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Sammanfattning 
 
 
Syftet med denna studie var att utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv och ett Foucault-inspirerat diskurs-
analytiskt ramverk visa på några av de sätt att tala om och förstå den bildterapeutiska processen som finns till-
gängliga för och används av bildterapeuter. Syftet var även att beskriva hur dessa sätt att tala kan påverka bild-
terapeuter i det bildterapeutiska arbete de bedriver. Datainsamlingen genomfördes med semistrukturerade intervjuer 
med bildterapeuter. I resultatet lyftes tre distinkta sätt att tala om processen fram, som gav den tre olika innebörder. 
Dessa tre diskursiva konstruktioner framställde den bildterapeutiska processen som en blottläggande process, som en 
experimenterande process och som en reflekterande process. Det framkom också att de olika konstruktionerna kan 
möjliggöra för en bildterapeut att ta en informationssökande, kreativitetsbefrämjande respektive guidande position i 
terapiarbetet. Studien bidrog på så vis med att uppmärksamma och tydliggöra diskursers betydelse för studier av den 
bildterapeutiska praktiken. 
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Sammanfattning 
 

Syftet med denna studie var att utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv 
och ett Foucault-inspirerat diskursanalytiskt ramverk visa på några av de sätt att 
tala om och förstå den bildterapeutiska processen som finns tillgängliga för och 
används av bildterapeuter. Syftet var även att beskriva hur dessa sätt att tala kan 
påverka bildterapeuter i det bildterapeutiska arbete de bedriver. Datainsamlingen 
genomfördes med semistrukturerade intervjuer med bildterapeuter. I resultatet 
lyftes tre distinkta sätt att tala om processen fram, som gav den tre olika inne-
börder. Dessa tre diskursiva konstruktioner framställde den bildterapeutiska 
processen som en blottläggande process, som en experimenterande process och 
som en reflekterande process. Det framkom också att de olika konstruktionerna 
kan möjliggöra för en bildterapeut att ta en informationssökande, kreativitets-
befrämjande respektive guidande position i terapiarbetet. Studien bidrog på så 
vis med att uppmärksamma och tydliggöra diskursers betydelse för studier av 
den bildterapeutiska praktiken. 
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Diskursiva konstruktioner av den bildterapeutiska processen 
 
Bildterapi är en behandlingsform som förekommer både som individuell terapi 
och som gruppterapi och där skapande sker i en terapeutisk relation till en bild-
terapeut (Svenska riksförbundet för bildterapeuter [SRB], u.å.b). I bildterapi 
ägnar sig klienten eller klienterna åt någon form av konstnärligt skapande som 
ofta är teckning, måleri eller skulpterande, vilket kombineras med samtal om 
verket. Bildterapeuten är utbildad i både konstnärlig och grundläggande psyko-
terapeutisk metod och har även en utbildning som förenar dessa. Detta är den 
definition av bildterapi som SRB (u.å.b) för fram och även så som jag använder 
begreppet i denna studie. Enligt SRB (u.å.b) och Englund (2004) används bild-
skapandet i bildterapeutisk behandling för att klienten ska kunna ge uttryck åt, 
förmedla och bearbeta sina: tankar, känslor och erfarenheter, samt för att 
utforska och söka ny förståelse för sin livssituation, sig själv och sina relationer. 
 
Bildterapi utvecklades i USA på 1940-talet (Englund, 2004), kom till Sverige på 
1960-talet (Berg-Frykholm, 2008), och används idag bland annat inom områden 
som sjukvård, hälsovård, kriminalvård, skola och själavård (Englund, 2004; 
SRB, u.å.b; Öster, 2007). Bildterapi används alltså inom en mängd olika 
sammanhang med olika syften och för olika ändamål (Öster, 2007), men majori-
teten av bildterapeuter är ense om att behandlingen måste ha en terapeutisk 
målsättning, till skillnad från en konstnärlig, för att kunna betraktas som bild-
terapi, även om behandlingen bygger på konstnärligt skapande (Wide, 2005). 
 

Tidigare forskning 
 
Eftersom min genomgång av forskning som rör bildterapi visar att detta 
forskningsområde är begränsat har jag valt att även presentera sådan forskning 
som metodologiskt skiljer sig från föreliggande studie. Denna forskning berör 
behandlingens effekt och presenteras i detta kapitlets första del. Beskrivning av 
sådan forskning kan ge en inblick i bildterapi och på så sätt fungera som en bra 
introduktion till min studie. I den andra delen av detta kapitel kommer jag att 
redogöra för forskning om bildterapeuter. Sådan forskning har fler berörings-
punkter med denna studie.  
 

Forskning om bildterapi som behandlingsmetod 
 

Sedan 1990-talet har forskningen inom psykoterapi till stor del handlat om att 
undersöka och visa vilka terapimetoder som ger god effekt och vilka terapi-
metoder som ger bäst effekt på olika psykiatriska diagnoser (Philips & 
Holmqvist, 2008b). En av anledningarna till detta fokus är kravet från offentlig 
hälso- och sjukvård på att behandlingsmetoder ska vara evidensbaserade. Precis 
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som många andra behandlingsformer har bildterapi också påverkats av dessa 
krav och terapiformens företrädare har börjat involvera sig för att på olika vis 
möta dessa (Gilroy, 2006).  
 
Svensk forskning 
 
Den första svenska doktorsavhandlingen med bildterapi som huvudtema lades 
fram 2007 av Inger Öster vid Umeå universitet (Berg-Frykholm, 2008). Ett av 
Östers (2007) syften i denna avhandling var att beskriva effekterna av bildterapi 
för kvinnor med bröstcancer. I studien ingick 42 kvinnor med bröstcancer. Av 
dessa fick 20 stycken delta i individuell bildterapi vid fem tillfällen, medan de 
övriga 22 stycken ingick i en kontrollgrupp. Resultaten visar bland annat att de 
kvinnor som genomgått bildterapi skattade både livskvalitet, copingresurser och 
allmän hälsa högre än kvinnorna i kontrollgruppen. Öster drar slutsatsen att 
”studiens sammanlagda resultat talar för att bildterapi kan utgöra ett värdefullt 
komplement inom onkologisk vård och rehabilitering av kvinnor med bröst-
cancer” (Öster, 2007: sammanfattning).  
 
En annan svensk doktorsavhandling med bildterapi som huvudtema utkom strax 
därefter av Karin Egberg Thyme (2008). Både Öster (2007) och Egberg Thyme 
(2008) presenterar delmaterial från en större studie gjord på kvinnor med bröst-
cancer som utförts vid Onkologiskt centrum vid Norrlands universitetssjukhus i 
Umeå. På grund av detta överlappar delar av deras avhandlingar varandra. Jag 
väljer här att presentera de studier i Egberg Thymes avhandling som ligger 
utöver Östers (2007) resultat. Egberg Thyme (2008) har undersökt bildpsyko-
terapi för patienter med diagnosen depression. Egberg Thyme (2008) skiljer 
mellan bildpsykoterapi och bildterapi och menar att bildterapeuten i bildpsyko-
terapi arbetar med tolkningar av bilder, vilket enligt hennes definition inte sker 
vid bildterapi. I studien ingick 43 kvinnor som slumpmässigt delades in i en 
utvärderingsgrupp och en kontrollgrupp. Utvärderingsgruppen gick 10 gånger i 
tidsbegränsad psykodynamisk bildterapi (d.v.s. bildpsykoterapi), medan 
kontrollgruppen gick 10 gånger i tidsbegränsad psykodynamisk samtalsterapi. 
Resultatet visade att bildpsykoterapi och samtalsterapi gav likvärdiga resultat. 
Egberg Thyme (2008) drar slutsatsen att kvinnor diagnostiserade med 
depression kan ha nytta av behandling med tidsbegränsad psykodynamisk bild-
terapi. Avhandlingen innehåller även en pilotstudie i vilken tidsbegränsad bild-
psykoterapi för unga patienter med vulva vestibulit undersökts (Egberg Thyme, 
2008). Sex patienter i åldern 18-25 år som nyligen diagnostiserats med vulva 
vestibulit fick behandling med 15 terapisessioner i bildpsykoterapi. I studien 
mättes smärta i vestibulum, psykisk hälsa och självbild. Tre månader efter att 
kvinnorna genomgått behandlingen upplevde fem av sex kvinnor mindre smärta. 
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Egberg Thyme (2008) drar därför slutsatsen att unga kvinnors upplevelser av 
vulva vestibulit kan förbättras med hjälp av bildpsykoterapi.  
 
Utöver dessa studier finns det en rad andra svenska doktorsavhandlingar och 
studier som tangerar bildterapi på olika sätt. Ett exempel på detta är 
Gunnarssons (2008) avhandling i vilken hon beskrivit och utvärderat en klient-
centrerad bedömnings- och behandlingsmetod inom psykiatrisk arbetsterapi 
kallad ”Tree Theme Method”, på svenska kallad trädtemat. Metoden handlar om 
att via kreativa aktiviteter, såsom att måla, använda trädet som symbol för att 
skapa en berättelse om patientens livssituation, konkretisera mål och visa 
patienten framtida möjligheter. Gunnarsson (2008) utvärderade metoden på 
patienter inom den allmänpsykiatriska öppenvården och resultaten visade att 
metoden bland annat förbättrade patienternas aktivitetsnivå, känsla av samman-
hang och upplevda psykiska symtom. Ett annat exempel är Wikströms (1994) 
avhandling i vilken hon har studerat hälsoeffekter och emotionella effekter av en 
intervention som innefattade samtal kring konstbilder. I studien deltog kvinnor 
över 70 år. Wikström (1994) fann att interventionen förbättrade deltagarnas 
hälsotillstånd och välbefinnande. Ännu ett exempel är en studie av Theorell et 
al. (1995) i vilken de studerat konstpsykoterapi för patienter med kroniska 
psykosomatiska sjukdomstillstånd. Behandlingen (konstpsykoterapi) invol-
verade psykodrama, musik-, dans- och bildterapi. Efter ett års behandling upp-
mättes signifikanta förbättringar av ångest- och depressionsnivåer (Theorell et 
al., 1995). Slutligen har Körlin, Nybäck och Goldberg (2000) utvecklat och ut-
värderat ett program som bland annat innefattar skapande och konstnärliga 
aktiviteter i grupp för patienter med psykiatriska sjukdomar. I programmet 
ingick kroppskännedom, musikterapi, bildterapi, arbetsterapi och verbal grupp-
terapi. Programmet visade sig vara särskilt verksamt för patienter som tidigare 
upplevt trauma då de fick signifikant bättre behandlingsresultat än de patienter 
som inte upplevt trauma. Körlin et al. (2000) drar slutsatsen att konstnärliga 
terapier kan användas som ett alternativ när verbal psykoterapi eller psyko-
farmaka inte fungerar.  
 
Nyss nämnda studier har studerat delar av de aspekter som kan ingå i bildterapi, 
såsom bildskapande och berättande (se Gunnarsson, 2008) och samtal kring 
bilder (se Wikström, 1994), eller så har de tittat på bildterapi som en del i en 
större behandlingsmetod (se Theorell et al. 1995; Körlin et al., 2000). Det som 
dessa studier har gemensamt är att deras resultat visar att de studerade patient-
grupperna upplever någon slags positiv förbättring av behandlingar, men på 
grund av att studierna antingen kombinerar bildterapi med annan behandling 
eller att de endast studerar ett närliggande område, kan man inte utifrån dessa 
dra några slutsatser om bildterapins effekt.   
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Internationell forskning 
 
Bildterapi är en väl etablerad behandlingsform i länder som USA, 
Storbritannien, Holland, Tyskland, Finland och Frankrike (Luterkort, 2008). I 
Storbritannien bedrivs det forskning om bildterapi vid Goldsmiths college 
(Berg-Frykholm, 2008). Andrea Gilroy är verksam forskare och lärare vid 
Goldsmiths college och hon har i sin bok Art Therapy, Research and Evidence-
based Practice sammanfattat den brittiska och amerikanska forskningen om 
bildterapi (Gilroy, 2006). Gilroy (2006) har ej gjort en systematisk forsknings-
översikt eller en kritisk bedömning utan summerat den litteratur som tyder på 
bildterapins effekt.  
 
Enligt Gilroys (2006) sammanfattning har forskningen i Storbritannien och USA 
undersökt bildterapins effekt på förbrytare, patienter i palliativ vård och på 
patienter som: blivit utsatta för sexuella övergrepp eller trauma; har missbruk, 
demens, inlärningssvårigheter, depression eller psykotiska symtom. Forskningen 
har även undersökt bildterapins effekt på barn med uppmärksamhetsstörning/ 
hyperaktivitet (ADHD) eller autismspektrumstörning samt på barn som blivit 
utsatta för sexuella övergrepp (Gilroy 2006). Forskningen har bland annat visat 
att bildterapi kan hjälpa: patienter med missbruk att tydliggöra och erkänna sitt 
missbruk (Springham; Dickman m.fl.; Francis m.fl.; Julliard ref i Gilroy, 2006); 
patienter med demens att minska depression och förbättra uppmärksamhet 
(Waller ref i Gilroy, 2006); samt patienter i palliativ vård att förbättra sinnes-
stämning, självkänsla och livskvalitet samt reducera rädsla och isolering 
(Rockwood & Graham-Pole; Weldt; Greece; Theorell et al.; Reynolds ref i 
Gilroy, 2006).  
 
På grund av att Gilroy (2006) valt att inte göra en systematisk forsknings-
översikt, utan blandar texter som beskriver bildterapeutisk behandling med 
empiriska studier som tyder på effekt, är det svårt att i hennes sammanfattning 
skilja på empiriska belägg och erfarenhetsbaserade tankar om vad som fungerar 
i bildterapi. Många inom forskarvärlden anser också att man endast kan visa på 
effekt om man använder sig av randomiserade kontrollerade experiment (se t.ex. 
Pocock ref i Richardson et al., 2007 och Reynolds, Nabors & Quinlan, 2000). 
Gilroys (2006) sammanfattning innehåller dock mycket få randomiserade 
kontrollerade experiment men ett stort antal fallstudier eller studier utan 
kontrollgrupp. Det gör det därför svårt att dra några slutsatser om bildterapins 
effekt utifrån Gilroys sammanfattning.  
 
Reynolds, Nabors och Quinlan (2000) har i en forskningsöversikt sammanfattat 
publicerade empiriska fynd angående bildterapins effekt. Forskningsöversikten 
inkluderade totalt 17 studier och 12 av dessa förekommer även i Gilroys (2006) 
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sammanfattning. Reynolds et al. (2000) har inte inkluderat några fallstudier i 
deras forskningsöversikt. Forskningsöversikten visade att studierna som 
granskades gav liknande resultat om bildterapins goda verkningsgrad men att 
slutsatserna från de individuella studierna skiljer sig åt på grund av att de har 
olika forskningsdesign. Reynolds et al. (2000) menar att de genom att kartlägga 
studiernas olika forskningsdesign kan hjälpa oss att förstå varför det verkar som 
att bildterapi har god effekt. I deras forskningsöversikt fann Reynolds et al. 
(2000) att den mest utbredda forskningsdesignen som används för effektstudier 
inom bildterapiforskningen var studier som utförts utan kontrollgrupp. Dessa 
studier visar på god effekt och författarna till dessa studier drar därför slutsatsen 
att bildterapi har god effekt på den population som studerats. Studier som 
däremot använt kontrollerade randomiserade eller icke-randomiserade experi-
ment visar på god effekt av bildterapi men visar även på god effekt av jäm-
förande behandling (såsom bildskapande utan terapi, öppen diskussionsgrupp 
eller verbal terapi). Författarna till dessa studier drar därför slutsatsen att man 
inte kan visa på någon signifikant fördelaktig effekt av bildterapi (Reynolds et 
al., 2000).  
 
I sammanfattningen av forskningsöversikten menar Reynolds et al. (2000) att 
det finns för stora skillnader mellan studierna för att de ska kunna dra några 
slutsatser från en sådan liten samling som 17 studier. Reynolds et al. (2000) 
menar att studierna skiljer sig åt för mycket på en rad olika parametrar som t.ex. 
vilka mätinstrument som användes för att mäta förändring, mängd av terapi som 
erbjöds deltagarna, mål för terapin samt direktiv för bildterapi respektive 
kontrollgrupp. Deltagarna i de individuella studierna var också för få vilket 
innebär att man inte kan avgöra om deltagarnas demografiska variabler (såsom 
kön, ålder, bakgrund m.m.) kan ha påverkat resultaten, som i sin tur innebär att 
det inte går att uttala sig om hur generaliserbart resultatet av studierna är. 
Reynolds et al. (2000) menar också att studierna överlag inte har en tillräckligt 
god forskningsdesign för att kunna fastställa bildterapins effekt. Många av 
studierna som Reynolds et al. (2000) granskat kombinerar t.ex. bildterapi med 
annan form av behandling vilket gör att det inte går att fastställa vilken effekt 
som just bildterapin har haft på resultaten. De flesta artiklarna beskriver inte 
heller hur bildterapisessionerna har gått till eller vilka mål de haft, vilket gör att 
det är svårt att utifrån bedöma vad det är som studierna studerat eller om de 
sinsemellan studerar samma sak (Reynolds et al., 2000).  
 
Sammanfattningsvis kan sägas att forskningen på bildterapins effekt i Sverige 
ännu är mycket begränsad, men ett fåtal studier med en god forskningsdesign 
har kunnat visa på viss effekt (se Öster, 2007 och Egberg Thyme, 2008). 
Forskningen utomlands däremot har överlag ännu inte tillräckligt god 
forskningsdesign för att kunna fastställa bildterapins effekt. 
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Forskning om bildterapeuter 
 
Som jag tidigare nämnt så har forskningen inom psykoterapi sedan 1990-talet 
till stor del handlat om att undersöka olika terapimetoders effekt (Philips & 
Holmqvist, 2008b), något som även påverkat forskningen om bildterapi. Ovan 
har jag därför redovisat bildterapiforskning med detta fokus. En annan del av 
bildterapiforskningen fokuserar på bildterapins aktörer, d.v.s. bildterapeuter och 
klienter. I det nuvarande forskningsläget om bildterapi är det sådan forskning 
som har flest, om än begränsade, beröringspunkter med denna studie och jag har 
därför valt att lyfta fram sådan forskning nedan. Då föreliggande studie 
intresserat sig för hur den ena av dessa aktörer, nämligen bildterapeuten, talar 
om det bildterapeutiska arbete denne bedriver, har jag valt att presentera studier 
om bildterapeuter och deras erfarenheter och upplevelser av det bildterapeutiska 
arbetet. 
 
Vid min genomgång av tidigare forskning om bildterapeuter påträffades ingen 
svensk forskning. Internationellt finns det däremot forskning som studerat bild-
terapeuter. Dessa studier har bland annat studerat: bildterapeuters förhållnings-
sätt till och upplevelser av användandet av ny teknik (Asawa, 2009); hur bild-
terapeuter använder sitt eget skapande för att uttrycka, utforska och härbärgera 
upplevelser i sitt arbete (Fish, 2007); hur manliga bildterapeuter som en 
minoritetsgrupp uppfattar sitt yrkesområde (Tavani, 2007); vilka karaktärsdrag 
och styrkor som är specifika för manliga bildterapeuter och bildterapeut-
studenter (Riddle & Riddle, 2007); samt bildterapeuters användning av bild-
terapi i sin anställning på amerikanska skolor och deras upplevelser av bild-
terapins inverkan på eleverna (Gonzalez-Dolginko, 2008). 
 
En studie som i likhet med föreliggande studie intervjuat bildterapeuter om den 
bildterapeutiska behandlingen är en israelisk studie av Nissimov-Nahum (2009). 
I denna har Nissimov-Nahum (2009) undersökt och jämfört bildterapeuters upp-
levelser av att behandla barn med aggressivt beteende. Författaren menar att 
bildterapeutiskt arbete med denna patientgrupp kan framkalla en rad starka och 
negativa känslor hos terapeuten och kan därför vara särskilt prövande. Utifrån en 
enkätundersökning där 113 israeliska bildterapeuter beskrivit hur de arbetar med 
patienter ur denna patientgrupp samt skattat behandlingens effekt på en nyligen 
avslutad behandling, gjordes ett urval på 11 bildterapeuter. Dessa valdes ut då 
de, baserat på två kriterier i enkäten, föll in under två olika grupper. Grupp A 
(6st) svarade att de inte upplevde några svårigheter i att behandla denna patient-
grupp samt att patienten i den nyligen avslutade behandlingen förbättrats avse-
värt, medan omvända förhållanden gällde för grupp B (5st). Dessa 11 bild-
terapeuter intervjuades angående det individuella fall de beskrivit i enkäten och 
ombads utöver detta att göra en strukturerad teckningsuppgift. Nissimov-
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Nahums (2009) analys visade att grupperna skiljde sig åt i ett par aspekter. För 
det första skiljde sig bildterapeuterna åt i hur de upplevde sin roll i behandling-
en, där bildterapeuterna i grupp A hade en tydligare bild av sin roll som terapeut 
än de i grupp B. För det andra skiljde de sig åt i deras upplevelse av sin egen 
kompetens och förmåga, där bildterapeuterna i grupp A kände tillförsikt till sin 
egen kapacitet medan bildterapeuterna i grupp B kände litet hopp om att kunna 
hjälpa sina patienter. Även i förhållningssätt till patientens aggressiva beteende 
skiljde de sig åt. Bildterapeuterna i grupp A upplevde vanligtvis inte patientens 
beteende som hotfullt medan detta ofta hände för bildterapeuterna i grupp B. 
Nissimov-Nahum (2009) menar att skillnaderna mellan grupperna inte behöver 
innebära att deltagarna i grupp A är bättre bildterapeuter än de i grupp B utan 
menar att studien uppmärksammar en del av de personliga svårigheter bild-
terapeuter kan uppleva i sitt arbete med patienter med aggressivt beteende och 
att det därför kan vara viktigt att de får handledning i dessa.  
 
Ovan nämnda studie av Nissimov-Nahum (2009) handlar om bildterapeuters 
upplevelser av den bildterapeutiska behandlingen med fokus på bildterapeutens 
syn på sin egen roll, sin kompetens samt sina känslor i behandlingen. Studien 
saknar dock beskrivningar av den bildterapeutiska processen, vilket föreliggande 
studie närmare intresserat sig för. En studie som har fler beröringspunkter med 
min studie är en amerikansk studie av Ball (2002) som studerat bildterapi-
processen i termer av förändring under behandlingen. Balls (2002) studie 
genomfördes genom att observera en bildterapeuts terapisessioner och intervjua 
henne om hennes upplevelser av dessa. I studien ingick fem av hennes klienter 
som var barn med svår känslomässig störning. Klienterna hade vid studiens 
början gått i behandling i över ett års tid hos bildterapeuten och hade en god 
relation till denne. I artikeln redovisar och diskuterar Ball (2002) endast fynd 
från terapisessioner med en specifik klient och det framgår ej med tydlighet om 
dessa fynd även gäller för de andra klienternas behandlingar. Av intervjuerna 
med bildterapeuten framkom att bildterapeuten under vissa terapisessioner upp-
levde förändringar i behandlingen men att hon inte kunde förklara varför de 
skedde. Ball (2002) fann dock tre aspekter som förändrades i den bild-
terapeutiska behandlingen. Dels förändrades den inriktning som terapeutens och 
klientens samspel hade, från att samspelet var inriktat på klientens bildskapande 
och deras relation till att vara inriktat på klientens bildskapande och klientens 
själv. Sättet som terapeuten och klienten samspelade på förändrades också, från 
ett samspel där klienten var utåtagerande och terapeuten försökte skapa struktur 
och ordning till ett samspel där klienten själv reglerade sina känslor genom den 
skapande processen (eng. ”art process”) och där terapeuten tog en iakttagande 
roll eller ställde frågor om klientens bilder, lek och berättelser. På grund av 
dessa två förändringar så förändrades också den skapande processens funktion i 
behandlingen: från det att klienten använde bildmaterialen för att agera ut sina 
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traumatiska erfarenheter och vilket då fungerade som fysiska uttryck för hennes 
behov och impulser, till att både klient och terapeut deltog i bildskapandet till-
sammans vilket då användes för att gestalta och begripliggöra klientens upp-
levelser och känslor (Ball, 2002).  
 
I Balls (2002) studie presenteras få forskningsfynd om bildterapeutens upp-
levelser av den bildterapeutiska processen, då Ball (2002) i första hand byggt sitt 
resultat på observationsdata. I en amerikansk studie som, i likhet med min 
studie, använt sig av intervjuer med bildterapeuter har Torstenson (2005) där-
emot fokuserat mer på bildterapeuternas beskrivningar av sina erfarenheter av 
den bildterapeutiska behandlingen och har därför några fler beröringspunkter 
med föreliggande studie. I syfte att utvärdera några aspekter av bildterapeutisk 
behandling som kan ha läkande effekter på patienter som genomgått emotionellt 
eller psykologiskt trauma, har Torstenson (2005) intervjuat fem bildterapeuter 
om deras erfarenheter av att behandla sådana patienter. Studiens resultat 
presenteras kring fyra huvudteman som följer de fyra aspekterna av behandling-
en som Torstenson (2005) intervjuat bildterapeuterna om. Huvudtema 1 berör 
bildterapeuters erfarenheter av patienternas läkande process. I studien uttryckte 
samtliga bildterapeuter att de erfarit att bildterapi varit läkande för denna 
patientkategori. Det framkom att de erfarit att bildskapandet (eng. ”art”) kunnat 
hjälpa patienten att skapa normalitet i sitt liv, att möjligheten att kontrollera och 
strukturera bildmaterialen kunnat ge patienten en känsla av självkontroll och att 
möjligheten att få tillgång till och uttrycka sina traumatiska erfarenheter haft en 
läkande inverkan. Huvudtema 2 berör tillgängliggörandet av traumatiska 
erfarenheter. I studien fann Torstenson (2005) skillnader mellan hur bildtera-
peuterna rapporterade att de arbetade med tillgängliggörandet av dessa. 
Skillnaderna fanns mellan de bildterapeuter som arbetade med gruppterapi 
respektive individuell terapi. De bildterapeuter som arbetade med gruppterapi 
rapporterade att de gav patienterna instruktioner och uppgifter i bildskapandet 
medan de bildterapeuter som arbetade med individuell terapi rapporterade att de 
tillät klienterna att skapa spontant. Huvudtema 3 berör hur trygghet och här-
bärgering kan upprättas i behandlingen. Bildterapeuternas erfarenhet var att 
trygghet skapades: genom relationen till patienten; genom regler och tidsramar i 
behandlingen som gav struktur; och genom tillhandahållandet av vissa bild-
material, såsom blyerts-, tusch- och markeringspennor. Huvudtema 4 berör 
gemensamma mönster i patienternas bilder av traumatiska erfarenheter. I studien 
uttryckte samtliga bildterapeuter att de alltid såg skillnader mellan olika 
patienters sätt att gestalta sina traumatiska erfarenheter men att de också 
samtidigt sett likheter i patienternas bilder vad gäller motiv, känslotema, färger, 
komposition, proportioner och utvecklingsnivå (Torstenson, 2005).   
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Sammanfattningsvis kan sägas att studier om bildterapeuter och deras erfaren-
heter och upplevelser av det bildterapeutiska arbetet är begränsade men antyder 
att terapeutens upplevelser i den bildterapeutiska behandlingen kan ha betydelse 
för behandling av patienter med aggressivt beteende (Nissimov-Nahum, 2009), 
att det är möjligt att bildterapeuten upplever förändring under behandlingen men 
inte har verktygen för att förklara varför det sker (Ball, 2002) och att bild-
terapeuter erfarit att flera olika aspekter av bildterapi kan vara läkande för 
patienter som genomgått emotionellt eller psykologiskt trauma (Torstenson, 
2005).  
 
Min genomgång av forskning som rör bildterapeutisk behandling visar att detta 
forskningsområde är begränsat, både vad gäller forskning av mer kvantitativ 
karaktär som studerar behandlingens effekt och vad gäller forskning av mer 
kvalitativ karaktär som studerar bildterapins aktörer och deras upplevelser och 
erfarenheter. Det finns dock ett tredje sätt att närma sig och begreppsliggöra 
bildterapeutisk behandling, som enligt min sökning är i det närmaste outforskat, 
och det är genom att studera språkets betydelse för bildterapi. Med detta synsätt 
studeras inte den bildterapeutiska behandlingen som en sluten sfär utan som en 
praktik som gjorts möjlig av de former av språk som finns tillgängliga i vårt 
samhälle (jmf. Parker, 1998). Det är utifrån ett sådant socialkonstruktionistiskt 
perspektiv som jag i denna studie valt att närma mig den bildterapeutiska 
processen och som gör det intressant att studera några av de sätt att tala om den 
bildterapeutiska processen som bildterapeuter använder sig av.   
 

Syfte och frågeställning 
 
Syftet med denna studie är att utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv och 
ett diskursanalytiskt teoretiskt ramverk visa på några av de sätt att tala om och 
förstå den bildterapeutiska processen som finns tillgängliga för och används av 
bildterapeuter samt beskriva hur dessa sätt att tala kan påverka bildterapeuter i 
det bildterapeutiska arbete de bedriver. För att uppnå detta syfte har jag valt att 
utgå ifrån följande frågeställning: Vilka diskursiva konstruktioner av den bild-
terapeutiska processen framkommer i bildterapeuters tal om den bildterapeutiska 
praktiken och vad får dessa konstruktioner för konsekvenser för bildterapeuters 
handlingsmöjligheter och subjektivitet? 
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Teoretiska utgångspunkter 
 

Socialkonstruktionism 
 
I denna studie har jag alltså närmat mig den bildterapeutiska behandlingen 
utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv. Då mitt syfte inte har varit att 
beskriva socialkonstruktionismens alla aspekter har jag valt att ge läsaren en 
introduktion till området genom ett välkänt introduktionsverk, nämligen Social 
Constructionism av Vivien Burr (2003). 
  
Sedan slutet på 1970-talet har det enligt Burr (2003) vuxit fram ett antal ansatser 
inom samhällsvetenskaplig forskning som i olika utsträckning tar sin utgångs-
punkt i socialkonstruktionismens teoretiska ramverk. Begreppet socialkonstruk-
tionism används främst inom ämnet psykologi för att benämna en uppsättning, 
för ämnet, nyare tankar. Några exempel på dessa nyare ansatser inom psykologi 
är kritisk psykologi, diskurspsykologi och diskursanalys. De har gemensamt att 
de alla är kritiska till de traditionella synsätten inom psykologi och social-
psykologi (Burr, 2003). Diskursanalys har använts som ansats för denna studie, 
vilket jag kommer att återkomma till. 
 
Socialkonstruktionismen har enligt Burr (2003) en mängd olika historiska 
influenser som påverkat och format dess innehåll. Bland dessa återfinns ett antal 
nordamerikanska och europeiska forskare, såsom Foucault, Derrida, Berger, 
Luckmann, Harré, Secord och Gergen, men även postmodernismen vilket Burr 
(2003) beskriver som en intellektuell rörelse med ursprung inom ämnen som 
konst, arkitektur, litteratur och kulturstudier.  
 
Enligt Burr (2003) är det svårt att ringa in en gemensam nämnare för de forskare 
som hon betecknar som socialkonstruktionister. Istället menar Burr (2003) att de 
utgår från en eller flera av följande grundpremisser: 1) antagandet att kunskap 
om världen skapas av människor i vårt dagliga samspel med varandra och att 
denna kunskap därmed inte härstammar ur empiriska betraktelser av världen; 2) 
antagandet att all form av kunskap om världen är produkter av den historiska 
och kulturella kontext som den skapas i och präglad av de då rådande sociala 
och ekonomiska förhållandena i samhället; 3) antagandet att den skapade 
kunskapen om världen hör samman med socialt agerande, det vill säga att vårt 
sätt att förstå världen åtföljs av vissa sociala handlingar och begränsar andra 
sociala handlingar; 4) en ifrågasättande inställning till den kunskap och 
förståelse vi har om världen och om oss själva som vi vanligtvis betraktar som 
given. Denna skeptiska hållning antas framförallt mot beskrivningar av 
psykologiska och sociala fenomen inom den traditionella psykologin och social-
psykologin (Burr, 2003). 
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Dessa fyra grundpremisser har implikationer för vilken typ av forskning som 
kan bedrivas med en socialkonstruktionistisk utgångspunkt (Burr, 2003). Burr 
(2003) menar att eftersom sökandet efter sanningen redan från början har varit 
en av grundpelarna inom samhällsvetenskaplig forskning så har traditionell 
psykologi och socialpsykologi länge varit intresserade av att studera människors 
och det sociala livets sanna natur. Inom socialkonstruktionismen ses dock 
begreppet ”sanning” som en produkt av sociala processer och anses endast vara 
det accepterade sättet som människor inom en given tidsperiod och kultur förstår 
världen på. Forskning inom psykologi eller socialpsykologi som tar en social-
konstruktionistisk utgångspunkt kan utifrån sina grundpremisser därför inte ha 
som mål att söka efter sanningen om människor och det sociala livet. Istället 
menar Burr (2003) att sådan forskning bör studera hur olika former av 
psykologiskt och socialpsykologiskt liv skapas av sociala praktiker och av 
människor i socialt samspel. På grund av detta så erbjuder psykologisk forskning 
utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv förklaringar främst i termer av 
processer och dynamik, till skillnad från traditionell psykologi som erbjuder 
förklaringsmodeller främst i form av strukturer, det vill säga enheter och be-
grepp såsom personlighet, minnesmodeller o.s.v. (Burr, 2003).  
 
Inom socialkonstruktionismen har språket en mycket central roll och synen på 
språket skiljer sig jämfört med traditionell psykologi på två punkter (Burr, 
2003). För det första skiljer sig synen på relationen mellan språket och 
mänskligt tänkande. Enligt Burr (2003) ses språket och mänskligt tänkande 
inom traditionell psykologi som två skilda företeelser, även om de anses kunna 
påverka varandra. Socialkonstruktionister motsätter sig detta och anser att 
språket inte går att skilja från tänkandet, utan menar att språket är en 
förutsättning för mänskligt tänkande. På så sätt ser de inte på språket som ett 
uttrycksmedel för människans tankar och känslor, utan menar att det istället 
bygger upp människans medvetande och erfarenheter. Detta kommer sig av att 
socialkonstruktionister anser att alla människor föds in i en kultur och ett språk 
och att varje kultur använder språket med dess tillhörande begrepp och 
kategorier på ett visst sätt. Dessa begrepp och kategorier får varje människa 
tillgång till när de lär sig att använda språket. Människan lär sig på så sätt att 
förstå världen genom andra, både nutida och förflutna människors språkliga 
begrepp och kategorier. Socialkonstruktionismen anser därför att människors 
kunskap och förståelse av världen och sig själva kommer av och genom språket 
(Burr, 2003).  
 
Antagandet om att språket är en förutsättning för tänkande innebär enligt Burr 
(2003) också att språket skapar subjektet. Socialkonstruktionismen anser att det 
inte finns någon mänsklig given natur som människor uttrycker genom språket, 
utan att språket tillhandahåller de kategorier och strukturer som människor 
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förstår sig själva igenom, och att det är genom dessa som deras erfarenheter får 
sin mening. Det innebär också att det sättet som människor tänker kring vad det 
innebär att vara en människa också skulle ha kunnat konstrueras på ett annat 
sätt, med andra begrepp, kategorier och strukturer att tala om sig själva på. 
Språkets relation till tänkande handlar därför även om språkets relation till 
subjektet (Burr, 2003).  
 
Den andra punkten på vilket socialkonstruktionismens språksyn skiljer sig från 
den av traditionell psykologi handlar om språkets relation till handling (Burr, 
2003). Socialkonstruktionismen menar att människor inte först och främst 
använder språket för att beskriva sin omvärld utan betonar istället att människor 
handlar med språket. Språket fungerar på så sätt som en form av aktivitet som 
får faktiska följder i människors liv och kan på så vis ses som en mänsklig social 
praktik. Ett exempel på hur människor handlar med språket kan vara vigsel-
förrättarens uttalande: ”härmed förklarar jag er man och hustru”. Vigsel-
förrättarens uttalande beskriver enligt socialkonstruktionismen inte världen utan 
är ett sätt för henne/honom att utföra en handling som i detta exempel bland 
annat för med sig juridiska konsekvenser. Forskare som tar socialkonstruk-
tionismen som utgångspunkt är på så sätt inte intresserade av människors 
uttalande i betydelsen att de skulle kunna tänkas beskriva en del av en 
verklighet, utan fokuserar på vad människor gör med språket (Burr, 2003).  
 
Enligt Burr (2003) är den socialkonstruktionistiska teoribildningen och forsk-
ningen idag grovt uppdelad mellan makro- respektive mikroperspektiv. Dessa 
perspektiv lägger olika vikt vid ovannämnda punkter angående språkets roll 
inom socialkonstruktionismen. Forskning utifrån ett makroperspektiv lägger 
större vikt vid språkets relation till tänkande, det vill säga hur språket struktur-
erar vårt tänkande och hur språket skapar subjektet, medan forskning utifrån ett 
mikroperspektiv lägger större vikt vid språkets relation till handling, det vill 
säga hur människor aktivt använder språket utifrån specifika syften i socialt 
samspel med andra (Burr, 2003). 
 

Diskursanalys 
 
Jag har alltså valt att utgå ifrån socialkonstruktionismen i denna studie. Närmare 
bestämt har en diskursanalytisk ansats valts för att ta mig an min frågeställning. 
Enligt Burr (2003) finns det ett antal olika ansatser som kallar sig diskursanalys 
och som har språket som sitt forskningsfokus. De är dock sinsemellan ganska 
olika i vad de har för forskningsmål eller vilka analysverktyg de använder. Jag 
har utgått ifrån en diskursanalys som är inspirerad av och bygger på den franska 
historikern och filosofen Michel Foucaults verk, därför kallad Foucauldian 
discourse analysis (FDA) (Burr, 2003). Denna ansats tillkom i slutet på 1970-
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talet då en grupp forskare (Julian Henriques, Wendy Hollway, Cathy Urwin, 
Couze Venn och Valerie Walkerdine) publicerade artiklar och verk i vilka de, 
bland annat med hjälp av Foucaults teorier, kritiskt undersökte olika 
psykologiska teorier och visade hur dessa, som har till syfte att förklara olika 
fenomen och subjekt, faktiskt hjälpt till att skapa dem (Willig, 2008).  
 
FDA faller enligt Burr (2003) in under socialkonstruktionism med ett makro-
perspektiv. Detta innebär, som nämnts tidigare, att FDA lägger större vikt vid 
språkets relation till tänkande än språkets relation till handling (Burr 2003). 
Både mikro- och makroperspektivet inom socialkonstruktionism utgår ifrån att 
språket har en konstruerande kraft, men de forskare som utgår ifrån ett makro-
perspektiv anser att sociala förhållanden, institutionaliserade praktiker och 
större, både sociala och materiella strukturer som verkar i ett givet samhälle, 
starkt påverkar vilka former av språk som finns tillgängliga i detta samhälle 
(Burr, 2003).   
 
Begreppet diskurs har enligt Mills (2004) en komplex historia och kan idag 
tilldelas ett mycket stort antal olika betydelser och används av olika teoretiker på 
en mängd olika vis. Foucault är inte den enda teoretikern som behandlat diskurs, 
men hans arbete om diskurs har varit oerhört inflytelserikt och har införlivats i 
ett stort antal samhällsvetenskapliga discipliner (Mills, 2004). Foucault ville 
gärna utöka diskursbegreppets olika betydelser istället för att begränsa det och 
presenterar därför flera olika definitioner av diskurs i sina verk. Enligt Mills 
(2004) tog Foucault aldrig fram någon allmän teori eller sammanfogade sina 
idéer till något enhetligt system utan såg istället på sina böcker som verktygs-
lådor från vilka andra var fria att plocka tankar eller textstycken att använda som 
verktyg i sin forskning. Foucaults diskursbegrepp är alltså bara en del av hans 
arbete och inte inarbetat i ett större teoretiskt system (Mills, 2004). Mills (2004) 
pekar på att detta sammantaget öppnar upp för många olika sorters användning 
av diskursbegreppet och kan ha gett upphov till dagens mångfald av definitioner 
och modifikationer av diskursbegreppets innebörd.  
 
Jag har för denna studie valt att använda mig av en av Foucaults definitioner av 
diskurs som Mills (2004) hävdar är ett mycket användbart sätt att betrakta 
diskurs på. Foucault definierar då diskurser som ”practices that systematically 
form the objects of which they speak” (Foucault 1969/1989, s. 49). På detta sätt 
kan diskurs enligt Mills (2004) betraktas som det som ger upphov till objekt, 
d.v.s. det som skapar yttranden, effekter och begrepp. Diskurs kan på så vis inte 
betraktas som en separat enhet som kan isoleras eller analyseras på egen hand 
(Mills, 2004). Arribas-Ayllon och Walkerdine (2008) uttrycker liknande att 
diskurser, enligt Foucault, är de regler och förfaranden som gör det möjligt att 
tänka om och på objekt på ett särskilt sätt och att diskurs skapar tingens 
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förhållande till varandra. Definitionen uppmärksammar också att Foucaults 
diskursbegrepp inte enbart är språk eller tal (Foucault, 1969/1989; Burr, 2003; 
Hall, 2001). Foucault skiljde enligt Hall (2001) inte på språk och praktik och 
menade på så sätt att det människor säger inte går att skilja från det människor 
gör. Ett annat sätt att uttrycka detta är den enligt Burr (2003) social-
konstruktionistiska ståndpunkten om språket som en form av praktik, men det 
knyter också an till makroperspektivet inom socialkonstruktionism, d.v.s. att ett 
samhälles sociala strukturer och sociala praktiker är knutet till vilka former av 
språk som finns tillgängliga i ett samhälle. Foucaults diskursbegrepp sträcker sig 
därför enligt Hall (2001) utöver det talade och skrivna språket och omfattar även 
andra former av praktik och institutionell reglering (Hall, 2001). Ett sätt att 
förstå ”practices” i Foucaults diskursdefinition kan på så sätt vara som ”the lived 
’doing’ or ongoing accomplishment of society” (Holstein & Gubrium, 2011 s. 
344). Praktikerna innefattar språkliga praktiker såsom att definiera, klassificera 
och beskriva objekt (Cameron, 2001), men även andra praktiker som t.ex. de sätt 
på vilket institutioner som rättsväsendet, utbildning, äktenskap, familj och kyrka 
varje dag omsätts i handling (Cameron, 2001; Burr, 2003). Så omsätts t.ex. 
institutionen ”familj” i handling då föräldrar förser sina barn med mat, kläder 
och bostad, då föräldrar följer sina barn till dagis eller stannar hemma från 
arbetet då deras barn blir sjuka o.s.v. (Burr, 2003). Enligt Cameron (2001) blir 
det enligt Foucaults definition på så sätt klart att olika uppsättningar av praktiker 
skapar olika objekt. Varje objekt, t.ex. en händelse, en företeelse, ett fenomen, 
en människa, en grupp med människor, framställs i sin tur också på ett flertal 
olika sätt, de omgärdas alltså av olika diskurser (Burr, 2003). 
 
Som jag nämnt tidigare så menar Mills (2004) att diskurser inte är något som 
finns på egen hand och därför inte heller kan analyseras separat. Burr (2003) 
menar att det istället går att finna yttringar av diskurs, exempelvis då en diskurs 
har verkat och konstruerat ett objekt på ett särskilt sätt. Dessa yttringar av 
diskurs går att finna och analysera i vad som kallas ”texter”. Texter innefattar 
enligt Burr (2003) alla delar av mänskligt liv som det är möjligt att tolka mening 
ur. Exempel på texter är byggnaders utformning, mänskligt beteende, klädmode, 
konst, film, m.m. (Parker; 1992, Burr; 2003). Framförallt har dock det männi-
skor säger och skriver, såsom konversationer, tal av olika slag, dokument, 
romaner och tidningsartiklar, analyserats som texter inom FDA (Burr, 2003). 
Eftersom människors skrift och tal på detta sätt ses som yttringar av diskurs 
antas alltså det människor säger och skriver komma från den diskursiva kultur 
som de för närvarande är en del av och idén om att människor skulle ha inre 
privata upplevelser som de uttrycker med språket avvisas på så sätt (Burr, 2003). 
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Företrädare för FDA menar att diskurser inte enbart bygger upp olika versioner 
av objekt utan också för med sig subjektspositioner (Arribas-Ayllon & 
Walkerdine, 2008) Med subjektspositioner menas att varje diskurs talar till oss 
som olika sorters mottagare (Parker, 1992). Diskursen skapar alltså utöver 
objekt även subjekt (Willig, 2008). Inom alla diskurser finns det ett antal 
möjliga subjektspositioner som personer antingen kan uppta eller redan upptar 
(Burr, 2003). Inom en sjukvårdsdiskurs skulle man kunna tänka sig subjekts-
positionerna läkare, sjuksköterska, undersköterska, patient, anhörig m.fl. De som 
saknar vårdutbildning kommer inom en sådan diskurs att tilltalas som subjekts-
positionen patient, anhörig eller annan medicinskt obehörig (Burr, 2003). Enligt 
Burr (2003) för varje subjektsposition med sig rättigheter och skyldigheter och 
sätter på så sätt upp gränser för och formar vad en person utifrån en sådan 
position både kan och inte kan säga och göra. När en person tar upp en subjekts-
position påverkar positionen även personens subjektivitet, d.v.s. vad denna 
människa kan känna, tänka och uppleva (Willig, 2008). Subjektspositioner sätter 
på så sätt ramarna för hur människor talar om och tänker om sig själva och är 
därför mycket mer än ett regelverk människor följer, utan något vi har ett 
känslomässigt deltagande i (Burr, 2003).  
 
Om eller i vilken utsträckning som människor har möjlighet att välja vilka 
subjektspositioner de ska uppta är enligt Burr (2003) en fråga som debatteras 
inom det socialkonstruktionistiska forskningsfältet och de olika diskurs-
analytiska ansatserna har införlivat olika grad av handlingsutrymme för den 
enskilda människan. I denna fråga betonade Foucault framförallt subjekts-
positionernas förmåga att inom en given diskurs konstruera mänskliga subjekt 
och ligger på så sätt nära ytterligheten om subjektet som en total produkt av 
diskurs (Burr, 2003). Det finns dock forskare (Sawicki ref. i Burr, 2003) som 
menar på att det i Foucaults verk finns en viss, om än begränsad, möjlighet för 
människan att välja genom att kritiskt undersöka de diskurser som omger dem 
för att på så sätt bli mer medvetna om dem och kunna frigöra sig från de sätt 
som de vanligtvis förstår sig själva på.  
 

Metod 
 

Detta kapitel är uppdelat i två delar; forskningsdesign och genomförande. Under 
rubriken forskningsdesign beskriver och redogör jag för mitt val av metodologi, 
insamlingsmetod och analysmetod. I kapitlets andra del beskriver jag hur jag 
samlat in mitt material och hur detta bearbetats, analyserats och presenterats.  
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Forskningsdesign 
 
Metodologi  
 
I denna studie är jag intresserad av att studera diskursiva konstruktioner av den 
bildterapeutiska processen. Jag har på så sätt närmat mig den bildterapeutiska 
processen utifrån ett diskursanalytiskt perspektiv och använt mig av en diskurs-
analytisk metodologisk ansats.  
 
Jag har i denna studie valt att skilja mellan metodologi och metod. Enligt Willig 
(2008) används dessa begrepp ofta i utbyte med varandra, men de är enligt 
henne två skilda begrepp som speglar olika sätt att bedriva forskning. För denna 
studie använder jag mig, liksom Willig (2008), av Silvermans (1993) defini-
tioner av dessa två begrepp. Silverman (1993) definierar metodologi som det 
övergripande angreppssätt med vilket en forskare tar sig an ett forskningsämne 
och inkluderar enligt Gobo (refererad i Silverman, 1993) bl.a. vetenskaps-
teoretiska antaganden, en förkärlek för vissa datainsamlingstekniker och 
bestämda steg i tillvägagångssättet. Enligt Silverman (1993) kan metodologi 
inom samhällsvetenskaplig forskning definieras både brett, som kvalitativ eller 
kvantitativ forskning, eller smalare såsom grundad teori eller konversations-
analys. Silverman (1993) definierar däremot metoder som specifika forsknings-
tekniker och menar att de får olika betydelser beroende på inom vilken 
metodologi de används, något jag återkommer till under ”insamlingsmetod”. 
Enligt Willig (2008) innefattar metoder både forskningstekniker för insamling 
och för analysering av data.  
 
Enligt Silvermans (1993) bredare definition av metodologi faller denna studie in 
under kvalitativ metodologi. Kvalitativ metodologi är enligt Willig (2008) ett 
samlingsnamn för de gemensamma nämnare som binder samman forskare med 
kvalitativ ansats. Bland dessa gemensamma nämnare återfinns intresset för 
människors förståelse och upplevelse av världen och syftar till att beskriva och 
förklara psykologiska företeelser och upplevelser (Willig, 2008). Denna studie 
delar detta intresse och syfte, då den är intresserad av att beskriva hur 
bildterapeuter kan tänkas förstå sig själva och vad de kan känna, tänka och 
uppleva utifrån de diskurser som verkar kring den bildterapeutiska processen.  
 
Metodologi i Silvermans (1993) smalare bemärkelse har jag i enlighet med 
Willig (2008) valt att benämna metodologisk ansats. Denna studies diskurs-
analytiska metodologiska ansats är Foucauldian discourse analysis (FDA). Det 
bör dock poängteras att flera författare (Howitt, 2010; Potter, 1996; Willig; 
2008) lyfter fram att diskursanalys är mycket mer än en forskningsmetod eller 
metodologisk ansats. Dessa författare för fram att diskursanalys snarare bör 
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betraktas som ett genomgripande synsätt på, begreppsliggörande av samt 
forskning på sociala och psykologiska fenomen. Att diskursanalys är mycket 
mer än en metodologisk ansats blir också tydligt när det kommer till forsknings-
frågans roll i diskursanalytiska studier. FDA och andra diskursanalytiska 
angreppssätt kan inte på något enkelt sätt appliceras på i förväg bestämda 
forskningsfrågor (Potter, 1996; Willig, 2008). Willig (2008) menar att FDA 
utgår ifrån distinkta epistemologiska premisser och styr därmed vad man som 
forskare kan och inte kan ställa för forskningsfrågor. FDA och dess social-
konstruktionistiska epistemologi har på så sätt format denna studies forsknings-
fråga eftersom jag med FDA som utgångspunkt endast kan ställa frågor om 
sociala och psykologiska fenomens diskursiva konstruktion.   
 
FDA har som mål att urskilja de diskurser som är verksamma inom ett avgränsat 
område, med avseende på vilka särskilda versioner av objekt och subjekt som 
dessa diskurser producerar samt undersöka vad detta får för följder för 
människor beträffande vad som är möjligt att säga, göra, tänka, känna och erfara 
utifrån dessa diskurser (Willig, 2008). En fullskalig FDA innefattar även 
undersökningen av diskursernas historiska framväxt och förutsättningar, hur de 
förhåller sig till varandra samt deras inblandning i sociala makt- och 
legitimitetsprocesser (Willig, 2008). I denna studie har jag begränsat mig till att 
endast undersöka diskursiva konstruktioner av den bildterapeutiska processen, 
d.v.s. yttringar av diskurser och kommer därför att utföra en begränsad och 
förenklad diskursanalys, vilket jag återkommer till under ”analysmetod”.  
 
Användandet av FDA som metodologisk inriktning i denna studie innebär att 
den bildterapeutiska processen konceptualiseras som ett diskursivt objekt 
omgivet av ett flertal diskurser som alla framställer olika versioner, d.v.s. olika 
diskursiva konstruktioner, av detta objekt. Varje enskild diskurs om den bild-
terapeutiska processen konstruerar på så sätt denna på ett särskilt sätt och sätter 
ramarna för hur det är möjligt att tänka om denna. Diskurserna som verkar kring 
den bildterapeutiska processen anses också föra med sig subjektspositioner som 
när de upptas av en bildterapeut eller en klient kommer att påverka vad denne 
både kan och inte kan säga och göra. Subjektspositionerna kommer också att 
påverka vilka tankar, känslor och erfarenheter som en bildterapeut eller en klient 
kan ha, under förutsättning att de upptar någon av dessa.  
 
Insamlingsmetod 
 
Som jag tidigare nämnt så är jag i denna studie intresserad av att undersöka olika 
versioner, d.v.s. olika diskursiva konstruktioner, av den bildterapeutiska 
processen, vilket innebär att jag är intresserad av att studera yttringar av 
diskurser; tillfällen då diskurser har verkat och framställt den bildterapeutiska 
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processen på särskilda sätt. Eftersom FDA utgår ifrån att det går att finna 
yttringar av diskurser i alla delar av mänskligt liv som det är möjligt att tolka 
mening ur (Burr, 2003; se ”teoretiska utgångspunkter”), kan FDA utföras på en 
mängd olika typer av material (Willig, 2008). Jag har i denna studie valt att 
utföra kvalitativa semistrukturerade intervjuer med ett urval av bildterapeuter 
(för urvalsprocess och urvalsgrupp, se ”insamling av material”) för att på så vis 
erhålla ett analysmaterial som innehåller konstruktioner av den bildterapeutiska 
processen. 
 
Som jag tidigare berört så får metoder olika betydelser inom olika metodologier 
(Silverman, 1993). Enligt Alvesson (2003) finns det idag två dominerande syn-
sätt på forskningsintervjun som ger metoden två tongivande men väldigt olika 
innebörder. Det ena synsättet, det neopositivistiska, strävar efter kvantitativa 
forskningsideal. Enligt detta synsätt ska forskarens påverkan på intervjun redu-
ceras och intervjun betraktas som ett redskap för att uppnå den allmängiltiga, 
objektiva och neutrala sanningen om verkligheten. Det andra synsättet är det 
romantiska, från vilket intervjun ses som ett mänskligt möte där forskaren 
studerar deltagarnas inre världar av t.ex. avsikter, känslor och idéer, genom att få 
deltagarna att blottlägga sina inre upplevelser och erfarenheter (Alvesson, 2003).  
 
Inget av de två idag dominerande synsätten på intervjun är dock kompatibelt 
med de teoretiska utgångspunkter denna studie utgår ifrån. Fadyl och Nicholls 
(2013) för istället fram ett annat sätt att betrakta intervjun, som de bygger på 
Foucaults teorier. De anser att man utifrån Foucaults teorier måste betrakta alla 
sociala och materiella praktiker, och då även forskningsintervjun, som ett 
deltagande i diskurser (Fadyl & Nicholls, 2013). Forskningsintervjun är en form 
av praktik som är både historiskt och kulturellt specifik (Gubrium & Holstein, 
2001). Den individuella intervjun är dessutom en form av praktik som även 
utanför forskarsamfundet är så vida använd, så välbekant för oss och så viktig 
för vårt meningsskapande att Silverman (refererad i Gubrium & Holstein, 2001) 
betraktar många av dagens samhällen som ”intervjusamhällen”. Utifrån 
Foucaults teori om att diskurser tillhandahåller människor med olika sätt att tala, 
tänka och agera, menar Fadyl och Nicholls (2013) att forskningsintervjun bör 
betraktas som en praktik där båda intervjudeltagarna deltar i återskapandet av 
diskurser. Intervjudeltagarna tillgriper med andra ord olika diskursiva resurser 
när de talar (Willig, 2008; O’Rourke & Pitt, 2007). Det människor, och därmed 
även intervjudeltagarna, säger anses komma ifrån den diskursiva kultur som de 
för närvarande ingår i, deras tal ses alltså som yttringar av de diskurser som 
omger dem (Burr, 2003). Jag menar att forskningsintervjun därmed kan 
betraktas som ett sätt att utforska en del av båda intervjudeltagarnas, d.v.s. både 
intervjuarens och den intervjuades, diskursiva kulturer och några av de 
diskursiva resurser som diskurser tillhandahåller dem med. Den kvalitativa 
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intervjun får då istället betraktas som ett redskap för att samproducera en text, i 
syfte att analysera diskurser och deras effekter (Fadyl & Nicholls, 2013). 
 
Jag har valt att intervjua bildterapeuter om den bildterapeutiska praktiken då jag 
på detta sätt kan säkerställa att de diskursiva konstruktionerna av den bild-
terapeutiska processen som framkommer i mitt analysmaterial finns tillgängliga 
för och används av de bildterapeuter vars tal jag väljer att studera. Genom att 
använda mig av kvalitativa intervjuer får jag också en möjlighet att koncentrera 
innehållet i samtalet (Potter, 2004) till att beröra den bildterapeutiska processen, 
på ett sätt som t.ex. inspelningar från bildterapisessioner eller texter skrivna av 
bildterapeuter om bildterapeutisk behandling inte skulle kunna tillhandahålla. En 
annan fördel med intervjuer är att de ger mig möjlighet att tala med bild-
terapeuter om den bildterapeutiska praktiken ur flera olika vinklar. Detta fram-
kallar förhoppningsvis användandet av fler diskursiva resurser (Potter, 2004). 
Intervjun ger mig också möjlighet att be intervjudeltagarna om mer konkreta, 
om än avidentifierade, exempel vilket Willig (2008) menar kan vara belysande 
när man talar om abstrakta begrepp och ger ett material med detaljerade och in-
gående beskrivningar. Dessutom kan semistrukturerade intervjuer erbjuda ett 
visst utrymme för intervjudeltagarna att modifiera innehållet i samtalet (Willig, 
2008), exempelvis genom att omdefiniera, ifrågasätta eller motsätta sig inne-
hållet i mina intervjufrågor (Parker, 2005; Willig, 2008). 
 
Inom FDA finns ett flertal analysmodeller som stödjer användandet av 
kvalitativa intervjuer (Fadyl & Nicholls, 2013). Däribland den 6-stegs-modell 
som används i denna studie (Willig, 2008). Enligt Willig (2008) använder också 
de flesta anhängare till FDA antingen transkriberingar från intervjuer eller 
nerskrivna dokument i sina analyser. Fadyl och Nicholls (2013) anser dock att 
intervjuer används som metod inom postmoderna angreppssätt, som t.ex. 
diskursanalys, utan tillräckliga metodologiska och filosofiska debatter om vad 
intervjun har för betydelse inom dessa angreppssätt eller huruvida intervjun är 
kompatibel med de teoretiska utgångspunkter som angreppsätten bygger på.  
 
Fadyl och Nicholls (2013) samt Potter och Hepburn (2005) har i denna begyn-
nande debatt ställt sig kritiska till att använda intervjuer inom diskursanalytiska 
studier. Deras kritik skiljer sig åt men ett gemensamt drag och som utgör kritik 
som jag anser är mest relevant för denna studie är att de vänder sig emot att 
forskaren är delaktig i skapandet av analysmaterialet. Både Fadyl och Nicholls 
(2013) och Potter och Hepburn (2005) menar att intervjumaterialet skiljer sig 
från andra typer av analysmaterial. Fadyl och Nicholls (2013) skiljer mellan 
intervjumaterial och redan befintliga texter medan Potter och Hepburn (2005) 
skiljer mellan intervjumaterial och naturalistiska material. Det sätt de anser att 
intervjumaterialet avviker eller är olikt andra typer av interaktioner eller material 
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är att intervjun, p.g.a. av forskarens delaktighet i skapandet av materialet, 
riskerar att på olika sätt reproducera forskarens intressen. Fadyl och Nicholls 
(2013) och Potter och Hepburn (2005) förespråkar istället användandet av 
analysmaterial som skulle sett ut på samma vis även om forskaren inte samlat in 
materialet.  
 
Med hjälp av O’Rourke och Pitt (2007) går det dock att bemöta och nyansera en 
del av denna kritik. O’Rourke och Pitt (2007) har använt Foucaults teorier och 
metoder för att belysa hur forskningsintervjun kom att anses som onaturlig inom 
diskursiv analys (DA) (ett annat diskursanalytiskt angreppssätt som kombinerar 
Foucaults teorier med konversationsanalytiska tekniker). O’Rourke och Pitt 
(2007) fann att alla de olika sätt på vilka intervjuer anses onaturliga inom DA 
kunde kopplas till föreställningen om att intervjun förvanskar data, d.v.s. 
förändrar rena och äkta data till något mindre sant. Utifrån detta är det möjligt 
att åskådliggöra hur även Fadyl och Nicholls (2013) och Potter och Hepburn 
(2005) på liknande sätt framställer intervjun som ett instrument som förvanskar 
data, vari förvanskningen består av att intervjun reproducerar forskarens 
intressen och därmed gör data beroende av forskaren.  
 
O’Rourke och Pitt (2007) menar att premierande av analysmaterial som skulle 
sett ut på samma vis även om forskaren inte samlat in materialet har till syfte att 
göra forskaren objektiv. Enligt O’Rourke och Pitt (2007) innebär detta en åter-
gång till idén om att forskaren kan nå kunskap genom att ”upptäcka” den univer-
sella allmänt tillgängliga sanningen om det som studeras i sina data, en sanning 
som enligt denna idé inte har något samband med individen som producerar den. 
Denna syn på kunskap, forskarens roll och data har stora likheter med den 
tidigare nämnda neopositivistiska synen på forskningsintervjun men ingen är 
kompatibel med de teoretiska utgångspunkter som FDA bygger på. Inom FDA 
anses all kunskap, även den vetenskapliga, produceras genom diskurser och 
diskursiva praktiker (Willig, 2008). Willig (2008) menar att forskaren därmed 
får rollen av författare snarare än upptäckare av kunskap, och att alla vetenskap-
liga rapporter måste betraktas som diskursiva konstruktioner. Kunskap anses 
inom FDA på så sätt i högsta grad vara beroende av den som producerar den och 
objektivitet blir på så vis en omöjlighet. Vidare menar Burr (2003) att det utifrån 
ett socialkonstruktionistiskt perspektiv inte går att samla in objektiva data efter-
som alla data är ett resultat av specifika frågor, som i sin tur bygger på specifika 
antaganden om världen. Oavsett metodval har forskarens teoretiska perspektiv 
på så sätt alltid makt att producera kunskap (O’Rourke & Pitt, 2007). Burr 
(2003) och O’Rourke och Pitt (2007) argumenterar istället för att forskaren 
behöver reflektera kritiskt över sin egen inverkan på de resultat som produceras 
och vara medveten om och öppen med att det är omöjligt att göra forskningen 
oberoende av forskaren. 
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Kritiken från Fadyl och Nicholls (2013) samt Potter och Hepburn (2005) 
uppmärksammar dock behovet av att beakta vilka begränsningar som intervjun 
som metod medför för denna studie. Jag kommer här att ta upp tre begränsningar 
med intervjun som metod. Den första begränsningen rör de diskursiva konstruk-
tioner av den bildterapeutiska processen som intervjun som metod inte täcker 
eller kommer åt. Denna begränsning omfattar både de diskursiva konstruktioner 
som är mycket svåra att återskapa i en intervju samt de som byggs upp av icke-
verbala praktiker. Anledningen till att jag anser att intervjun begränsar vilka 
konstruktioner som kan återskapas i en intervjusituation beror på att FDA enligt 
Willig (2008) utgår ifrån att diskurser som verkar kring ett objekt för med sig en 
viss uppsättning subjektspositioner, som i sin tur begränsar vad en person utifrån 
en sådan position kan säga i olika sammanhang. Mitt val att använda intervjun 
som metod begränsar på så vis vilka diskursiva konstruktioner som kan kart-
läggas med hjälp av intervjun, då kulturellt tillgängliga diskurser som verkar 
kring den bildterapeutiska processen kommer begränsa vad som är möjligt att 
säga om denna i ett forskningsintervjusammanhang. Intervjun som metod kan på 
så vis inte utforska samtliga diskursiva konstruktioner av den bildterapeutiska 
processen utan endast en del av dem.  
 
Den andra begränsningen med intervjun rör förhållandet mellan de diskursiva 
konstruktioner av den bildterapeutiska processen som återskapas i intervjun och 
de diskursiva konstruktioner av denna som finns tillgängliga när bildterapeut-
erna bedriver terapi med klienter. Intervjun kan visa vilka diskursiva konstruk-
tioner som intervjudeltagarna använder i intervjusituationen, däremot är det inte 
möjligt att uttala sig om i vilken utsträckning dessa diskursiva konstruktioner 
även finns tillgängliga i den bildterapeutiska praktiken (jmf. liknande resone-
mang i Willig, 1997). De diskursiva konstruktioner som återskapas visar några 
av de sätt att förstå den bildterapeutiska processen som finns tillgängliga i 
intervjudeltagarnas diskursiva kultur och att de används inom en specifik 
kontext. Med intervjun som metod kan jag därför endast besvara vilka 
diskursiva konstruktioner som är tillgängliga för mina intervjudeltagare i det 
sammanhang intervjun utgör och att det är möjligt att dessa tillgängliga sätt att 
förstå den bildterapeutiska processen även används i andra sammanhang, såsom 
bildterapeutisk praktik (jmf. liknande resonemang i Willig, 1997).  
 
Den tredje begränsningen rör hur forskarens deltagande påverkar vilka 
diskursiva konstruktioner av den bildterapeutiska processen som kan återskapas 
under intervjun. Potter och Hepburn (2005) uppmärksammar oss på att 
forskaren, framförallt genom sina intervjufrågor, för in en rad både uttalade och 
outtalade perspektiv, tyngdpunkter och antaganden samt vetenskapspsykologiskt 
språkbruk i intervjun. Så även om intervjuer, som jag tidigare nämnt, erbjuder 
intervjudeltagarna ett visst utrymme att modifiera innehållet i samtalet (Willig, 
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2008) kommer det sätt på vilket jag väljer att konstruera mina intervjufrågor 
(d.v.s. de diskursiva resurser jag använder) ha stort inflytande på hur och vilka 
delar eller aspekter av den bildterapeutiska praktiken vi talar om under intervjun 
(d.v.s. vilken del av våra diskursiva kulturer vi rör oss i). Detta begränsar där-
med vilka konstruktioner av den bildterapeutiska processen som sannolikt kom-
mer att återskapas under intervjun. Utifrån denna studies teoretiska utgångs-
punkter är de diskursiva resurser jag använder för att konstruera intervjufrågorna 
tillhandahållna av de diskurser som finns i min diskursiva kultur, d.v.s. de 
kulturellt tillgängliga sätt att förstå den bildterapeutiska processen som jag har 
tillgång till. Denna begränsning med intervjun som metod uppmärksammar 
också vikten av att under analysen av intervjumaterialet vara medveten och 
uppmärksam på de kategorier och språkbruk jag har använt i intervjufrågorna 
och hur de har återanvänts av intervjudeltagarna. 
 
Analysmetod  
 
Trots det Gobo (refererad i Silverman, 1993) skriver om att en metodologi 
involverar bestämda steg i tillvägagångssättet så menar Howitt (2010) att det 
inom det diskursanalytiska forskningsfältet i psykologi är ovanligt med 
detaljerade riktlinjer för hur forskaren ska lägga upp sitt arbete eller hur 
analysen ska utföras för att tillförsäkra forskaren ett bra resultat. Enligt Howitt 
(2010) är många forskare ense om att det inte finns ett specifikt tillvägagångssätt 
som fungerar tillfredsställande på alla diskursanalytiska forskningsfrågor. En del 
av förklaringen till detta kan finnas i det Howitt (2010) skriver om den diskurs-
analytiska forskningsprocessen. Som jag tidigare nämnt så anser Howitt (2010) 
att diskursanalys framförallt bör betraktas som ett teoribaserat sätt att se på och 
forska om socialt och psykologiskt liv. Forskningsprocessen både bygger på och 
omfattar enligt Howitt (2010) mycket mer teori än många andra kvalitativa 
angreppssätt. Att tillägna sig ett diskursanalytiskt angreppssätt handlar därför 
mer om att behärska dess teoretiska utgångspunkter än att lära sig ett tekniskt 
tillvägagångssätt (Howitt, 2010). Jag menar att detta att uppnå en hög begrepps-
förståelse och omsätta denna i praktisk tillämpning kan ses som en lång process 
och kan i sin tur vara en del av förklaringen till varför diskursanalytiskt 
forskningsarbete, som Howitt (2010) framhåller, ofta framställs som ett hantverk 
eller en färdighet. Detta skulle även kunna förklara varför så många forskare 
anser att ett givet tillvägagångssätt inte kan besvara samtliga diskursanalytiska 
forskningsfrågor. 
 
Howitt (2010) menar emellertid att det finns råd att följa som ökar sannolikheten 
för en gångbar analys och för FDA har bl.a. Willig (2008), Parker (1992), 
Kendall och Wickham (1999) och Carabine (2001) publicerat tips och redo-
görelser för forsknings- och analysprocessen. Jag har valt att använda mig av 
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analysmodellen utarbetad av Willig (2008). Willigs (2008) modell är utformad 
för nybörjaren som ett sätt att närma sig FDA och är därför en förenklad och 
begränsad version av FDA. Analysmodellen är uppdelad i sex steg och hjälper 
forskaren att undersöka hur objekt och subjekt har konstruerats i en text samt att 
utforska vilka följder dessa konstruktioner för med sig för vad människor kan 
göra (praktik) och vad människor kan känna och tänka (subjektivitet) (Willig, 
2008). Analysmodellen omfattar dock inte de övriga delarna av Foucaults 
metoder, såsom undersökandet av diskursens relation till sociala institutioner, 
diskursens historiska förändring eller dess roll i större sociala maktprocesser 
(Willig, 2008). Då jag i denna studie begränsat mig till att undersöka diskursiva 
konstruktioner av den bildterapeutiska processen och de konsekvenser de för 
med sig för bildterapeuter är denna analysmodell dock fullgod för att kunna 
besvara min frågeställning.  
 
Nedan redogör jag för Willigs (2008) beskrivning av hennes sex olika steg i en 
Foucault-inspirerad diskursanalys. Min implementering och användning av 
denna modell återkommer jag sedan till under ”analysprocess”.  
 

Diskursiva konstruktioner. Willigs (2008) 6-stegs-modell börjar med att 
forskaren söker efter hur det diskursiva objektet, d.v.s. föremålet för 
forskningen, har konstruerats i de texter som valts ut för analys. Detta görs 
genom att forskaren vid genomläsning av texterna märker ut alla delar som både 
underförstått och uttalat syftar på eller refererar till det diskursiva objektet 
(Willig, 2008).  

 
Diskurser. Steg två av analysen innebär enligt Willig (2008) att forskaren 

inriktar sig på hur de diskursiva konstruktionerna, som framkommit ur steg ett, 
skiljer sig åt. Målsättningen är här att forskaren ska kunna placera in dessa 
konstruktioner inom övergripande diskurser.  

 
Konstruktionernas handlingsdimension. Steg tre i Willigs (2008) analys-

modell fördjupar sig i vad de olika konstruktionerna av objektet utför eller 
uppnår i den del av texten där de används och vilka konsekvenser det för med 
sig för den som talar. För att förstå detta behöver forskaren enligt Willig (2008) 
gå igenom de delar av texten där varje särskild konstruktion används och ta reda 
på hur konstruktionen förhåller sig till andra konstruktioner av objektet som kan 
finnas i angränsande textstycken, vilken funktion som konstruktionen fyller i 
texten och vad som uppnås när objektet konstrueras på just detta vis i just denna 
del av texten.  
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Positioneringar. Steg fyra i analysen syftar till att undersöka de subjekts-
positioner som erbjuds människor i varje enskild diskursiv konstruktion av 
objektet. Subjektspositioner har jag tidigare behandlat i det teoretiska avsnittet 
(se ”diskursanalys” under ”teoretiska utgångspunkter”). Willig (2008) menar att 
en subjektsposition anger en diskursiv plats från vilken en människa kan tala och 
handla. Denna position påverkar vad denna människa kan tänka, känna och 
erfara, d.v.s. påverkar denna människas subjektivitet (Willig, 2008). Enligt 
Willig (2008) kan människor dels själva uppta subjektspositioner, dels även 
placera in andra i dem. Willig (2008) anger dock inte hur forskaren konkret ska 
gå tillväga för att identifiera dessa subjektspositioner.  

 
Handlingsmöjligheter. Det femte steget i analysen syftar till att undersöka 

hur handlingsmöjligheterna ser ut inom varje enskild diskursiv konstruktion av 
objektet. Diskurs anses befrämja vissa former av beteenden och handlingar, 
vilka på samma gång anses hjälpa till att återskapa diskursen. Det är denna 
koppling mellan diskurs och praktik som detta steg i analysen intresserar sig för. 
För att kunna kartlägga konstruktionernas handlingsmöjligheter menar Willig 
(2008) att forskaren noga behöver undersöka hur varje enskild diskursiv 
konstruktion, tillsammans med de subjektspositioner som erbjuds inom dem, 
befrämjar respektive försvårar olika beteenden och handlingar.  

 
Subjektivitet. Det sista steget i analysen handlar om diskursens inverkan på 

människans subjektivitet. Subjektspositioner anses här vara en viktig komponent 
i diskursers möjlighet att konstruera psykologiska verkligheter eftersom dessa 
erbjuder en människa vissa sätt att se på och vara i världen, vilka ej går att 
undfly när denne väl tagit upp en viss subjektsposition. Detta steg syftar således 
till att undersöka vilken subjektivitet (tankar, känslor och upplevelser) som görs 
tillgänglig för människor när de upptar en särskild subjektsposition. Willig 
(2008) är noga med att påpeka att detta steg i analysen endast kan föreslå vilka 
tankar, känslor och upplevelser som kan vara tillgängliga eller möjliga utifrån en 
given subjektsposition. FDA kan däremot inte besvara vad enskilda människor 
faktiskt tänker, känner och upplever vid ett givet tillfälle.  
 

Genomförande 
 

Insamling av material 
 

Urval. För att komma i kontakt med bildterapeuter har jag valt att använda 
mig av Svenska riksförbundet för bildterapeuters (SRB, u.å.a) register över 
yrkesmedlemmar. Enligt SRB (2010) kan förbundet anta den som ”vill arbeta 
för förbundets målsättning, är utbildad bildterapeut och/eller yrkesmässigt 
bedriver bildterapi eller har påbörjat klientarbete i utbildning till bildterapeut” 
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som yrkesmedlem. Utifrån detta register har jag gjort ett bekvämlighetsurval på 
sex städer och orter efter mina praktiska och ekonomiska förutsättningar. På 
grund av att det i vissa städer och orter endast finns en eller ett fåtal registrerade 
yrkesmedlemmar kan alla städer inte redovisas för att intervjudeltagarna ej ska 
kunna identifieras. Bortsett från Stockholm är de fem övriga städerna och 
orterna belägna i Götaland. I urvalet inkluderade jag de bildterapeuter som var 
legitimerade psykoterapeuter för att uppnå större spridning samt exkluderade de 
yrkesmedlemmar som fortfarande genomgick utbildning till bildterapeut efter-
som jag sökte efter bildterapeuter med erfarenhet av klientarbete. Totalt 
kontaktade jag 17 bildterapeuter.  
 

Informationsbrev. Jag kontaktade alla tilltänkta intervjudeltagare via e-
post, till vilket jag bifogade ett informationsbrev. Detta brev finns att läsa i 
bilaga 1. I brevet fick de tilltänkta intervjudeltagarna information om att 
intervjun kommer att handla om deras upplevelser av bildterapiarbetet, att jag 
kommer att spela in intervjun på band och att intervjun kommer att ta cirka 1-1½ 
timme. De fick även information om att det är frivilligt att delta i studien, att de 
när som helst kan avbryta sitt deltagande, att jag garanterar anonymitet1 samt att 
jag endast kommer att använda materialet som jag samlar in till denna studie. På 
detta sätt har jag beaktat etiska principer beträffande forskning som involverar 
människor (Vetenskapsrådet, 2011). Cirka två veckor efter utskicket kontaktade 
jag alla tilltänkta intervjudeltagare via telefon. De som då inte tagit del av brevet 
fick kortfattad information om dess innehåll och jag bad dem att läsa det i de fall 
de var intresserade av att delta. 

 
Intervjudeltagare. Det var 12 bildterapeuter som var intresserade av att 

delta. En av dessa föll sedan bort då vi inte kunde hitta en intervjutid som 
passade oss båda. Detta resulterade i att jag intervjuade 11 bildterapeuter. 
Intervjudeltagarna var vid intervjutillfällena yrkesverksamma i fem olika städer; 
sex informanter var yrkesverksamma i Stockholm och fem informanter var 
yrkesverksamma i fyra städer belägna i Götaland. Intervjudeltagarnas grund-
yrken omfattar konstnär, lärare, arbetsterapeut, psykolog och socionom. 
Samtliga intervjudeltagare har en grundläggande psykoterapiutbildning och tre 
deltagare är legitimerade psykoterapeuter. Intervjudeltagarna har alla gått någon 
form av bildterapeutisk utbildning, men utbildningarna ser sinsemellan väldigt 
olika ut. Nio av de elva intervjudeltagarna har varit yrkesverksamma som bild-
terapeuter mellan 0-21år, i genomsnitt 7,4 år och med en median på 7 år. För två 

1 I brevet som gick ut till potentiella intervjudeltagare var formuleringen: ”[d]u som deltagare garanteras 
anonymitet” (se bilaga 1). I efterhand har jag insett att ”konfidentialitet” hade varit ett bättre ordval eftersom de 
bildterapeuter som valde att träffa mig för en intervju inte kan vara anonyma inför mig. De garanteras istället 
konfidentialitet i meningen att de ej kommer att kunna identifieras av andra i uppsatsens framställning. 
Förhoppningsvis är det också så som formuleringen tolkats av de som valde att delta.  
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av intervjudeltagarna har denna uppgift ej framkommit eller varit möjlig att 
exakt fastställa. Jag har här valt att definiera yrkesverksam som den verksamhet 
man bedriver efter avslutad bildterapeutisk utbildning. Den intervjudeltagare 
som har 0 års yrkesverksamhet hade alltså nyligen avslutat en bildterapeutisk 
utbildning. Fem intervjudeltagare bedrev bildterapi i ett eget privat företag med 
egen mottagning. Tre intervjudeltagare bedrev bildterapi som anställda inom 
offentlig sektor, två som anställda inom privat sektor och en bildterapeut var 
nyexaminerad och därför ej yrkesverksam än.  

 
På grund av det alltför omfattande intervjumaterialet bygger denna studies 
resultat endast på analys av fyra av dessa intervjuer. Dessa fyra intervjuer valdes 
ut för att uppnå spridning i materialet. Intervjudeltagarna var yrkesverksamma i 
Stockholm samt i tre andra städer belägna i Götaland. Deras grundyrken 
omfattade socionom, arbetsterapeut och psykolog. De har alla en grundläggande 
psykoterapiutbildning och har alla gått någon form av bildterapeutisk utbildning. 
De fyra intervjudeltagarna har antingen genomgått någon form av psyko-
dynamisk utbildning eller utbildning som vilar på psykodynamisk grund. En 
intervjudeltagare är legitimerad psykoterapeut. Intervjudeltagarna hade varit 
yrkesverksamma som bildterapeuter i 3, 8, 10 respektive 21 år. Två intervju-
deltagare bedrev bildterapi i ett eget privat företag med egen mottagning och två 
intervjudeltagare var anställda inom offentlig sektor.  
 

Intervjuguide. Intervjuerna genomförde jag med stöd av en intervjuguide 
som finns att läsa i bilaga 2. Intervjuguiden utformade jag så att den förutom 
frågor om bakgrundsvariabler skulle beröra den bildterapeutiska praktiken från 
två håll. Den första delen av intervjuguiden innehåller frågor om hur det går till 
när intervjudeltagaren bedriver terapi med sina klienter. Dessa frågor är 
inriktade på mer praktiska aspekter av behandlingen vilket uppmuntrar till 
beskrivningar och skildringar, exempelvis om hur klienter kommer i kontakt 
med intervjudeltagaren, hur första mötet går till, hur sessionerna är uppbyggda, 
hur målandet och bilden används i sessionerna, var målandet sker och med vilka 
material, hur många gånger intervjudeltagaren träffar sina klienter, hur ett avslut 
kan gå till m.m. Den andra delen av intervjuguiden berör, i jämförelse med 
första delen, mer teoretiska frågor om den bildterapeutiska praktiken. Dessa 
frågor berör exempelvis förutsättningar, generella steg, genombrott, hjälpande 
komponenter, rollen som terapeut samt relationen mellan bildterapeut och klient. 
Intervjuguidens utformning utgår ifrån antagandet att intervjudeltagaren 
kommer att använda sig av tillgängliga diskursiva konstruktioner av den bild-
terapeutiska processen både då intervjudeltagaren beskriver och motiverar sitt 
sätt att bedriva bildterapi och då intervjudeltagaren svarar på mer teoretiska 
frågor om den bildterapeutiska praktiken.  
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Intervjusituationen. Alla intervjuer genomfördes med intervjudeltagarna 
individuellt. Nio av intervjuerna genomförde jag på intervjudeltagarens arbets-
plats. De två resterande intervjuerna genomförde jag i ena fallet hemma hos 
intervjudeltagaren samt i det andra fallet i en lokal i anslutning till intervju-
deltagarens bostad. För de fyra intervjudeltagare som denna studies resultat 
bygger på genomförde jag samtliga intervjuer med dem på deras arbetsplats. 
Innan intervjun påbörjades gav jag intervjudeltagaren en kort bakgrund genom 
att presentera ämnet för min studie. Jag förklarade att jag kommer att spela in 
intervjun på band, att alla deltagare i studien kommer att vara anonyma i min 
framställning, samt gav intervjudeltagaren möjlighet att ställa frågor om 
intervjun innan vi började. Frågorna i den första delen av intervjuguiden har 
använts när och om de passar in i samtalet. Således har inte alla följdfrågor 
ställts till alla intervjudeltagare, utan fokus har legat på att föra ett samtal om hur 
de bedriver bildterapi. Frågorna i den andra delen av intervjuguiden har använts 
i alla intervjuer. En av intervjuerna avbröts i förtid p.g.a. tidsbrist från intervju-
deltagarens sida, vilket innebar att vi inte hann fullfölja den andra delen av 
intervjuguiden. Denna intervju är dock inte en av de intervjuer som ligger till 
grund för denna studies resultat. I övrigt försökte jag säga så lite som möjligt om 
mig själv och min studie innan intervjun. Jag avrundade intervjun med att fråga 
intervjudeltagaren om denne önskade tillägga något eller om det fanns någon 
aspekt av ämnet jag inte tagit upp. Efter intervjun gav jag mer information om 
mig själv och min studie i de fall intervjudeltagaren var nyfiken på att veta mer.  

 
Bearbetning och analys av data 
 

Transkribering. När jag genomfört samtliga intervjuer påbörjade jag 
transkriberingen. Under denna process blev det dock tydligt att intervjuerna var 
väldigt långa och skulle resultera i ett alltför omfattande analysmaterial. För att 
analysprocessen skulle bli hanterbar för mig som nybörjare valde jag därför att 
bygga denna studies resultat på fyra av de elva intervjuerna och transkriberade 
därför endast dessa.  
 
Inspelade intervjuer kan transkriberas på en mängd olika sätt (Willig, 2008) och 
frågan om vilket system för transkription som är att föredra eller på vilken nivå 
en intervju bör transkriberas har tvistats om av forskare inom det diskurs-
analytiska forskningsfältet (Potter, 2004). Parker (2005) för fram att olika 
transkriberingssystem för med sig olika teoretiska antaganden om hur språket 
fungerar. Erkännandet av att transkriberingen involverar teori får till följd att 
den inte kan vara en direkt, ”objektiv” återgivning av det som sades i intervjun 
utan alltid kommer att inrymma tolkningar (Parker, 2005). Parker (2005) anser 
att det är viktigt att diskursanalytiska forskare är medvetna om och reflekterar 
över vilka antaganden om språk de utgår ifrån när de ska transkribera en 

27 

 



intervju. Jag har utifrån detta valt en transkriptionsnivå utifrån de antaganden 
om språk som mina teoretiska utgångspunkter för med sig. I denna studie har jag 
tagit ett Foucault-inspirerat diskursanalytiskt perspektiv på den bildterapeutiska 
processen, ett enligt Burr (2003) socialkonstruktionistiskt makroperspektiv som 
vilar på antagandet om att språket tillhandahåller människor med de kategorier 
och strukturer som de förstår sig själva och sin omgivning igenom. Denna 
studies fokus ligger därför på de former av språk om den bildterapeutiska 
processen som finns tillgängliga för bildterapeuter. Således betraktas intervjuns 
innehåll som en del av ett större sammanhang som sträcker sig bortom den 
specifika kontext där orden sades (Howitt, 2010). Utifrån detta anser jag att ett 
transkriptionsmaterial innehållandes endast de talade orden i intervjuerna är 
tillräckligt för att kunna besvara min frågeställning. I min transkription har jag 
därför i stort sett utelämnat på vilket sätt som orden sagts, såsom ljudstyrka, 
pauser, avbrott och intonation. Jag har gjort avsteg från detta då intervju-
deltagaren härmat någon annan.  
 
Vidare har jag valt att göra en ordagrann och stavningsnormerad transkription 
(Linell, 1994). En ordagrann transkription innebär att alla hörbara ord från de 
inspelade intervjuerna redovisas, även upprepningar av ord eller ofullständiga 
ord och meningar. Att stavningsnormera transkriptionen innebär att alla ord i 
intervjun återges enligt konventionell stavning (Linell, 1994). Några exempel på 
sådan stavningsnormering från min transkription är t.ex. att dom blivit de eller 
dem; nått, nån, nånting blivit något/någonting, någon, någonting; sånt, sån, såna 
blivit sådant, sådan, sådana och aa blivit ja. På grund av att det förekommer 
yttranden i talspråket (s.k. talspråksformer) som inte har någon motsvarighet i 
det standardiserade skriftspråket är det inte möjligt att stavningsnormera 
transkriptionen fullt ut (Linell, 1994). Avsteg får därför göras för talspråks-
former såsom: mm, ehm, eh och va. Dessa talspråksformers betydelse har jag 
redogjort för i transkriptionsnyckeln (se bilaga 3). I transkriberingen av intervju-
erna har jag även försökt låta intervjudeltagarens rytm i och gruppering av sitt 
tal styra hur jag använder interpunktionsterminaler (punkt, komma- och 
frågetecken), istället för att låta dessa markera skriftspråkets satser eller 
meningar. Jag vill betona ”försökt” eftersom Linell (1994) påpekar att detta ofta 
inte är så lätt att genomföra för den som saknar transkriptionsvana. Slutligen kan 
tilläggas att jag utom vid egennamn valt att inte använda stor bokstav efter punkt 
i transkriberingen då de, som Linell (1994) påpekar, inte representerar någon 
aspekt i talspråket.  
 
Jag har här redogjort för huvuddragen i de val jag gjort i min transkriberings-
process. En kompletterande förteckning över de transkriptionssymboler jag 
använt och deras betydelse återfinns i transkriptionsnyckeln (se bilaga 3).  
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Analysprocess. I min analysprocess har jag valt att begränsa mig till 
analyssteg 1 (”diskursiva konstruktioner”) i Willigs (2008) analysmodell av 
FDA (se ”analysmetod”) eftersom mitt huvudsyfte med denna studie är att 
undersöka diskursiva konstruktioner av den bildterapeutiska processen för att på 
så vis synliggöra några av de sätt som bildterapeuter talar om och förstår denna 
process. Detta analyssteg är därför tillräckligt för att kunna uppnå detta syfte. 
Däremot har jag använt analyssteg 4-6 i denna analysmodell som utgångspunkt i 
resultatdiskussionen för att skissera på vilka konsekvenser dessa diskursiva 
konstruktioner kan föra med sig för bildterapeuter och deras klienter i den bild-
terapeutiska praktiken. 

  
Analyssteg 1 i Willigs (2008) analysmodell utfördes genom att jag läste igenom 
transkriptionerna och markerade alla yttranden i materialet som uttalat eller 
underförstått berörde en process, t.ex. hur intervjudeltagarna pratade om 
händelser, skeenden, förlopp, förändring eller utveckling. Efter att ha samman-
ställt dessa yttranden letade jag efter likheter och skillnader dem emellan och 
skapade små grupperingar som innehöll liknande formuleringar. Bland dessa 
grupperingar försökte jag sedan urskilja mer övergripande mönster. Vissa av 
dessa grupperingar kunde då sammanföras och forma de första utkasten till 
diskursiva konstruktioner. I denna del av processen återvände jag till transkrip-
tionerna för att lyfta ur de sammanhang (större stycken text) inom vilka de 
yttrande sagts som nu ingick i något av de olika utkasten för de diskursiva 
konstruktionerna. Dessa större stycken ur transkriptionerna sammanställdes till 
ett dokument för varje enskild konstruktion. Därefter vände jag min blick mot 
vad det var som alla textstycken hade gemensamt, vilken typ av objekt som de 
beskrev, d.v.s. hur den bildterapeutiska processen framställdes. Här provade jag 
att sortera textstyckena under varierande underrubriker för att strukturera styck-
enas innehåll i förhållande till detta preliminära objekt. Då blev det tydligt att 
det i vissa underrubriker refererades till ett annorlunda objekt, varpå under-
rubriken togs bort eller flyttades till en annan diskursiv konstruktion. Under-
rubrikernas namn kom att förändras ett flertal tillfällen under analysens gång 
och togs sedan bort efter att strukturen klargjorts. Därefter började jag skriva 
utkasten till resultatredovisningen i vilka jag närmare analyserade textstyckena 
individuellt och försökte förtydliga och argumentera för hur de konstruerade den 
bildterapeutiska processen på ett liknande sätt som de övriga styckena under 
samma konstruktion. I denna skrivfas tydliggjordes den diskursiva konstruk-
tionen steg för steg och ytterligare textstycken som inte passade in uteslöts. 
Slutligen återvände jag till transkriptionerna för att undersöka om det fanns 
tidigare förbisedda textstycken i vilka det förekom liknande sätt att tala om den 
bildterapeutiska processen som i utkasten för respektive diskursiv konstruktion. 
I de fall detta förekom införlivades de i utkasten.  
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Resultatets presentation. I resultatredovisningen i kommande kapitel 
presenteras citat hämtade ur transkriptionerna. I dessa har intervjudeltagarna 
getts fiktiva namn. I ett par citat har längre passager utelämnats. Detta har gjorts 
då intervjudeltagaren gjort en lång utläggning om något annat, som ej bidragit 
till den aktuella konstruktionen, för att sedan återknyta till min fråga. För att 
kunna redovisa hanterbara stycken ur sådana sammanhang i transkriptionerna 
har jag därför fått utelämna dessa passager. I de fall detta skett redovisas det 
med hjälp av symboler vars innebörd förklaras i transkriptionsnyckeln (se bilaga 
3). Jag har varit noga med att även redovisa mina frågor i citaten för att synlig-
göra det sammanhang inom vilket yttrandena gjorts. I de fall jag bedömt att min 
fråga varit extra avgörande eller central för hur intervjudeltagaren svarat, eller 
om frågan innehöll vetenskapspsykologiskt språkbruk, har jag också resonerat 
om vilka antaganden ett sådant sätt att fråga kan ha fört med sig. Slutligen ett 
par ord om hur jag använt benämningarna ”klient” och ”patient”. I min studie 
har jag valt att använda ordet ”klient” för att referera till både patient och klient. 
I resultatkapitlet har jag dock låtit intervjudeltagarens användning av respektive 
benämning återspeglas i de delar av texten som berör dennes citat. I de fall då 
intervjudeltagaren växlat mellan ”patient” och ”klient” under inspelningen av 
intervjun har jag valt att använda den benämning som de använt flest gånger och 
i de fall en given benämning används i ett citat så använder jag denna. 
 

Resultat 
 

Under analysen framkom flera olika sätt att tala om den bildterapeutiska 
processen. Jag har här valt att lyfta fram tre olika distinkta sätt att tala om denna, 
d.v.s. jag kommer här presentera tre olika diskursiva konstruktioner av den bild-
terapeutiska processen. Dessa tre konstruktioner framställer den bildterapeutiska 
processen som en blottläggande process, en experimenterande process samt en 
reflekterande process. Dessa kommer nu att behandlas var för sig.  
 

Den bildterapeutiska processen som en blottläggande process 
 
I intervjuerna pratar intervjudeltagarna om att de på olika vis får fram 
information om olika aspekter av klienten. Dessa aspekter rör bland annat 
klientens inre värld, svårigheter, beteende och förmågor. Detta är ett sätt att tala 
om den bildterapeutiska processen som konstruerar denna som en blottläggande 
process.  
 
Ett sådant sätt att tala om den bildterapeutiska processen framkommer i följande 
citat från intervjun med Karin då jag frågar om generella faser i patientens egna 
inre process. Karin pratar här om att den första tiden i terapin handlar om att 
patienten ska upptäcka sig själv.  
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Caroline: när det gäller, eh, patientens egna inre process, är det 

någonting som förän-, som, som du kan se att det finns 
några faser under bildterapin? hur, hur den inre processen 
ser ut?  

Karin: mm, alltså, det är ju det man jobbar med hela tiden.  
Caroline:  mm, men finns det några generella faser, för alla patienter, 

som du känner att, man går in eller ut i, vid olika tillfällen? 
Karin: ja, det finns det väl kanske ja. alltså, det beror mycket 

väldigt mycket vad det handlar om för problematik. men om 
man säger att en en i början av ter-, för en del i alla fall, så i 
början av terapin så handlar det väldigt mycket om att det 
egna jaget och så, alltså att börja upptäcka sig själv. och det 
det gör ju många patienter väldigt mycket via bilderna, 
bildskapandet är ju väldigt jagstärkande. ofta. ((c:a 6 rader 
utel)) 

Caroline: mm. 
Karin: jag vet inte om det var det ((skratt)) något sådant du var ute 

efter eller? 
Caroline: nej det, det finns inget rätt och inget fel svar, bara intressant 

att höra. man vänder sig alltså mer inåt i början? 
Karin: ja.  
Caroline: och sin inre egna-- 
Karin:  ja, egna självet, egna inre världen.  

(Citat nr. 1) 
 
Det sätt som jag formulerat mina frågor i citatet ovan kan föra med sig 
antagandet att bildterapi involverar en inre process för patienten, vilken är 
uppdelad i olika faser som patienten går in och ut ur. Det är i detta sammanhang 
som Karin pratar om att det ”i början av terapin, för en del i alla fall […] handlar 
[…] väldigt mycket om det egna jaget […] alltså att börja upptäcka sig själv”, 
det ”egna självet” och den ”egna inre världen”. Karins sätt att tala om den bild-
terapeutiska processen förefaller här ge den innebörden av en process som börjar 
med att patienten ska upptäcka aspekter av sig själv, vilket implicit också ger 
den innebörden av en process där patienten ska leta efter sådant de ännu inte vet 
om sig själv. Den bildterapeutiska processen konstrueras därför som något som 
handlar om att blottlägga okända aspekter av patientens inre värld.  
 
Att den bildterapeutiska processen framställs som en process som ska blottlägga 
patientens inre värld blir även tydligt i en annan del av intervjun med Karin. När 
jag frågar om genombrott i bildterapi kommer Karin in på att det i patientens 
drömmar och bilder kan komma upp material från patientens omedvetna: ”det är 
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ju som i drömmar, våra drömmar, bilder är ju mycket som drömmar, det är ju 
uttryck för någonting som kommer, och en stor del av det är ju omedvetet 
material”. Karin pratar om att vissa psykodynamiskt inriktade bildterapeuter 
även arbetar mycket med drömmar och att ”där är ju mycket kunskap att hämta, 
det är därför man uppmanar, eller [hon] i alla fall uppmanar [sina] patienter att, 
att skriva upp sina drömmar och vara uppmärksam på sina drömmar och 
fantasier och alla de bitarna […] för att det är ett viktigt information och det är 
liksom det som kommer upp ifrån det inre”. I denna del av intervjun ger Karins 
sätt att tala om den bildterapeutiska processen den innebörden av en process som 
inbegriper att hämta kunskap och viktig information från patientens inre. Hon 
pratar även om att en stor del av det material som kommer upp i bilder och 
drömmar är omedvetet material. Karins sätt att tala konstruerar på så sätt den 
bildterapeutiska processen som en process som blottlägger kunskap och 
information om patientens inre; kunskap och information som patienten till 
största del inte är medveten om själv. Karins sätt att beskriva hur hon ”uppmanar 
[sina] patienter” att ”vara uppmärksam på” och ”skriva upp sina drömmar”, 
eftersom det finns ”mycket kunskap att hämta” där, framställer också blott-
läggandet som en önskvärd process i det bildterapeutiska arbetet och som något 
som hon som bildterapeut aktivt försöker befrämja. 
 
Även Christina pratar om att få fram information om patienten genom dennes 
omedvetna, vilket framkommer i nästa citat då vi pratar om hur det går till när 
hon har individuella bildterapisessioner.  
 

Caroline: mm eh hur går det till när ni har ett möte? vad gör man? hur 
börjar man? 

Christina: mm. dels så, jag har både grupp och individuella kontakter. 
och nu misstänker jag att du menar individuell kontakt?  

Caroline:  mm.  
Christina: mm eh jag gör lite olika ((c:a 63 rader utel)) men jag brukar 

väl, när jag har grupp så har jag teman, men det har jag inte 
när jag jobbar individuellt, om inte patienten ber om det 
specifikt, utan det handlar mycket mer om att, och jag har 
jobbat så mycket diagnostiskt tidigare, liksom i 
utredningssammanhang, så jag tycker ju att, ju mer liksom 
projektiv kommunikation som kan komma till stånd desto 
bättre, eller ju mer-- 

Caroline: vad innebär projektiv? 
Christina: eh, jag menar att de, eh, kan kanske mer omedvetet än 

medvetet, visa mig, eh, ganska snabbt vad det är som är 
viktigt eller vad som rör sig inom dem. vad det är som är 
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områden som de kanske undviker eller vad som är det 
viktiga, som istället belyses och man kommer tillbaka till.  

(Citat nr. 2) 
 
I citatet pratar Christina om att hon tycker att ”ju mer […] projektiv kom-
munikation som kan komma till stånd desto bättre”. Hon förklarar sedan att 
projektiv kommunikation handlar om att patienterna ”mer omedvetet än 
medvetet” visar henne ”vad som rör sig inom dem”, vilka områden patienterna 
undviker och ”vad som är det viktiga”. Christinas sätt att tala om den bild-
terapeutiska processen ger den innebörden av en process som involverar och för-
bättras av att patienterna omedvetet visar henne vad som rör sig inom dem, vad 
de undviker och vad som är viktigt för dem. Det konstruerar den bildtera-
peutiska processen som en blottläggande process, där processen syftar till att 
blottlägga betydelsefulla aspekter av patientens inre liv och dennes svårigheter. 
Att den projektiva kommunikationen innebär att patienten mer omedvetet än 
medvetet visar Christina detta implicerar att patienten antingen inte själv 
medvetet känner till dessa aspekter om sig själv och därför inte medvetet kan 
visa terapeuten detta, eller att patienten inte vill eller kan visa detta medvetet.  
 
Lite senare under samma fråga som i föregående citat beskriver Christina också 
hur ”resten av personalen får väldigt mycket information” av det som patien-
terna gör hos henne och att arbetsteamet därför skickar patienter till henne när 
de inte förstår vad som händer med patienten. Hon beskriver även hur hon kan 
sätta sig och skriva direkt efter en avslutad terapisession och ”skriva sida upp 
och sida ner för att det är så mycket material som kommer, så mycket som 
händer, och så mycket som de har gjort, eller visat, eller i kroppsspråk och 
mimik och sådär” och att hon ”förstår att det är viktigt att [hon] skriver ner tusen 
detaljer”. Christinas sätt att tala ger därmed den bildterapeutiska processen 
betydelsen av en process som tillhandahåller henne och arbetsteamet med 
information om patienten och förståelse för vad som händer patienten. Hennes 
beskrivning av att ”det är så mycket material som kommer” fram i terapi-
sessionerna, att patienten visar mycket och att hon ”skriver ner tusen detaljer” 
konstruerar också den bildterapeutiska processen som en process som blott-
lägger information, material och detaljer om patienten.  
 
Konstruktionen av den bildterapeutiska processen som en blottläggande process 
framkommer också i intervjun med Inger när jag frågar henne om vad hon gör 
under tiden som klienten målar. I detta sammanhang nämner Inger ett fall där en 
klient pratade ”liksom jättemycket” om ”alla fasansfulla saker som händer i 
världen” under bildskapandet och att Inger tyckte att ”det störde bildskapandet”, 
”det hindrade henne från att koncentrera sig, gå upp i måleriet”. Jag frågar då i 
vilka fall det är bra att klienten pratar under tiden de målar och får följande svar:  
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Caroline: i vilka fall är det bra att prata under tiden man målar? 
Inger: jag kan inte svara på det alltså, det är inte, jag kan inte 
Caroline: men vad är den liksom den generella principen som du 

tänker händer då? 
Inger: jag tänker att det om det handlar, om det hänger samman 

med bilden och är, i hennes fall var det kanske mer en flykt 
från sig själv, hon har liksom svårt och stå ut med sig själv, 
eller svårt och hålla en del känslor själv men. ofta tycker jag 
att när det blir så att när man sitter här så blir det liksom 
väldigt väsentliga samtal kring bilden medan den växer 
fram.  

((7 turer utel)) 
Inger: jag tycker att det är jättemycket det som är terapi att  
Caroline: ((vänder på bandet)) 
Inger: att hitta det som är väsentligt och viktigt för klienten och så 

hålla sig där. fast det kan vara jättejobbigt, men att man gör 
det.  

(Citat nr. 3) 
 
I detta citat säger Inger att ”det som är terapi” är ”att hitta det som är väsentligt 
och viktigt för klienten”. Ingers sätt att tala framställer här den bildterapeutiska 
processen som inriktad på att finna sådant som är avgörande och betydelsefullt 
för klienten och implicerar att processen involverar ett letande eller sökande 
efter detta. I citatet pratar Inger också om ”det som är väsentligt och viktigt för 
klienten” som något som står i motsats till ”en flykt från sig själv”, att inte ”stå 
ut med sig själv” och att prata om ”alla fasansfulla saker som händer i världen”. 
Det kan tolkas som att det som är avgörande och betydelsefullt och som ska 
upptäckas i processen är sådant som rör klienten. Sammantaget framställs här 
den bildterapeutiska processen därmed som en blottläggande process som 
genom letande eller sökande blottlägger information om klienten. Det motsatta, 
att klienten flyr från sig själv eller talar om sådant i omvärlden utan koppling till 
klienten själv talas om som något som stör bildskapandet och därmed implicit 
även den bildterapeutiska processen.  
 
En annan intervjudeltagare som också pratar om att få fram information om 
klienten är Anna. Nästa citat är hämtat från ett sammanhang i intervjun med 
Anna då jag frågar henne om hon kan ge något exempel på hur hon upplever att 
relationen med klienten utvecklas. Hon svarar då att ”det är klart att det ut-
vecklas på olika sätt men det beror också på vad man kommer med”. Jag ber då 
Anna om hon kan ge något exempel på något speciellt skede när det hände 
någonting mer kritiskt med en relation varpå Anna kommer in på att klientens 
reaktion på ett rambrott ger henne mycket information om klienten.  
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Caroline: eh, ja, men ge något exempel på någon relation, hur den har 
utvecklats kanske? om det fanns några olika faser? eller om 
det fanns något speciellt skede när det hände någonting mer 
kritiskt med en relation? 

Anna:  alltså det, det som kan hända i alla terapier, det är att det blir 
sådana här så kallade rambrott. det känner du till? 

Caroline: nej. 
Anna:  ((c:a 20 rader utel)) 
Caroline: vad är det som händer med relationen när det blir ett 

rambrott? 
Anna: det kan hända att, eh, låt säga, om vi tar det här exemplet 

med skynket, eller att det är slut på någon färg, eller det är 
något annat sådant. att jag har missat någonting. då kan det 
vara så att den här, att klienten blir oerhört besviken, blir 
frustrerad, blir, det är en förtroendekris va, det kan det vara. 
det kan hända jättestora saker på grund av väldigt små 
rambrott. men det som kan vara bra eller intressant med ett 
sådant där rambrott är just att den här reaktionen som 
kommer på rambrottet, om vi nu säger att det är jag som har 
missat någonting va, den kan ju vara, ge jättemycket 
information, och man kan prata om den, och det kan vara ett 
steg att komma vidare, så här lite nästan som ett språng 
ibland va. det blir, det kan handla om att klienten blir arg på 
mig, det kan vara väldigt förbjudet, eller det kan vara 
någonting som han eller hon är van att vara på sin 
omgivning va, det kan se väldigt olika ut, men oftast är det 
så att små små rambrott kan faktiskt leda, leda terapin 
framåt på något sätt, beroende på hur jag tar hand om det då, 
eller vad jag gör med det.  

(Citat nr. 4) 
 
De ord och formuleringar jag använder i mina frågor i det här sammanhanget 
kan föra med sig antagandet att bildterapi involverar utvecklandet av en relation 
mellan bildterapeut och klient samt att speciella skeden med kritiska händelser 
har med denna relations utveckling att göra. Det är i detta sammanhang som 
Anna i citatet ovan pratar om att ”det som kan hända i alla terapier, det är att det 
blir sådana här så kallade rambrott”. Hon säger också att rambrott ”kan vara bra 
eller intressant” eftersom ”reaktionen […] på rambrottet” kan ”ge jättemycket 
information” om klienten. Annas sätt att tala ger på så sätt den bildterapeutiska 
processen innebörden av en process som blottlägger mycket information om 
klienten och bidrar till den diskursiva konstruktionen av denna som en blott-
läggande process. I citatet sammankopplar Anna också rambrottet och reak-
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tionen på rambrottet med att ”komma vidare” och som någonting som ”kan […] 
leda terapin framåt”. Det kan tolkas som att blottläggandet av denna information 
om klienten är eftersträvansvärd.  
 
Blottläggandets redskap 
 
Konstruktionen av den bildterapeutiska processen som en blottläggande process 
blir särskilt tydlig i intervjuerna då jag och intervjudeltagaren samtalar om det 
material som klienten kan använda för att skapa bilder med, klientens bild-
skapande eller klientens färdiga bilder. I intervjuerna pratar intervjudeltagarna 
om dessa företeelser som något som säger terapeuten mycket om klientens sätt 
att vara, indikerar saker om klienten, ger terapeuten idéer om patientens problem 
och personlighet, ger terapeuten viktig information om klienten, ger terapeuten 
möjlighet att se saker i bilderna och som något som lyfter fram patientens 
problematik, positiva sidor och förmågor. Intervjudeltagarnas sätt att tala om 
dessa företeelser framställer dem som redskap för blottläggande som används i 
det bildterapeutiska arbetet för att få fram information om klienten och bidrar på 
så sätt till den diskursiva konstruktionen av den bildterapeutiska processen som 
en blottläggande process.  
 
Ett sådant sätt att tala om klientens val av bildmaterial och klientens bild-
skapande framkommer i intervjun med Anna då vi pratar om det utbud av bild-
material som hon valt att tillhandahålla i sin verksamhet. När jag frågar om 
varför det är viktigt att klienten kan välja mellan olika pappersstorlekar att måla 
på kommer Anna in på att klientens val av bildmaterial säger henne mycket om 
klientens sätt att vara och ha det. Följande citat benämns som 5a då fort-
sättningen på citatet kommer att redovisas under rubriken ”den bildterapeutiska 
processen som ett experimenterande”, då som nummer 5b.  
 

Caroline: varför är det viktigt att ha olika storlekar att välja på? 
Anna: eh, ja, det är ju viktigt för att man ska kunna. det är 

jätteintressant att se i en process om man går från stora 
papper till små eller tvärtom. eller hur man förhåller sig till 
storlek, till exempel. och överhuvudtaget vad man gör med 
materialet. vad är det som. jag hade till exempel en klient 
som bara målade på sådana här små fyrkantiga papper, 
under ganska lång tid, med samma material, jag tror hon 
hade kritor enbart. och för henne, det sa ganska mycket om 
hennes sätt att vara och ha det.  

(Citat nr. 5a) 
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I citatet ger Anna ett exempel på en klient ”som bara målade på […] små 
fyrkantiga papper” enbart med kritor ”under ganska lång tid” och att detta ”sa 
ganska mycket om hennes sätt att vara och ha det”. Annas sätt att tala om 
klientens val av bildmaterial implicerar att klientens val ger henne information 
om klientens ”sätt att vara och ha det”. Klientens val av bildmaterial framställs 
därmed som ett redskap för blottläggande som används i det bildterapeutiska 
arbetet för att få fram information om klienten. I citatet pratar Anna även i mer 
generella termer om att det är viktigt att klienter har olika storlekar på papper att 
välja mellan för att ”det är jätteintressant att se […] hur [klienten] förhåller sig 
till storlek […] och överhuvudtaget vad [klienten] gör med materialet”. Hennes 
sätt att tala framställer då klientens val av material och bildskapande som ett 
redskap för blottläggande som används för att få information om klienten även 
bortom det enskilda fall Anna beskrivit. Sammantaget bidrar därmed Annas sätt 
att tala om klientens val av bildmaterial och bildskapande till den diskursiva 
konstruktionen av den bildterapeutiska processen som en blottläggande process.  
 
Även i intervjun med Christina framkommer ett sådant sätt att tala om patientens 
val av bildmaterial och patientens bildskapande då vi pratar om hur det går till 
vid en terapisession i bildterapi. I detta sammanhang i intervjun kommer 
Christina in på att patientens val av bildmaterial säger henne mycket om 
patienten. Vissa delar av följande citat återfinns även i citat nr 2, men då i en 
annan klippning.  
 

Caroline: mm eh hur går det till när ni har ett möte? vad gör man? hur 
börjar man? 

Christina: mm. dels så, jag har både grupp och individuella kontakter. 
och nu misstänker jag att du menar individuell kontakt?  

Caroline:  mm.  
Christina: mm eh jag gör lite olika ((c:a 67 rader utel)) jag tycker ju 

att, ju mer liksom projektiv kommunikation som kan 
komma till stånd desto bättre, eller ju mer-- 

Caroline: vad innebär projektiv? 
Christina: eh, jag menar att de, eh, kan kanske mer omedvetet än 

medvetet, visa mig, eh, ganska snabbt vad det är som är 
viktigt eller vad som rör sig inom dem. vad det är som är 
områden som de kanske undviker eller vad som är det 
viktiga, som istället belyses och man kommer tillbaka till. 
om jag styr och säger vad de ska göra, då är det mycket 
svårare att se, men att har jag den inställningen och de 
kommer in och allt material står framme, då säger ju 
materialvalet jättemycket. om de som bara väljer blyerts, 
eller någon som väljer jättekladdiga färger, eller vill jobba 
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med lera eller kol, eller, och sedan se vad som händer i 
process med, till exempel materialval, men sedan också hur 
de hanterar det förstås. 

(Citat nr. 6) 
 
I citatet pratar Christina om att ifall ”allt material står framme” när patienten 
kommer in i terapirummet så ”säger ju materialvalet jättemycket”. Christinas 
sätt att tala framställer här patientens val av material som ett redskap som blott-
lägger information om patienten för henne. I citatet pratar Christina även om det 
motsatta, d.v.s. att ”om [hon] styr och säger vad de ska göra”, så har hon 
”mycket svårare att se”, vilket kan tolkas som att det blir svårare för henne att få 
fram information om patienten om hon inte låter patienten välja material på egen 
hand. Detta sätt att tala framställer blottläggandet som en eftersträvansvärd 
process som Christina aktivt försöker befrämja genom att inte styra patientens 
val av bildmaterial. Liksom Anna (se citat nr. 5a) kommer Christina i citatet 
även in på patienternas användning av bildmaterialet när hon beskriver att hon 
ser ”vad som händer i process med, till exempel materialval, men sedan också 
hur de hanterar det förstås”. Detta sätt att tala framställer även patientens bild-
skapande som ett redskap som blottlägger information om patienten.  
 
I en närliggande del av intervjun ger Christina exempel på vad patientens 
materialval kan säga henne. Christina säger då att om hon ”generaliserar jätte-
grovt” så kan patientens val av ”material som inte flyter ut och inte far iväg och 
är okontrollerbart” såsom ”tunna tuschpennor eller blyerts” indikera att 
patienten är ”rädd för att tappa kontrollen” och ”behöver hålla ihop sig”. 
Christina pratar också om att de patienter som är rädda ”för att tappa kontrollen” 
kan vara ”både anorektiker och (xx) asperger, eller någon, en tidig debut av 
någon sorts psykiatrisk sjukdom”. Christinas sätt att tala ger alltså patientens val 
av bildmaterial innebörden av ett val som kan ge henne information om huru-
vida patienten har rädsla för kontrollförlust, vilket i sin tur framställs som tecken 
på olika psykiatriska tillstånd. Patientens val av bildmaterial framställs på så vis 
som ett redskap för blottläggande som används i det bildterapeutiska arbetet för 
att få fram information om patienten och bidrar till den diskursiva konstruk-
tionen av den bildterapeutiska processen som en blottläggande process.  
 
I intervjuerna framställer även intervjudeltagarnas sätt att tala patientens färdiga 
bilder som ett redskap för att blottlägga information om patienten. Det mest 
konkreta exemplet på detta återfinns i intervjun med Christina i samband med att 
vi samtalar om det utbud av material som hennes patienter kan använda för att 
skapa bilder med. Christina pratar då om hur hon med hjälp av bilddiagnostik får 
information om vad hennes patienter har för personlighet, problem och 
bekymmer. 
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Caroline: okej, eh, så du presenterar materialet, och sedan sätter de sig 
ner och målar direkt eller? 

Christina: mm. och det är ju olika lätt att komma igång med det. eh, 
men jag försöker i första hand att de ska, eh, hitta på något 
själva, eh, sedan brukar jag berätta, alltså, jag har ju gått 
sådan här bilddiagnostisk kurs också, det händer ju att man 
använder mig, eller att man ber mig, göra lite mera sådant 
projektivt, alltså hus, träd och person som jag sedan, med 
Ogden, som är den manual som jag använder, sitter och 
faktiskt tittar på tecken hit och dit, fram och tillbaka. och får 
någon sorts då, som man förstås får ta med många nypor 
salt, eh, men någon sorts, eh, idé om vad den här ungdomen 
skulle kunna ha för problem eller personlighet och sådär. 

Caroline: så då säger du till dem rita ett hus! rita en person! rita ett 
träd! 

Christina: hus, träd och person, ja, just det, det är ju instruktionen, en 
person, en av vardera kön, eh, och då är det ju en 
blyertsteckning och då är ju patienten förstås medveten om 
att det är det jag gör ((c:a 17 rader utel)) då är det 
jätteintressant för då, då finns det många alternativ, det är ju 
aldrig så att ett tecken betyder en sak, men det som fortsätter 
att återkomma, när samma tecken, eller samma eh, 
antaganden liksom dyker upp igen, och så har vi ju fångat 
upp mycket olika bekymmer, som ungdomar eller barn har 
haft, 

(Citat nr. 7) 
 
I citatet pratar Christina om att när ”samma tecken” ”fortsätter att återkomma” 
och ”samma […] antaganden liksom dyker upp igen” i patienternas teckningar 
har de ”fångat upp mycket olika bekymmer” som patienterna haft. Hon pratar 
också om att teckningen ger henne en ”idé om vad den här ungdomen skulle 
kunna ha för problem eller personlighet”. Christinas sätt att tala framställer 
patientens teckning som ett redskap som blottlägger patientens problematik och 
personlighet. Christina pratar även om bilddiagnostik som något ”lite mera 
sådant projektivt” och förklarar att det handlar om att instruera patienten att 
teckna ett hus, ett träd och en person av respektive kön och att hon sedan utifrån 
denna teckning, med hjälp av en manual, ”sitter och faktiskt tittar på tecken hit 
och dit, fram och tillbaka”. I ett tidigare citat (se citat nr. 2) pratade Christina om 
projektiv kommunikation och sa då att det handlade om att patienterna ”mer 
omedvetet än medvetet” ska visa henne ”vad det är som är viktigt eller vad som 
rör sig inom dem, vad det är som är områden som de kanske undviker”. Med 
hjälp av detta går det att tolka Christinas användning av ordet projektiv i detta 
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sammanhang som att informationen som blottläggs om patienten i teckningen 
ritats omedvetet av patienten, d.v.s. när patienten ritar ett hus, ett träd och en 
person av respektive kön ritar denne omedvetet in tecken på sina bekymmer, 
problem och sin personlighet i bilden. Sammantaget framställer Christinas sätt 
att tala patientens bild (i detta fall en blyertsteckning) som ett redskap som 
används i det bildterapeutiska arbetet för att blottlägga information om 
patientens svårigheter och individuella egenskaper, information som omedvetet 
ritats in i bilden av patienten. Framställningen av bilden som ett redskap för 
blottläggande i det bildterapeutiska arbetet bidrar till konstruktionen av den bild-
terapeutiska processen som en blottläggande process.  
 
I likhet med Christina pratar även Karin om att hon som terapeut ser saker i 
patientens bilder, vilket hon kommer in på i ett sammanhang i intervjun då jag 
frågar om förutsättningar för genombrott i bildterapi.  
 

Caroline: kan du se någonting som, någon förutsättning för att det här 
genombrottet ska komma?  

Karin: hur menar du då? 
Caroline: att eh någonting måste hända innan för att genombrottet ska 

komma? är det något-- 
Karin:  ja, det är ju att patienten är mogen. alltså man, det är ju som 

man gör en tolkning på en patient eh som inte är mogen att 
ta emot det, då är det ju platt fall. det är precis som en bild, 
kan ju vara fullständigt meningslöst för en patient om den 
inte är i fas att ta emot vad den, vad bilden handlar om på ett 
djupare plan.  

Caroline: så att den eg- inre processen måste stämma överens med-- 
Karin: ja. ja. 
Caroline: okej. 
Karin: jag kan ju också, som terapeut så ser man ju ofta saker i 

bilderna, som eh, tidigare än vad patienterna gör det. 
Caroline: okej. 
Karin: men eh men eh, det tolkar man ju inte då för att patienterna 

ofta inte är i fas själv att ta emot det budskapet (då utan) 
men sedan kan man ju tillexempel någon månad senare när 
man tittar på bilderna igen kunna ta, ta in det, vad det 
handlar om, för då har de kommit dit själva.  

(Citat nr. 8) 
 
I citatet pratar Karin om att hon ofta ser ”saker i bilderna, […], tidigare än vad 
patienterna gör det” och att ”en bild, kan ju vara fullständigt meningslöst för en 
patient om den inte är i fas att ta emot vad den, vad bilden handlar om på ett 
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djupare plan”. Karins sätt att tala kan tolkas som att hon ofta ser den djupare 
innebörden i patientens bilder tidigare än vad patienten gör och att hon på så vis 
får information om patienten via dennes bilder. Detta sätt att tala framställer 
patientens bilder som ett redskap för blottläggande i det bildterapeutiska arbetet. 
I en annan del av intervjun då vi talar om aspekter av bildterapi som gör att 
patienterna mår bättre kommer Karin in på att bilden är ett redskap i samtalet. 
Jag frågar då om bilden har någon annan funktion varpå Karin svarar att bilden 
”den lyfter ju fram, […], det blir ju väldigt konkret många gånger den lyfter 
fram en problematik, men också, alltså positiva sidor hos personen ju eller 
någon slags förmåga”. Även detta sätt att tala framställer bilden som ett redskap 
i det bildterapeutiska arbetet som här blottlägger patientens problematik, 
positiva sidor och förmågor. 
 
Även Annas sätt att tala framställer klientens bild som ett redskap för blott-
läggande i det bildterapeutiska arbetet. I en del av intervjun då jag frågar om 
huruvida tillvägagångssättet i de olika bildterapisessionerna förändras över tid 
ger Anna exempel på en klient ”som målar väldigt väldigt stort och väldigt 
flödigt och väldigt häftiga saker”. Anna säger då att hon känner sig ”märkligt 
likgiltig för de här bilderna” och att ”det säger [henne] någonting, att [hon] inte 
berörs speciellt mycket av de här oerhört färgstarka dramatiska bilderna, som 
handlar om läskiga saker kanske” och att hon då undrar vad det är ”som gör att 
[hon] inte bryr [sig] särskilt mycket” för ”det är en information som är viktig”. 
Annas sätt att tala om att hennes känslor, eller brist på känslor, inför klientens 
bild ”säger [henne] någonting”, att det ger henne ”information som är viktig”, 
framställer klientens bild som ett redskap i det bildterapeutiska arbetet vilket ger 
bildterapeuten information om klienten och konstruerar därmed den bildtera-
peutiska processen som en blottläggande process. 
 

Den bildterapeutiska processen som en experimenterande process 
 
Ett annat sätt att tala om den bildterapeutiska processen är att betona att klienten 
provar på, testar, byter och väljer bland nya, olika och annorlunda: bildmaterial, 
motiv, uttryck och erfarenheter. Detta sätt att tala om den bildterapeutiska 
processen konstruerar denna som en experimenterande process med målet att 
klienten ska luckras upp och finna nya vägar i livet och nya sätt att förhålla sig 
till omvärlden, sina minnen och erfarenheter.  
 
Ett sådant sätt att tala om den bildterapeutiska processen framkommer i följande 
citat från intervjun med Inger när jag frågar om det finns generella steg som 
klienten går igenom i bildterapi. Då pratar Inger om att klientens utveckling syns 
i att klienten vågar experimentera mera i sitt bildskapande och provar andra 
bildmaterial.  
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Caroline: jo, har du upplevt att det finns några generella steg som 
klienterna går igenom i terapin? 

Inger:  ja.  
Caroline:  vad är det för olika steg? eller vad kan det vara? 
Inger:  alltså man kan se, man kan ju prata om det både utifrån bild, 

liksom bildutveckling, att man kan se någon slags 
utveckling i bilderna. 

Caroline: hur utvecklas man där? 
Inger: kanske att man, eh, är friare och vågar prova olika material 

faktiskt, eller uttryck, och att man kan se att någon slags 
integrationsarbete så, tycker jag man kan se. i bilderna. 

((6 turer utel)) 
Caroline: ser du bilden som ett, som ett parallellt språk? 
Inger: mm. det gör jag. 
Caroline: och det är också något de blir bättre och bättre på? 
Inger: mm. ja. eller om man nu kan värdera det, men bilderna, 

alltså det sker någon, det sker en utveckling.  
Caroline: mm. 
Inger: det kan man säga. absolut.  
Caroline: hur blir bildspråket? 
Inger: kanske det blir eh, (bättre), men att det blir, mer nyanserat 

eller, och mer innehållsrikt. det behöver inte betyda att det 
är massor av, eh, det kan, det där kan också vara individuellt 
men. framförallt att man kanske vågar prova olika, alltså 
kan experimentera mera. mm. man blir lekfullare, så, tror 
jag.  

(Citat nr. 9) 
 
I detta citat frågar jag om generella steg som klienten går igenom, vilket kan 
föra med sig antagandet att bildterapi kan delas in i faser eller steg som klienten 
rör sig igenom. Det är i detta sammanhang som Inger pratar om att hon ”kan se 
någon slags utveckling i bilderna”, vilket hon beskriver som att klienten ”är 
friare och vågar prova olika material faktiskt, eller uttryck” och att klienten ”kan 
experimentera mera” och ”blir lekfullare”. Ingers sätt att tala i detta samman-
hang kopplar då samman klientens utveckling med att klienten i det bild-
terapeutiska arbetet använder bildmaterialen friare och provar andra sorters bild-
material och uttryckssätt på ett lekfullt och experimenterande vis. Hennes sätt att 
tala konstruerar på så sätt den bildterapeutiska processen som en experimen-
terande process i vilken klienten provar och testar olika bildmaterial och 
uttryckssätt.  
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I likhet med Inger pratar Anna om att hon kan se klientens faser i behandlingen 
avspeglas i dennes bilder genom att klienten blir mer fri i sina bilder och val av 
bildmaterial. Annas sätt att tala kommer, i likhet med Ingers intervju, upp i ett 
sammanhang i intervjun då jag frågar om huruvida klienterna genomgår några 
generella steg i behandlingen.  
 

Caroline: eh jag undrar om du har upplevt att det finns några generella 
steg som klienterna går igenom när de går i bildterapi? 

Anna: eh, ja (xx xx) 
Caroline: några olika faser? 
Anna:  det är väl säkert. det är inte så stor skillnad från terapier i 

största allmänhet. alltså faser, det, man brukar prata om det 
här med anknytnings och bearbetningsfas och slutfas. ((9 
rader utel)). ungefär som man nu också upplever det i en 
terapiprocess utan bilder då. (xx) samma sätt. fast man kan 
se det, det kan avspeglas i bildprocessen också.  

((4 turer utel)) 
Caroline: hur ser du att klienten rör sig från den här första fasen till 

bearbetningsfasen? 
Anna: eh, dels i sättet att förhålla sig, det är ingen större skillnad 

mot när man, i vanlig terapi, alltså terapi utan bilder. 
Caroline:  ja 
Anna:  men sedan kan man ju också se det i bilderna, att de blir 

mera kanske friare, kanske lite mera utlämnande, kanske, 
om det inte är någonting som har hakat upp sig och sådant 
på något sätt, (så man inte) kommer vidare, då kanske man 
måste försöka fundera över det. men i stort sett så kan man 
tycker jag ganska ofta se när det börjar lossna och man 
börjar kunna kanske börja byta material och våga testa.  

(Citat nr. 10) 
 
Även i detta citat frågar jag alltså om generella steg vilket, som jag tidigare 
nämnt, alltså kan föra med sig antagandet att bildterapi kan delas in i faser eller 
steg som klienten rör sig igenom. Min andra fråga i intervjun kan i sin tur föra 
med sig antagandet att bildterapeuter har förmågan att se när klienten rör sig 
mellan dessa faser eller steg. I detta sammanhang pratar Anna om att hon kan 
”se det i bilderna, att de blir mera kanske friare” och att hon ofta kan ”se när det 
börjar lossna och [klienten] börjar kunna kanske börja byta material och våga 
testa” som svar på min fråga om hur hon ser att klienten rör sig från första fasen 
(här avses anknytningsfasen) till bearbetningsfasen i den bildterapeutiska 
behandlingen. Annas sätt att tala framställer den bildterapeutiska processen som 
en process som avspeglar sig i klientens bilder och en process som involverar att 
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det lossnar för klienten, att klienten börjar byta och testa andra bildmaterial och 
gör friare bilder. Detta sätt att tala konstruerar på så sätt den bildterapeutiska 
processen som en experimenterande process. 
 
Ett liknande sätt att tala framkommer också i intervjun med Christina i vilken 
hon pratar om vikten av patienten ska kunna prova olika bildmaterial och 
uttryckssätt. Detta sätt att tala framkommer i intervjun då jag frågar Christina 
om det utbud av bildmaterial hon tillhandahåller sina patienter med.  
 

Caroline: varför har du valt just de här materialen? eller du har väldigt 
mycket vad jag förstår, det är väldigt olika mellan 
bildterapeuter hur mycket man har verkar det som. 

Christina: ja, alltså, dels är det ju det att man har hela spannet, ibland 
har man småbarn, och ibland har man små tjejer som ska 
hålla på och pyssla, och alltså det är viktigt att ha alla de där 
olika glittergrejer och ja, och som sagt allt det här med textil 
och så, sedan eh, men jag tänker att det är då man ser mer, 
att jag ser mer och att det finns större möjligheter att vara 
kreativ, och hitta nya uttryck och så, eh 

Caroline: så det ska finnas så mycket som möjligt?  
Christina: ja, jag tycker det! om man inte tänker att man jobbar med 

någon som är, alltså det brukar vara så, jag tänker om någon 
är autistisk eller någon som behöver väldigt lite, eller mår 
bättre av väldigt få intryck, så kan man ju tycka att det blir 
mycket att välja på, men, eh, då anpassar man ju det då 
också. dels kan jag ju jobba i ett annat rum, men jag kan ju 
ställa fram bara en sak också, det har ju hänt, det finns, det 
är klart att det finns de som verkligen inte kan välja. då finns 
det ju olika sätt kring det, då måste man inte ha alla 
alternativen, då kan man ju ha, hjälpa till lite grann i det. 
men jag tänker att det är viktigt att kunna välja om det går, 
för att vi är olika, och att man också har en möjlighet att 
hitta olika uttryck och olika material och prova på.  

(Citat nr. 11) 
 

I detta sammanhang i intervjun svarar Christina på min fråga om hennes stora 
utbud av bildmaterial med att det då ”finns större möjligheter [för patienten] att 
vara kreativ, och hitta nya uttryck” och att det ger patienten ”en möjlighet att 
hitta olika uttryck och olika material och prova på”. Christinas sätt att tala före-
faller ge den bildterapeutiska processen innebörden av en kreativ och testande 
process där patienten ska ha möjlighet att kunna välja mellan och prova 
varierande bildmaterial samt upptäcka nya uttryckssätt. Den bildterapeutiska 
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processen konstrueras på så sätt som en experimenterande process som Christina 
genom sitt stora utbud av bildmaterial försöker befrämja. I citatet framkommer 
att det finns patientgrupper som enligt Christina inte klarar av ett sådant 
experimenterande, patienter ”som behöver väldigt lite, eller mår bättre av väldigt 
få intryck”. Med andra ord går det att säga att dessa patientgrupper inte 
inkluderas i denna konstruktion av den bildterapeutiska processen som en 
experimenterande process. Även ett annat sätt att tala om den bildterapeutiska 
processen förekommer i citatet då Christina pratar om att hon ”tänker att det är 
då [hon] ser mer”. Det är ett sätt att tala som konstruerar den bildterapeutiska 
processen som en blottläggande process. I detta citat framkommer alltså två 
olika konstruktioner av den bildterapeutiska processen i samma sammanhang. 
Det visar att konstruktionen av den bildterapeutiska processen som en blott-
läggande process i detta sammanhang inte utesluter konstruktionen av den bild-
terapeutiska processen som en experimenterande process.  
 
I samband med att jag och Anna i intervjun pratar om hur hon kan se att hennes 
klienter rör sig från en anknytningsfas till en bearbetningsfas (se citat nr. 10) 
hänvisar Anna även tillbaka till två fall hon pratat om tidigare i intervjun. Hon 
säger då: ”ja, de här två som jag drog, det är ju sådana här typexempel på hur det 
kan ändra sig när, när det har liksom gått i stå och man inte kommer vidare, då, 
då kan man på något sätt göra något, du vet introducerande någonting”. Jag 
kommer här att redogöra för dessa två fall som Anna hänvisar till, då hennes sätt 
att tala om dessa bidrar till konstruktionen av den bildterapeutiska processen 
som en experimenterande process. Det första fallet Anna hänvisar till fram-
kommer i intervjun i samband med att vi pratar om det utbud av olika pappers-
format som Anna tillhandahåller då hon bedriver bildterapi. Den första delen av 
följande citat återfinns även i citat 5a och citatet har därför fått nummer 5b. I 
detta citat pratar Anna om att det blev betydelsefullt för en klient att testa nya 
bildmaterial och måla något helt annat.   
 

Caroline: varför är det viktigt att ha olika storlekar att välja på? 
Anna: eh, ja, det är ju viktigt för att man ska kunna. det är 

jätteintressant att se i en process om man går från stora 
papper till små eller tvärtom. eller hur man förhåller sig till 
storlek, till exempel. och överhuvudtaget vad man gör med 
materialet. vad är det som, jag hade till exempel en klient 
som bara målade på sådana här små fyrkantiga papper, 
under ganska lång tid, med samma material, jag tror hon 
hade kritor enbart. och för henne, det sa ganska mycket om 
hennes sätt att vara och ha det. och vid något tillfälle sa jag 
kan du, det här var i min gamla lokal, jag hade mycket mera 
grejor, kan du titta dig lite omkring och se vad du ser här! 
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hon hade egentligen inte sett vad som fanns, trots att jag 
hade introducerat som man alltid gör vad som fanns. så för 
henne blev det ganska betydelsefullt att bara våga testa 
något helt nytt, göra något helt annat, och att våga ta ut 
svängarna och måla på stora papper till exempel, med 
sådana här rinnande färger som-- 

(Citat nr. 5b) 
 

En liten stund senare i intervjun, när jag frågar om huruvida tillvägagångssättet 
förändras mellan de olika bildterapisessionerna, återkommer Anna till samma 
fall igen och pratar då om denna klient som någon som var låst till särskilda 
bildmaterial och behövde frigöras och hitta nya vägar i livet.  

 
Caroline: mm. eh. förändras tillvägagångssättet under de olika, alltså 

om man säger under två år, eller gör ni ungefär likadant 
varje gång? 

Anna: det beror på. det beror på vem det är och vilken sorts terapi 
det är. 

Caroline: vill du ge några exempel? eller  
Anna: ja, alltså det som jag gav dig exempel nyss på den här 

kvinnan som började, som var väldigt låst vid, till en viss 
form, ångest, vissa typer av material, det var ju en sådan 
förändring som också handlade rätt mycket om att hon 
behövde, eh, luckras upp på något vis va, och hitta nya 
vägar också i sitt liv. 

(Citat nr. 12a) 
 
I det första av dessa redovisade citat (citat nr. 5b) ger Anna ett exempel på en 
klient som vågade ”testa något helt nytt, göra något helt annat” och vågade ”ta 
ut svängarna och måla på stora papper […] med sådana här rinnande färger”, 
något som enligt Anna blev ”ganska betydelsefullt” för klienten. I citat 12a 
pratar Anna även om att denna klients förändring handlade ”rätt mycket om att 
[klienten] behövde, […], luckras upp […], och hitta nya vägar också i sitt liv”. I 
dessa citat sammanbinder Anna klientens testande av nya och andra sorters bild-
material med en för klienten betydelsefull frigörande förändring som handlar om 
att klienten ska prova nya vägar i livet. Annas sätt att tala om denna klient bidrar 
på så sätt till konstruktionen av den bildterapeutiska processen som en experi-
menterande process. Som jag tidigare nämnt återfinns första delen av citat 5b 
som citat 5a under rubriken ”den bildterapeutiska processen som ett blott-
läggande”. Det visar precis som i citat 11 från intervjun med Christina att dessa 
två diskursiva konstruktioner inte behöver utesluta varandra.  
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Även det andra fallet som Anna hänvisar till framkommer i intervjun i samband 
med att jag frågar om huruvida tillvägagångssättet förändras över de olika bild-
terapisessionerna. Delar av följande citat återfinns alltså även i citat 12a och 
följande citat har därför benämnts 12b. Här beskriver Anna en klient som under 
behandlingens gång gick från att måla väldigt stora, flödiga, häftiga, färgstarka 
och dramatiska bilder till att teckna små blyertsteckningar av verkliga föremål.  

 
Caroline: mm. eh. förändras tillvägagångssättet under de olika, alltså 

om man säger under två år, eller gör ni ungefär likadant 
varje gång? 

Anna: det beror på. det beror på vem det är och vilken sorts terapi 
det är. 

Caroline: vill du ge några exempel? eller  
Anna: ja, ((5rader utel)). sedan kan man ju också, eh, till exempel, 

det kan ju vara så här också, att man kommer till den här 
bildterapin med väldigt stora förväntningar på att man ska 
upptäcka allt möjligt om sig själv via bilderna. om jag ger 
exempel på en kvinna som målar väldigt väldigt stort och 
väldigt flödigt och väldigt häftiga saker. men jag kan känna 
mig märkligt likgiltig för de här bilderna och då är det 
någonting som det, det säger mig någonting, att jag inte 
berörs speciellt mycket av de här oerhört färgstarka 
dramatiska bilderna, som handlar om läskiga saker kanske. 
och då undrar jag vad är det som gör att jag inte bryr mig 
särskilt mycket? för det är en information som är viktig. och 
så fortsätter det här. och då, då kan jag också kanske föreslå 
någonting. kanske hitta något område som inte är så stort 
och dramatiskt utan kanske föreslå vad händer om du skulle 
måla av någonting? vad händer med dig om du skulle måla 
av den här krukan där till exempel? hur blir det? ska vi 
prova? det är ofta någonting som är ganska provocerande. 
nu pratar jag om en speciell klient när det blev så här, och 
det var alltså oerhört jobbigt att börja närma sig verkligheten 
på det här sättet. alltså den yttre verkligheten.  

Caroline: mm.  
Anna: men det, det kan man säga att det slutade med små 

blyertsteckningar där istället. så, så kan det vara.  
(Citat nr. 12b) 

 
I detta citat beskriver Anna en klient som målade ”väldigt stort”, ”väldigt 
flödigt”, ”väldigt häftiga saker” och ”oerhört färgstarka dramatiska” bilder men 
”att det slutade med små blyertsteckningar […] istället”. Annas beskrivning av 
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hur klienten målade i början av behandlingen (stort, flödigt, häftigt, färgstarkt, 
dramatiskt) i förhållande till beskrivningen av hur klienten målade i slutet av 
behandlingen (små blyertsteckningar) framställer sätten att måla som oerhört 
kontrastrika. Detta sätt att tala, tillsammans med att Anna pratar om att hon 
försökte ”hitta något område som inte är så stort och dramatiskt” och att hon 
föreslog för klienten att denne skulle måla av en kruka, kan tolkas som att Anna 
försöker få klienten att testa nya eller annorlunda bildmaterial, motiv och 
uttryck. Det är ett sätt att tala som ger den bildterapeutiska processen innebörden 
av en experimenterande process. Anna pratar även om att det för klienten ”var 
[…] oerhört jobbigt att börja närma sig [den yttre] verkligheten på det här 
sättet”. Det framställer målet med den experimenterande processen som det att 
hitta ett nytt sätt att förhålla sig till omvärlden. I likhet med citat 11 och citat 5b 
återfinns även i citat 12b ett sätt att tala om den bildterapeutiska processen som 
konstruerar denna som en blottläggande process, vilket framkommer då Anna 
pratar om att ”det säger [henne] någonting, att [hon] inte berörs speciellt mycket 
av de här oerhört färgstarka dramatiska bilderna” och att ”det är en information 
som är viktig”. Även här återfinns alltså två olika konstruktioner av den bild-
terapeutiska processen i samma sammanhang och visar att dessa två konstruk-
tioner även i detta sammanhang inte utesluter varandra.    
  
I intervjun med Christina framkommer en konstruktion av den bildterapeutiska 
processen som en experimenterande process, när jag frågar henne om vilka 
komponenter i den bildterapeutiska behandlingen som hon upplever leder till att 
hennes patienter mår bättre. I detta sammanhang kommer Christina in på att 
bildskapandet ger patienten möjlighet att symboliskt kunna experimentera med 
sina erfarenheter.   
 

Caroline: mm, vad är det enligt din upplevelse som får dina klienter 
eller patienter att må bättre av bildterapi? vilka komponenter 
är det som gör att man mår bättre?  

Christina: svår fråga. ehm. jag tänker att de får lite kontroll, ((5 rader 
utel)), och det är någonting som händer med bildterapi, att 
de får någon sorts egen kraft eller egen, att det här som man 
kan göra i bild också, att man kan experimentera med 
verkligheten, man kan tillåta sig att göra sådant som man 
inte kan göra på riktigt för det får fel konsekvenser, så att 
det där tror jag är viktigt att det här, som kan vara lite 
magiskt liksom att man kan få låta fantasin komma i 
närheten av verkligheten liksom, och det här med som är 
inre och yttre liksom att man kan göra bilder av det som är 
inre och samtidigt få ihop det, det som är det här 
gränsområdet och Winnicott och liksom lekområde så, att 
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det både är på blodigt allvar och samtidigt så kan jag själv 
bestämma i den här världen, i den här, vid det här tillfället. 
det tänker jag är viktigt att de får lite kontroll tillbaka, lite, 
mm. ((4 rader utel))  

((3 turer utel)) 
Christina: ja, och så är det någonting med att integrera det här i sig 

liksom och på att, alltså få titta på allt eländet, men att hitta 
till att det finns något slags positivt också och att det där 
tänker jag, mm. men jag tänker att det är tillåtet, att man får 
titta på det allra värsta liksom på ett sätt som, nu tänker jag, 
bland annat, det är sådant här som de nämner i boken, 
liksom, när det gäller övergrepp eller så, att man kan få ha 
ihjäl den där förövaren, alltså hämnden liksom, att man 
symboliskt kan få göra vad man vill, i lera eller med papper, 
eller liksom så. det tänker jag är viktigt!  

Caroline: kan det även handla om att återuppleva händelser? i bilden? 
Christina: att det skulle vara något bra att göra det? ja, om man kan 

ändra på sanningen då, om det inte är så, att man kan till 
exempel ändra så att man själv inte är offer längre. då är det 
klart att det kan, om man kan få, och det är det jag menar att 
man kan göra i bilden, man kan bygga om liksom det man 
varit med om, och man kan bygga om, man kan få ha mer 
kraft och mer att säga till om, än vad man har som 
sjuttonåring, hemma i sin familj eller i samhället, eller 
kriminalvården, på något sätt så kan man själv få bestämma 
hur det ska vara, och det kan ju vara att skriva om historien, 
en svår upplevelse, att få tänka att det inte är så, och att få 
som sagt symboliskt hämnas eller rätta till förhållanden, det 
är ju jätteviktigt! 

(Citat nr. 13) 
 
I detta citat kan den fråga jag ställt till Christina föra med sig antagandet att bild-
terapi är uppbyggd av en rad komponenter, varav vissa får patienten att må 
bättre. Som en del av Christinas svar på denna fråga pratar hon om ”det här som 
[patienten] kan göra i bild också, att [patienten] kan experimentera med verklig-
heten, [patienten] kan tillåta sig att göra sådant som [patienten] inte kan göra på 
riktigt” som något hon tror är viktigt. Christina pratar också om att patienten 
”kan få ha ihjäl den där förövaren, alltså hämnden liksom, att [patienten] sym-
boliskt kan få göra vad [patienten] vill, i lera eller med papper” och att patienten 
får ”som sagt symboliskt hämnas”. Christinas sätt att tala framställer den bild-
terapeutiska processen som en process som involverar att patienten, genom bild-
skapandet, på ett symboliskt sätt kan experimentera med sina minnen och 
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erfarenheter, i betydelsen att de kan prova och testa att göra saker med dessa i 
sina bilder och som de inte skulle kunna göra i verkligheten. I citatet kopplar 
Christina ihop detta experimenterande med att patienten kan ”ändra på sann-
ingen”, ”ändra så att [patienten] själv inte är offer längre”, ”bygga om liksom 
det [patienten] varit med om”, ”skriva om historien”, ”rätta till förhållanden” 
och ”hitta till att det finns något slags positivt också”. Det framställer målet med 
experimenterandet som att patienten ska ändra sin syn på och sitt förhållnings-
sätt till sina erfarenheter. Sammantaget ger därför Christinas sätt att tala den 
bildterapeutiska processen innebörden av en experimenterande process där 
patienten i lera och papper kan experimentera med det de varit med om eller 
blivit utsatta för, med målet att de ska ändra sin syn på sina erfarenheter samt 
hitta ett nytt sätt att förhålla sig till dem. 
 

Den bildterapeutiska processen som en reflekterande process 
 
Ett tredje sätt att tala om den bildterapeutiska processen är att framhålla vikten 
av att klienten funderar, reflekterar, kopplar ihop, drar slutsatser och betraktar 
sig själv utifrån. Detta sätt att tala om den bildterapeutiska processen konstruerar 
denna som en reflekterande process i vilken klienten reflekterar över bilderna, 
sig själv, det denne går igenom och sin behandling, med målet att klienten ska 
kunna förstå, acceptera och förändra sin nuvarande livssituation.  
 
I intervjun med Anna framkommer ett sådant sätt att tala om den bildtera-
peutiska processen i samband med att jag frågar om hur en bildterapisession 
inleds. Anna berättar då om att det finns perioder i den bildterapeutiska behand-
lingen då klienten inte målar utan istället behöver fundera över sina bilder.  
 

Caroline: ehm mm. eh, de här vanliga, de som inte är första gången 
då, hur börjar man en terapisession? 

Anna: de gångerna som inte är första, alltså man brukar ju träffas 
några gånger för att bestämma sig för om man ska fortsätta 
och sedan är det också väldigt olika! alltså jag, om man har 
sökt bildterapi, då brukar jag ändå se till att det blir någon 
typ av målning eller skapande, så man kommer in i det. 
annars, det är ganska vanligt att man pratar mycket och så 
hinner man inte måla. så där är jag rätt så styrande då i 
början. sedan kan det vara så att man har perioder när det 
inte målas eller görs någonting alls eller då kanske man, 
man kanske behöver prata eller titta på bilder och fundera 
över dem och så. 

(Citat nr. 14)  
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I citatet pratar Anna om perioder i den bildterapeutiska behandlingen då ”det 
inte målas eller görs någonting alls”, perioder då klienten ”behöver prata eller 
titta på bilder och fundera över dem och så”. Annas sätt att tala ger då den bild-
terapeutiska processen innebörden av en process som involverar att klienten har 
behov av att prata, titta och fundera över sina bilder. Det är ett sätt att tala som 
konstruerar den bildterapeutiska processen som en reflekterande process, där 
klienten behöver betrakta och ägna sig åt att tänka över sina bilder. Detta sätt att 
tala återkommer även en stund senare i intervjun då Anna pratar om olika typer 
eller sorter av bildterapi. Anna nämner att en sorts bildterapi är ”mera insikts-
betonad terapi” och i samband med detta frågar jag Anna om hur olika sorter av 
bildterapi går till och vad de handlar om. Anna svarar då att insiktsbetonad bild-
terapi handlar om att klienten ska hitta saker att fundera över.  
 

Caroline: hur går det till med den som inte är insiktsbetonad terapi? är 
det den som är mera den kreativa då? 

Anna: ja, som kanske då behöver mera jagstöd. alltså du, det, vet 
du vad det är? 

Caroline: du får gärna lov att förklara. 
Anna:  alltså om det är någon som mera har valt bildterapi för att 

det är viktigt att till exempel stärka självförtroendet, att 
kanske jobba med sådant som handlar om att, eh, vad ska 
jag säga? att hitta någon slags rutin eller kontinuitet, klara 
av att komma varje gång till en sådan här situation, göra 
någonting varje gång. kanske känna att jag åstadkommer 
någonting här som någon annan tar hand om och bryr sig 
om va, det är, så kan det också vara. ((6rader utel)). 

((6 turer utel)) 
Caroline: och i det andra handlar det mer om att hitta insikt? 
Anna: ja, precis. hitta saker som man kan fundera över, och vad 

handlar det här om och vad-- 
Caroline: och kanske jobba vidare med det? 
Anna: precis, just det! 

(Citat nr. 15) 
 

I citatet svarar Anna på min fråga om huruvida insiktsbetonad terapi handlar om 
att hitta insikt med orden: ”ja, precis. hitta saker som [klienten] kan fundera 
över”. Hennes sätt att tala ger då den bildterapeutiska processen innebörden av 
en process som handlar om att klienten funderar över saker. I sitt svar säger 
Anna även: ”och vad handlar det här om”. Det kan tolkas som att den bildtera-
peutiska processen handlar om att ställa reflekterande frågor. Sammantaget ger 
Annas sätt att tala i detta citat på så sätt den bildterapeutiska processen inne-
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börden av en reflekterande process, en process där klienten funderar över saker 
och i vilken det ställs reflekterande frågor. 
 
Ett annat exempel på detta sätt att tala om den bildterapeutiska processen fram-
kommer i intervjun med Karin i ett sammanhang i intervjun då jag frågar henne 
om vad hon gör under tiden som hennes patient målar. Karin kommer då in på 
vad som händer efter det att patienten målat klart. Hon beskriver hur hon då 
sätter sig tillsammans med sin patient framför bilden så att patienten får reflek-
tera över sin bild. 
 

Caroline: tittar du då på hur patienten målar? 
Karin: jaja. sitter och tittar på patienten. och då ser man ju 

kroppsspråket och vad som händer och så.  
Caroline: tittar du på, spelar det någon roll för dig hur bilden kommer 

till?  
Karin: nej 
Caroline: var man börjar i bilden till exempel? 
Karin: alltså sedan kan man ju prata om det.  
Caroline:  mm 
Karin: det spelar ju inte någon roll utifrån att någonting är rätt eller 

fel.  
Caroline: nej precis men jag tänker om det är någonting-- 
Karin: men det är någonting som man sedan kan när vi pratar om 

bilden sedan. för sedan sätter vi oss framför bilden ju, 
tillsammans och, och patienten får reflektera och berätta 
själv, och jag kan komma med mina infall och kommentarer 
och egna associationer och också tolkningar så småningom 
då ju.  

(Citat nr. 16) 
 
I citatet pratar Karin om att hon och patienten sätter sig ”framför bilden ju, 
tillsammans och, och patienten får reflektera och berätta själv”. Hennes sätt att 
tala ger då den bildterapeutiska processen innebörden av en process som 
involverar att patienten reflekterar över sina bilder och konstruerar på så sätt den 
bildterapeutiska processen som en reflekterande process.  
 
I likhet med Anna och Karin pratar Christina också om att patienterna reflekterar 
och funderar över sina bilder. Christina pratar även om att patienterna gör 
mycket kopplingar och drar slutsatser. Detta sätt att tala framkommer i intervjun 
när jag frågar Christina om huruvida hon ser generella steg som hennes patienter 
går igenom i den bildterapeutiska behandlingen.  
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Caroline: jag träffar lite olika bildterapeuter, vissa har ju under en 
väldigt lång period, du har ju lite mer kortare vad jag förstår, 
mer diagnostiskt, men ser du några generella steg som, som 
patienterna eller klienterna går igenom i terapin? 

Christina: det beror helt på diagnos eller symtombild liksom vad de är 
här för. de som jag har jobbat längre med kan ju ha en 
psykossjukdom där de, det beror på vad de är i för fas av sin 
sjukdom, som gör vad jag ser i bilderna också, men sedan 
finns det ju de som är på väg ut som är rätt friska när jag 
slutar jobba och då är det kanske tydligare, dels blir det 
tydligare hur de blir mer aktiva och delaktiga i det som vi 
gör, att det är mycket jag som leder och styr i början och 
frågar och så och att de mer och mer själva berättar om och 
själva kan dra slutsatser och så där. det är ju, det ser man ju 
om man jobbar längre med någon som, som mår ganska bra. 
på de här kortare tiderna, alltså det som man för det mesta 
ser, om det är sådana som, om det är patienter som, som det 
här blir ett språk för och som det är ganska nytt för då 
händer det jättemycket för att de i början är så osäkra. och 
det är ju underbart att se hur de snabbare och snabbare 
kommer in i målandet och kommer till fasen där de vill 
berätta och prata om det för det mesta, så att det, att de 
liksom blir vana i kläderna och då hittar ju vi, med alla 
patienter så hittar man ju, vi ett sätt att kommunicera och ett 
sätt att jobba, och ett sätt att lägga upp varje session, så att, 
och där kan man ju se, tycker jag, att de liksom använder 
tiden mer effektivt både till att måla och skapa och 
reflektera, fundera kring bilderna, och gör mycket 
kopplingar och sådär. det är ju jättespännande att se hur de 
kan själva lära sig att se sina bilder på ett nytt sätt liksom.  

(Citat nr. 17) 
 

I citatet pratar Christina om att hos de patienter för vilka bildskapandet blir ett 
språk, så kan hon för det mesta se ”att de liksom använder tiden mer effektivt 
[…] till att […] reflektera, fundera kring bilderna, och gör mycket kopplingar 
och sådär”. I citatet pratar Christina även om de patienter ”som är rätt friska när 
[hon] slutar jobba” med dem och hur det då blir ”tydligare hur de […] mer och 
mer […] själva kan dra slutsatser och så där”. Hennes sätt att tala ger då den 
bildterapeutiska processen innebörden av en process som involverar att 
patienten reflekterar, funderar, gör kopplingar och drar slutsatser. Detta sätt att 
tala konstruerar därmed den bildterapeutiska processen som en reflekterande 
process. Christina pratar också om patientens reflekterande, funderande och det 
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att göra kopplingar som något som innebär att patienten ”använder tiden mer 
effektivt”. Det kan tolkas som att patienten bättre tillgodogör sig den bild-
terapeutiska behandlingen när denne begrundar sina bilder och upptäcker 
förbindelser mellan dem och bidrar ytterligare till att bygga upp den bild-
terapeutiska processen som en reflekterande process. Även i en annan del av 
intervjun med Christina framställs den bildterapeutiska processen som en reflek-
terande process. När jag ber Christina beskriva en bra relation mellan henne och 
en patient kommer hon in på att en bra relation innebär att patienten vågar ställa 
frågor till henne om det de går igenom. 
 

Caroline: mm. vill du beskriva hur en bra relation mellan dig och en 
klient ser ut? eller patient? 

Christina: mm. ja, men det är väl allt det där som sagt att de, alltså 
förstås om de vågar lita på mig, att det i sådana fall betyder 
att de kan liksom ställa frågor som de går och bär på, att de 
kan prova dem på mig, ((16 rader utel)). 

Caroline: när du sa att våga fråga, eller våga prova frågor på dig, är 
det då en tolkning de gör av sin bild eller sitt problem? 

Christina: nej, det behöver det inte vara. det kan ju vara så, det kan 
komma från bilden, men det gör det ju inte alltid. 

Caroline: vad var det för frågor du tänkte på? 
Christina: ja, men det kan ju vara sådant här som att vara annorlunda, 

alltså är det, varför drömmer jag så här konstigt? alltså 
sådant som de går och tänker, eller varför, hur de under en 
depression, hur de kan fastna i, eller varför är det normalt, 
och varför är, varför orkar jag inte? alltså det som är 
symtom som man kanske har hört förklarat eller inte, men 
att försöka förstå vad det är som gör, vad det är som är del 
av, det tillstånd de är i, antingen tillfälligt eller mer 
permanent, men att lära sig att förstå om det man går 
igenom så att man både kan acceptera det som är men också 
att ändra på det som går att ändra på. att våga fråga varför 
det är så här, varför tänker jag så här? vad kan det här vara 
för någonting? och det kan ju komma antingen ur en bild 
eller av att det är någon som står ut med de här frågorna 
liksom och inte kommer skratta åt det, eller som tycker om 
mig ändå eller, det är väl det ultimata liksom att det, att det 
är okej med alla mina konstigheter.  

(Citat nr. 18) 
 
I detta citat beskriver Christina en bra relation som en relation där patienten 
”kan liksom ställa frågor som [patienten] går och bär på, att [patienten] kan 
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prova dem på [henne]”. När jag ber henne beskriva vad det är för frågor hon 
menar så svarar Christina att det är frågor som handlar om ”sådant som 
[patienten] går och tänker” och sådant som handlar om ”att våga fråga varför det 
är så här, varför tänker [patienten] så här, vad kan det här vara för någonting”. 
Christina beskriver också att frågorna handlar om ”det tillstånd [patienterna] är i, 
antingen tillfälligt eller mer permanent”, och det ”[patienterna] går igenom”. 
Christinas sätt att tala kan tolkas som att hon beskriver en god relation som 
liktydig med en relation där patienten vågar ställa självreflekterande frågor om 
den situation denne är i eller det som patienten går igenom. Detta sätt att tala ger 
den bildterapeutiska processen innebörden av en reflekterande process där 
patienterna funderar över det de går igenom och ställer självreflekterande frågor. 
I citatet kommer Christina även in på vad som är syftet med dessa själv-
reflekterande frågor då hon pratar om att patienten ska ”försöka förstå vad det är 
som gör, vad det är som är del av, det tillstånd [patienten] är i, antingen tillfälligt 
eller mer permanent, […] att lära sig att förstå om det [patienten] går igenom så 
att [patienten] både kan acceptera det som är men också att ändra på det som går 
att ändra på”. Detta sätt att tala konstruerar målet med den reflekterande 
processen som att patienten ska få förståelse och acceptans för sin nuvarande 
situation och få bättre förmåga att kunna förändra delar av denna.  
 
I intervjun med Inger framkommer en konstruktion av den bildterapeutiska 
processen som en reflekterande process i ett sammanhang då Inger beskriver hur 
hon i sin bildterapeutiska verksamhet arbetar med både deltagare och personal i 
ett socialt projekt där de ”kan behöva titta på sig själva i ett större samman-
hang”. Inger beskriver att ”så har det blivit så att de använder mig där, så 
använder vi bild och skulptur och collage och allt möjligt för att, de gör det för 
att förstå sig själva och sin situation, hitta nya vägar”. Hennes sätt att tala ger då 
den bildterapeutiska processen innebörden av en process som involverar att 
klienterna betraktar sig själva i ett större sammanhang och bidrar därmed till 
konstruktionen av denna som en reflekterande process. Ingers sätt att tala 
framställer också målet med den reflekterande processen som att klientens 
förståelse för sig själv och sin nuvarande livssituation ska öka samt att klienten 
ska upptäcka nya möjligheter att ta sig vidare.  
 
Den diskursiva konstruktionen som en reflekterande process framkommer även i 
ett annat sammanhang i intervjun med Inger i vilket hon beskriver för mig varför 
hon tror att bildterapi fungerar. Detta beskriver hon utifrån en modell om den 
kreativa processen som hon ritar upp på ett papper. Modellen utgörs av en 
trekant med fem nivåer. Längst ner i basen ritar Inger den sensomotoriska nivån, 
sedan en nivå med affekter och känslor, som följs av en gestalt- och formnivå, 
en nivå av tankar och sist på toppen en nivå med ord. På papperet ritar Inger 
något som kan beskrivas som en mycket tät sinuskurva, som går upp och ner 
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mellan nivåerna i modellen. I början av följande citat frågar jag därför, med 
anledning av denna kurva, om hon menar att tanken med bildterapi är att 
klienten ska röra sig uppåt och neråt mellan de fem nivåerna. Det är i detta 
sammanhang som Inger kommer in på att bildterapi ger klienten möjlighet att 
öva sig i att få distans till och betrakta bilden och sig själv med ett utifrån-
perspektiv. 
 

Caroline: så tanken är att terapin ska vara att man går upp och ner? 
Inger: nej, det behöver man inte göra, men man kan utgå, alltså jag 

gjorde upp och ner som mer för att visa att jag tror att de här 
nivåerna behöver, eller för att jag menar att man behöver ha 
flöde mellan dem. det kanske är så att det ser ut så ((ritar på 
papper)) ((skratt)) jag vet inte. men det här är mest, det är 
liksom en bild för att förklara-- 

Caroline:  men det är inte tanken att det bara-- 
Inger: nej! 
Caroline: att det bara ska vara åt ett håll? 
Inger: nej nej nej! 
Caroline: utan det ska hela tiden röra sig åt (xx xx)? 
Inger: nej, nej nej nej, det kan gå åt olika håll, mm. precis! jag tror 

också att här ((pekar på modellen på papperet)) här så är 
man, man pratar om att man kan gå in och ur processer, så 
att man kan vara liksom mitt i sitt skapande och i en bild 
och liksom bortom allt annat, men sedan behöver man ju 
också kunna backa och titta på den och distansera sig till 
den och sig själv. titta på sig själv utifrån. det är det, tror jag, 
att man kan träna på jättemycket just med bildterapi. att man 
kan lätt, man kan gå in och ut ur liksom processen, och in 
och ut ur sig själv, man kan liksom, mm. 

Caroline: är det det som krävs för att man ska kunna må bättre? 
Inger: ja, det tror jag är bra, att man både kan betrakta sig själv 

utifrån och vara fullständigt närvarande, eller fullständigt till 
hundra procent i någonting.  

(Citat nr. 19) 
 

I citatet pratar Inger om att klienten behöver ”backa […] och distansera sig till 
[bilden] och sig själv” och att ”det är det […] [klienten] kan träna på jättemycket 
just med bildterapi” att klienten lätt ”kan gå […] ut ur liksom processen, och 
[…] ut ur sig själv”. Inger säger också att klienten behöver ”titta på [bilden]” 
och ”titta på sig själv utifrån” samt att hon tror att det är bra att klienten ”kan 
betrakta sig själv utifrån”. I citatet väver Inger samman det att klienten i den 
bildterapeutiska behandlingen backar, distanserar sig från och betraktar bilden 
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med att klienten distanserar sig från och går ut ur sig själv samt betraktar sig 
själv utifrån. Ingers sätt att tala kan tolkas som att hon framställer möjligheten 
att i bildterapi ta några steg tillbaka och titta på sin bild från ett större avstånd 
som något som ger klienten möjlighet att också betrakta sig själv från ett större 
avstånd, d.v.s. med ett utifrånperspektiv. Ingers sätt att tala ger då den bild-
terapeutiska processen innebörden av en reflekterande process i vilken klienten 
betraktar sig själv med ett utifrånperspektiv.  
 
Reflekterandets redskap 
 
I flera av de sammanhang i intervjuerna då intervjudeltagarnas sätt att tala fram-
ställer den bildterapeutiska processen som en reflekterande process har klientens 
bild en central roll för reflekterandet. I tidigare redovisade citat pratar intervju-
deltagarna om bilden: som något som bildterapeut och patient sätter sig framför 
så att patienten kan reflektera och berätta om (se citat nr. 16); som något som 
patienterna vill berätta om, prata om, reflektera och fundera kring (se citat nr. 
17); och som något som man kan backa ifrån, titta på och distansera sig till (se 
citat nr. 19). Intervjudeltagarnas sätt att tala om bilden i dessa citat framställer 
bilden som ett redskap för reflekterande som används i den bildterapeutiska 
behandlingen för att klienten ska kunna betrakta och reflektera över sig själv 
med ett utifrånperspektiv. I dessa citat pratar intervjudeltagarna om reflek-
terande över en enskild bild i taget. Det finns dock sammanhang i intervjuerna 
då intervjudeltagarna istället pratar om hur de tillsammans med klienten tittar 
tillbaka på och går igenom antingen flera bilder som klienten gjort under en viss 
period, eller samtliga bilder som gjorts under hela den bildterapeutiska behand-
lingen. I dessa sammanhang pratar intervjudeltagarna om denna samling av 
klientens bilder som något som används i den bildterapeutiska behandlingen för 
att ge klienten möjlighet att reflektera över sin egen utveckling, förändring eller 
terapiprocess. Intervjudeltagarnas sätt att tala i dessa delar av intervjuerna fram-
ställer då också denna samling av bilder som ett redskap för reflekterande i den 
bildterapeutiska behandlingen och bidrar på så sätt till den diskursiva konstruk-
tionen av den bildterapeutiska processen som en reflekterande process. Ett 
exempel på ett sådant sammanhang återfinns i ett tidigare redovisat citat från 
Anna (se citat nr. 14) i vilket hon pratar om perioder i den bildterapeutiska 
behandlingen då klienten inte målar under terapisessionerna utan istället behöver 
betrakta, prata om och reflektera över sina bilder.  
 
Anna återvänder till att prata om användandet av en samling bilder lite senare i 
intervjun när jag frågar henne om hur det går till när hon och hennes klient 
pratar om den bild som klienten målat under föregående bildterapisession. Anna 
säger då att de brukar titta på flera bilder som har gjorts under en period och att 
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det är mer intressant än att titta på en enda bild. Hon pratar också om att det är 
många bilder som ger en process. 
 

Caroline: hur går det till sedan nästa gång när ni pratar om bilden, vad 
är det, är det klienten som får prata om bilden först eller? 

Anna: ja, det är det alltid. det är klienten som ska upptäcka 
någonting i bilderna, om det är den typen av terapi. det 
behöver det, det kanske inte är den sortens terapi, men om 
det är det, mera insiktsbetonad terapi, då handlar det ju om 
det, och sedan kan jag fråga om saker, som eh också kanske 
fäster någon uppmärksamhet på något eller koppla ihop. du 
vet det är ju inte bara en bild, det är ju många bilder som ger 
en process. 

Caroline: mm. 
Anna: så att man brukar med jämna mellanrum titta på bilder som 

har gjorts under en period. då det är egentligen det som är 
mer intressant än en enda bild.  

(Citat nr. 20) 
 

I citatet pratar Anna om att ”det är […] många bilder som ger en process” och 
beskriver hur hon tillsammans med sin klient ”med jämna mellanrum” ”brukar 
[…] titta på bilder som har gjorts under en period” och att ”det är […] mer 
intressant än en enda bild”. Annas sätt att tala framställer en samling av bilder 
som mer intressant att arbeta med i den bildterapeutiska behandlingen än en 
enskild bild, då en samling bilder, till skillnad från en enskild bild, kan tillhanda-
hålla en process. I citatet kopplar Anna också samman detta avtryck av en 
process med att hon kan ”fråga om saker”, fästa ”uppmärksamhet på något” eller 
”koppla ihop”. Sammankopplingen kan tolkas som att samlingen av bilder, och 
därmed avtrycket av en process, ger henne möjlighet att uppmärksamma och 
koppla ihop saker mellan klientens olika bilder. Detta sätt att tala konstruerar 
samlingen av bilder som ett redskap som möjliggör reflekterande i den bildtera-
peutiska behandlingen och bidrar till den diskursiva konstruktionen av den bild-
terapeutiska processen som en reflekterande process. Även lite senare i intervjun 
med Anna framkommer ett liknande sätt att tala om bilderna när jag frågar 
henne om vad som får klienterna att må bättre av bildterapi. Anna svarar då att 
processen lämnar ett avtryck i bilderna och att patienten mår bättre av att 
bilderna finns kvar så att hon och patienten kan gå tillbaka till dem, betrakta 
dem och koppla ihop saker i dem.  
 

Caroline: ja. eh, vad är det enligt din upplevelse som får klienterna att 
må bättre av bildterapi? 
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Anna: eh, ja, alltså. att bilden finns kvar. det är någonting, det är 
något med att processen har ett avtryck. men, man tar hand 
om på ett väldigt konkret sätt, det patienten kommer med. 
alltså att jag förvarar bilderna, att jag bryr mig om dem, att, 
det är ett väldigt handfast sätt att härbärgera. och det tror jag 
är väldigt verksamt på något vis i alla sorters, eh, även om, 
vad man nu har för personlighet eller problematik så är, det 
är en viktig sak. och att det finns kvar, man kan gå tillbaka 
och titta, man kan koppla ihop, man kan, eh, bekräfta som 
jag sa förut. det är någonting som man har med sig väldigt 
påtagligt från terapin när man slutar, eh, ja. 

(Citat nr. 21) 
 
I citatet svarar Anna på min fråga om vad som får klienterna att må bättre, med 
att ”bilden finns kvar” och att ”det är något med att processen har ett avtryck” 
samt ”att det finns kvar, man kan gå tillbaka och titta, man kan koppla ihop”. 
Annas sätt att tala framställer bilderna som något som finns kvar och som något 
som tillhandahåller ett avtryck av processen. Hennes sätt att tala kan tolkas som 
att en samling av patientens bilder möjliggör för henne och patienten att till-
sammans titta tillbaka på processen och koppla ihop saker mellan patientens 
olika bilder. Detta sätt att tala framställer en samling bilder som ett redskap för 
reflekterande i den bildterapeutiska behandlingen och bidrar till den diskursiva 
konstruktionen av den bildterapeutiska processen som en reflekterande process.  
 
Även i ett sammanhang från intervjun med Christina framställs patientens 
samlade bilder som ett redskap för reflekterande. Detta sätt att tala om bilderna 
framkommer i intervjun då jag frågar Christina om vad som är viktigt att tänka 
på när hon ska avsluta en relation till en patient. Då pratar Christina om att 
avslut innebär att tillsammans med patienten gå igenom bilder och fundera över 
dem. 

 
Caroline: ja. okej. vad tycker du är viktigt att tänka på när man ska 

avsluta en relation? 
Christina: ja, jag tycker att det avslutet måste vara, liksom, om det går, 

optimalt är ju att det är förutsägbart, eller att man, att båda 
är överens om att man vet hur många gånger man har på sig, 
jag tycker för att avsluta så måste man ha minst tre gånger, 
tycker jag ((4 rader utel)). och då är det ju, mycket det som 
är avslut med mig är ju att faktiskt gå igenom bilder och att i 
den där genomgången försöka tillsammans se någon sorts 
process kanske och se någon sorts utveckling och kanske 
dela in bilderna på olika sätt och fundera på vad de har stått 

59 

 



för och vad de skulle kunna, mm. vilka som har blivit 
viktiga och varför, och en del som kanske varit väldigt 
laddade och som inte längre är det, och vad kan det bero på? 
alltså om man har lång tid på sig att verkligen titta på. jag 
har jobbat med patienter där man har, jag nämnde någon 
som jobbade här i ett och ett halvt år, vi hade ju över hundra 
bilder som var uppsatta på väggen, alltså det, vi, det tog ju 
många många många gånger att gå igenom alla bilder, 

(Citat nr. 22) 
 

Christina pratar här om att ”det som är avslut med [henne] är ju att faktiskt gå 
igenom bilder och att […] dela in bilderna på olika sätt och fundera på vad de 
har stått för och […] vilka som har blivit viktiga och varför” och vad det beror 
på att ”en del som kanske varit väldigt laddade […] inte längre är det”. Hon 
berättar också om ett avslut med en patient som gått i behandling hos henne i 1,5 
år och hur de då hade ”över hundra bilder som var uppsatta på väggen” och hur 
det tog ”många gånger att gå igenom alla bilder”. Christina beskriver alltså hur 
den bildterapeutiska behandlingen avslutas med en genomgång i vilken hon till-
sammans med patienten går igenom, om inte alla så de flesta av, de bilder som 
patienten gjort under hela behandlingen. Denna genomgång beskrivs handla om 
att patienten ska reflektera över de bilder denne gjort under sin behandling. 
Christinas sätt att tala framställer på så vis denna samling av patientens bilder 
som ett redskap för reflekterande i betydelsen att de möjliggör för Christina och 
hennes patient att tillsammans reflektera över patientens behandling. I citatet 
pratar Christina även om ”att i den där genomgången försöka tillsammans se 
någon sorts process kanske och se någon sorts utveckling”. Det framställer målet 
med reflekterandet som att patienten ska kunna se sin egen process och 
utveckling. Christinas sätt att tala i detta citat bidrar på så vis till den diskursiva 
konstruktionen av den bildterapeutiska processen som en reflekterande process.  
 
I ett liknande sammanhang som Christinas, d.v.s. i samband med att jag ställer 
frågor om avslutandet av relationen mellan bildterapeut och klient, så kommer 
även Inger in på att hon avslutar med hjälp av bilder.  
 

Caroline: vad är viktigt i avslutandet av en relation? 
Inger: ja, det kan nog vara olika för olika terapeuter. och olika 

klienter. men det är ju, alltså, det kan ju vara så, det kan vara 
ganska olika, men jag hade en klient nu där (xx), vi hade 
planerat att hon skulle fortsätta, så tittade vi tillbaka på 
hennes bilder. så gör vi ofta, att man tittar på bilderna 

Caroline: hur ofta gör ni det? 
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Inger: det är lite olika, ibland tätare, och ibland mer bestämda 
intervall, det kan vara olika. men vi skulle träffas igen efter 
jul och titta tillbaka på alla hennes bilder, hon hade gått ett 
år då. och, eh, då, alltså det var så uppenbart när vi tittade på 
bilderna att hon hade liksom kommit dit hon ville, och då 
så, jag, alltså men när hon kom så var min, tänkte jag att nu 
ska vi liksom börja en ny termin här tillsammans och hon, 
det blev sådär så vi bara tittade på varandra och sa att men 
det här är ju färdigt! men det har jag inte varit med om på 
det sättet någon gång. att det var, liksom så. 

Caroline: att det går så fort menar du eller? 
Inger: ja. 
((28 turer utel)) 
Caroline: alltså jag tänker hur, om man ska använda en metafor, hur 

knyter man ihop påsen? 
Inger: mm. man kan ju, man kan säga det och man kan också titta 

tillbaka då på liksom vad, eller hjälpa klienten att titta 
tillbaka på vad hon eller han har, vad som har hänt, och då 
är bilderna till jättegod hjälp, för de är ju liksom en 
dokumentation kan man säga av processen. 

((9 turer utel)) 
Inger: ((5 ord utel)). nu, jag glömde bort, bilden är till väldig hjälp. 

till exempel vid avslutningar och vid börj- eller hela vägen 
så att. jag när jag, jo, då, med hjälp av bilderna så avslutar 
man. sedan kan man ju också se i bilderna också att det 
börjar, att det, att man kan se om man tittar på dem, då kan 
man, man kan se utveckling och att det är dags, man kan 
visa det. jo, så gör jag. jag själv måste tänka efter ((skratt)) 

Caroline: ((skratt)) 
Inger: jo, det är klart, så är det! 
Caroline: mm. 
Inger: så bilderna är ju en termometer som sagt på, på processen, 

en typ av förändringsarbete. mm. 
(Citat nr. 23) 

 
I citatet pratar Inger om att hon och en klient tittade ”tillbaka på [klientens] 
bilder” och tillägger då att ”så gör vi ofta, att man tittar på bilderna”. Hon 
beskriver hur detta betraktande av klientens bilder gjorde det uppenbart för dem 
att klienten ”kommit dit [klienten] ville” och att behandlingen var färdig. Inger 
talar på så sätt om klientens samling av bilder som något som gav Inger och 
hennes klient möjlighet att reflektera över behandlingen och upptäcka att 
klienten uppnått sina uppsatta mål, vilket framställer samlingen av bilder som ett 
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redskap för reflekterande. Inger säger också i citatet att hon avslutar terapin 
”med hjälp av bilderna”, att hon med hjälp av dem kan visa och ”se utveckling” 
och ”hjälpa klienten att titta tillbaka på […] vad som har hänt” eftersom bilderna 
är ”en dokumentation […] av processen” och ”en termometer […] på […] en typ 
av förändringsarbete”. Inger beskriver alltså hur hon använder en samling av 
klientens bilder i avslutandet av behandlingen då de möjliggör för Inger att visa 
klienten dennes utveckling, process och förändring. Denna samling av bilder ger 
alltså terapeuten och klienten möjlighet att reflektera över klientens behandling 
och framställs på så vis som ett redskap för reflekterande. Ingers sätt att tala 
bidrar på så vis till den diskursiva konstruktionen av den bildterapeutiska 
processen som en reflekterande process.  
 

Diskussion 
 

Resultatdiskussion 
 
Syftet med denna studie är att utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv och 
ett diskursanalytiskt teoretiskt ramverk visa på några av de sätt att tala om och 
förstå den bildterapeutiska processen som finns tillgängliga för och används av 
bildterapeuter samt beskriva hur dessa sätt att tala kan påverka bildterapeuter i 
det bildterapeutiska arbete de bedriver. Jag har i mitt resultat lyft fram tre olika 
distinkta sätt som de intervjuade bildterapeuterna talar om den bildterapeutiska 
processen och därmed presenterat tre olika diskursiva konstruktioner av denna. 
Dessa tre diskursiva konstruktioner framställer den bildterapeutiska processen 
som en blottläggande process, som en experimenterande process och som en 
reflekterande process. 
 
Den diskursiva konstruktionen av den bildterapeutiska processen som en blott-
läggande process ger den innebörden av en sökande och letande process i vilken 
information om klienten tillgängliggörs. Information om klienten som efter-
strävas handlar bland annat om klientens inre psykiska strukturer, dennes bete-
ende och personlighet samt förmågor och psykiska svårigheter. I de samman-
hang då den bildterapeutiska processen konstrueras som en blottläggande 
process lyfts klientens val av bildmaterial, klientens bildskapande och klientens 
bild fram som avslöjande redskap som framförallt ger bildterapeuten mycket 
information om klienten.  
 
Den diskursiva konstruktionen av den bildterapeutiska processen som en 
experimenterande process ger istället processen innebörden av en kreativ, lekfull 
och testande process i vilken klienten, genom bildskapandet, testar och provar 
på saker som för denne är olikt, annorlunda eller nytt. Denna diskursiva 
konstruktion framställer målet med den bildterapeutiska processen som att 
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klienten ska frigöra sig från sina invanda mönster och hitta nya och alternativa 
sätt att förhålla sig till sina minnen, erfarenheter och sin omvärld. I de samman-
hang i intervjuerna då intervjudeltagarnas tal konstruerar den bildterapeutiska 
processen som en experimenterande process lyfts klientens bildskapande fram 
som en central plats för detta experimenterande, i vilken klienten kan välja 
mellan och prova nya eller olika bildmaterial, motiv och uttryck.  
 
Den diskursiva konstruktionen av den bildterapeutiska processen som en reflek-
terande process ger istället processen innebörden av en betraktande, funderande, 
sammankopplande och konkluderande process, i vilken klienten reflekterar över 
bilderna, sig själv, det denne går igenom och sin behandling. Målet för detta 
reflekterande framställs som att klienten ska förstå och acceptera sitt nuvarande 
tillstånd, få en bättre förmåga att förändra sådant som går att förändra och kunna 
se sin egen process och utveckling. I de sammanhang då den bildterapeutiska 
processen konstrueras som en reflekterande process framställs klientens bilder 
som ett dokumenterande och avbildande redskap, vilket ger beständiga avtryck 
som klienten kan betrakta och reflektera över med ett utifrånperspektiv. I 
samband med denna diskursiva konstruktion framställs också en samling av 
klientens bilder som ett redskap som ger klienten möjlighet att återvända till och 
reflektera över större delar av behandlingen eller behandlingen i sin helhet och 
hjälper därmed klienten att upptäcka sin egen process, förändring eller 
utveckling. 
 
Enligt det diskursanalytiska teoretiska ramverk som denna studie utgår ifrån, 
strävar varje enskild diskurs som verkar kring ett objekt efter att framställa detta 
objekt på ett särskilt sätt (Burr, 2003). Med detta som utgångspunkt går det att 
dra slutsatsen att de tre olika versionerna av objektet ”den bildterapeutiska 
processen”, som jag funnit i mina intervjudeltagares tal, producerats av tre olika 
diskurser. Dessa tre diskurser producerar samtidigt olika subjekt genom att de 
för med sig subjektspositioner (jmf. Willig, 2008). Subjektspositioner befrämjar 
respektive försvårar vad en människa utifrån en sådan position kan säga, göra, 
tänka, känna och uppleva. Under förutsättning att de diskursiva konstruktioner 
som lyfts fram i denna studies resultat även används i den bildterapeutiska 
praktiken, kan bildterapeut eller klient komma att ta upp eller positioneras i 
deras medföljande subjektspositioner. På så sätt kan dessa diskursiva konstruk-
tioner av den bildterapeutiska processen som en blottläggande, experimen-
terande respektive reflekterande process få konsekvenser för bildterapeuter och 
deras klienter i den bildterapeutiska praktiken. Med utgångspunkt i denna 
studies resultat och de tre sista stegen i Willigs (2008) analysmodell kommer jag 
här att skissera hur dessa konsekvenser skulle kunna se ut.  
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Diskursen som konstruerar den bildterapeutiska processen som en blottläggande 
process skulle kunna tänkas positionera bildterapeuten som en detektiv. En 
subjektsposition som detektiv kan tänkas ge bildterapeuten positionen av den 
som anlitas för att lösa gåtan om orsakerna till klientens psykiska ohälsa och 
knyter den bildterapeutiska processen närmare bildterapeuten. Diskursen kan 
även tänkas positionera klienten som en assistent som bistår terapeutens 
detektivarbete genom att omedvetet eller medvetet ge terapeuten information om 
sig själv och därmed hjälpa terapeuten att lösa gåtan. Subjektspositionerna som 
detektiv respektive assistent kan tänkas ge bildterapeuten tolkningsföreträde till 
att definiera orsakerna till klientens psykiska ohälsa och försvagar därmed 
klientens möjligheter att själv definiera dessa. Det är möjligt att en bildterapeut 
som upptar en subjektsposition som detektiv uppmanas av denna diskurs att 
aktivt söka efter och samla på sig ledtrådar om klienten genom att dels ställa 
undersökande frågor, dels observera, leta efter och tolka innebörden av icke-
verbala ledtrådar i klientens bildskapande, kroppsspråk och beteende. Denna 
diskurs kan också tänkas begränsa för en bildterapeut som upptar en sådan 
position att styra eller säga åt klienten vad denne ska prata om eller göra under 
en bildterapisession, eftersom detta skulle kunna försämra detektivens möjlig-
heter att hitta ledtrådar om klienten. För den som positioneras som detektiv inom 
denna konstruktion av den bildterapeutiska processen som en blottläggande 
process kan det vara möjligt att känna sig nyfiken, närvarande och insiktsfull, 
men kanske också distraherad, otålig eller oförmögen beroende på hur väl 
detektivarbetet går.  
 
Diskursen som konstruerar den bildterapeutiska processen som en experimen-
terande process skulle istället kunna tänkas positionera bildterapeuten som en 
mecenat som möjliggör och gynnar klientens experimenterande. En sådan 
diskurs kan tänkas positionera klienten som ett kreativt subjekt som står i 
centrum för den bildterapeutiska processen. Subjektspositionerna som mecenat 
respektive kreativt subjekt kan tänkas positionera bildterapeut och klient som 
något åtskilda och frikopplade från varandra. Det är möjligt att en bildterapeut 
som upptar en subjektsposition som mecenat uppmanas av denna diskurs att 
skapa goda förutsättningar för denna kreativa, lekfulla och testande process 
genom att tillhandahålla och introducera klienten till ett stort utbud av bild-
material. I de fall då klientens experimenterande av någon anledning inte 
kommer igång eller avstannar, är det också möjligt att diskursen skulle uppmana 
mecenaten att ingripa och bryta klientens invanda mönster eller upprepande, 
exempelvis genom att ge klienten ett tema att måla på eller föreslå andra bild-
material och motiv. Diskursen skulle också kunna tänkas begränsa en bild-
terapeut som upptar en sådan position att distrahera klienten eller komma med 
värderande kommentarer under dennes bildskapande, då detta skulle kunna 
hindra klientens experimenterande. För den som positioneras som mecenat inom 
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denna konstruktion av den bildterapeutiska processen kan det vara möjligt att 
känna sig varsam, följsam, uppmuntrande och avvaktande men också otålig, 
frustrerad och uppgiven, beroende på hur väl klientens experimenterande 
fungerar.  
 
Slutligen skulle diskursen som konstruerar den bildterapeutiska processen som 
en reflekterande process kunna tänkas positionera bildterapeuten som en mentor 
som assisterar och vägleder klienten till och i reflekterandet. Diskursen kan även 
tänkas positionera klienten som en adept och knyter därmed den bildterapeutiska 
processen närmare klienten. Subjektspositionerna som mentor respektive adept 
kan tänkas positionera bildterapeut och klient som följeslagande samarbets-
partners. Det är möjligt att en bildterapeut som upptar en subjektsposition som 
mentor uppmanas av denna diskurs att involvera både sig själv och klienten i ett 
betraktande och funderande över klientens bilder, men också att stödja och 
vägleda klienten i reflekterandet genom att uppmärksamma, fråga om och 
sammankoppla saker i eller mellan bilder samt dela med sig av sina tankar och 
föreställningar om bilden. Diskursen skulle också kunna tänkas begränsa en 
bildterapeut som upptar en sådan position att antingen komma med egna slut-
satser och färdiga svar eller att för tidigt eller för ofta framföra egna tolkningar 
av bildernas innehåll, då detta skulle kunna hindra klientens reflekterande 
utveckling. För den som positioneras som mentor inom denna konstruktion av 
den bildterapeutiska processen kan det vara möjligt att känna sig involverad, 
uppmärksam och kunnig men kanske också i otakt, avvisad och bortkommen 
beroende på hur väl samarbetet med klienten fungerar och hur väl dennes 
reflekterande utveckling fortskrider. 
 
Resultatets relation till tidigare forskning  
 
Av de studier om bildterapi som jag redovisat i denna studies avsnitt om tidigare 
forskning är det studierna av Nissimov-Nahum (2009), Ball (2002) och 
Torstenson (2005), vilka rör bildterapeuter och deras upplevelser av den bild-
terapeutiska processen, som ligger närmast min studie. Trots likheterna vad 
gäller undersökningsområde och typ av analysmaterial skiljer sig dock dessa 
studier från min i att de utgår från andra vetenskapsteoretiska antaganden och 
därför lyfter fram andra aspekter av och drar andra slutsatser av sina respektive 
material. På grund av detta är det svårt att jämföra denna studies resultat med 
deras forskning, men eftersom några enstaka aspekter ur studierna av Ball 
(2002) och Torstenson (2005) tangerar mitt resultat kommer dessa att lyftas 
fram.  
  
I mitt resultat har jag redogjort för hur intervjudeltagarnas sätt att tala, i de 
sammanhang i intervjuerna då den bildterapeutiska processen konstrueras som 
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en reflekterande process, framställer klientens samling av bilder som ett 
dokumenterande och avbildande redskap som ger ett bestående avtryck. 
Klientens samling av bilder framställs då som ett redskap som ger klienten 
möjlighet att återvända till och reflektera över delar av eller hela behandlingen 
och som hjälper klienten att urskilja sin egen process, förändring eller ut-
veckling. Denna framställning av bilden som åtföljer den diskursiva konstruk-
tionen av den bildterapeutiska processen som en reflekterande process bär lik-
heter med ett tema som Torstenson (2005) återfunnit i bildterapeuters erfaren-
heter av hur läkandet sker i behandling av klienter som genomgått emotionellt 
eller psykologiskt trauma. Torstenson (2005) redogör för ett tema han kallar 
”erfarenhetskartor av självet” (eng. ”maps of experience of the self”), vilket 
handlar om bildterapeuternas erfarenheter av att bildens läkande förmåga ligger i 
dess möjlighet att visuellt visa klienten dennes erfarenheter och känsla av själv 
(eng. ”sense of self”) som en karta eller tidslinje, vilken klienten kan betrakta 
och integrera i sitt själv. Torstenson (2005) skriver att bildterapeuternas erfaren-
heter är att klientens betraktande av sina verk vid olika tidpunkter i behand-
lingen kan hjälpa klienten att konkret se hur dennes bilder och inre upplevelser 
förändrats eller utvecklats över tid och att denna patientgrupp gagnats av att ha 
tillgång till sådana här påtagliga bevis av den bildterapeutiska processen.  
 
Likheterna mellan resultatet i min studie och Torstensons (2005) tema ligger i 
att vi båda kommit fram till att bilden omtalas som en konkret och kvarstående 
avbild eller dokumentation som möjliggör för klienten att blicka tillbaka på sin 
behandling och då ger klienten möjlighet att se sin förändring eller utveckling. 
Våra resultat skiljer sig dock åt i det att Torstenson (2005) är intresserad av vad 
dessa bildterapeuters erfarenheter av bilden kan säga oss om den bildtera-
peutiska behandlingens läkande komponenter, medan jag i denna studie riktar 
mitt intresse mot hur de sätt som bildterapeuter talar om sina erfarenheter av 
bilden säger något om de diskursiva konstruktioner som finns tillgängliga i den 
bildterapeutiska praktiken och hur de kan påverka bildterapeuters sätt att tänka 
om och förstå den bildterapeutiska processen.  
 
Även en aspekt i Balls (2002) studie tangerar denna framställning av bilden som 
ett redskap som ger beständiga avtryck som klienten kan återvända till och 
reflektera över. Ball (2002) fann att bildmaterialen, bildskapandet och bilderna 
var en viktig del av alla bildterapisessioner som hon observerade i sin studie, 
men att dessa hade olika funktioner i sessionerna, vilket författaren menar 
berodde på vad bildterapeuten och klienten gjorde i sessionen och vad deras 
samspel var inriktat på. Ball (2002) observerade att bildmaterialen först 
användes av klienten (som hade en svår emotionell störning) för att agera ut 
traumatiska erfarenheter och menar att klientens behov och impulser då fick 
fysiska uttryck genom dessa. De verk som skapades i dessa bildterapisessioner 
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(det var inte alltid en målad bild) uppfattades av författaren som fragmentariska 
och tilltrasslade. Då samspelet mellan bildterapeut och klient ändrade inriktning 
började de delta i skapandet tillsammans och skapandet användes då istället till 
att gestalta och begripliggöra klientens upplevelser och känslor. De verk som 
skapades under dessa sessioner (oftast bilder) kunde då istället fungera som en 
länk mellan klienten och hennes själv och mellan klienten och hennes bild-
terapeut. Då speglade verken något annat än klientens ögonblickliga behov och 
impulser, vilket gjorde att de fick en mer varaktig karaktär och manade klienten 
till reflektion. När verken fick en mer varaktig karaktär blev det också möjligt 
för klienten att kunna återvända till dem senare i behandlingen och då kunna 
granska och ifrågasätta dem samt utveckla nya föreställningar och sätt att se på 
sig själv.  
 
Likheterna mellan Balls (2002) resultat och resultatet i min studie ligger alltså i 
att klientens bild eller verk uppfattas kunna ha en gestaltande och bestående 
funktion som uppfattas hjälpa klienten genom att möjliggöra för denne att åter-
vända till sina bilder och reflektera över sig själv. Våra resultat skiljer sig dock 
åt i det att Ball (2002) bl.a. är intresserad av att utforska på vilket sätt som och 
hur bildmaterialens, bildskapandets och bildernas funktion förändras under för-
loppet av en bildterapeutisk behandling, medan jag i denna studie riktat mitt 
intresse mot vilka sätt att framställa, och därmed också sätt att tänka om och 
förstå bildmaterialens, bildskapandets och bildernas funktion, som uppkommer i 
bildterapeuters tal om den bildterapeutiska praktiken.   
 
En annan beröringspunkt mellan mitt och Torstensons (2005) resultat är mellan 
det jag presenterar som den diskursiva konstruktionen av den bildterapeutiska 
processen som en blottläggande process och ett tema i Torstensons (2005) 
resultat som han kallar ”tillgängliggöra och begripliggöra traumatiska minnen” 
(eng. ”accessing and understanding traumatic memories”). I detta tema, som 
framkom i de intervjuade bildterapeuternas erfarenheter av läkandet, uppfattades 
bildskapandet (eng. ”art”) kunna tillgängliggöra klientens minnen och genom att 
ge klienten möjlighet att uttrycka minnena även synliggöra dem. Torstenson 
(2005) för fram att bildterapeuterna upplevde att det var läkande för klienten att 
på detta sätt kunna förmedla sina traumatiska minnen.  
 
Torstensons (2005) tema bär likheter med den diskursiva konstruktionen av den 
bildterapeutiska processen som en blottläggande process på så vis att både 
konstruktionen och temat framhäver tillgängliggörandet och synliggörandet av 
information om klienten som en viktig del av den bildterapeutiska behandlingen 
samt lyfter fram bildskapandet som ett redskap för detta skeende. Torstenson 
(2005) nämner dock även begripliggörandet av minnena som en komponent i 
detta tema, något som inte framkom i mina intervjuer och skiljer sig därför på 
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detta sätt från konstruktionen av den bildterapeutiska processen som en blott-
läggande process. Torstensons (2005) slutsatser av detta skiljer sig också från 
mina då han, som jag tidigare nämnt, är intresserad av att kartlägga den bildtera-
peutiska behandlingens läkande komponenter för klienter som genomgått 
trauma, till skillnad från mitt fokus på att beskriva tillgängliga sätt att tala om 
den bildterapeutiska processen.  
 
I jämförelse med tidigare forskning blir det tydligt att min studie bidrar med ett 
nytt perspektiv på den bildterapeutiska processen. Studien visar hur applicer-
andet av andra teoretiska ramverk på detta forskningsområde bidrar till att 
uppmärksamma nya aspekter av bildterapeutisk behandling och deras betydelse 
för sådan behandling (jmf. liknande resonemang i Philips & Holmqvist, 2008a). 
Genom att undersöka hur bildterapeuter talar om den bildterapeutiska processen 
har jag kartlagt och beskrivit tre olika konstruktioner av denna process som finns 
tillgängliga i deras diskursiva kulturer. Jag har också beskrivit hur dessa 
konstruktioner kan tänkas positionera bildterapeut och klient i förhållande till 
varandra och de handlingar och känslor som positionerna kan tänkas begränsa 
respektive möjliggöra för dem, givet att konstruktionerna används i den bildtera-
peutiska praktiken. På detta sätt har studien bidragit till att uppmärksamma och 
tydliggöra diskursers betydelse för och inflytande på den bildterapeutiska 
praktiken. Denna studies design begränsar dock möjligheten att dra slutsatser 
om vilka diskursiva konstruktioner och subjektspositioner som faktiskt används, 
respektive upptas, av bildterapeut och klient i den bildterapeutiska praktiken. 
Studien kan endast visa på några av de konstruktioner av processen som används 
av bildterapeuter i en intervjusituation och att det därför även är möjligt att de 
används i den bildterapeutiska praktiken. Det gör det intressant att i framtida 
studier undersöka om dessa olika sätt att tala om den bildterapeutiska processen 
även går att observera i bildterapisessioner och på vilket sätt även icke-språkliga 
praktiker i sessionerna bidrar till och återskapar dessa. Det kan också vara 
intressant att närmare studera huruvida och på vilket sätt dessa diskursiva 
konstruktioner motsäger varandra och vad det får för följder för de som 
använder dem. Slutligen är det utifrån ett Foucault-inspirerat diskursanalytiskt 
perspektiv intressant att i framtida studier lyfta blicken från den bildterapeutiska 
behandlingens rum och studera vilka större diskurser i vårt samhälle som gör det 
möjligt att tala, tänka om och förstå den bildterapeutiska processen på dessa 
olika vis.  
 

Metoddiskussion 
 
Denna studies resultat har formats av en rad premisser och faktorer, varav 
studiens socialkonstruktionistiska perspektiv och diskursanalytiska teoretiska 
ramverk (se ”teoretiska utgångspunkter”) haft störst påverkan. Som jag tidigare 
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redovisat och problematiserat (se ”metod”) har också studiens forskningsdesign, 
d.v.s. valet att samla in och analysera tal som producerats i en intervjusituation 
med ett urval av bildterapeuter, fört med sig begränsningar och bidragit till 
resultatets utformning. Nedan redogör jag för några av de val som gjordes under 
genomförandet av denna studie och diskuterar dess betydelse för studiens 
resultat.   
 
Resultatet i denna studie bygger på analys av intervjuer med ett urval av bild-
terapeuter. Det är därmed viktigt att vara medveten om att resultatet har 
påverkats av de diskursiva kulturer som just dessa bildterapeuter för närvarande 
är en del av och de diskursiva resurser som dessa kulturer ger dem tillgång till. 
Vad som utmärker dessa diskursiva kulturer är svårt att klarlägga, men några 
aspekter av dem kan vara intressanta att beakta. Intervjudeltagarna har antingen 
genomgått någon form av psykodynamisk utbildning eller utbildning som vilar 
på psykodynamisk grund. I denna aspekt var de därför en relativt homogen 
grupp. Det kan ha påverkat resultatet genom att intervjudeltagarna kan ha använt 
diskursiva resurser från psykodynamisk teoribildning i större utsträckning och 
därmed gett dessa en mer framträdande plats i materialet. Intervjudeltagarna var 
däremot en mer heterogen grupp i fråga om grundyrke, form av bildterapeutisk 
utbildning, antal yrkesverksamma år, vilken form av verksamhet de arbetade 
inom och geografisk hemvist. Det gör det sannolikt att intervjudeltagarna som 
grupp haft tillgång till en mångfald av diskursiva resurser och att detta också 
avspeglats i mitt material. Urvalet är trots detta begränsat och det är möjligt att 
ett större urval hade gett ett rikare omfång av diskursiva resurser i mitt material 
och bidragit till att fler diskursiva konstruktioner av den bildterapeutiska 
processen kunnat beskrivas och synliggöras.  
 
Även de val jag gjort under insamlandet av mitt analysmaterial har påverkat 
denna studies resultat. Dessa val inkluderar utformningen av informationsbrevet 
och intervjuguiden, hur jag formulerade mig i den första kontakten med intervju-
deltagarna och mitt sätt att genomföra intervjuerna. Här kommer jag dock att 
begränsa mig till att diskutera intervjuguidens betydelse för analysmaterialet då 
den sannolikt haft störst inverkan av dessa. Två aspekter i utformandet av 
intervjuguiden kan vara intressanta att beröra. För det första har analysmaterialet 
påverkats av vad jag har valt att fråga om. Jag valde att göra en lång intervju-
guide med många frågor för att kunna täcka många aspekter av den bild-
terapeutiska praktiken. Intervjuguiden innefattar i stora drag frågor om praktiska 
aspekter av den bildterapeutiska behandlingen, klientens förändring under 
behandlingen, vad som hjälper i behandlingen, terapeutens roll och om rela-
tionen mellan bildterapeut och klient. Det gav mig ett rikt och omfattande 
material med en mångfald av diskursiva resurser som intervjudeltagarna använt 
när de talat om flera olika delar och aspekter av den bildterapeutiska praktiken. 
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Som med alla intervjuguider så för den dock också med sig begränsningar. 
Exempelvis kan det finnas andra diskursiva resurser tillgängliga i intervju-
deltagarnas diskursiva kulturer som de använder först när andra delar, aspekter 
eller former av bildterapeutisk praktik kommer på tal.  
 
Den andra aspekten i utformandet av intervjuguiden som påverkat mitt analys-
material är hur jag valt att formulera frågorna i intervjuguiden. Som jag tidigare 
behandlat (se ”insamlingsmetod”) så kan frågorna i en intervjuguide föra med 
sig vetenskapspsykologiskt språkbruk och en rad uttalade och outtalade 
perspektiv och antaganden (Potter & Hepburn, 2005). Sådana perspektiv och 
antaganden kan vara svåra att fastställa, men det går att notera att jag i 
utformandet av intervjufrågorna t.ex. har använt begrepp och ord som ”generella 
steg”, ”genombrott” och ”hjälpande komponenter”. Dessa är att betrakta som 
diskursiva resurser som jag fört med mig till intervjusituationen och kan därmed 
ha påverkat vilka diskursiva resurser från sina respektive diskursiva kulturer 
som intervjudeltagarna tillgrep för att besvara frågorna. På grund av detta har 
jag varit noga med att i resultatet redovisa i vilket sammanhang som olika sätt 
att tala framkommer och i de fall jag använt vad jag anser vara vetenskaps-
psykologiskt språkbruk även resonerat kring vilka antaganden som detta 
språkbruk kan ha fört med sig.  
 
Som jag tidigare nämnt så ledde valet av en lång intervjuguide till ett rikt och 
omfattande analysmaterial som täckte flera aspekter av den bildterapeutiska 
praktiken. Under transkriberandet av ljudupptagningen från intervjuerna blev det 
dock tydligt för mig att det insamlade materialet var väldigt omfattande. Jag tog 
då beslutet att bygga denna studies resultat på fyra av studiens elva genomförda 
intervjuer för att göra analysprocessen hanterbar, även om det hade varit önsk-
värt att analysera allt det material som jag samlat in. I efterhand har jag insett att 
det hade varit bättre att genomföra och transkribera några intervjuer i taget så att 
det hade funnits utrymme att göra denna avvägning under insamlingens gång. 
Beslutet att begränsa mig till fyra intervjuer har dock möjliggjort att jag kunnat 
genomföra och presentera en mer djupgående och detaljerad analys med större 
teoretiskt djup.  
 

Slutsatser 
 
Med hänsyn taget till ovannämnda begränsningar och dess betydelse för 
resultatet, har denna studie icke desto mindre bidragit med ett nytt och annor-
lunda perspektiv på bildterapeutisk behandling och öppnat för ett nytt sätt att 
betrakta, begreppsliggöra och forska om denna. Genom intervjuer med ett urval 
av bildterapeuter har jag visat på tre olika distinkta sätt att tala om och förstå den 
bildterapeutiska processen. Den diskursiva konstruktionen av den bildtera-
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peutiska processen som en blottläggande process framställer denna som en 
letande och sökande process, som sätter tillgängliggörandet av information om 
klienten i fokus och lyfter fram klientens val av bildmaterial, bildskapande och 
bilder som avslöjande redskap. Den diskursiva konstruktionen av den bild-
terapeutiska processen som en experimenterande process framställer istället 
processen som en kreativ och testande process, där klientens provande av nya 
och annorlunda saker sätts i fokus och lyfter fram bildskapandet som en plats för 
kreativt experimenterande. Slutligen framställer den diskursiva konstruktionen 
av den bildterapeutiska processen som en reflekterande process denna som en 
betraktande och funderande process, som sätter klientens reflekterande i fokus 
och lyfter fram bilderna som beständiga, dokumenterande och avbildande 
redskap. Studien öppnar upp för ny forskning som fortsätter utforska diskursers 
olika yttringar, både språkliga och icke-språkliga i bildterapeutisk praktik och de 
större diskurser som verkar i vårt samhälle som gör det möjligt att tala om och 
förstå den bildterapeutiska processen som en blottläggande, experimenterande 
eller reflekterande process.  
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Bilaga 1 – informationsbrev 
 

 

 

Hej! 
 
Mitt namn är Caroline Hansson och jag är student på Institutionen för 
beteendevetenskap och lärande vid Linköpings universitet. Under läsåret 
xxxx/xxxx skriver jag min C-uppsats i psykologi som kommer att handla om 
bildterapeuters upplevelser av bildterapiarbetet. Jag kommer att intervjua ett 
antal bildterapeuter och min förhoppning är att du ska vilja delta i min studie.  
 
Intervjun kommer att bestå av öppna frågor angående dina upplevelser av ditt 
arbete och jag beräknar att det kommer ta cirka 1-1½ timme. Om du önskar så 
görs intervjun vid din arbetsplats. Intervjun kommer att spelas in på band för att 
möjliggöra analys av det transkriberade materialet. Inspelningen kommer att 
förstöras efter uppsatsens framläggande och materialet kommer endast användas 
till min uppsats. Du som deltagare garanteras anonymitet.  
 
Uppsatsen kommer att läggas fram vid Institutionen för beteendevetenskap och 
lärande och en kopia på uppsatsen kommer att skickas till dig om du önskar att 
ta del av denna. Uppsatsen är offentlig och kommer att arkiveras vid Linköpings 
humanistiska och samhällsvetenskapliga universitetsbibliotek. Det är frivilligt 
att delta i intervjun och du har valet att avbryta ditt deltagande före, efter eller 
under intervjun.  
 
Om du har några frågor är du välkommen att kontakta mig eller min handledare. 
Jag kommer att kontakta dig inom ett par veckor för att höra om du är 
intresserad av att delta i min studie. 
 
Med vänlig hälsning 
Caroline Hansson, xxx-xxx xx xx 
Email: xxxxxxxx@student.liu.se 
 
Handledare: Gisela Eckert, xxx-xx xx xx   
Email: xxxxxxxxxxxxx@liu.se 

  

Institutionen för beteendevetenskap och lärande 
581 83 Linköping 013-28 10 00 
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Bilaga 2 - intervjuguide 
 
Bakgrund till intervjun:  
Jag håller alltså på att skriva en C-uppsats i psykologi om bildterapeuters 
upplevelser av deras arbete. Jag kommer spela in intervjun så att jag kan 
transkribera intervjun och analysera den. Det är bättre än att anteckna allt, så får 
jag mer tid att fokusera på dina svar. Jag kommer förstöra banden när min 
uppsats är klar, och du kommer vara helt anonym i min uppsats. Har du några 
frågor innan vi börjar?  
 
Variabler 
Vad har du för utbildning? 
Hur länge har du jobbat som bildterapeut? 
Typ av praktik. Egen firma, anställd? Privat, offentlig sektor? 
 
Processen 
Jag tänkte vi kunde börja med att du kunde berätta för mig hur det går till att gå i 
bildterapi hos dig, så har jag några stödjande frågor på vägen. Det första jag 
skulle vilja veta är hur man kommer i kontakt med dig som bildterapeut. 
 
Kontakt 
Hur kommer klienten i kontakt med dig? Remiss? Tar kontakt på egen hand? 
 
Första mötet 
Hur går det till när klienten kommer hit? Finns det ett väntrum? Hur länge får 
klienten sitta där? Var hänger klienten sin jacka? Kommer du och hämtar 
klienten? 
 
Terapi 
Hur börjas första mötet? Ser det annorlunda ut från de andra? Börjar man med 
att prata? Göra avslappning? Finns det ett tema för varje möte? När börjar man 
måla? Hur går sessionen till? Vad gör klienten och vad gör du? Vad gör du när 
klienten målar? Vad pågår i ditt huvud när klienten målar? Hur tänker du då? 
Pratar ni om bilden? Hur pratar man om bilden? När pratar man om bilden? 
Vem börjar? Vem tolkar? (Vill du ge några avkodade exempel?) Hur avslutar 
man? Hur bestäms när man ska träffas igen?  
 
Målandet 
Var målar man i rummet? Vilka material används? Varför dessa? Vem 
bestämmer vilka material som ska användas? Vad målar man på? Vad är det för 
material man målar på och varför detta? Storlek på papper/material, vem 
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bestämmer? Varför denna storlek? När är det dags att sluta måla? Vem avgör 
detta? Målar man på olika saker under samma session?  
 
Allmänt 
Ser de olika sessionerna för en och samma klient olika ut? Är t.ex. första eller 
sista mötet annorlunda? Förändras något i tillvägagångssättet på vägen? Hur 
många gånger träffar man klienten? Hur vet man hur många gånger som är bra? 
Hur avslutas terapin? 
 
Generella frågor:  
Har du upplevt att det finns några generella steg som dina klienter går igenom i 
ert terapiarbete? 
 
Upplever du att det sker några konkreta genombrott/specifika händelser där man 
kan se en klar förbättring snabbt? 
 
Vad är det enligt din upplevelse som får klienterna att må bättre av bildterapi? 
(Vilka komponenter bidrar till en förbättring hos klienten?) (Hur upplever du att 
det hjälper dem?) 
 
Vad tror du det är som gör att dina klienter mår bättre av detta?  
(Varför mår de bättre av detta?) 
 
Vilka människor tror du blir bäst hjälpta av bildterapi? 
 
Hur tänker du kring om det finns några förutsättningar för att kunna gå i 
bildterapi? 
 
Har du upplevt fall där bildterapi fungerat mindre bra och har du funderat kring 
vad detta kan bero på? 
 
Hur ser du på din roll som terapeut i ditt arbete med bildterapi?   
(Hur är din roll i terapin?) (Hur förhåller du dig till din klient?) 
 
Berätta om hur och när din relation till din klient börjar? 
 
Upplever du att du har olika relationer med olika klienter?  
(Vad är det som skiljer dem åt?) (Vad tror du detta kan bero på?) 
 
Hur upplever du att relationen utvecklas? I vilket skede sker detta? 
(Utvecklas relationerna åt samma eller olika håll?) 
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Kan du beskriva hur en bra relation mellan dig och en klient ser ut?  
(Vad är det som gör den bra?) 
 
Har du någon gång haft en dålig relation till en klient? 
(Vad tror du det berodde/beror på?) 
 
Vad tänker du kring vad som krävs för att kunna utveckla en bra relation till sin 
klient?  
(Vad krävs från dig? ) (Vad krävs från klientens sida?) 
 
Hur tänker du kring avslutandet av er relation? 
(Vad anser du är viktigt att tänka på då?)  
 
Avrunda 
Är det något du tänkt på under intervjun som du önskar tillägga? 
Finns det någon aspekt av det här jag inte tagit upp? 
Har du några frågor? 
Skulle du vilja att jag skickade en kopia på uppsatsen till dig när den är klar? 
Adress? 
 
Tack så mycket för att du ville ställa upp på det här! 
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Bilaga 3 – transkriptionsnyckel 
 
Nedanstående symboler används i denna studies resultatkapitel för att återge 
intervjudeltagarnas tal från intervjuerna. Följande transkriptionssymboler har 
hämtats ur Linell (1994) men har i vissa fall getts en något modifierad innebörd 
för att undvika alltför lingvistiska termer och begrepp som ej är relevanta för 
min analys och som jag dessutom ej har tillräcklig kännedom om för att kunna 
transkribera efter. Listan innehåller även de talspråksformer som enligt Linell 
(1994) inte återfinns i skriftspråket samt den innebörd de vanligtvis signalerar.  
 
Symbol Betydelse 
 
, tal signalerar fortsättning eller uppräkning 
. tal signalerar avslut 
? tal signalerar fråga 
- avbrott (såsom avbrutet ord) 
-- tal avbryts 
” ” röst ändras och antas återge någon annans yttrande  
(xx) ord går ej att uppfatta 
(xx xx) sekvens av ord går ej att uppfatta 
(ord inom parentes) ord är svårt att uppfatta och därför ej helt tillförlitligt 

återgivet 
((3 ord utel)) antal ord som utelämnats.  
((2 turer utel)) antal replikväxlingar som utelämnats.  
((c:a 10 rader utel)) ungefärligt antal rader som utelämnats ur transkrip-

tionen räknade enligt citatens formatering i resultat-
kapitlet 

((vänder på bandet)) händelser i rummet 
((skratt)) skratt 
mm signalerar vanligtvis instämmande eller accepterande 
ehm signalerar vanligtvis att deltagare vill yttra sig, fortsätta 

tala eller söker efter ord.  
eh signalerar vanligtvis tvekande 
va frågepåhäng 
 
Följande transkriptionssymboler kompletterar ovanstående och har getts 
följande innebörd:  
 
Symbol Betydelse 
  
! tal signalerar uppmaning eller att satsen före sagts med 

betonad betydelse 
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(egennamn) intervjudeltagarens egennamn utbytt mot dennes 
fiktiva namn 

[…] ord har utelämnats 
[ord inom hakparentes] ord har bytts ut för att underlätta läsning  
[hon/henne] personligt pronomen har bytts ut för underlätta läsning 
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