse hos deltagarna. 

Hur klienterna och arbetsterapeuterna bedömde klienternas tillfredsställelse relaterades till 

den terapeutiska relationen (Gunnarsson & Eklund, 2009). Känslan av att kunna prestera och 

skapa någonting och att vara i en skapandeprocess kan höja självkänslan och självförtroendet 

hos en klient (Peruzza & Kinsella, 2010; Griffiths & Corr, 2007), är uppgiften för klienten för 

svår så att han eller hon inte klarar av den, så kan självförtroendet istället försvagas (Griffiths, 

2008). Det framkommer i studien av Lloyd et al. (2007) att samhället ofta associerar en 

persons värde med vad han eller hon kan eller inte kan göra, här har det dock visat sig att 

bildterapi kan vara till hjälp för att personerna ska kunna skapa en egen hälsosam tro på sitt 

eget värde och att självförtroendet hos en person höjs när han eller hon klarar av att göra saker 

de inte gjort tidigare. Gunnarsson et al. (2006) beskriver i en fallstudie att deltagaren efter att 

ha deltagit i sin fjärde session av bildterapi fått ett bättre självförtroende, att hon inte är orolig 

längre, sover bättre, känner sig starkare och att hon har blivit mer aktiv. I en studie 

(Gunnarsson et al., 2010) beskrev deltagarna sin självbild som föränderlig och att den 

förändrades i och med att situationen ändrades från att ha varit kaotisk till att bli mer och mer 

hanterbar. 

 

Enabling self-expression 

Värdet ”Enabling self-expression” handlar om att kreativa aktiviteter kan fungera som ett 

medel för att uttrycka känslor som annars kan kännas överväldigande. Både glädjesamma och 

smärtsamma känslor behöver uttryckas (Creek, 2008a).  
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Sex av de åtta studiernas resultat och diskussion beskriver värdet av att kunna uttrycka 

känslor (Gunnarsson et al., 2010; Gunnarsson et al., 2006; Gunnarsson et al., 2011; Peruzza & 

Kinsella, 2010; Lloyd et al., 2007; Griffiths & Corr, 2007).  I flera av studierna visade det sig 

att delta i bildterapi gav klienterna möjlighet till att uttrycka olika känslor och erfarenheter, så 

som känslor av sorg och skam eller erfarenheter av smärtsamma eller otrevliga minnen 

(Gunnarsson et al., 2010; Gunnarsson et al., 2011; Peruzza & Kinsella, 2010; Griffiths & 

Corr, 2007). I en studie där bildterapi används hos personer med psykisk ohälsa visade det sig 

att bildterapi kan hjälpa personer med depression och bipolär sjukdom att uttrycka sina tankar 

och känslor, vilket kan minska den psykiska ohälsan samt självmordsbenägenheten. 

Deltagarna fick även tillgång till en ”fantasivärld” där de lärde nya sätt att uttrycka sig på. 

(Lloyd et al., 2007). Flera deltagare ansåg att kunna och våga uttrycka sig var viktigt för att 

överleva den psykiska sjukdomen (Lloyd et al., 2007). Att måla har visat sig fördjupa en 

persons verbala livsberättelser och ger en djupare bild över både positiva och negativa 

aspekter (Gunnarsson, et al., 2011). Genom att arbetsterapeuterna frågar rätt frågor och 

genom att klienterna känner att de blir lyssnade på så kan bildterapi leda till att de får 

möjlighet att berätta sin historia i helhet (Gunnarsson et al., 2010). Klienterna i Gunnarssons 

et al. (2010) studie fick hjälp att framkalla tidigare minnen både genom att symbolisera och 

verbalisera det som skett tidigare i livet och efter att inte ha avslöjat sina tankar och känslor 

tidigare, så började de öppna upp och upptäcka sig själva genom målningarna. Att delta i 

bildterapi och att klara av små utmaningar som har med bilderna att göra kan enligt Lloyd et 

al. (2007)  leda till en mer positiv verbal och icke verbal kommunikation. Deltagarna som 

brukade vara blyga och ha svårt med ögonkontakten blev mer säkra på sitt sätt att 

kommunicera efter att ha deltagit i studien. 

Facilitating projection 

Värdet ”Facilitating projection” beskriver att kreativa aktiviteter kan användas för att få insikt 

i sin situation, till exempel genom att en person målar ner sina känslor. På det sättet kan 

omedvetna känslor uttryckas och klargöras för klienten (Creek, 2008a). 

 

I tre av studierna (Gunnarsson et al., 2010; Gunnarsson & Eklund, 2009; Gunnarsson et al., 

2006) har arbetsterapeuter använt sig av projektion för att underlätta för klienterna att uttrycka 
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känslor och få en större självinsikt. I dessa studier användes en metod där klienten genom att 

måla träd som symboliserar olika tidsperioder i livet både medvetet och omedvetet överför 

sina personligheter och känslor till trädet. Bilderna används som utgångspunkt för klienten att 

berätta sin livshistoria och att reflektera över förmågor och begränsningar. I en fallstudie av 

Gunnarsson et al. (2006) kom deltagaren till insikt att trädet hon ritat representerade henne 

själv och hon kunde se på sitt liv ur ett annat perspektiv:  

“She had painted the roots so that they were visible above the ground, because she did not 

feel strong and stable. She could not take care of her family or manage the household or job 

any longer…… She felt gloomy and had no hope of there being any change” (Gunnarsson et 

al. 2006, sid, 233)  

Terapisessionerna gjorde att klienten började reflektera över sitt tidigare och nuvarande liv 

och förändringar började ske och hon blev mer aktiv och engagerad. Vid en uppföljning tre år 

senare jämfördes de nya trädbilderna med tidigare trädbilder för att se likheter och skillnader. 

Arbetsterapeuten och klienten pratade om de positiva och negativa aspekter som framkommit 

från bilderna och berättandet och tillsammans kunde de identifiera medvetna och omedvetna 

resurser och begränsningar. Vid det sista mötet får klienten återigen rita ett träd över hur 

hennes liv ser ut just då: 

“It was a brown oak with long roots that could partly be seen above the earth. The trunk was 

stable and there were several branches with leaves in varied green colors…….The roots 

showed that the tree was stable. Maria meant she now felt stronger……. One of her new 

strength was that she no longer thought “the worst will happen””. (Gunnarsson et al., 2006, 

sid. 235). 

 

När en klient målar ett träd och samtidigt reflekterar över det kan bilden användas som en 

utgångspunkt för att verbalisera sin livshistoria. Därefter, i samspel med terapeuten, kan 

klienten se hans eller hennes hela livshistoria i ett sammanhang (Gunnarsson et al., 2011).  

 

Providing opportunities for sublimation 

Värdet ”Providing opportunities for sublimation” handlar om att drivkraften vi människor får 

av att ägna åt oss kreativa aktiviteter är så stor att det kan användas som ett substitut mot 

andra oönskade impulser. (Creek 2008a). 

 

I två av studierna som analyserats så förekom det att kreativa aktiviteter och däribland 
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bildterapi kunde användas som ett substitut för andra oönskade impulser (Griffiths, 2008; 

Lloyd et al., 2007). I studien av Lloyd et al. (2007) framkom att målning kan användas som en 

strategi för att hantera och få utlopp för frustrerande känslor, deltagarna fann att målning kan 

användas som ett substitut för att klienten ska få annat att tänka på och komma undan ifrån 

överväldigande känslor och tankar. Att måla var för en deltagare i en studie ett substitut för 

destruktiva tankar (Lloyd et al., 2007). I en annan studie framkom det att en deltagare 

använde sig av att måla för att slippa röksuget. Att vara aktiv i målningen hjälpte till att få 

kontroll över negativa tankar hos klienter, de blev så engagerade i målningen att de gick in i 

en annan nivå av medvetande och glömde bort problem, omgivning och ansvar för en stund 

(Griffiths, 2008). Målningen kunde bli en nödvändig överlevnadsstrategi hos klienter med 

bipolär sjukdom, där de fick hjälp att uttrycka sina känslor och tankar vilket i sin tur var 

viktigt för att mota bort den psykiska sjukdomens symptom och tankar på rädslor eller 

självmord (Lloyd et al., 2007). 

 

Diskussion  

Resultatdiskussion 

Syftet med den här litteraturöversikten var att sammanställa kunskapsläget över bildterapins 

värde som arbetsterapeutiskt medel vid rehabilitering av vuxna med psykisk ohälsa. I 

resultatet av denna studie återfinns samtliga värden som Creek (2008a) beskrivit i sin 

indelning av kreativa aktiviteters värden. Bildterapins värde kommer att diskuteras nedan. 

Även effekten av bildterapi beskrivs i resultatet och är någonting som kommer att lyftas fram 

under denna diskussion. 

 

Någonting som framkom flera gånger i resultatet var vikten av att kunna uttrycka sina tankar 

och känslor. Bildterapi visade sig underlätta för klienten att uttrycka sig genom att 

symbolisera och verbalisera det han eller hon varit med om tidigare i livet vilket ledde till att 

de kunde öppna upp sig och upptäcka sig själva genom målningarna (Gunnarssons et al., 

2010; Gunnarsson & Eklund, 2009; Gunnarsson, et al., 2006; Peruzza & Kinsella; 2010; 

Lloyd et al., 2007; Griffiths & Corr, 2007).  Resultatet överensstämmer med vad Thompson 

och Blair (1998) kommit fram till i sin forskning, nämligen att arbetsterapeuter använder 

bildterapi då klienter behöver uttrycka sina känslor oavsett om de är smärtfulla eller positiva. 

Även Englund (2004) belyser att bildterapi är en bra metod att använda sig av då klienten 
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behöver hitta andra sätt att uttrycka sig på, då klienten kan uttrycka både erfarenheter, känslor 

och tankar genom att måla, vilket ses som viktigt för att bättre förstå sig själv och sina 

relationer till andra. Det efterföljande samtalet efter att ha målat en bild kan leda till att 

klienten börjar lyssna mer på sig själv och inte bara vad andra tycker samt att de sätter upp 

mål för sig själv och gör upp planer för framtiden. Att klienten först målar en bild och sen 

berättar om den kan även leda till att han eller hon ges möjlighet att uttrycka tankar och 

känslor och får en djupare förståelse av sig själv (ibid.). I denna studie och i tidigare forskning 

har det belysts att bildterapi kan användas för att underlätta för klienten att uttrycka sig, både 

verbalt och symboliskt genom bilden. Genom bilden kan klienten och arbetsterapeuten få ett 

extra verktyg för att uttrycka sig. 

 

Flera av värdena som presenteras i resultatet kan relateras till meningsfullhet, exempelvis kan 

bildterapi vara meningsfullt då det motiverar en klient att stiga upp på morgonen eller ger 

möjlighet för klienten att inte fastna i negativa tankebanor (Griffiths, 2008). Arbetsterapeuters 

fokus är att hjälpa personer att finna engagemang i aktiviteter i vardagen som de finner 

meningsfulla (American Occupational Therapy Assosiation [AOTA], 2002). Meningsfulla 

aktiviteter är viktigt för klienten då det kan ge värde och mening i livet (Eklund, 2010a; 

Kielhofner, 2008; Law et al., 1997; Whalley Hammell, 2004). Olika personer finner mening i 

olika saker och vilka aktiviteter en person finner meningsfulla avgörs av individen och 

kulturen. Ibland är det inte aktiviteten i sig, i fallet med bildterapi just målandet, som är det 

meningsfulla för klienten, det kan vara förmågan till att uttrycka sig som klienten finner 

meningsfullt (Eklund, 2010a; Law et al., 1997).  Resultatet visade att bildterapi hade ett värde 

för personers tillfredsställelse och självkänsla, detta framkom i samtliga studier som ingick i 

denna litteraturöversikt. Kielhofner (2008) har skrivit att vi människor har ett behov av att 

vara kreativa, produktiva och ha lekfulla sysselsättningar för att uppleva tillfredsställelse. 

Olika personer finner glädje och mening i olika saker och personer kan bland annat känna 

tillfredsställelse av att få möta utmaningar som matchas med personens färdigheter, känna 

glädje i skapande av någonting tilltalande eller känna en estetisk tillfredsställelse av att vara 

konstnärligt produktiv (ibid.). Som beskrivits tidigare så finner alla människor mening i olika 

saker och en aktivitet kan vara både direkt meningsfull för en klient eller så kan en aktivitet 

indirekt leda till mening och här har det både genom denna studie och tidigare forskning visat 

sig att bildterapi kan vara en användbar intervention. 
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Resultatet i studien visar på att bildterapi kan främja hälsa och välbefinnande hos personer 

med psykisk ohälsa. Att kreativa aktiviteter främjar hälsa och välbefinnande är någonting som 

styrks av forskning, (Creek, 2008b; Eklund, 2010). Creek (2008b) menar att bildterapi kan ge 

en ny känsla av mening med livet och att klienter genom bildterapi kan skapa nya sociala 

nätverk och genom detta må bättre. I hennes forskning framkommer det också att en persons 

självförtroende växer då personen utvecklar nya färdigheter och att det är viktigt att ge 

personerna förutsättningar så att de kan känna att de lyckas för att på så vis också främja hälsa 

och välmående. I flera arbetsterapeutiska teorier framkommer att aktivitet är ett 

grundläggande behov för att hålla oss vid liv (Kielhofner, 2008; Hocking, 2009) Aktivitet kan 

både förbättra och försämra vår hälsa beroende på valet av aktiviteter, att göra för lite eller för 

mycket eller att utsätta oss för risker kan vara skadligt för oss. För att hålla vår kropp, själ och 

vårt samhälle hälsosamt behöver vi fysisk aktivitet, mental stimulans och social interaktion 

(Hocking, 2009). Genom att vi deltar i olika aktiviteter skapas vanor, roller och mönster, 

vilket även det är nödvändigt för vår hälsa och välmående (Kielhofner, 2008). Många som 

lider av psykisk ohälsa kan ha problem med att fungera väl i samhället och har svårt med det 

sociala nätverket. Det har också visat sig att psykisk ohälsa kan leda till färre roller såsom att 

vara en vän, arbetare eller hobbyutövare. Vid psykisk ohälsa kan engagemang i aktiviteter 

vara positivt för uppmärksamhet och tänkande samt ge struktur och balans som kan 

normalisera sömn- och vakenhetscykeln, vilket kan ge en känsla av meningsfullhet i livet 

(Ivarsson, 2002). Genom aktivitet kan vi uppnå hälsa och välbefinnande och detta är 

någonting som styrks av arbetsterapeutiska teorier och modeller. Bildterapi är en aktivitet som 

kan ge en känsla av mening och på det sättet leda till att klienten mår bättre vilket även detta 

styrks av tidigare forskning. 

 

Resultatet i denna litteraturöversikt visar att bildterapi är en användbar intervention för 

arbetsterapeuter, då det kan förbättra den psykiska hälsan. Meningsfulla aktiviteter kan leda 

till att vi känner en tillfredsställelse med livet och förbättrar vår hälsa och välbefinnande. 

Personer med psykisk ohälsa kan genom bildterapi få hjälp att uttrycka och förstå sina egna 

tankar och känslor, detta kan i sin tur leda till att de mår bättre då känslor hänger ihop med 

våra kroppsliga processer i ett komplext samspel (Englund, 2004, Kielhofner, 2008). 
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Metoddiskussion 

För att besvara studiens syfte gjordes en litteraturöversikt, detta är enligt Friberg (2012) en 

lämplig metod för att skapa en översikt över publicerad vetenskaplig forskning inom ett 

specifikt område. Swedish MeSH användes vid framtagande av sökord, samt att en 

bibliotekarie på Luleå tekniska universitets bibliotek kontaktades, detta för att öka 

trovärdigheten till att rätt sökord valdes ut. Att reflektera och diskutera med andra är enligt 

Lundman och Graneheim (2008) ett sätt att stärka trovärdigheten. Eventuellt skulle fler 

artiklar hittats om andra sökord eller sökordskombinationer valts. Databaserna som använts är 

databaser som finns inom området för medicin och hälsa och eventuellt kanske användbara 

artiklar skulle funnits i andra databaser än de som använts. I databassökningen söktes artiklar 

som publicerats mellan 2000 och 2013, detta för att begränsa sökningen. Hade författarna sökt 

och funnit artiklar som publicerats tidigare så hade troligtvis studien blivit större, men inte 

lika aktuell. För att välja ut vilka studier som skulle ingå i denna litteraturöversikt så lästes 

abstrakten och artiklarna i sin helhet där författarna läste dem var för sig för att sedan jämföra 

vilka artiklar som valts ut. Detta för att stärka tillförlitligheten till att rätt studier kom att ingå i 

vidare kvalitetsgranskning enligt Lundman och Graneheim (2008). Även 

kvalitetsgranskningen gjordes enskilt för att sedan jämföras för att på så sätt öka 

tillförlitligheten. Analysen av studierna skedde med stöd från Creeks (2008a) beskrivning av 

kreativa aktiviteters värde, där författarna var för sig plockade ut värden som stämde överens 

med hennes beskrivningar för att även här öka tillförlitligheten. Värdena jämfördes sedan för 

att se att författarna funnit samma saker intressant. Att använda sig av Creeks (2008a) värden 

var till hjälp i sorteringen av all data, dock var det inte självklart vad som skulle sorteras in 

under respektive värde då dessa gick in i varandra. Många diskussioner mellan författarna 

skedde för att klargöra vad som skulle hamna under vilket värde. Eventuellt kan en svaghet 

med detta sätt att analysera data vara den att det finns värden som inte passar in under Creeks 

(2008a) indelning av kreativa aktiviteters värde som inte kommer med i analysen. En annan 

svaghet med denna studie kan vara den att fyra av artiklarna var skrivna av samma författare, 

vilket eventuellt kan leda till att resultatet ”färgats” och att tillförlitligheten blir lägre. 

Artiklarna som är skrivna av samma författare är även svenska studier, vilket i sin tur kan 

minska överförbarheten till andra länder och det i sin tur minska tillförlitligheten. Det är dock 

enligt Lundman och Graneheim (2008) upp till läsaren att avgöra om resultatet är överförbart 

till andra kontext.  
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I resultatet av denna studie redovisas studiernas vetenskapliga bevisvärde enligt Britton 

(2000), sex av de åtta studierna har lågt bevisvärde och två av studierna har medelhögt 

bevisvärde. Författarna hade inte så stor erfarenhet av att gradera studiers bevisvärde, vilket 

kan ha påverkat resultatet av indelningen. Det låga bevisvärdet behöver dock inte innebära att 

studiernas kvalitet är låg. För att granska studiernas kvalitet användes istället Fribergs (2012) 

frågor för kvalitetsgranskning. Genom denna granskning framkom det att studierna hade god 

kvalitet vilket säkerställer artiklarnas innehåll relaterat till syftet med den här 

litteraturöversikten. 

 

Slutsats 

Sammanfattningsvis indikerar denna litteraturöversikt att bildterapi är en intervention för 

arbetsterapeuter vid rehabilitering av vuxna med psykisk ohälsa. Genom denna studie har det 

visat sig att bildterapi har olika värden för klienterna. Bildterapi kan användas för att skapa 

motivation, lära in nya färdigheter, främja den känslomässiga återhämtningen, finna nya 

coping strategier, förbättra självkänslan, ge utrymme till att uttrycka känslor, ge en ökad insikt 

i sin egen situation samt ge utlopp för känslor. Det behövs mer forskning inom området 

bildterapi för personer med psykisk ohälsa för att stärka evidensen över interventionerna, mer 

kvantitativ forskning behövs och då gärna randomiserade studier vilka är bra för att stärka 

evidensen. Även kvalitativ forskning som fångar klientens upplevelse av att delta i bildterapi 

skulle vara av intresse. 

Tillkännagivande 

Vi vill här passa på att tacka vår handledare Gunilla Isaksson för goda råd och bra synpunkter 

under arbetet med det här examensarbetet. Tack! 

 

 

 

 



 

 27 

 

Referenser 

 

American Occupational Therapy Association [AOTA]. (2002). Occupational Therapy 

Practice Framework: Domain and Process. The American Journal of Occupational Therapy, 

56 (s.609-639 

 

Argentzell, E., Leufstadius, C. (2010). Teoretiska grunder inom psykosocial arbetsterapi. I M. 

Eklund, B. Gunnarsson., & C. Leufstadius. (Red.), Aktivitet & relation: mål och medel inom 

psykosocial rehabilitering (s.41-71). Lund: Studentlitteratur. 

Blair, E. E. S., Hume, A. C.& Creek, J. (2008).Occupational perspectives on mental health 

and well-being. I J. Creek, L. Lougher. (Red.), Occupational Therapy and Mental Health (4
th

 

ed.)(s.409-424). Edinburgh: Churchill Livingstone 

Blesedell Crepeau, E., Cohn, E.S. & Boyt Schell, B.A. (2009).Willard and Spackman´s 

Occupational Therapy (11
th

ed.). Philadelhpia: Lippincott Williams & Wilkins. 

Britton, M. (2000). Så graderas en studies vetenskapliga bevisvärde och slutsatsernas styrka. 

Läkartidningen, 97(40) (s.4414-4415).  

 

Creek, J. (2008a). Creative activities. (2008). I  J. Creek, L. Lougher. (Red.), Occupational 

Therapy and Mental Health (4
th

 ed.)(s.333-342). Edinburgh: Churchill Livingstone 

 

Creek, J. (2008b). Creative leisure opportunities. NeuroRehabilitation 23(s.299-304). 

 

Csíkszentmihályi, M. (2006). Flow: Den optimala upplevelsens psykologi. Stockholm: 

Bokförlaget Natur och Kultur.   

 

Eklund, M. (2010a). Arbetsterapi på olika nivåer. I M. Eklund, B. Gunnarsson., & C. 

Leufstadius. (Red.), Aktivitet & relation: mål och medel inom psykosocial rehabilitering 

(s.73-85). Lund: Studentlitteratur. 

 

Eklund, M. (2010b). Aktivitet, hälsa och välbefinnande. I M. Eklund, B. Gunnarsson., & C. 

Leufstadius. (Red.), Aktivitet & relation: mål och medel inom psykosocial rehabilitering 

(s.19-39). Lund: Studentlitteratur. 

 

Englund, B. (2004). Att skapa mening och identitet Bildterapi som komplementär metod. I B. 

Englund (Red.) Skapande och kroppsbaserade komplementära terapier Lund: 

Studentlitteratur 

Friberg, F. (2012). Dags för uppsats – vägledning för litteraturbaserade examensarbeten. 

Lund: Studentlitteratur.  

 

* Griffiths, S. (2008). The experience of creative activity as a treatment medium. Journal of 

mental health. 17(1) (s.49-63).  

 

* Griffiths, S. & Corr, S. (2007). The use of creative activities with people with mental health 

problems: A survey of occupational therapists. The British Journal of Occupational Therapy, 



 

 28 

 

70(3) (s.107-114). 

 

Gunnarsson, B. (2010). The Tree Theme Method. I M. Eklund, B. Gunnarsson, & C. 

Leufstadius. (Red.), Aktivitet & relation: mål och medel inom psykosocial rehabilitering 

(s.245-262). Lund: Studentlitteratur. 

 

* Gunnarsson, A. B., & Eklund, M. (2009). The Tree Theme Method as an intervention in 

psychosocial occupational therapy: Client acceptability and outcomes. Australian 

occupational therapy journal, 56(3) (s.167-176). 

 

* Gunnarsson, A. B., Jansson, J. Å., & Eklund, M. (2006). The tree theme method in 

psychosocial occupational therapy: A case study. Scandinavian Journal of Occupational 

Therapy.13(4)(s.229-240). 

 

* Gunnarsson, A. B., Jansson, J. Å., Petersson, K., & Eklund, M. (2011). Occupational 

Therapists' Perception of the Tree Theme Method™ as an Intervention in Psychosocial 

Occupational Therapy. Occupational Therapy in Mental Health, 27(1), (s.36-49). 

 

* Gunnarsson, A.B., Peterson,K., Leufstadius, C., Jansson, J. Å., & Eklund, M. (2010).Client 

perceptions of the Tree Theme Method: a structured intervention based on storytelling and 

creative activities. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 17(3)(s.200-208). 

 

Hocking, C. (2009). Contribution of Occupation to Health and Well-Being. I E. Blesedell 

Crepeau, E, S. Cohn, B, A. Boyt Schell (Red.) Willard and Spackman´s Occupational 

Therapy (11
th

 ed.) (s. 45-54). Philadelhpia: Lippincott Williams & Wilkins. 

Hughes, S. (2008). Approaches to severe and enduring mental illness. I J. Creek, L. Lougher. 

(Red.), Occupational Therapy and Mental Health (4
th

 ed.), (s.409-424). Edinburgh: Churchill 

Livingstone 

 

Hutcheson, C., Ferguson, H.,Nish, G., & Gill, L. (2010). Promoting mental wellbeing through 

activity in a mental health hospital. British Journal of Occupational Therapy, 73 (3) (s.121-

128).   

Ivarsson, A-B. (2002). Occupational Performance in Individuals with Severe Mental 

Disorders: Assessment and Family Burden. Doktorsavhandling, Uppsala Universitet 

Jansson, J-Å., & Gunnarsson, B. (2010). Motivations- och emotionspsykologi. I M. Eklund, 

B. Gunnarsson, & C. Leufstadius. (Red.), Aktivitet & relation: mål och medel inom 

psykosocial rehabilitering, (s.99-118). Lund: Studentlitteratur. 

 

Kielhofner, G. (2008). A Model of Human Occupation Theory and Application (4
th

ed.) 

Baltimore: Williams & Wilkins 

Law, M., Polatajko, H., Baptiste, S. & Townsend E. (1997). Core Concepts of Occupational 

Therapy. I Townsend, E., Stanton, S., Law, M., Polatajko, H., Baptiste, S., Thompson-

Franson, T., Kramer, C., Swedlove, F., Brintnell, S. & Campanile, L. Enabling Occupation –

An Occupational Therapy Perspective. (s.29-56). Ottawa: CAOT 



 

 29 

 

 

Leufstadius, C., Gunnarsson, B., & Tjörnstrand, C., (2010). Skapande aktivitet. I M. Eklund, 

B. Gunnarsson, & C. Leufstadius. (Red.), Aktivitet & relation: mål och medel inom 

psykosocial rehabilitering (s.217-244). Lund: Studentlitteratur. 

 

Levander, S., Adler, H., Gefvert, O., & Tuninger, E. (2009). Psykiatri – En orienterad 

översikt. Lund: Studentlitteratur.  

 

* Lloyd, C., Wong, S. R., & Petchkovsky, L. (2007). Art and recovery in mental health: A 

qualitative investigation. The British Journal of Occupational Therapy, 70(5) (s.207-214). 

 

Lundman, B. & Graneheim, H.U. (2008). Kvalitativ innehållsanalys. I M. Granskär & B. 

Höglund- Nielsen (Red.) Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård (s. 159-

172). Lund: Studentlitteratur. 

 

Paterson. F. C. (2008). A short history of occupational therapy in psychiatry. I J. Creek, L. 

Lougher. (Red.), Occupational Therapy and Mental Health (4
th

 ed.) (s. 3-14). Edinburgh: 

Churchill Livingstone  

* Peruzza, N., &Kinsella, E. A. (2010). Creative arts occupations in therapeutic practice: a 

review of the literature. The British Journal of Occupational Therapy, 73(6) (s.261-268). 

Socialstyrelsen. (2009). Folkhälsorapport, 2009. (126-71) 

 

Socialstyrelsen. (2012). Nationell uppföljning och utvärdering av psykiatriområdet.  

 

Socialstyrelsen. (2013). Folkhälsan I Sverige – årsrapport 2013. Statens folkhälsoinstitut. 

 

Thompson, M. & Blair, S. E. (1998). Creative arts in occupational therapy: ancient history or 

contemporary practise? Occupational Therapy International, 5(1) (s.48-64). 

 

Whalley Hammell, K. (2004). Dimensions of meaning in the occupations of daily life. The 

Canadian Journal of Occupational Therapy, 71 (5)  (s.296-305).  

 

*Referenser med stjärna före är de artiklar som ingår i denna studies resultatdel.  

 

                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 30 

 

                                                                                                                          Bilaga1 

Bilaga 1 Databassök 

Databas Sökord Sökordskombinationer Antal  

träffar 

Lästa 

artiklar 

Kvalitets-

granskade 

Valda 

artiklar 

Academic 

Search 

Elite 

Occupational 

ther*, art, 

mental 

1. Occupational ther* 

AND art 

2. Occupational ther* 

AND art AND mental 

1. 66 

 

2. 16 

1. 22 

 

2. 2 

1. 6 

 

2. 0 

 

 

 

1. 3 

 

2.0 

AMED Occupational 

ther*, art, 

mental 

1. Occupational ther* 

AND art 

2. Occupational ther* 

AND art AND mental 

1. 63 

 

2. 14 

1. 14 

 

2. 1 

1. 2 

 

2. 1 

1. 2 

 

2. 1 

Cinahl Occupational 

ther*, art, 

mental 

1. Occupational ther* 

AND art 

 

2. Occupational ther* 

AND art AND mental 

1. 69 

 

2. 3 

1. 0 

 

2. 0 

1. 0 

 

2. 0  

1. 0 

 

2. 0 

Pubmed Occupational 

ther*, art, 

mental 

1. Occupational ther* 

AND art 

 

2. Occupational ther* 

AND art AND mental 

1. 65 

 

2. 10 

1. 1 

 

2. 0 

1. 0 

 

2. 0 

1. 0 

 

2. 0 

Summa: 306 40 9 6 
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Bilaga 2 

Bilaga 2 Översikt av analyserad litteratur 

Artikel Problem och syfte Metod Resultat Diskussion 

Titel: Client 

perceptions 

of the Tree 

Theme 

Method: a 

structured 

intervention 

based on 

storytelling 

and creative 

activities 

Författare: 

Gunnarsson, 

Peterson, 

Leufstadius,  

Jansson  & 

Eklund 

Tidsskrift: 

Scandinavian 

Journal of 

Occupational 

Therapy 

Årtal: 2010 

Att undersöka 

klienternas 

erfarenheter och 

uppfattningar av att 

delta i Tree Theme 

Method (TTM) 

interventionen och 

relationen med 

arbetsterapeuten 

Tematiska intervjuer, 

med intervjuguide. 

20 deltagare. 

Klienterna 

upplevde att de för 

första gången 

kunde berätta sin 

historia i helhet, 

vilket ledde till en 

förståelse av sig 

själv och sin 

vardag. De 

indikerade också 

på att interaktionen 

med 

arbetsterapeuten 

var av vikt för att 

forma framtiden 

och för att erbjuda 

nya perspektiv på 

vardagslivet. 

 

Målning och 

aktivitetsberättelser 

initierar en process för 

att uttrycka sig. Fokus 

ligger på att komma 

till självinsikt för att 

kunna få till en 

förändring av sin 

vardag.  

Den 

arbetsterapeutiska 

relationen var av stor 

betydelse för 

processen.  

Titel: The 

Tree Theme 

Method as an 

intervention 

in 

psychosocial 

occupational 

therapy: 

Client 

acceptability 

and outcomes 

Författare: 

Gunnarsson 

& Eklund  

Tidsskrift: 

Australian 

Occupational 

Therapy 

Journal 

Årtal: 2009 

Studiens syfte var 

att undersöka 

uppfattningar kring 

den terapeutiska 

relationen mellan 

arbetsterapeuten 

och klienten. Samt 

att undersöka 

klientens 

tillfredsställelse i 

förhållande till 

uppfattningen om 

vardagliga 

aktiviteter och 

hälsorelaterade 

faktorer. 

Nio arbetsterapeuter 

valde tillsammans ut 35 

personer för att vara med 

i studien.  

En prospektiv klinisk 

studie. 

Självskattningsinstrument 

användes före och efter 

interventionen. 

Att både 

arbetsterapeuten 

och klienten 

upplevde att ett bra 

terapeutiskt 

förhållande var 

positivt för 

utförandet och 

självbemästring. 

Ett bra terapeutiskt 

förhållande leder 

till en ökad känsla 

av samstämmighet 

och minskad nivå 

av psykiska 

symtom.  

TTM tycks fungera i 

psykosocial 

arbetsterapi, men det 

behövs mer forskning 

för att fördjupa 

förståelsen över 

behandlingsprocessen. 
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Titel: The 

Tree Theme 

Method in 

Psychosocial 

Occupational 

Therapy: A 

case study 

Författare: 

Gunnarsson,  

Jansson 

&Eklund 

Tidsskrift: 

Scandinavian 

Journal of 

Occupational 

Therapy 

Årtal: 2006 

Studiens syfte var 

att beskriva Tree 

Theme Method 

(TTM) som en 

metod för 

intervention inom 

psykosocial 

arbetsterapi. TTM 

baseras på teorier 

som bygger på 

kreativa aktiviteter 

och 

aktivitetsberättande 

(storytelling and 

story making).  

En longitudinell 

fallstudie där en 

arbetsterapeut använt sig 

av TTM som 

arbetsterapeutisk 

intervention i arbetet med 

en klient. Data samlades 

in både under 

interventionsperioden, 

samt under en 

uppföljningsperiod som 

skedde tre år senare. 

Klienten får måla 

träd som symboler 

över olika perioder 

i sitt liv samt hur 

det ska se ut i 

framtiden och har 

samtal kring detta 

med 

arbetsterapeuten. 

Hon kommer till 

självinsikt om sig 

och sitt liv och kan 

finna nya strategier 

för att klara av det 

vardagliga livet.  

Personer med psykisk 

ohälsa kan genom 

TTM som terapeutisk 

metod få nya insikter 

om sig själv och få 

hjälp att finna nya 

strategier i livet. Att 

måla träd och berätta 

sin historia, som i 

TTM kan stärka 

klientens identitet och 

möjlighet till att vara 

en aktiv och 

engagerad person i 

vardagslivet.  

 

 

Titel: 

Occupational 

Therapists´ 

Perception of 

the Tree 

Theme 

Method as an 

Intervention 

in 

Psychosocial 

Occupational 

Therapy 

Författare: 

Gunnarsson,  

Jansson, 

Peterson & 

Eklund  

Tidsskrift: 

Occupational 

Therapy in 

Mental 

Health 

Årtal: 2011 

Att ta reda på 

arbetsterapeuters 

erfarenheter av att 

nyttja Tree Theme 

Method som en 

intervention. 

2 Fokusgrupper med fyra 

respektive fem deltagare i 

varje grupp.  

Deltagarna fick beskriva 

sina erfarenheter av att 

använda sig av TTM och 

en frågeguide användes 

för att ställa frågor till 

deltagarna.  

Resultatet 

analyserades 

genom att använda 

en kvalitativ 

innehållsanalys där 

författarna kodat 

och kategoriserat 

innehållet. Genom 

analysen 

identifierades fem 

kategorier och 

subkategorier.  

 

Det visade sig att 

terapeuten ska vara 

engagerad i och 

fokuserad på klienten 

och att det är viktigt 

för terapeuten att 

förstå klientens hela 

livsberättelse och att 

bekräfta klienten. 

TTM visade sig vara 

till hjälp för att 

stimulera en klient till 

att symbolisera, 

verbalisera och 

återkonstruera sin 

livsberättelse för att 

klara av det 

vardagliga livet. 

 

 

 

Titel: 

Creative arts 

occupations 

in therapeutic 

practice: a 

review of the 

literature 

Författare: 

Peruzza& 

Kinsella  

Tidsskrift: 

Syftet var att 

genomföra en 

litteraturöversikt 

av publicerad 

forskning över 

användandet av 

kreativa 

konstaktiviteter 

som terapeutisk 

intervention.  

Litteraturöversikt 

Litteratursökning i fem 

databaser. 23 artiklar 

inkluderades i studien.  

Resultaten visar att 

användning av 

kreativa 

konstaktiviteter 

som terapeutisk 

intervention kan ha 

ett kvalitativt 

värde relaterat till 

hälsa och 

välbefinnande.  

För att studera detta 

ämne är kvalitativ 

forskning det sätt som 

man ska använda sig 

av för att studera detta 

ämne. Det visar även 

på bristen av 

forskning inom 

området.   
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British 

Journal of 

Occupational 

Therapy 

Årtal: 2010 

 

 

Titel: The 

experience of 

creative 

activity as a 

treatment 

medium 

Författare: 

Griffiths 

Tidsskrift: 

Journal of 

Mental 

Health 

Årtal: 2008 

Att undersöka den 

kliniska nyttan av 

att använda 

kreativa aktiviteter 

som 

arbetsterapeutisk 

metod.  

Grundad teoristudie med 

observationer, semi-

strukturerade intervjuer 

och fokusgrupper. 

Deltagarna var fem 

arbetsterapeuter och åtta 

klienter.   

Deltagarna 

rapporterade att 

engagemang och 

prestation fick dem 

att få en positiv 

självkänsla som 

kunde överföras 

till andra delar av 

livet.  

Att genom 

engagemang i 

kreativa aktiviteter, 

såsom bildterapi, kan 

nya färdigheter 

utvecklas och 

förtroendet förbättras, 

vilket kan leda till 

mer struktur och 

balans i vardagen. 

Titel: Art 

and recovery 

in Mental 

Health: a 

Qualitative 

Investigation 

Författare: 

Lloyd, Wong 

& 

Petchkovsky 

Tidsskrift: 

British 

Journal of 

Occupational 

Therapy 

Årtal: 2007 

Att undersöka på 

vilka sätt 

deltagande i 

konstprogram kan 

underlätta 

återhämtningen av 

psykisk ohälsa. 

Samt att få en 

förståelse över den 

inre 

återhämtningen, 

som fokuserar på 

meningsfullhet och 

tillfredsställelse  

Kvalitativ metod.  

Åtta klienter deltog i 

semistrukturerade 

intervjuer.  

Resultatet visade 

att engagemang 

och 

skapandeprocessen 

underlättade 

återhämtning 

genom inre 

förändringar.  

En stödjande 

terapeutisk relation 

samt den yttre miljön 

befanns vara av 

betydelse för den inre 

återhämtningen.  En 

styrka med studien är 

den rika 

beskrivningen av de 

personliga värdena av 

bild för den 

personliga 

återhämtningen. 

Titel: The 

Use of 

Creative 

Activities 

with People 

with Mental 

Health 

Problems: a 

Survey of 

Occupational 

Therapists 

Författare: 

Griffiths 

&Corr 

Tidsskrift: 

British 

Journal of 

Occupational 

Therapy 

Årtal: 2007 

Att identifiera hur 

kreativa aktiviteter 

används i 

praktiken. 

Grundad teorimetod. 

Enkätstudie med både 

kvalitativ och kvantitativ 

data. 

130 enkäter skickades ut 

och 66 stycken 

besvarades fullständigt. 

82% av deltagarna 

använde sig av 

kreativa aktiviteter 

som intervention 

för personer med 

psykisk ohälsa.  

Anledningen till att 

kreativa aktiviteter 

valdes relaterades till 

att de kunde användas 

i behandlingen både 

som mål och medel.  
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