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Abstrakt 
I denna kvalitativa intervjustudie undersöker jag om det finns kopplingar mellan psykisk 

ohälsa och konstnärligt skapande. Kan man må bättre av skapande verksamhet? Vilka 

föreställningar kring kopplingen mellan psykisk ohälsa och konstnärligt skapande ger 

informanterna i studien uttryck för? Jag intervjuar per mail sju konstnärer och tre pedagoger. 

Syftet med studien består av två delar. Jag vill undersöka om konstnärsinformanterna 

använder konsten som en form av egen terapi för att må bättre. Sedan vill jag få en inblick i 

hur konstnärliga ledare arbetar med människor med psykiska besvär och om ledarna tillämpar 

någon särskild pedagogik. I min bearbetning av intervjusvaren har jag utgått från ett 

sociokulturellt perspektiv och jag har också i viss utsträckning använt mig av diskursanalys, 

bland annat i tolkningen av informanternas språk. 

Jag har kommit fram till att konstnärsinformanterna uttrycker att det finns kopplingar mellan 

deras psykiska ohälsa och deras skapande. Majoriteten av dem anser att deras mående är 

sammankopplat med deras konst och att de mår bättre av att hålla på med den. Jag ger här 

några belysande exempel ur intervjuerna. Någon har bilder i huvudet som måste ut, en annan 

skapar för att komma i ro och balans. En informant skriver att skapandet ger positiv energi 

och distraktion. Ytterligare en informant håller på med konst för att hen måste, det är ett 

behov. Andra informanter talar om en passion för konsten och ett brinnande intresse. I vissa 

fall är skapandet ett sätt att kanalisera och hantera ångest men för någon kan det istället 

handla om att göra bruk av en talang samt att göra något meningsfullt av sin tid. Alla 

konstnärsinformanter utom en säger att deras psykiska ohälsa är en tillgång i skapandet. En 

menar att utan humörsvängningarna hade hen inte målat lika mycket, kanske inte alls. En 

annan hade inte velat vara utan sina psykiska problem genom åren, en tredje skapar mer när 

hen mår dåligt. Pedagogerna arbetar för att stärka deltagarnas självförtroenden och stärka 

kontakten med deras kreativitet. Avkoppling är också en viktig ingrediens i två av tre fall. 

Ingen av de tre pedagogerna använder sig av någon särskild pedagogik. En av dem har sin 

egen pedagogik, en annan arbetar utifrån bildterapeutiska principer och en tredje säger att hen 

har trettio års erfarenhet och har utvecklat bra metoder för individuellt anpassad undervisning 

i grupp.  

Nyckelord 
Bildterapi, bildpedagogik, psykisk ohälsa, hälsoaspekter av konst, konstterapi 
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1 Inledning 
Jag har arbetat med konst i 20 år, det började med att min syster sa: Ska du inte börja måla 

och rita? Jag tror att hon föreslog det för att jag skulle ha något medel att uttrycka mig genom. 

Jag var 14 år då och det blev snart ett stort intresse och jag bestämde mig för att bli konstnär. 

Redan då höll jag på med konst för att uttrycka mina känslor, som en egen slags bildterapi. 

Sedan har jag alltid undrat om människor som mår dåligt är mer kreativa, jag har nog alltid 

trott att det är så det förhåller sig så. Jag har också alltid tänkt att jag mår bättre av att hålla på 

med konst än om jag inte skulle ägna mig åt det. Jag har aldrig kunnat se mig själv i ett liv 

utan konsten. Konsten har liksom hållit mig vid liv många gånger när jag har mått dåligt. 

Konsten är meningen med mitt liv och jag vill veta om det är fler som känner att de mår bättre 

av att hålla på med konst och jag vill veta om det är så att människor som mår dåligt är mer 

kreativa än andra. 

Ann Heberlein, svensk författare och teologie doktor i etik, säger i TV-serien Mina två liv: 

Ofta sägs det att vi som har den här diagnosen är mer kreativa än andra. Det stämmer nog på 

mig. Jag får mycket gjort när jag är hypoman, då tänker jag bra, skriver mycket, pratar fort. Flera 

av mina böcker har jag skrivit när jag har varit manisk, jag behöver inte sova mer än ett par 

timmar per dygn, rusar på i ett vansinnigt tempo, men förr eller senare går jag sönder. Det gör 

jag alltid, men för det mesta är jag frisk, frisk och sjuk, mina två liv.1 

Föreställningar, likt det citatet ovan ger uttryck för, kring kopplingen mellan psykisk ohälsa 

och kreativitet vill jag undersöka närmre. Diagnosen Heberlein pratar om är bipolärt syndrom. 

1.2 Bakgrund 
Här nedan kommer jag att skriva om bildpedagogik, bildterapi, psykisk ohälsa och kreativitet. 

Jag bedömer dessa ämnesområden som relevanta då min studie handlar om hur man kan 

arbeta pedagogiskt med skapande för personer med psykisk ohälsa. 

Jag intervjuar tre stycken pedagoger som arbetar som ledare inom olika konstnärliga 

verksamheter. Varför jag skriver om bildpedagogiken och dess olika traditioner är för att 

skapa en kontext och förståelse för relationen mellan bildpedagogiska och bildterapeutiska 

perspektiv. 

                                                            
1 SVT, Mina två liv, 2015‐12‐02. 
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 1.2.1 Bildpedagogikens traditioner 
Gert Z Nordström skriver att det kan urskiljas tre traditioner sedan teckningslärarutbildningen 

startade på Tekniska skolan i Stockholm: en teknisk, en konstpsykologisk och en bildspråklig. 

Den tekniska traditionen var den rådande väldigt länge fram till den kollapsade 1967 då 

studentrevolten utbröt. Revolten ledde till en helt ny utbildning, den bildspråkliga. Bredvid 

dessa traditioner fanns också den konstpsykologiska som än i dag identifieras med det fria 

skapandet och kreativiteten. Den tekniska traditionen lärde ut linearritning, perspektivlära, 

skugglära och frihandsteckning.  ”Ett kännetecknande drag för den tekniska traditionen var 

disciplin. Allt som utgick från den andades perfektion, ordning, noggrannhet och 

undergivenhet.”2 Det var inte de känslomässiga uttrycken som hyllades, utan det objektiva 

och allmänna.3  

Den rådande metoden inom teckningsundervisningen i Sverige före 1870-talet var att man 

skulle kopiera planscher. Sedan i den så kallade Stuhlmannska traditionen skulle man i stället 

använda prickmetoden för att senare kunna uppfatta sammansatta figurer. Genom att eleverna 

förde pennan från prick till prick skulle de förstå proportioner bättre och därav kunna avbilda 

föremål vid senare tillfälle. Målet för eleven var att kunna teckna på egen hand. Arbetet 

innebar ingen trygghet för en teckningslärare på 1800-talet, man var tvungen att ha ett 

extrajobb för att kunna försörja en familj. Detta innebar att det var svårt att hitta människor 

som ville arbeta på det nya seminariet på Tekniska skolan.4  

Den konstpsykologiska inriktningen har använts som en motpol till det snäva och styrda 

arbetssätt som märkte ut den tekniska traditionen.5 

I den konstpsykologiska traditionen har läraren en helt annan roll – mer som en ”vattnare” och 

uppmuntrare till den inneboende fantasi och kreativitet som finns i alla barn. Med ett väl genomtänkt 

urval av material; färger, penslar, lera mm och inspirationsmaterial från bland annat modernismens 

konstnärer, kan varje barn utveckla en känsla för form och färg som kan bli betydelsefull, inte bara 

för deras konstnärliga utveckling, utan också för deras personlighet och liv.6 

 

                                                            
2 Nordström Z Gert (2014) ”Konst‐ och bildpedagogiken i Sverige”, Tarja Karlsson Häikiö, Monica Lindgren, 
Marlene Johansson (red) Texter om konstarter och lärande, Konstnärliga fakulteten Göteborgs universitet, s. 18. 
3 Ibid., s. 18. 
4 Ibid., s. 16 f. 
5 Ibid., s. 20. 
6 Bohlin, Pia (2007) ”Att förstå poängen med det hela” ‐ en studie av koncept i ämnet Bild under 1900‐talet och i 
samtida praktisk bildpedagogik på grundskolans högstadium, Konstfack, Institutionen för bildpedagogik, s. 6. 
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Herbert Read, född 1894, var författare och konstkritiker och hade sedan 1920-talet spelat en 

central roll i kulturdebatten i England. Samhällskritikerna John Ruskin och William Morris 

var några av hans förebilder. De var liksom Read kritiska till den industriella utvecklingen. 

Read var organiserad anarkist och en vän av modernismen. Han var noggrann med att 

markera sitt politiska oberoende intill sitt sista levnadsår. Ingen annan tänkare hade innan 

Read tyckt att uppfostran ska ske genom konsten. Själv menade Read att han inte var ensam 

om den fantastiska tanken, utan att han fått den ifrån Platon.  

Reads konstpedagogiska program kan kopplas till två begrepp natur och mångfald. Ofta 

återkommer han till att konstens sanna kriterium är naturen, prövostenen för människans alla 

försök till skapande. Med det menar han inte, vad man först tror, att naturen skall avbildas i 

konsten utan motsatsen, avbildning står för fjärmande från naturen. Närmande till naturen 

uppstår när skapandet är spontant och oreflekterat, som naturen.7  

Read hävdade också att alla människor har en inneboende förmåga till att skapa konst.8 

Bildpedagogik i Reads anda utövades även på Moderna museet av Carlo Derkert (1915–94) 

och alltså inte bara i skolsystemet. Derkert föreläste om konst för skolungdomar på 60-talet. 

Adeleyne Cross-Eriksson (1905–79 kom från Bauhaus rörelsen i USA och började med det 

konstpedagogiska konstprojektet levande verkstad 1967. Det här var tre av hennes 

grundtankar: ”1. Att stimulera elevernas självförtroende, 2. Att få dem att undvika 

konventionella tankemönster och  3. Att bereda väg för egna erfarenheter.”9 

Reggio Emilia-pedagogiken hör också till den konstpsykologiska traditionen i svensk 

bildpedagogik. Den var grundad av den italienska psykologen Loris Malaguzzi (1920–94). I 

Sverige presenterades pedagogiken i en utställning på Moderna museet 1981 under rubriken 

Ett barn har hundra språk men berövas 99. Den började dock inte användas i Sverige förrän 

1992 och då i förskolan.10  

På teckningslärarinstitutet utbröt 1967 en revolt, studenterna hade länge varit missnöjda och 

tyckt att utbildningen var auktoritär och otidsenlig. Eleverna tyckte att bildens retorik, 

teknologi och distribution var viktiga och de krävde att dessa skulle vara med i utbildningen. 

Olof Palme som var utbildningsminister lyssnade på studenterna och de fick igenom flera av 

sina krav. Den bildspråkliga traditionen hade intresse för bild och miljö i ett bredare 

                                                            
7 Nordström (2014), s. 21. 
8 Ibid., s. 21. 
9 Ibid., s. 22. 
10 Ibid., s. 22. 
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samhällsperspektiv, vilket varken den konstpsykologiska traditionen eller den tekniska hade. 

Det kursutbud som ingick i programmet led brist på samhällsförankring och behandlade inte 

de massproducerade bilder som barn, ungdomar och vuxna ständigt ställdes ansikte mot 

ansikte med via reklam, underhållning, propaganda och nyheter. Undervisning i fotografi och 

rörlig bild saknades fullständigt vilket ska ses mot bakgrund av att fotografiet hade funnits 

sedan 1800-talet, att filmindustrin  kom till vid sekelskiftet 1900 och att svenska 

televisionssändningar i statlig regi existerat sedan 1956.11 

1.3 Bildterapi 
Det bildterapeutiska perspektivet genomsyrar denna studie. Det går att se i bearbetning och 

analys, där jag analyserar informanternas svar.  

Bildterapeuten Ann Mari Lagercrantz definierar bildterapi som en konstnärlig terapiform 

vilken innefattar och förenar konst och psykoterapi.12 Bildskapandet fördjupas och utvecklas i 

bildterapin inom en psykoterapeutisk relation. Bilden är synlig både för patient och terapeut, 

för att sedan relateras till terapiprocessen. Bilderna som patienten gör speglar en 

terapiprocess. Att utrycka sig genom bilder, att lämna spår för eftervärlden, förstärker 

jagkänslan menar Lagercrantz.13 När man gör bilder stimulerar det den kreativa förmågan och 

aktiverar den terapeutiska processen. Om man har svårt att utrycka sig verbalt så finns 

bildspråket och där kan svåra upplevelser, känslor och tankar uttryckas. Lagercrantz menar 

vidare att ”Det finns en 50-årig erfarenhet inom psykiatrin av att bildskapandet ger möjlighet 

att nå och bearbeta nivåer som ligger före språket.”14 I bilden sammanflätas intellekt och 

känsla och där finns möjligheten att möta det okända undermedvetna. Inom omsorgsvården 

finns svårigheter med att uttrycka sig verbalt, det är då bra för barn och vuxna att få 

bildterapi.15 

Docent Britt-Maj Wikström skriver att konst som terapi är en förhållandevis ny 

vetenskapsgren.16 Dess begrepp och ändamål har alltjämt en avgränsad spridning. 

                                                            
11 Ibid., s. 23. 

12 Lagercrantz, Ann Mari (2000) ”Bildterapi”, i Töres Theorell (red.) När orden inte räcker, Stockholm: Natur och 

kultur, s. 98.  

13 Ibid. 

14 Ibid. 

 
15 Ibid. 
16 Wikström, Britt‐Maj (1997/2003) Estetik och omvårdnad, Lund: Studentlitteratur, s. 58. 
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Konstterapin har sitt ursprung i redan erkända discipliner som utbildning, psykologi och 

estetik för att nämna några. Såvitt jag kan bedöma använder Wikström begreppen konstterapi 

och bildterapi synonymt.  

Patienter som är med i konstterapisessioner gör det inte för att bli duktiga konstnärer utan för 

att må bättre psykiskt och fysiskt fortsätter Wikström.17 Bildterapeuterna är inte intresserade 

utav det estetiska i bilderna utan av det terapeutiska värde som bilderna representerar. När 

patienterna målar kan det lindra deras symtom och de kan också komma ifrån den 

begränsning som det kan innebära att vara sjuk.18  

Människan bär på många bilder som för länge sedan fallit i glömska. I bildpsykoterapin får 

patienten hjälp att finna vägen tillbaka. Ann Mari Lagercrantz beskriver tre steg som måste 

finnas för att uppnå hälsa och välbefinnande. Dessa är ”att känna igen rädsla, att våga se 

rädslan och att våga uttrycka rädslan i en bild.”19 

När orden inte förslår till att beskriva sinnestillstånd och händelser kan bilden vara behjälplig 

skriver Britt-Maj Wikström. Konsten gör människor förtrogna med känslomässiga tillstånd 

som de i annat fall inte skulle haft tillträde till.20 

I bildpedagogiken lär man ut saker, som till exempel sätt att arbeta med olika tekniker och 

uttryck i en bild. I bildterapin arbetar man också med bilder fast på ett annat sätt, patienten 

kommunicerar och uttrycker sig via bilden till terapeuten och syftet med det hela är att 

patienten ska må bättre. En annan skillnad är att bildterapi oftast utövas med en patient i taget, 

däremot är det oftast en grupp av människor som en bildpedagog lär ut till. 

1.4 Psykisk ohälsa 
Rolf Eriksson, tidigare kommunikatör i frågor rörande psykisk ohälsa sammanfattar sin syn på 

begreppet med stöd i texter från bland andra Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen. 

Psykisk ohälsa är ett stort begrepp skriver Eriksson, det omfattar allt från psykisk sjukdom 

och psykisk störning, till att besväras av problem som stör det psykiska välbefinnandet och 

det dagliga livet. Det finns flera orsaker till psykisk ohälsa. Sårbarheten ser olika ut från 

person till person och påverkar möjligheterna att hantera upplevelser och utmaningar i livet 

fortsätter Eriksson. Sårbarheten är delvis genetiskt betingad. Man kan till exempel utveckla en 

                                                            
17 Ibid. 
18 Ibid., s. 58 f. 
19 Ibid., s 58 
20 Ibid., s. 58 f. 
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depression på grund av en ärftlig sårbarhet, fast det är inte säkert att den bryter ut, det beror på 

hur ens liv ser ut för övrigt. Att inte ha kontroll över sitt liv, att inte ha ett fungerande socialt 

nätverk, att inte hitta en balans mellan privatliv och arbetsliv kan också inverka på den 

psykiska hälsan konstaterar Eriksson.21  

1.5 Kreativitet 

Liselotte Englund, doktor i journalistik och masskommunikation skriver att kreativitet kan 

handla om att hitta nya lösningar och lämna gamla hjulspår.22 Vi omger oss med produkter av 

kreativitet. Konstnärskap och idéutveckling är något som tidigare främst har förknippats med 

kreativitet, men i vår kunskapsbaserade ekonomi har betydelsen utvidgats till att också 

betraktas som en produktivitetsfaktor. Kreativitet kan vara användbart och i bästa fall 

lönsamt, alltså inte bara lustfyllt skriver Englund. 

Kreativitet brukar definieras som något som är originellt och nytt. Det ska också vara 

uppskattat och användbart på något sätt. Vissa forskare har även framhållit en tredje faktor: 

Kreativa produkter ska vara realiserbara. ”Den här typen av definitioner har begränsningen i 

att främst tyckas omfatta en begränsad elit av forskare, uppfinnare och konstnärer.”23 Dock 

går det att se kreativitet ur fler perspektiv tillägger Englund. Man kan hävda att en vanlig 

människa i sin ensamhet kan skapa något som är nytt, användbart och genomförbart, 

omedveten om att någon annan har gjort samma sak tidigare. 

Míhaly Csikszentmihalyi är en av världens främsta forskare inom kreativitet. Han har författat 

många böcker om kreativitet och flow. Csikszentmihalyi beskriver flow som ett 

sinnestillstånd där människor är så uppslukade av vad de gör, att ingenting annat verkar spela 

någon roll.24 Csikszentmihalyi menar enligt Englund att kreativitet också kan handla om 

förmågan att utveckla sig en egen föreställning och våga förlita sig på den. Kreativitet är 

många gånger en nyckfull händelse: den är besvärlig att förutsäga, men plötsligen kan man bli 

kreativ, som av en händelse. Man skulle även kunna säga att en kreativ begåvning ser något 

                                                            
21 Eriksson, Rolf, https://www.suntarbetsliv.se/artiklar/stoppa‐stressen/vad‐ar‐psykisk‐ohalsa/, 2016‐02‐06. 
22 Liselotte Englund (2010), Vad är kreativitet? 
http://www.forskning.se/nyheterfakta/teman/kreativitet/tiofragorochsvar/vadarkreativitet.5.34a8543912bbe
474e1f80005257.html, 2015‐10‐31. 
 
23 Ibid. 
24 Csikszentmihalyi, Mihaly (2003) Flow, Stockholm: Natur och kultur, s.20. 
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som andra inte märker. En form av kreativitet är att ha ett så kallat divergent tänkande, man 

har ett storartat idéflöde, välbeställt på associationer.25 

1.6 Syfte 
Jag vill ta reda på om informanterna använder konsten som en form av terapi för att må bättre. 

Sedan vill jag undersöka hur konstnärliga ledare arbetar med människor med psykiska besvär 

och om de använder någon särskild pedagogik. Det är viktigt att undersöka detta eftersom det 

kan bidra dels till en förståelse för hur konsten kan medverka till en bättre psykisk hälsa samt 

ge en inblick i hur skapande verksamheter kan fungera och dels för att jag vill veta om det 

finns fler som är som jag. 

1.7 Frågeställning 
Hur arbetar en bildpedagog med människor med psykisk ohälsa inom en konstnärlig 

verksamhet? Vilka föreställningar kring kopplingen mellan psykisk ohälsa och konstnärligt 

skapande ger informanterna uttryck för?  

2 Empiri 
Mitt undersökningsmaterial består av mailintervjuer med åtta konstnärer och tre pedagoger. 

Frågorna jag ställer handlar om kopplingen mellan psykisk ohälsa, skapande och kreativitet 

samt hur pedagoger arbetar med människor som har psykiska besvär. En av tre intervjuade 

pedagoger och en av konstnärerna är verksamma inom RSMH, ett förbund vars verksamhet  

beskrivs närmare nedan. 

RSMH 

RSMH är riksförbundet för social och mental hälsa och de arbetar för att människor med 
psykisk ohälsa ska må bättre och få förutsättningarna till att återfå ett gott liv. 

RSMH vill att människor som mår psykiskt dåligt: ska bemötas med förståelse och respekt, ska 

få professionell hjälp i ett tidigt skede och under tillräckligt lång tid, ska betraktas som experter 

på sina egna upplevelser, och ges inflytande över vård och behandling, ska erbjudas ett brett 

utbud av olika former av åtgärder, stöd och psykoterapi, eventuellt i kombination med 

medicinering.26 

                                                            
25 Liselotte Englund (2010), Vad är kreativitet? 
http://www.forskning.se/nyheterfakta/teman/kreativitet/tiofragorochsvar/vadarkreativitet.5.34a8543912bbe
474e1f80005257.html, 2015‐10‐31. 
26 http://www.rsmh.se/om‐oss‐2/om‐oss/, 2015‐09‐24. 
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RSMH har lokalföreningar över hela landet och där kan man träffa människor som är i en 

liknande situation och därmed känna sig mindre ensam. Det finns möjlighet att ta en fika 

tillsammans, engagera sig i föreningen, åka på utflykter, delta i kurser eller föreläsningar. Det 

finns också tillgång till självhjälpsgrupper. Lokalföreningarna och förbundet arbetar även för 

att förbättra förutsättningarna för återhämtning i ett vidare perspektiv. RSMH ordnar 

konferenser, deltar i den offentliga debatten samt fungerar som remissinstans till olika 

beslutande myndigheter.  

Vi utbildar medlemmar i att tillvarata sina rättigheter gentemot kommuner och landsting. Genom 

utbildning och information till vårdpersonal, politiker och beslutsfattare försöker vi påverka 

attityder och bemötande samt säkerställa att den vård och service du har rätt till finns tillgänglig. 

Medlemskap i en RSMH-förening innebär: Att du tillåts vara den du är och må som du mår, att 

du själv väljer i vilken utsträckning du ska delta i föreningens aktiviteter, att du uppmuntras att 

vara med och komma med egna förslag och initiativ, att du får en chans att upptäcka att du 

klarar mer än du kanske trodde var möjligt.27 

3 Urval och avgränsning 
 Jag ville hitta ett antal konstnärer som också hade erfarenhet av psykisk ohälsa. Jag tror att just 

dessa personer kan bistå med värdefull information angående kopplingen mellan psykisk ohälsa 

och skapande, eftersom de har egna upplevelser både av att skapa konst och av att må dåligt. 

Pedagogerna bistår med det bildpedagogiska perspektivet i min studie och det är även intressant 

att få deras bild av relationen mellan psykisk ohälsa och kreativitet. Pedagogerna ser saker från 

en annan vinkel och kan följa hur människor som mår dåligt arbetar och utvecklas. 

Urvalet av intervjupersoner har gått till enligt följande: Jag skrev ett inlägg i facebookgruppen 

”Svenska konstnärer” på internet. Sex konstnärer därifrån anmälde intresse för att delta i 

undersökningen och besvarade sedan mina frågor. 

Jag mailade också tio lokalföreningar inom RSMH (Riksförbundet för social och mental 

hälsa) och fick därmed kontakt med två blivande informanter, en pedagog och en konstnär. 

Därefter mailade jag föreningen Ananke, en stödförening för människor med OCD28 Där jag 

fick kontakt med en körledare som jag intervjuar här i min studie. samt Attention, en 

stödförening för personer med ADHD29 varifrån jag fann ytterligare en pedagog. Sedan har 

jag också kontaktat Schizofreniföreningen, utan att få något svar. 

                                                            
27 http://www.rsmh.se/om‐oss‐2/om‐oss/, 2015‐09‐24. 
28 OCD (Tvångssyndrom) är en psykisk sjukdom. http://www.ocdforbundet.se/. 2016‐02‐07. 
29 ADHD är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. http://attention‐riks.se/npf/adhd/. 2016‐02‐07. 
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4 Metod 

Jag har gjort kvalitativa mailintervjuer. Steinar Kvale och Svend Brinkmann skriver om den 

kvalitativa intervjun att den försöker förstå världen ur undersökningspersonernas perspektiv 

och beskriva kontentan av deras erfarenheter.30 Monica Dalen menar att den kvalitativa 

intervjun är särskilt väl anpassad till att ge insikter om informanternas egna tankar, känslor 

och erfarenheter.31 Den kvalitativa forskningen, skriver Kvale och Brinkmann vidare, har inte 

kvantifiering som syfte, den arbetar inte med siffor utan med ord.32 Förutom en kvalitativ 

metod talar Kvale och Brinkmann om den bakomliggande kvalitativa inställningen där fokus 

ligger på de vardagliga, kulturella och situerade aspekterna av en persons tänkande, handlande 

och lärande. Denna inställning rimmar väl med det sätt på vilket jag har arbetat med mitt 

intervjumaterial.33 

Fördelen med att göra intervjuerna via mail var den tidsbesparing det innebar för mig. 

Informanterna fick också gott om tid att tänka igenom sina svar. Nackdelen med valet av 

mailintervjuer som metod är att det förmodligen skulle ha blivit mer material om jag hade 

träffat informanterna öga mot öga. Det hade också funnits möjlighet från min sida att 

förtydliga intervjufrågorna vid behov och att ställa följdfrågor.  

Sammanlagt har jag intervjuat sju konstnärer och tre pedagoger. Jag har ställt fem frågor till 

pedagogerna och fem andra frågor till konstnärerna varav två av frågorna var desamma. När 

jag citerar informanterna gör jag det exakt, stavfel och liknande har fått stå kvar. 

5 Teori och tolkningsram 

5.1 Diskursanalys 

I min studie använder jag mig av diskursanalys, både som teori och som tolkningsram för 

analyserna. Diskursanalys är en passande teori för min studie bland annat därför att jag 

använder mig av både det bildpedagogiska perspektivet och det bildterapeutiska perspektivet, 

alltså två olika diskurser. Jag kommer jämföra dessa perspektiv och applicera dem på svaren 

från informanterna. 

Enligt Mats Börjesson och Eva Palmblad innebär diskursanalys att studera gränsdragningar 

och historier bortanför frågan om vad som är sant. Inom diskursanalysen sägs det, att det som 

                                                            
30 Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend (2009), Den kvalitativa forskningsintervjun, Lund: Studentlitteratur, s. 17. 
31 Dalen, Monica (2013), Intervju som metod, Malmö: Gleerups, s. 9. 
32 Kvale & Brinkmann (2009), s. 45 f. 
33 Ibid., s. 28. 
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vi beskriver som egenskaper, tillhörigheter och så vidare, är diskursivt formerat, verbalt buret 

och placerat igenom handling.34  

Det är när vi talar och sätter ord på saker och företeelser som de börjar existera för oss. 

Diskurser är raster genom vilka vi kan se världen och urskilja strukturer och relationer – de 

hjälper oss att sortera bland möjliga tolkningar av verkligheten.  

I diskursanalysen ser man historier som ett urval av möjliga berättelser istället för att försöka 

komma fram till vad som egentligen hände där och då.35  

Jag har fått ett urval av berättelser från mina informanter, det är deras sanningar och vad de 

känner och tänker om de frågor jag ställde dem. Deras svar blir också det jag bygger min 

studie på och de informanterna säger påverkar mig och det som jag sedan skriver. 

Diskurser framkallar något nytt i form av logiker, associationer, och sammanhang. Meningen 

är att diskurser därigenom leder människors handlande. De kan snäva till handlingsutrymmet 

men ändå göra öppning för nya handlingsvägar – på gott och ont.  

Man kan förklara diskurs som ett bestämt sätt att förstå och tala om världen och då med 

betoning på ett bestämt sätt. På vilka olika sätt samtalar vi och förtäljer verkligheten? Hur står 

dessa sätt i relation till varandra och hur kan versionerna urskiljas? Verkligheten skiljer sig åt 

mellan människor och detta gäller naturligtvis även mina informanter, men det finns likheter. 

I det här fallet besväras alla informanterna av psykisk ohälsa och enligt flera av dem påverkar 

detta deras konstnärliga uttryck. 

Bilder berättar mycket för oss och på olika sätt beroende på vilka vi är. Med hjälp av bilder 

kan vi skapa nya verkligheter, verkligheter som skiljer sig åt beroende på vem som ser bilden. 

Den som gjort bilden har sin egen uppfattning av verket, som betraktare har du en annan syn 

på det framställda. Bildpedagoger ser på bilder med andra ögon än bildterapeuter. 

5.2 Sociokulturellt perspektiv 

Roger Säljö, professor i pedagogisk psykologi vid Göteborgs universitet utgår i sin syn på 

lärande ifrån ett sociokulturellt perspektiv. Han skriver att mänskligt lärande bör förstås 

utifrån ett sociohistoriskt och kommunikativt perspektiv. Kunskap kommer till först i 

kontakten mellan människor och först därefter blir den en del av den enskildes tänkande och 

                                                            
34 Börjesson, Mats & Palmblad, Eva (red.) ( 2007), Diskursanalys i praktiken, Malmö: Liber AB, s. 8. 
35 Ibid., s 10. 
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handlande. Säljö påpekar även att kunskapen därefter byggs in i artefakter och kommer 

tillbaka i nya kommunikativa sammanhang.36  

Lärande sker i samspel mellan människor, i alla sammanhang där människor interagerar 

menar Säljö. Vi kan på ett sätt inte undvika att lära. Enligt Säljös betraktelsesätt är lärande en 

del av all mänsklig verksamhet.37 

Varför jag har valt att använda mig av det sociokulturella perspektivet i min studie är för att 

jag intervjuar pedagoger och delvis har ett bildpedagogiskt perspektiv på min studie. 

Pedagogerna redogör för hur de arbetar och kommunicerar med eleverna och detta kan man se 

ur ett sociokulturellt perspektiv. ”Det är genom kommunikation som sociokulturella resurser 

skapas, men det är också genom kommunikation som de förs vidare. Detta är en grundtanke i 

ett sociokulturellt perspektiv.”38 

5.3 Externalisering 

Externaliseringen hindrar kort sagt tankeverksamheten från att förbli outsagd och gör den 

förhandlingsbar, offentlig och solidarisk. Samtidigt betyder externaliseringen att 

tankeverksamheten blir mer åtkomlig för fortsatta reflektioner och metakunskap. Den 

betydelsefullaste milstolpen i externaliseringens historia är nog skrivkonsten som gjorde det 

utförbart att flytta ut eller överföra minnen och tankar till lertavlor eller papper. Datorer och e-

post kan exemplifiera ytterligare ett steg framåt.39 I min studie innebär externalisering att 

mina informanter berättar hur de uttrycker, det vill säga externaliserar sin psykiska ohälsa.  

6 Tidigare forskning 
Ida Eriksson och Ingela Höglund har skrivit uppsatsen Bildterapi för personer med psykisk 

ohälsa - en intervention för arbetsterapeuter? Författarna till denna studie vill sammanställa 

kunskapsläget över bildterapins värde som arbetsterapeutisk resurs vid rehabilitering av vuxna 

med psykisk ohälsa. Litteratursökningen är utförd i åtskilliga databaser över utgivna 

vetenskapliga artiklar samt via en sekundärsökning i referenslistorna hos de artiklar som 

hittats via databassökningen. Vid analyserandet av resultatet används en uppdelning av 

kreativa aktiviteters betydelse enligt J. Creek som ett raster. Resultatet skildrar först i korthet 

studiernas typiska drag, därefter framställs studiernas bevisvärde och bildterapins effekter. 

                                                            
36 Säljö, Roger (2000), Lärande i praktiken: Ett sociokulturellt perspektiv, Stockholm: Prisma, s 9. 
37 Säljö, Roger (2000), s 12 f. 
38 Ibid., s 22. 
39 Bruner, Jerome S. (2002), Kulturens väv: utbildning i kulturpsykologisk belysning, Göteborg: Daidalos, s. 42. 
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Efter detta beskrivs det som kommit fram vid analysen, bildterapins värde. Resultatet 

förevisar att det värde som är vanligast förekommande i studierna är ”Increasing satisfaction 

and self-esteem”40. Resultaten visar att bildterapi har ett värde för klienterna och att bildterapi 

är brukbart av arbetsterapeuter som en behandlingsform för personer med psykisk ohälsa.41 

Tomas Näslund Woods uppsats Bilden av hälsobilden har som tema konstens eventuellt 

positiva effekter på hälsan. Näslund Wood hänvisar till Britt-Maj Wikström som menar att det 

i Sverige finns en tradition av skapande och användande av bilder i vårdsammanhang men att 

det saknas traditionsbunden utbildning eller forskning för utvärdering av resultaten.42 De 

intervjuade pedagogerna i Näslund Woods uppsats har observerat bilden och bildskapandets 

hälsosamma effekter. Dessa observationer är dock svåra att åberopa eftersom utvärdering och 

mätning av hälsoeffekterna av bildskapandet inte ingått i pedagogernas arbetsuppgifter.43 

Informanterna tycks i någon mån utgå från att bli misstänkliggjorda vad gäller bildskapandets 

terapeutiska effekter, trots att de själva är övertygade om skapandets hälsobringande verkan.44 

Ingen av pedagogerna använder sig av någon särskild pedagogik, tradition eller forskning för 

att placera eller benämna sina metoder. Detsamma gäller de institutioner och verksamheter 

vars informationstexter Näslund Wood studerat.45  

Det jag kan relatera till i min studie är bland annat bildterapin. Mina informanter utför på 

något sätt sin egen bildterapi och säger att det hjälper dem att hantera sin psykiska ohälsa. 

Den förstnämnda uppsatsen Bildterapi för personer med psykisk ohälsa handlar i stora drag 

om vad psykisk ohälsa är, hur man kan arbeta med människor med psykisk ohälsa genom att 

använda bildterapi och om att undersöka om bildterapi hjälper.  

 Näslund Wood skriver om användningen av bilder inom psykiatrin, att majoriteten av de 

informanter och verksamheter han studerat riktar sig till personer som har mer eller mindre 

psykiska besvär. Han skriver också att bildskapandet inom psykiatrin inte är ett nytt påfund, 

det har funnits mellan hundra och tvåhundra år.46 Näslund Wood intervjuar tre stycken 

personer som arbetar som pedagoger på olika verksamheter. Samma sak gäller min studie, jag 

                                                            
40 Eriksson, Ida, Höglund, Ingela (2013), Bildterapi för personer med psykisk ohälsa ‐en intervention för 
arbetsterapeuter? Luleå tekniska universitet, s. 1. 
41 Ibid., s. 1. 
42 Näslund Wood, Tomas (2012), Bilden av hälsobilden ‐Talet om hälsoeffekter av bildskapande, Konstfack, 
Institutionen för bildpedagogik s 3. 
43 Ibid., s. 24. 
44 Ibid., s. 25. 
45 Ibid., s. 3. 
46 Ibid., s. 9. 
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intervjuar också tre pedagoger som jobbar inom liknande verksamheter.47 Näslund Wood 

citerar Cullberg som skriver att han vill ge patienten en upplevelse av att ha presterat något, 

något som har en mening.48 Något liknande skriver en av mina pedagoger, att målet med 

verksamheten är att stärka deltagarnas självförtroende genom att de får skapa något eget.  

I min studie undersöker jag till en viss del om man kan må bättre utav att skapa konst och det 

undersöker också Näslund Wood, om bildskapandet är hälsobringande och om vad olika 

aktörer på området anser om detta.49 Jag frågar mina informanter om liknande saker, som 

om de mår bättre av att skapa konst och hur deras mående hör ihop med deras skapande. 

 

7 Bearbetning och analys 
I följande bearbetning och analys ska jag i diskursanalysens anda analysera informanternas 

språkliga utsagor samt reflektera över deras svar. De diskursanalytiska angreppssätten bygger 

på strukturalistisk och poststrukturalistisk språkfilosofi, som menar att vår ingång till 

verkligheten ständigt går via språket. Med språkets hjälp frambringar vi representationer av 

verkligheten, som aldrig bara är speglingar av en redan existerande verklighet –

representationerna bidrar till att skapa verkligheten. Det innebär inte att verkligheten inte 

finns; betydelser och representationer är nog så befintliga. Den fysiska världen finns också, 

men den får bara betydelse genom diskurs.50 

7.1 Konstnärerna 

7.1.2 Varför ägnar du dig åt konstnärligt skapande? 

En informant skriver: ”Jag kan inte låta bli. Jag ”får bilder i huvudet” ungefär som när en låt 

fastnar, och det enda sättet att bli av med dom bilderna är att måla dem.  Ibland kan det vara 

ett sätt för mej själv att bearbeta tankar och känslor, att arbeta igenom en sorg eller att göra en 

frustration hanterbar. De gångerna kan målandet vara en vidrig plåga,med tårarna rinnande 

smetar jag ut existentiell ångest på duk. Ibland vet jag inte riktigt var bilderna kommer ifrån. 

Några gånger är det ett sätt att kanalisera överskottsenergi, vid sådana tillfällen kan jag måla 

intensivt och länge, ofta på många arbeten samtidigt, hela lägenheten kan fyllas upp av 

                                                            
47 Ibid., s. 21 f. 
48 Ibid., s. 24. 
49 Ibid., s. 10. 
50 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise (2010), Diskursanalys som teori och metod, Lund: 
Studentlitteratur, s. 15. 
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pågående projekt. Detta är ett stadie av fullständig lycka, flow, jag brukar säga att min hjärna 

har sex med penseln.” 

Många av informanterna vill distrahera sig från verkligheten samt få någon slags psykisk 

balans i tillvaron. En informant säger att hen får annat att tänka på och att hen brinner för 

skapandet, det är hens stora intresse. En annan säger att hen måste få uttrycka sig. Med andra 

ord externaliserar informanterna något och resultatet blir en bild.51 

 Som jag tidigare nämnt citerar Tomas Näslund Wood i sin uppsats Johan Cullberg: 

”Bildterapi, musikterapi och lerskulptering har två huvudmål: dels att ge i synnerhet den 

långtidssjuka patienten en upplevelse av att ha gjort något, något som betyder något, dels att 

kunna hjälpa honom/henne att utveckla sina känslor och inre upplevelser.”52 Då tänker jag på 

en av mina informanter som skriver att när man skapar något så ökar självkänslan, man blir 

gladare och stolt över resultatet. 

7.1.3 Hur ser kopplingen ut mellan hur du mår och vad du skapar? 
En av informanterna skriver att när hen mår som sämst kan hen inte måla alls, bilderna blir 

ogripbara och otydliga. En annan skriver att hen skapar mer när hen mår dåligt och en tredje 

säger ”Det speglas ganska väl…men jag hanterar det olika—ibland blir själva produkten 

mörk-om jag mår ”mörkt”- ibland sker det en bearbetningsprocess där jag under tiden jag 

skapar, går från mörkt till ljust…jag löser situationen genom skapandet…” 

Allt som informanterna skriver tyder på att deras psykiska hälsa är sammankopplad med deras 

skapande, att skapandet förändras beroende på hur de mår. Undantaget är personen som 

beskriver att hen har brist på emotionell kontakt och inte ger uttryck för hur hen mår.  

En av konstnärerna mår sämre i skov och när hen börjar teckna flickor som gråter blod eller 

svarta tårar inser hen allvaret och kontaktar vården. Jag knyter detta till den tidigare citerade 

texten av C. Leufstadius, där tanken är att skapande aktiviteter kan hjälpa klienten att 

åskådliggöra olika känslor och behov.53 Här åskådliggörs informantens behov av att kontakta 

vården, konstnären inser hur dåligt hen mår först när bilderna skapas. Informanternas svar på 

ovanstående fråga kopplar jag till en bildterapeutisk diskurs eftersom svaren behandlar 

informanternas psykiska ohälsa i relation till deras bildskapande. Det finns överhuvudtaget ett 

                                                            
51 Säljö, Roger (2013), Lärande och kulturella redskap ‐ om lärprocesser och det kollektiva minnet, Lund: 
Studentlitteratur, s. 50 f. 
52 Näslund Wood, Tomas (2012), s. 24. 
53 Ibid. 



18 
 

mönster eller en diskurs i detta att majoriteten av informanternas/konstnärernas psykiska 

ohälsa är knuten till deras skapande. 

7.1.4 Upplever du att din psykiska ohälsa kan vara en tillgång i ditt skapande, i så 
fall beskriv på vilket sätt. 
En informant skriver:”-nej, jag hade hellre mått bra redan när jag började måla, men målandet 

i sig gör att jag mår bättre då jag kan fokusera på något annat.” 

 Som jag tidigare nämnt i bakgrunden, med hänvisning till Britt-Maj Wikström: När 

patienterna målar kan det lindra deras symtom och de kan också komma ifrån den 

begränsning som det kan innebära att vara sjuk.54  

Alla utom en av informanterna säger att deras psykiska ohälsa är en tillgång när de skapar. En 

hade till och med inte velat vara utan sin psykiska ohälsa genom åren. En annan säger att hen 

förmodligen inte hade målat lika mycket utan sina humörsvängningar, kanske inte alls. En 

annan informant säger att hen skapar mer när hen mår dåligt. Jag undrar varför det är så? Är 

det för att deras känslor är starkare i perioder av sämre mående? Att personen ifråga måste få 

ut känslorna för att de är så obehagliga? Gladare känslor behöver kanske inte bearbetas i 

samma utsträckning? Möjligen minskar drivkraften att skapa hos vissa individer vid bättre 

mående. Detta kan också räknas in i den bildterapeutiska diskursen. 

7.1.5 Tror du att man kan må bättre psykiskt av att skapa konst? I så fall har du 
något/några exempel på detta? 

En informant skriver :”Det tror jag absolut. Jag ser skapandet som en stor hjälp att kunna må 

bättre. Att få färglägga sina känslor och måla sina innersta smärtor kan göra stor skillnad i 

måendet som helhet. Som jag skrev ovan har mina vackraste tavlor skapats under tider då jag 

mått väldigt dåligt. För mig har det verkligen fungerat som ett sätt att må bättre. ” 

En av informanterna har just har utbildat sig färdigt till bildterapeut och säger: ”En 

bildterapeuts arbete bygger på att hjälpa människor bearbeta sina inre bilder.” Detta kopplar 

jag till vad Eriksson och Höglund skriver i Bildterapi för personer med psykisk ohälsa: ”I 

bildterapi uppmuntrar terapeuten klienten att genom skapande av bilder uttrycka sina 

erfarenheter, känslor och tankar för att kunna få en djupare förståelse av sig själv.”55 Vidare 

refererar Eriksson och Höglund i sin uppsats till Jennifer Creek. ”Creek skriver om kreativa 

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

                                                            
54 Wikström, Britt‐Maj (2003), s. 58 f. 
55 Eriksson, Höglund (2013), s. 7. 
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länk mellan kreativitet och hälsa och att vi genom att vara kreativa lär oss problemlösning 

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

av personer med psykisk ohälsa /---/.”56 

Alltså har Eriksson och Höglund också kommit fram till att man mår bra av att skapa, vilket 

samtliga av mina informanter har framhållit. Uppsatsens författare menar att kreativa 

aktiviteter kan ha ett terapeutiskt värde vid rehabilitering av personer med psykisk ohälsa. 

Alla jag har intervjuat har psykisk ohälsa och att skapa hjälper dem har jag uppfattat det som. 

En av informanterna skriver att skapande stundtals kan fungera för hen som ett sätt att sortera 

tankarna. Då tänker jag återigen på texten där Eriksson och Lindgren skriver att uttryckandet 

av känslor, tankar och erfarenheter kan bidra till en djupare förståelse av självet. Även här kan 

jag koppla det som skrivs till den bildterapeutiska diskursen. 

7.1.6 Tror du att det finns någon koppling mellan psykisk ohälsa och kreativitet? 
I så fall, hur tror du den kopplingen ser ut? 
En informant skriver: ”Kanske är det så, att människor som anpassat sig till samhället, 

samtidigt kvävs sina galenskaper2-de har kvävt sin kreativitet, de är så rädda att inte passa in, 

eller att inte ”vara som alla normala” så de vågar inte känna efter, gå inåt i sig själva….De är 

rädda för vad de ska finna.” 

Möjligen menar informanten att de som inte kväver sin psykiska ohälsa kväver heller inte sin 

kreativitet, att dessa saker hör ihop? Personen pratar om att hålla sig inom normen, att passa 

in, att vara rädd för att känna efter och gå in i sig själv. Menar informanten att de är rädda för 

vad de ska finna om de skapar något? 

Uppenbarligen har den sista frågan varit svår att tolka och besvara, eftersom informanternas 

svar varierar kraftigt. 

Men en annan informant menar att om man sätter skapandet före sin hälsa, det vill säga går in 

för djupt i sitt skapande, så påverkar det personens hälsa negativt och man glömmer bort att 

äta och sova och så vidare och på det sättet menar informanten att psykisk ohälsa och 

kreativitet har med varandra att göra. 

En annan informant skriver såhär ”Jag tror att många konstnärer bär på mycket smärta. Utan 

någon som helst fakta att luta mig mot tror jag att många konstnärer lider av psykisk ohälsa. 

                                                            
56 Ibid., s. 8. 
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Kanske just för att skapa lättar en del av ångesten. Eller som i mitt fall där ångesten också 

hjälper till att skapa några av de bästa alster jag gjort.” 

 

Sedan skriver ytterligare en informant att många avsätter tid för kreativitet för att försöka må 

bättre, bli mer avstressade, fokusera på annat och varva ner, annars skulle de driva sig själva 

för hårt. Kroppen orkar inte med all stress och det tempo som finns i vårt samhälle. Om man 

inte mår bra så söker man andra vägar och då är kreativiteten ett bra alternativ. 

8 Pedagogerna 

8.1 Vad är idén bakom och målet med er konstnärliga verksamhet? 
Informanten från en konstnärlig verksamhet inom RSMH skriver: ”Målet med vår 

konstnärliga verksamhet är väl att deltagarna ska stärka sitt självförtroende genom att 

upptäcka att de kan skapa något eget och få feedback från både mig och de andra deltagarna.” 

Jag tänker på den konstpsykologiska traditionen där läraren har rollen att inspirera till fantasi 

och kreativitet. 57  

 Jag har hittat några gemensamma nämnare mellan de tre informanter jag har intervjuat. En 

informant säger att hen vill att deltagarna ska stärka sina självförtroenden genom att skapa 

något som de har gjort själva. Verket kan de sedan dela med andra deltagare som kan ge 

feedback. I ett sociokulturellt perspektiv på lärande är samspelet mellan kollektiv och individ 

i fokus.58 

 Det att en informant säger att hen vill att deltagarna ska stärka sina självförtroenden kopplar 

jag ihop med det körledaren säger om att hen tror att människor mår bra av att sjunga, särskilt 

när de inte är rädda och i stället avslappnade när de sjunger. Sedan vidarekopplar jag till nästa 

informant som skriver att det också är viktigt att ha roligt. Informanten menar att målet och 

idén bakom deras konstnärliga verksamhet är att de vill få deltagarna att stärka kontakten med 

sin kreativitet. Då tänker jag på den förstnämnda informanten som ville att deltagarna skulle 

stärka sina självförtroenden. Enligt min uppfattning kan en stärkt kontakt med den egna 

kreativiteten också leda till ett stärkt självförtroende.  

En informant skriver ” ’avkoppling’ är nog ett nyckelord.” Där drar jag paralleller till 

körledaren som skriver ”i synnerhet om de sjunger avslappnat och fritt från rädsla.” Jag tolkar 

                                                            
57 Bohlin, Pia (2007), s. 6. 
58 Säljö, Roger (2005), s. 18. 



21 
 

det som, att företrädarna för dessa två verksamheter tycker att det ska vara en avslappnad 

atmosfär.  

8.2 Hur arbetar du i stora drag? Utgår du från någon särskild pedagogik?  
En informant skriver såhär:” Jag jobbar för att deltagarna skall upptäcka o erövra sin 

sångglädje, sin gehörskompetens o sina musikaliska möjligheter. Den pedagogik jag använder 

mig av är min egen. Den kan delas in i 5 steg: A Skapa villkorslös VILLIGHET. D v s  ”få 

med mig” alla. B Att åstadkomma (avsiktlig) VAKENHET o ”närvaro”. Inte bara 

manipulativt från min sida, utan att tydliggöra värdet av detta o befrämja medvetna val därav. 

C Att initiera ett ställningstagande för sin egen FRIHET. D v s att deltagaren får stöd till att 

inte känna sig, tycka sig vara eller agera som ett ”offer”. D Att börja använda sig av den makt 

o MÖJLIGHET som följer av de tidigare stegen. D v s att t ex våga sjunga ut ordentligt o vilja 

höras o synas. Att vilja ha solopartier o att ohämmat uttrycka sig 

musikaliskt/känslomässigt  ävensom ställa krav på körens inriktning, repertoar o program m 

m. E Att ta ANSVAR för den makt o de möjligheter man erövrat, genom att exempelvis 

komma ihåg texter, att sjunga rent, att nyansera sin sång relativt övriga kördeltagare o s v. En 

väsentlig del av ansvarstagandet handlar också om att vara konstruktiv o interaktivt lyhörd o 

samarbetsvillig.” 

Alla tre informanter skriver att de inte utgår från någon känd pedagogik, en använder sig av 

sin egen pedagogik vilken jag har citerat ovan, en annan utgår från bildterapeutiska principer, 

den tredje har 30 års erfarenhet och är enligt egen utsago duktig på att undervisa individuellt. 

Jag undrar varför ingen av dem utgår från någon speciell pedagogik? Är det för att det är svårt 

att hålla sig till en viss pedagogik? Det kanske är roligare att hitta på sin egen? Många vill nog 

att det ska vara fritt för deltagarna har jag fått en uppfattning om, men att det ska finnas 

uppgifter för dem som behöver ha det. En av informanterna skriver att här på verksamheten 

använder vi inte oss av lika mycket uppgifter, utan deltagarna får själva bestämma vad de 

målar. Likaså skriver en annan informant att man har möjlighet till att måla vad man vill, men 

att det finns teman att välja ur om man så vill.  

Detta påminner om det Tomas Näslund Wood beskriver i sin uppsats. Näslund Wood skriver 

att ingen av pedagogerna i hans undersökning använder sig av en speciell pedagogik.59 

 

                                                            
59 Näslund Wood, Tomas (2012), s. 3. 
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Det jag menar med pedagogik är hur man lär ut till sina elever, hur man väljer ut material och 

uppgifter och vad man har för tankar kring undervisningen. 

8.3 Hur skulle du beskriva processen hos de människor som deltagit i er 
verksamhet under en längre period? Ser du någon skillnad i deras mående, i så 
fall på vilket vis? 
Två av tre informanter utrycker att det har hänt något positivt i deltagarnas utveckling. Den 

ena informanten sammanfattar det hela med att deltagarna har blivit gladare, mer kompetenta 

och kraftfulla, modigare och starkare som individer. Den andra informanten säger att hen har 

sett att deltagarna över tid har blivit mer tillfreds med bilden som uttryckssätt och 

avslappnade med att pröva olika material, att måla, eller berätta om sin bild för de andra. 

En av informanterna beskriver utvecklingen från att lära deltagarna en enkel sak som att måla 

en färgcirkel till att ge mer och mer avancerade uppgifter, men poängterar att de här 

människorna är oroliga själar som medicinerar och kanske inte har ork att ta in för mycket 

information, så de får måla mer som de vill. Hen understryker också att det viktigaste är att 

deltagarna har roligt. 

Roger Säljö skriver följande: ”En av utgångspunkterna för ett sociokulturellt perspektiv på 

lärande och mänskligt tänkande/handlande är således att man intresserar sig för hur individer 

och grupper tillägnar sig och utnyttjar fysiska och kognitiva resurser.”60 Jag kan relatera detta 

till deltagarnas lärande i de konstnärliga verksamheterna, hur de lär sig och utvecklas 

tillsammans. 

8.4 Tror du att man kan må bättre psykiskt av att skapa konst? I så fall har du 
något/några exempel på detta? 
Alla tre informanterna tror att man kan må bättre av att skapa konst. En av mina informanter 

säger att hen inte riktigt kan avgöra vad som har gjort att deltagarna har blivit mer 

harmoniska, lugna och balanserade, om det är hens metodik eller det rent musikaliska. 

Informanten ger ett annat exempel på hur man kan må bra av att vara kreativ. Hen berättar att 

hen har spelat och sjungit i T-banan i 50 år och att den frigörande, djupa andningen och 

vibrationerna som uppkommer när hen verkligen kommer in i sjungandet har starka positiva 

konsekvenser, både rent fysiskt och psykiskt. 

Det står i uppsatsen Bildterapi för personer med psykisk ohälsa av Eriksson och Höglund att 

en klient genom bildterapi har lärt sig att hitta nya vägar att handla utefter när hen blir orolig 

                                                            
60 Säljö, Roger (2005), s. 18.   
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eller deprimerad. Det står också att klienten lär sig att tänka på ett annat sätt, med mer positiva 

tankar genom att delta i bildterapin. Bildterapin kan även underlätta återhämtningen hos 

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

samt bygga upp nya identiteter. 61  

Dessa saker kopplar jag till en av informanternas texter där hen skriver: ”Ja, jag tror absolut 

att man kan må bättre psykiskt av att skapa konst. Ett tydligt exempel på detta är användandet 

av bildterapi som behandling för olika grupper med psykisk ohälsa. Studier har visat att 

bildterapi är verksamt för att hantera ångest och starka känslor samt för att minska stress. Det 

kan också bidra till en ökad självinsikt, och används bland annat frekvent internationellt i 

behandling av bland annat ätstörningar, missbruk och trauma.” 

8.5 Tror du att det finns någon koppling mellan psykisk ohälsa och kreativitet? I 
så fall, hur tror du den kopplingen ser ut? 
Alla tre informanter tror att det finns kopplingar mellan psykisk ohälsa och kreativitet. En 

informant skriver: ”Beträffande koppling kreativitet - psykisk ohälsa tror jag personligen att 

skapande människor kanske är lite mer flexibla i psyket och har lite vidare fantasi än andra, 

vilket kanske ger mer psykisk "svajighet". Men detta är som sagt en personlig 

reflexition.(sic)” 

Att fantasi och psykisk känslighet, ”svajighet”, hör ihop? Det kan ligga något i detta. Det är 

nog lätt att fantasier kan bli besvärande fantasier, likt tvångstankar. Det slår liksom över i 

psykisk ohälsa. Om man har nära till fantasi finns det nog en närhet även till psykisk 

instabilitet. 

En annan informant skriver: ”Ja, studier har visat att det verkar finnas en koppling mellan 

psykisk ohälsa och kreativitet, de diagnoser som främst studerats är schizofreni och bipolär 

sjukdom, men även andra former av psykisk ohälsa har visat sig vara kopplad till kreativitet. 

Exempelvis har en ganska ny svensk studie av bland andra Simon Kyaga visat att personer 

med psykisk ohälsa i högre grad har kreativa yrken jämfört med normalpopulationen.  

En förklaring som forskare på KI har funnit till kopplingen mellan kreativitet och psykisk 

ohälsa är att kreativa personer verkar ha en hjärnfunktion som tillåter ett större inflöde av 

                                                            
61 Eriksson, Höglund (2013), s. 17. 
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information och associerande än andra personer, vilket också kan finnas vid vissa typer av 

psykisk ohälsa.” 

Alla informanter verkar tro att människor som är kreativa också kan ha en potentiell sårbarhet 

för psykisk ohälsa av olika slag. En av informanterna hänvisar till forskning som påvisar att 

människor som har psykisk ohälsa har mer kreativa yrken än andra människor.  

Många människor som lider utav psykisk ohälsa av olika slag kanske upplever fler nyanser i 

känslolivet, dessa nyanser kan de sedan skapa konst utifrån. Jag tror att det finns ett starkare 

behov av att skapa om man har mycket känslor inuti som måste komma ut. Som en informant 

skriver, så kan en människa med bipolär sjukdom vara med om starkt motsatta upplevelser 

som depression och mani vilket också kan ge ytterligare fler perspektiv att skapa utifrån. 

9 Tolkning och resultat 

Min tolkning är att huvuddelen av konstnärsinformanterna använder skapandet som en slags 

bildterapi för att kanalisera och bearbeta känslor och tankar. De ser ett samband mellan sin 

psykiska ohälsa och sitt skapande och konsten de gör är påverkad av deras mående. De mår 

bättre psykiskt av att hålla på med konst än om de inte hade gjort det och en känner att hen 

inte skulle vilja vara utan sin psykiska ohälsa, hen säger att den ger näring till hens skapande. 

Återkommande i min studie är att majoriteten av konstnärsinformanterna har ett behov av att 

uttrycka hur de mår genom konsten. En av personerna sticker ut från de övriga. I hens fall är 

skälet att hålla på med konst inte att uttrycka känslor, informanten skapar för att hen har en 

talang för det och för att fylla upp sin tid. Andra exempel på skäl till att skapa för 

informanterna är citat: ”Det är ett behov, som äta, skita, sova…”. En person får bilder i 

huvudet som hen måste få ut. Ytterligare ett skäl hos någon är möjligheten att kanalisera och 

kontrollera sin ångest och till sist, få lugn och ro samt balans i tillvaron.  

När det gäller pedagogerna har jag kommit fram till att de alla jobbar med att stärka 

deltagarnas kreativitet och självförtroende. En avslappnad atmosfär är också viktigt för 

majoriteten av informanterna. De arbetar inte utifrån någon känd pedagogik, en av dem utövar 

sin egen pedagogik, en annan använder sig av bildterapeutiska principer och en tredje säger 

att hen har 30 års erfarenhet och är bra på att undervisa individuellt. Majoriteten av 

pedagogerna säger att deltagarna får måla vad de vill, men att det finns uppgifter om de vill ha 

det. Alla tre informanterna tror att man mår bättre av att skapa konst. 
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10 Sammanfattning och slutkommentar 

Jag har kommit fram till att det finns kopplingar mellan psykisk ohälsa och konstnärligt 

skapande efter att jag har läst och analyserat informanternas svar. Majoriteten skriver att deras 

skapande hänger ihop med deras mående samt att de mår bättre av att skapa. Den psykiska 

ohälsan är en tillgång för de flesta utav dem, en säger till och med att hen inte skulle ha velat 

vara utan sin psykiska ohälsa genom åren.  

Andra sätt på vilket skapandet har varit en tillgång för informanterna eller hur måendet är 

kopplat till deras hälsa är: mer arbete vid sämre mående, att glömma bort sina problem vid 

skapande, kanalisera och kontrollera ångest, ha bilder i huvudet som måste ut. Det är också en 

avslappning för många utav informanterna att få hålla på med konstnärligt skapande och 

något som distraherar från verkligheten. 

Pedagogerna arbetar för att stärka deltagarnas självförtroenden och kontakten med deras 

kreativitet. Avkoppling är något annat som två av tre pedagoger nämner på olika sätt. Den 

tredje av pedagogerna arbetar utifrån bildterapeutiska principer och under deras träffar 

använder hen sig av olika teman som deltagarna kan arbeta utifrån. Ingen av pedagogerna 

använder sig av någon känd pedagogik, utan en säger att hen utgår från sin egen pedagogik, 

en annan berättar att hen har arbetat i 30 år och är bra på att undervisa individuellt, den tredje 

använder sig av bildterapeutiska principer som jag nämnt tidigare. 

Något som jag från början hade tänkt undersöka var om människor med psykisk ohälsa är 

kreativare än andra människor, det har jag kanske inte riktigt fått svar på. Eller har jag det? 
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Bilaga  
 

Intervjufrågor till pedagogerna 

Vad är idén bakom och målet med er konstnärliga verksamhet? 

Hur arbetar du i stora drag? Utgår du från någon särskild pedagogik? 

Hur skulle du beskriva processen hos de människor som deltagit i er verksamhet under en 

längre period? Ser du någon skillnad i deras mående, i så fall på vilket vis? 

Tror du att man kan må bättre psykiskt av att skapa konst? I så fall har du något/några 

exempel på detta? 

Tror du att det finns någon koppling mellan psykisk ohälsa och kreativitet? I så fall, hur tror 

du den kopplingen ser ut? 

Intervjufrågor till konstnärerna 

Varför ägnar du dig åt konstnärligt skapande? 

Hur ser kopplingen ut mellan hur du mår och vad du skapar? 

Upplever du att din psykiska ohälsa kan vara en tillgång i ditt skapande, i så fall beskriv på 

vilket sätt. 

Tror du att man kan må bättre psykiskt av att skapa konst? I så fall har du något/några 

exempel på detta? 

Tror du att det finns någon koppling mellan psykisk ohälsa och kreativitet? I så fall, hur tror 

du den kopplingen ser ut? 

 

 


