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SAMMANFATTNING 

 
Studiens syfte är att skapa en socialkonstruktionistisk och symbolisk 

interaktionistisk förståelse för samt beskriva den bildkommunikativa 

metoden MSP. Studiens syfte är också att föra på tal möjligheten att 

använda bildskapande som instrument inom socialpsykologin.  

Studiens vetenskapsteoretiska perspektiv är Socialkonstruktionism 

och synen på varandet och människan är existentialistisk och det 

analyspraktiska teoretiska perspektivet är Symbolisk interaktionism. 

Teorier som används rör Självets socialisation och uppbyggnad, samt 

språket och bildskapande. Studien bygger på kvalitativa 

semistrukturerade djupintervjuer med fyra respondenter. Slutsatser 

som kunnat dras av studien är att respondenternas upplevda 

reflexiviteten förändras under genomförandet av MSP och 

respondenternas medvetenhet om Självet har ökat i och med arbetet 

med MSP. 

 

  

Nyckelord:  

Själv, Självmedvetenhet, reflexivitet, responsorium, språk, lek, 

mening, självuppfattning, autonomi, autenticitet, överskridande. 
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1. INLEDNING 
 
Konstnärligt skapande leder fram till att kreativiteten ökar. 
Kreativitetens källa är den samma som livets källa. 
Livsandarna vaknar och ger nya upplevelser för kropp och själ. 
 
Ann Mari Lagercrantz 
 
Den här uppsatsen undersöker den upplevda inverkan av verktyget Metaforiskt Självporträtt 

(MSP), som syftar till att stärka individens autonomi. I undersökningen låter jag fyra 

respondenter genomföra MSP för att sedan genomgå kvalitativa djupintervjuer med syfte att 

ta reda på i vilken mån MSP har ökat deras upplevelse av självmedvetenhet och därmed 

möjliggjort ett stärkande av deras självutveckling ifråga om autonomi.  

Begreppet autonomi avser i denna undersökning: självständighet och integritet i förhållande 

till externa påtryckningar vilket betyder att individen aktivt kan välja förhållningssätt till sin 

direkta omgivning i myckenhetens tid. myckenhetens tid. Du bör definiera dina begrepp, väen 

om de är poetiska. Denna myckenhet anspelar på den globalisering och förändrade 

informations- och kunskapstillgång som präglar vår nutid. Världen som vi uppfattar är 

tillgänglig, mångfaldig och fantastisk men omöjlig att till fullo fånga vilket leder till en 

ambivalent inställning hos individer och tillgång till vilja och mening blir en slags 

kvalitetsmarkörer för människan i hennes olika miljöer. Lyon (1994) uttrycker deta med att 

skriva att vi lever i en allt mer globaliserad värld, i en kultur som präglas av individualitet, 

kommersialism och meningsförskingring. Vi behöver stärka våra själv för att vaccinera oss 

mot oönskade intrång i vårt självkonstruerande (Giddens 1997). Att sakna autonomi är således 

att vara utan inre trygghet och stabilitet, ett ickeautentiskt (Sartre 1943) liv i stress. 

Utgångspunkten i detta arbete är just en upplevelse av att människors tillvaro i denna tids 

kulturella myckenhet i allt högre utsträckning präglas av känslor av otillräcklighet, 

mindrevärde och i förlängningen maktlöshet och brist på sammanhang i skapandet av sin sitt 

Själv. (I uppsatsen kommer ordet Själv genomgående användas och syftar då på individens 

uppbyggnad och möjlighet att uppleva sig som en, en känsla av avgränsad identitet). Orsaken 

till detta är enligt egen analys att det råder en brist på just personlig autonomi: självständighet 

och integritet i förhållande till externa påtryckningar om vilka beteenden, mål och attityder 

som bör antas av den som vill räknas i samhället. I enlighet med samma analys står en lösning 

att finna i att öka individens medvetenhet om de krafter som skapat och alltjämt skapar Självet 

(Mead 1976). Denna medvetenhet skulle ge individen möjlighet att i större utsträckning 

förkasta eller aktivt anta förhållningssätt som annars styrs av mentala och sociala reflexer. 
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MSP är en bildkommunikativ metod med vilken en människa genom bildskapande 

uttrycker valda delar av och utmaningar för henne. Bildskaparen inträder i en ordlös, 

avslappnad närvaro och det som tecknas på pappret är en blandning av å ena sidan medvetna 

beslut och intentioner och å andra sidan motiv och symboler som inte är resultat av aktiv 

tankeverksamhet. Uppsatsen utgångspunkt är att det är i den här processen som vi få fram 

information om vårt själv som ligger dold för oss, dels för att mötet mellan våra intentioner 

och det bildtekniska materialet leder till oväntade resultat, dels för att vi kommunicerar via 

materialet med oss själva. Men, trots att den här idén inte är ny och trots att det finns mer eller 

mindre etablerade terapiformer som bygger på samma tankar så saknas det forskning inom 

området. Därför har jag valt att i min uppsats ställa grundläggande frågor gällande bildens 

förmåga att bidra till självmedvetenhet.  

Studiens vetenskapsteoretiska fundament är ett socialkonstruktionistiskt (Gergen 1999) 

och ett existentialistiskt perspektiv (Sartre 1943) antas på människans värld och 

utvecklingsmöjlighet, det symboliska interaktionistiska perspektivet (Berg 1992) används 

kosekvent i analysen och fokuserar på språkets funktion som skapare av verklighet och själv. I 

övrigt kretsar studien kring hur självet är uppbyggt, uppfattar sin verklighet och vilken 

inverkan Andra har på självets utveckling, detta för att understryka vikten av självreflexivitet 

och medvetenhet om självet för att uppnå önskad autonomi.  

Begreppet autonomi är centralt för studien men ska inte ses som ett ifrågasättande av det 

sociala självet utan tvärtom som ett konstaterande att just eftersom vi är så intersubjektivt 

beroende av varandra - vi svarar mer eller mindre automatiskt an på sociala stimuli i 

skapandet av självet - så är vår samtids myckenhet ifråga om yttre motstridiga 

påverkansfaktorer ett hot mot kritiskt tänkande. Dessutom är behovet av att uppleva en känsla 

av autenticitet och autonomi en existentiell position i vilken möjligheten föreligger till att 

bygga upp en trygghet i sig själv och en upplevelse av självkontinuitet. I förlängningen ger 

detta en potential till att uppleva sig vara en ansvarstagande människa med möjlighet till 

närhet till andra. Oavsett om vi är medvetna om det eller inte så konstruerar vi med våra 

individuella verkligheter vår gemensamma verklighet.  

 

I korthet ser mitt grundresonemang ut som följer: 

A: Många av oss upplever idag en existentiell stress till följd av alla de krafter som vill 

påverka våra livsval och utformandet av våra Själv. Om man inte vet vem man är blir Självet, 

i samhällets förmodade valfrihet, en oavbrutet ställd fråga om vem man vill vara. 
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B: Vaccinet mot denna stress står att finna i en ökad förmåga till att i större utsträckning välja 

hur och när omvärlden påverkar Självet. Detta kallas här för autonomi. 

C: Autonomi förutsätter en hög medvetenhet om Självet, det autentiska Själv som står att 

finna genom vetskap om den sociala påverkan och intersubjektiva längtan som alltjämt formar 

oss. 

D: Medvetenhet kan uppnås på många olika sätt och bildskapande är ett av dessa eftersom 

bildskapandet förmedlar insikter från en inre icke verbaliserad nivå som manifesterar sig i en 

symbolik. Man kan säga att målandet demaskerar Självet. Med andra ord kan bilden skapa en 

distans, ett betraktningsavstånd mellan Självet och den internaliserade självbilden som 

möjliggör en resocialisation där individens upplevelse av ett mer autentiskt Själv kan uppstå. 

Därmed är autonomin stärkt. 

 

Den socialpsykologiska relevansen med detta forskningsarbete är att ge bilden en position 

som inter- och intrasubjektivt kommunikationsverktyg inom socialpsykologin. Detta blir 

möjligt om studien kan peka på de socialpsykologiska mekanismer som verkar i bilden som 

språk och självutvecklingsinstrument.  

Uppsatsen är främst riktad till socialpsykologer.  

 

1.1  Bakgrund 
I mitt tidigare arbete som bildlärare på en högstadieskola i mellansverige har jag tagit 

fram, utvecklat och arbetat med det som här kommit att kallas MSP. I sex år undervisades fem 

till sex parallella åttondeklasser och de genomförde denna uppgift som tog åtta-tio 

lektionstimmar i anspråk. Jag har alltså samtalat om och bedömt ca ett tusen MSP. Då var 

övningen tämligen enkel och handlade om att måla sig själv som ett träd i ett landskap, där 

trädets form, position och tillstånd berättade om personen som målade medan landskapet 

berättade om tillvaron målaren befann sig i och de relationer som var viktiga för henne.  

Det som var utmärkande för den här övningen var den tydliga utveckling som skedde. 

Eleverna växte med uppgiften, både på ett praktiskt och personligt plan, och även klasserna 

som grupper utvecklade ett öppnare och klokare samtalsklimat. Nu hoppas jag att verktyget 

ska visa sig vara lika kraftfullt i arbetet med att stärka vuxna människor och därmed leda till 

ett bättre liv för dem.  
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1.2  Syfte och frågeställning 
Studiens syfte är att skapa en socialkonstruktionistisk (Gergen 1999) och symbolisk 

interaktionistisk (Berg 1992) förståelse för samt beskriva metoden MSP.  

Studiens syfte är också att föra på tal möjligheten att använda bildskapande som instrument 

inom socialpsykologin.  

Den övergripande frågeställningen för arbetet lyder som följer:  

Hur kan man ur ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv förstå den upplevda 

reflexiviteten hos individen som får skapa bilder enligt MSP? 

Kan, och hur kan, den förståelse som alstras ur denna studie bidra till en kunskap 

kring bilder som ett språkligt verktyg för att skapa existentiell självmedvetenhet och 

självutveckling med betoning på autonomi? 

 

Forskningsfrågor att utgå ifrån blir: 

1. Hur upplever individen reflexiviteten under MSP? 

2. Vilken påverkan har MSP på individens upplevda medvetenhet om Självet?  

3. Vilken påverkan har MSP på individens upplevelse av autonomi? 

 

1.3  Avgränsningar 

Terminologisk avgränsning: Det skulle kunna finnas anledning att tro att denna studie 

handlar om en bildterapeutisk metod men MSP skall i detta studium inte ses som en 

terapiform. Genomföraren av studien är inte heller utbildad terapeut. MSP är menat att verka 

genom en intrasubjektiv kommunikation som i förlängningen även påverkar individens 

intersubjektiva kommunikation genom att hon bättre förstår sig själv. Själva målandet är bara 

ett verktyg för att få denna kommunikation att komma till stånd. Därför undviks termen terapi 

genomgående i studien. 

Teoretisk avgränsning: Studien gör inget anspråk på att genomföra någon bildanalys. Endast 

respondenternas utsagor om vad de målat står till grund för antaganden om vad bilderna 

föreställer och möjligen demaskerar gällande dem själva.  

Litterär avgränsning: Bildterapi är traditionellt sett en sammanslagning av måleri och 

psykoanalytisk terapi (Theorell 1998). Då studiens perspektiv är ett annat så sker ett naturligt 

bortsållande av den teori som används i anknytning till bildskapande. 
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1.4  Disposition 
Efter denna inledning följer en genomgång av tidigare forskning, i vilken forskning kring 

ickeverbala konstterapier utvärderats. Därefter presenteras studiens teoretiska utgångspunkter, 

med en kort inledning med genomgång av studiens litteratur och teoretiska perspektiv. De 

teoretiska utgångspunkterna är socialisationen, Självet och dess uppbyggnad, språket, bilden 

och leken. Sedan följer studiens metodologi, metod, urval och procedur. Därpå redovisas 

studiens emiriska material i form av fyra fallstudier i vilka resultatet av både MSP och 

intervjuerna presenteras. En sammanfattande tolkning, i tematiserad punktform, av dessa 

fallstudier läggs därefter fram och det är detta sammanfattande material som ligger till grund 

för den följande analysen. Därefter följer en diskussion i vilken studiens analys diskuteras, 

besvarande av frågeställning ges och slutsatser dras. Avslutningsvis belyses svagheter och 

styrkor samt förslag på framtida forskning. 

 

2 TIDIGARE FORSKNING 
Vid Karolinska Institutet genomfördes ett konstpsykoterapiprojekt som resulterade i boken 

När orden inte räcker till (Theorell m.fl. 1998). Teorin är att bortträngda känslor är svåra att 

bearbeta i terapi eftersom verbala metoder fungerar mindre bra. Detta kan leda till 

psykosomatiska besvär eftersom de då kanske inte bearbetas alls. Därför bör klienter med 

denna bakgrund behandlas med metoder som hjälper dem att själva att se sambanden mellan 

kroppslig smärta och obearbetade problem, många gånger har det visat sig vara effektivt att 

använda sig av ickeverbala behandlingsmetoder. Konstterapi bör således, enligt forskarna ha 

en särskild plats i behandlingen av dessa klienter.  

Forskare lät klienter genomgå konstterapi under ett år. Studien antog ett eklektiskt 

förhållningssätt och använde både kvantitativa och kvalitativa metoder för att få fram och 

tolka resultatet av behandlingen. Klienterna fyllde i ett bakgrundsformulär före inledande 

behandling och ett år senare fyllde de i ett formulär efter avslutad behandling. De deltog i 

uppföljningssamtal och utvärderingar och genomgick en senare intervjuuppföljning. (Theorell 

et.al. 1998). 

Huvudresultaten visar att man, för klienter med ångest och depression såg en statistiskt 

signifikant förbättring. För de somatiska besvären visades en tendens till förbättring som 

nästan var signifikant. Intervjuerna visade bl.a. att deltagare fått ökad kännedom om hur 

samspelet mellan kropp och psyke fungerar och en ökad förmåga att hantera problem. 

(Theorell m.fl. 1998)  

 8



 

3. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
Nedan presenteras, under temarubriker, en sammanfattning av den teori som uppsatsen bygger 

på varefter en kort teoridiskussion kopplar ihop de olika delarna. Först ges en översikt över 

använd litteraturen samt en perspektivpresentation.  

 

3.1  Litteratur 
I huvudsak uppstår studiens teoretiska fundament ur fyra teoretiska områden; socialisationen, 

för att förstå hur Själv skapas, utvecklas och upplevs, Självet för att förstå människans 

uppbyggnad och intersubjektiva position, språket för att förstå hur vi skapar mening samt 

bilden då MSP handlar om att skapa bilder.  

I fråga om socialisationen, Självet och språket utgår studien i huvudsak från Berger och 

Luckman (1979), Mead (1976) och Berg (1992).  

I fråga om bilden specifikt finner jag inte någon klart socialpsykologisk litteratur. 

Däremot finns inom pedagogisk eller psykoterapeutisk litteratur en hel del om människans 

utvecklingspotential genom konstnärligt skapande - det finns också en påtaglig efterfrågan på 

mer forskning. Denna angränsande litteratur bidrar till studien men samtidigt är 

förhållningssättet kritiskt till den syn på människans konstruktion som däri förmedlas. 

Då det gäller autonomi och existentiell utveckling av Självet används Olofsson & 

Sjöström (1993), Sartre (1943) samt Østerberg (2000). 

 

3.2  Perspektiv 
Socialkonstruktionismen (Gergen,) ger å sin sida förklaringsmodeller för hur vi i interaktion 

konstruerar och utvecklar oss själva och vår verklighet. Den symboliska interaktionismen 

(Mead 1976) lägger tonvikten vid språkets och symbolernas roll för konstruerande av självet 

och verkligheten. Därför ses språket, som bär intervjuerna, och bilden som skapas under MSP, 

som kompletterande delar av en självkonstruerande helhet. 

Den existentialistiska synen på människan (Sartre 1943) är att människan är fri men att 

friheten är situerad, precis som inom socialkonstruktionismen. Existentialismen hävdar dock 

också varandet före kunskapen vilket möjliggör överskridande eller transcendens, vilket i 

detta sammanhang är ett nödvändigt förhållningssätt då en användare av MSP förväntas 

kunna finna nya vägar fram till ett vidare själv. 
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3.3  Socialisationens formande funktion 
I detta avsnitt redogörs för Berger och Luckmans (1979) teorier om socialisationen.  

 En människas skapande av språk, kunskap och Själv sker i socialisationen. I den primära 

socialisationsprocessen internaliseras normer och värderingar från signifikanta andra i 

individen som används för att typifiera den sociala verkligheten. Detta sker genom 

attitydtagande då individen samspelar med signifikanta andra och genom deras förväntningar 

antar individen olika roller för att passa in i olika sammanhang.  

 Samtidigt som individen i denna sociala kontext skapar sin subjektiva identitet formas 

också den objektiva verklighetsuppfattningen; den generaliserade Andre, en subjektivt skapad 

uppfattning om den objektiva sociala strukturen. I detta skede träder individen ur den primära 

och går in i den sekundära socialisationen.  

Om den primära socialisationen misslyckats med att ge en adekvat bild av verkligheten 

kan det leda till en skevhet mellan självuppfattning och verklighetsuppfattning. Individen 

behöver omtypifiera sin verklighet, detta omformande kallas för en resocialisation. Alltså 

behöver inte socialisationen i sig utmynna i en deterministisk identitet, även om en redan 

internaliserad verklighet har en tendens att leva kvar. Kan människan reflexivt resocialisera 

sig genom att skapa bilder, med hjälp av MSP?  Studiens idé är ju att vi genom bildskapande 

kan skapa den medvetenhet som är förutsättningen resocialisation mot ett mer autonomt Själv, 

vilket i sin tur handlar om att omdefiniera sig i enlighet med mer autentiska värden än de som 

signifikanta andra betonade under uppväxten. 

 

3.4  Självet och verkligheten 
Självet formar sin verklighet i ett socialt sammanhang och det är inte enbart den egna 

identiteten människan oavbrutet konstruerar. Även individerna i omgivningen och 

samhällsordningen konstrueras genom en konstant social verksamhet (Berger & Luckmann 

1979).  

 

 3.4.1 Vikten av den Andre  
Det är i form av den generaliserade Andre som den sociala processen konstant influerar 

individens beteende och då individen ägnar sig åt abstrakt tänkande antar individen den 

generaliserade Andres attityd (Mead 1976). Även när vi interagerar med en annan individ 

övertar vi dennes attityder och i det övertagandet är vi närmare den Andre än oss själva - vi är 
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subjektiva i sällskap med den Andre men objektiva i sällskap med oss själva (Berger & 

Luckmann 1979). Med hjälp av bildskapande kan vi kanske finna en subjektiv ton i samtalet 

med oss själva. Vi skapas genom den Andres ögon, så för att kunna förändra oss själva måste 

vi förstå omvärldens betydelse för skapandet av våra egna attityder. Vi behöver den närhet till 

Andra som bekräftar oss vilket förutsätter en närvaro i nuet i oss själva. Denna dialektiska 

relation kan skapa ambivalens (Bauman 1995) eller ångest (Giddens 1991), vilket är precis 

det som enligt Sartre (1943) behövs för växande. 

Ur ett existentialistiskt perspektiv är livet ett projekt där människor bestämmer hur de vill 

leva, men inom ramen för de i socialisationen givna livschanserna. Kulturen vi lever i 

reproduceras och vi lär oss vad som förväntas av oss, vilka begränsningar och möjligheter 

som finns. Men, genom skicklig hantering av livschanserna kan individen utvidga 

livschansområdet. Detta kräver en konfrontation med de, genom medvetenhet, ökande 

valmöjligheterna. Det sker en rörelse ut ur individens trygghetszon - en konfrontation som i 

sig är laddad med motstånd eftersom vi inser att vi är ansvariga för våra liv samtidigt som vi 

har en tendens att vilja vidmakthålla verkligheten så som vi uppfattar den. (Olofsson & 

Sjöström 1993) En parallell kan dras till Bakhtins dialogism, enligt Gergen (1999) där den 

relationella människan utökar det mellanmänskliga utrymmet genom dialog. Världen växer 

när vi lyssnar. Kan vi lyssna på oss själva och de Andra som redan finns internaliserade inom 

oss? Kan vi växa i tystnad, i tanken, i det autentiska Självet istället för i de flyktiga 

attitydtagande rollerna? Hur fungerar Självet? 

 

 3.4.2 Självets uppbyggnad 
Vid en viss sofistikeringsnivå tenderar vi att organisera alla våra unika erfarenheter och 

attitydtaganden till ett Själv. Detta Själv är en konstruktion som uppstår i den egna 

reflexionen om varandet, verkligheten och interaktionen mellan Jaget och den Andre (Mead 

1976). Särskilt känslomässiga erfarenheter blir mycket intima med Självet menar Mead. För 

att individen ska kunna vara självmedveten måste förståndet anta ett opersonligt, objektivt och 

icke-affektivt attitydtagande mot sitt Själv, ”annars hade vi bara medvetande, inte 

självmedvetande” (Mead 1976:111).  

Självet består huvudsakligen av två delar, Jaget och Miget. Jaget är den del av Självet som 

ger respons på Andras attityder i varje enskild stund och denna respons kan inte förutses 

varför det hela tiden kan skapas något nytt i aktionen (Mead 1976).   
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Miget omfattar det organiserade attitydtagandet; 

den generaliserade Andre och minnet av Jagets nyss 

givna respons; gestalten som i sin tur samlas till 

erfarenheter på en tråd; narrativet (Lundin 2007). 

Detta beskriver den process som sker hela tiden då 

individer agerar och ”... ständigt anpassar sig själv i 

förväg till den situation han tillhör och reagerar 

tillbaka på” (Mead 1976:138). Bildens DU, avser den 

Andre som alltjämt är medskapare av detta Själv.                                                  Bild: Självet. (Lundin 2007) 

 

 Enligt Berg (1992) utgör egocentrism en nödvändig grund i livets början. Genom 

absorberande av intrycken från omgivningen sker en assimilation och Jaget stärks och genom 

begripandet av de nya intrycken sker ackommodationen som förstärker Miget. Detta sker 

genom lek och rollövertagande och utan denna premoraliska lek, ingen identitet understryker 

Berg. Slutligen anpassar sig barnet och en adaption sker som ger möjlighet åt ett dialektiskt 

förhållande mellan Jaget och Miget. 

Så för att nå in och stärka Självet med MSP är situationen viktig, att den är avskalad från 

yttre förväntningar och påtryckningar. Detta för att Jagets respons skall vara så fri från nya i 

sammanhanget direkta attityder som möjligt och att responsen istället kommer ifrån den egna 

reflektionen. 

 

 3.4.3 Reflektion, reflexivitet och handling  
Intelligens handlar om individens förmåga att i nuet, med hänsyn till både det förflutna och 

framtiden välja en, bland många möjliga, respons. Detta kräver perception, minne och 

förutseende och sker genom reflektion. På det viset är vi hela tiden knutna till vår verklighet. 

Mead (1976) menar att reflektionen är ett slags handlingshämning, ett övervägande av olika 

handlingsalternativ som gör att vi inte utlämnas till våra impulser.  

Enligt Giddens (1997) är uppbyggandet av självidentiteten ett reflexivt identitetsprojekt 

genom vilket Självet utgörs av mer eller mindre valda självberättelser. Detta utgör de ramar 

som formar vårt handlande.  
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Vårt handlingsmönster sker enligt Mead (1976) genom fyra faser;  

1) Perception - vi ser ett objekt.  

2) Impuls - vi reagerar på objektet.  

3) Manipulation - vi gör något av objektet.  

4) Fullbordan - vi slutför förhållandet med objektet  

Om dessa sker i rak följd så är det, enligt Berg (1992), en oreflekterad handling vilken kan 

anknytas till leken. Om vi istället förutser handlandets faser och manipulerar dessa har vi 

makt. Vi behärskar oss och kan styra över skeenden omkring oss. I leken låter vi oss 

uppslukas, den sker genom spontan motivation och detta kan vara en aspekt av vilken aktivitet 

som helst.  

Utifrån dessa teorier kan slutsatsen dras att reflektionen hindrar oss från att vara allt för 

impulsiva, vilket kanske är synd om vi vill komma bortom det givna, men det är också tur då 

vi till vardags ska fungera i sociala sammanhang. Och den oreflekterade handlingen som finns 

i leken kan hjälpa oss bortom det redan givna. Reflexiviteten gör oss självmedvetna och 

självskapande eftersom det reflexiva tänkandet blir en erfarenhet som blir till en del av vårt 

Själv, vårt narrativ, det vi med ord berättar om och för oss själva. På så vis blir språket 

meningsbärare i detta konstruerande av Självet. 

 

3.5  Språk och mening 
Genom internaliseringen av språket, definierat som en gemensam uppsättning symboler, blir 

vi medvetna om oss själva och vår omvärld (Berger & Luckmann). Den som talar stimulerar 

andra att tala och interagera på ett visst sätt och påverkar också sig själv att göra det samma. 

Vårt beteende påverkar vårt kommande beteende vilket gör vokala gester till signifikanta 

symboler (Mead 1976). Genom anpassningsrespons ges mening åt de föregående gesterna, 

symbolerna. Det sker en symbolisering i det sociala sammanhanget och objekt och 

erfarenheter bildas som inte skulle ha funnits om det inte vore för språket. Nya objekt, 

erfarenheter, skapas i en triadisk relation mellan (1) gest, (2) respons på gesten av en annan 

individ och (3) fullbordandet av den sociala handling som den första individens gest initierat 

(Mead 1976). Asplund (1987) benämner människans benägenhet att svara på andras gester för 

social responsivitet, som han menar inskränks av socialisationen. ”I sitt ursprungliga tillstånd 

är den sociala responsiviteten vild och barnslig” (Asplund 1987:29)  
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Även i samband med formandet av den värld vi uppfattar och vår plats i denna spelar 

språket en grundläggande roll. Språket bär vår uppfattningsvärld och styr tillgängligheten på 

kunskap. ”Vad mera är, jag hör mig själv när jag talar; jag får tillfälle att objektivt och 

kontinuerligt uppleva mina egna subjektiva meningar och ipso facto blir de ’mer verkliga’ för 

mig” (Berger & Luckmann 1979). Våra tankar påverkar våra kommande tankar och 

därigenom är den intrapersonella kommunikationen av största vikt vid konstruerandet av vårt 

Själv.  

Vårt responsorium (Asplund 1987), det område vår sociala responsivitet är riktad mot, ser 

troligtvis olika ut beroende på om det är ett samtal vi är inbegripna i eller om vi målar för oss 

själva. Våra uppmärksamhetsstimuli är olika, i samtal är vi ofta i uppmärksamhet närmare den 

Andre än oss själva - men när vi gör en bild, är inte vår uppmärksamhet då riktad mot det 

egna självet? Enligt kommande författare är det så det ligger till. 

 

3.6  Bildens omformande funktion 
”I en konstupplevelse är de flesta människor – som inte sysslar med konst professionellt – 

ogarderade” (Theorell & Konarski 1998) Associationer väcks vilka kan öppna en dörr till 

viktiga upplevelser. Detta kan i sin tur betyda att man får en ny syn och ökad 

känsloupplevelse som i sin tur kan leda till en ökad förmåga till differentiering och tolkning 

av de egna känslorna. (Theorell m.fl. 1998)  

Inom psykiatrin finns en femtioårig erfarenhet av att bildskapande ger möjlighet att nå och 

bearbeta nivåer bortom språket. Förmågan att skapa bild och form stärker självförtroendet. 

”Det jag hör, glömmer jag – det jag ser, minns jag – det jag gör, förstår jag” (Ann Mari 

Lagerkrantz 1998:99). Bilden är dessutom något som finns kvar. Efter ett mer omfattande 

bildarbete kan en människas narrativ (Lundin 2007), barndom, uppväxt, vuxenliv med alla 

former av traumatiska händelser förstås, bilderna blir dokument som berättar och som man 

kan förhålla sig till (Ann Mari Lagerkrantz 1998).  

Bildskapandet hjälper oss alltså att använda vår intuition och nå ett ärligare självuttryck, 

uppleva självreflexion och självinsikt. Kreativa handlingar innebär självutvecklande möten 

mellan oss och det vi kreerar, möten förknippade med hängivelse, lek och absorbering men 

också motstånd (May 1994).  

Edwards (1995) menar att vi genom tecknandet lär oss att se annorlunda. Tecknandet kan 

på så sätt nästan framstå som magiskt. Självet blir synliggjort då bilden når djupare in i den 

del av sinnet som allt för ofta döljs av vardagens detaljer. Att insamla (reflektera över vår 
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verklighet) och omvandla data på ett kreativt sätt (vara reflexiva) är två viktiga processer som 

genomförs i bildskapande, inte bara i tanken utan också med ögonen och händerna. I 

tecknandet gör vi då ”insiktsmässiga språng som ofta grundar sig på ofullständiga mönster, 

ingivelser, känslor eller visuella bilder” (Edwards 1995:50). 

Kommunikation uppstår när någon skapar ett tecken, en symbol eller en bild som tolkas 

av mottagaren (Frid 2002). Tänkande sker alltid med någon slags symboler men ”Poesi skrivs 

med ord inte med idéer” (Mead 1976:117) precis som färg inte har en färdig form. Konstnären 

betonar det okonventionella, det som inte finns i Migets struktur, så långt det är möjligt (Mead 

1976). Så, genom det kreativa skapandet når vi kanske bortom den språkliga begränsningen 

precis som Edwards (1995) skriver om, i bildskapandet byter vi språkform för själva 

symbolerna är av en annan sort.  

Bildskapande är inte bara ett byte av språkform, det är också en form av lek och kreativitet 

med förmåga till helande, då kreativiteten ”upphäver splittringen mellan subjekt och objekt” 

(May 1994: 49) och skapar en känsla av sammanhang. Leken når det icke förutbestämda, det 

öppna och befinner sig i mellanområdet av det inre och det yttre. I leken kan människan 

expandera, vara gränsöverskridande och det som nyss inte fanns kan nu finnas (Berg 1992).  

Enligt Wide (2005) krävs öppenhet och mod för att överlämna sig till bildens lekfulla 

helande kraft. Leken är allvarlig (Berg 1992). ”Att befinna sig i den kreativa processen är att 

öppna sig för ett direkt upplevande med det essentiella i livskraften” (Wide 2005). 

  

 3.6.1 Leken 
Berg (1992) skriver att leken kräver hela människan, genom en sammansmältning av Jaget och 

Miget i Självet. Medvetandet är centralt för att vi kall kunna förstå oss själva och ta ansvar för 

vårt växande och medvetandet kräver en väl fungerande kommunikation mellan Jaget och 

Miget. För det är den kommunikationen som är just vårt medvetande. I detta sammanhang är 

medvetandet relevant också för att förstå att vi alla har en mänsklig livsvärld utifrån vilken vi 

kan kommunicera med andra, nå varandra, faktiskt finnas till med varandra. Vi behöver våga 

se det för att inte själsligen trängas undan av systemvärldens byråkrati. För ”lekens logik är att 

vara någon” skriver Berg (1992).  

     Leken är subjektiv och sker i stundens just nu. Leken är således total närvaro i Självet i 

nuet. Den goda leken kräver en stark, fri och kreativ Jag-fas och en harmonisk återkoppling till 

en Mig-fas som förbehållslöst bekräftas av den Andre (Berg 1992). 
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3.7  Teoretisk reflektion 
Eftersom Självet formar, inte bara sin verklighet och den egna identiteten, utan även 

samhällsordningen och kulturen genom en konstant social verksamhet så är det så viktigt att 

lära känna oss själva så vi vet vilka vi är och vad för värld vi vill skapa åt våra barn. 

MSP är avsett att fungera som en nyckel till de dörrar som hålls stängda av socialiseringens 

och språkets konserverande mekanismer. Genom ordlöst bildskapande öppnas nya vägar och 

perspektiv på de internaliserade värderingar och självuppfattningar som påverkar våra 

möjligheter att leva och välja fritt bland de livschanser som möter oss. 

Teorierna ovan förklarar Självets tillblivelse samt språkets och bildens betydelse för 

vidmakthållande respektive förändrandet av denna självbild.  

Självet uppstår och utvecklas i relation till andra i en kulturell kontext. I speglingar i den 

Andre utvecklas självuppfattningar som kan berika och begränsa oss vilket ger att 

självutveckling förutsätter ett mellanmänskligt erkännande. Betänk att det mellanmänskliga 

också finns i oss, i minnen och roller vi antar. Därför riktar vi oss utåt efter bekräftelse, vår 

tids alltmer flexibla och självmedvetna individ behöver stanna upp och känna efter, söka sitt 

Självs mening för att uppnå större autonomi. Med hjälp av den skapande bilden kan vi 

kommunicera mer direkt med oss själva och omvandla självbilderna vi bär på. May (1994) 

menar att den skapande processen innebär en kamp för att ge tillvaron nya former av att vara 

till och som skänker harmoni och helhet.  

När vi tittar på och planerar vår bild är vi säkerligen objektiva och reflexiva men under 

själva skapandet får känslorna färg och plats innan dammiga tankemönster hinner kontrollera 

dem mot den internaliserade verkligheten. Då blir ögats och händernas rörelser verktyget för 

kommunikation från en djupare belägen plats än ordets. 

 

En orska till att ickeverbala metoder för kommunikation inte har högre status är troligen 

för att den ofta är ocynisk och lekfull, detta är inte legitimt i vår kultur. Vi ska vara huvudets 

kontrollerade människor som krampaktiga upprätthållerav systemvärlden. Annars skulle vi 

kanske finna ett behov av förändring, detta väcker existentiell ångest så vi lägger locket på. På 

så vis upprätthåller vi avstånden mellan oss. Den intersubjektiva relationen uppnås inte, och 

då överskrider vi inte heller våra livsutrymmen och vi utvecklar inte våra Själv. Så låt oss 

leka! Till exempel måla. 
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4. METODOLOGI 
Det här arbetet använder sig av en socialkonstruktionistisk vetenskapsfilosofi (Gergen 1999) 

inom vilken världen ses som socialt konstruerad av människorna i den och den är ständigt 

under förändring. Därför är kunskap aldrig självklar. Kunskapen är liksom den sociala världen 

socialt konstruerad  

För studien innebär detta att den inte kan ses som slutgiltig utan endast som en 

konstruerad tolkning av tillfällets betingelser. Situationen vid MSP och vid intervjutillfällena 

är stycken tagna ur ett större sammanhang som inte helt kan förstås, det vi får ta del av är en 

bit av detta sammanhang.  

Det är genom språket som människan konstruerar sin verklighet då det är språket som 

medvetandegör och definierar verkligheten för oss enligt de symboliska interaktionism (Berg 

1992). Det finns ingen rangordning mellan orden och individens verklighetsuppfattning utan 

de konstrueras tillsammans. 

I mötet med intervjupersonerna kommer respondentens diskurs vara olik forskarens vilket 

leder till att tolkningen och förståelsen inte kan bli fullständig. För att förstå någon annan 

måste det sagda sättas i relation till dess kontext och vi har bara tillgång till en del av denna. 

Därför kan vi aldrig helt förstå en annan människa men vi kan närma oss henne genom 

språket.  

 

4.1  Metod 
Inom existentialismen är människan fri men friheten är situerad. Existensen är något som kan 

förverkligas och individen väljer reflexivt ett förhållningssätt till sitt förflutna (Østerberg 

2000). Även den målande människan är fast i rummet, i sina minnen, i sina attityder, i sina 

relationer och dessutom kanske en begränsning upplevs av materialet, men hon har också den 

möjliga friheten att ta spånget ut i det okända, släppa taget och skapa en ny bild av sig själv 

och genom den målade bilden foga den till sitt Själv. Detta, existentialismens dialektiska 

förnuft är rådande ontologi för arbetet (Østerberg 2000). Detta betyder att uppmärksamhet har 

riktats mot både den talande och den målande respondenten. Den interkommunikativt talande 

respondenten beskriver sin självbild genom intervjuns frågor gällande självet och den 

målande intrakommunikativa respondenten beskriver sin upplevelse vid genomförandet av 

MSP och tankarna kring bilden. 

     Studien söker respondenternas subjektiva upplevelse av hur självutveckling påverkas av 

bildskapande genom MSP. Att respondenterna talar om och reflekterar kring sina bilder är 
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samtidigt naturligt och viktigt, då den personliga utvecklingen sker i interaktionen mellan 

människor, men här med utgångspunkt från individens autonomi och intrasubjektiva 

kommunikation. Fokus är därför på själva bildskapandet och på de reflektioner som sker 

under betraktandet av resultatet därav. Eftersom tankar, känslor och kreativitet inte låter sig 

mätas utan måste beskrivas, blir studien kvalitativ (Kvale 1997).  

 

I denna studie genomförs MSP i form av en workshop med samtliga respondenter 

närvarande. Interaktionen mellan övningsledare och deltagare respektive deltagarna emellan 

observeras av en utomstående observatör, med särskilt fokus på social responsivitet (Asplund 

1987) och den färgning som denna kan leda till. 

 Kvalitativa semistrukturerade djupintervjuer (Kvale 1997) söker sedan efter den 

subjektiva upplevelsen av medvetenhet om och utveckling av Självet genom bildskapande. 

Intervjuerna och bilden kan ses som kompletterande delar av en helhet i studien i stort, men 

intervjuerna är vad uppsatsens analys inriktas på. En intervjuguide se bilaga 1 som bygger på 

arbetets övergripande frågeställning och teoretiska utgångspunkter, har använts och 

följdfrågor har ställts då det varit passande.   

De samlade resultaten behandlas i sin tur ad hoc (Kvale 1997), metoden genom vilken 

olika metoder och tekniker används för att skapa mening.  

 

 4.1.1 Urval 
Rekrytering av respondenter har skett genom bekvämlighetsurval genom snöbollseffekt. En 

bekant, på Högskolan i Skövde på ett annat program än mitt, talade med sin klasskamrat om 

studien och denne fann det intressant och bad om att få vara med, denna tog i sin tur kontakt 

med en klasskamrat och en klasskamrats sambo vilka också valde att vara respondenter i 

studien. En fjärde respondent hörde talas om arbetet genom observatören och visade intresse 

och bjöds in. Eftersom snöbollseffekten är utanför undersökarens kontroll kan det inte 

uteslutas att respondenterna varit personer som på förhand haft visst intresse för 

självutveckling och/eller bildskapande. 

Respondenterna var fyra till antalet, ett lagom antal då tidstillgången till för djupintervjuer 

varit begränsad. Gruppen bestod av två män och två kvinnor i åldrarna 23, 24, 25 och 28 år. 

Det ses som bra att det blev en jämn könsfördelning eftersom resultatet inte kommer att 

analyseras ur ett genusperspektiv. Genom de fingerade namnen kommer det dock att 
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framkomma vilka som var män respektive kvinnor om någon skulle finna ett intresse för 

detta.  

 

 4.1.2 Procedur i fyra steg 
MSP-workshop 

Lokal för workshopen blev den offentliga ateljén Rosa huset i centrala Skövde. Genom 

telefonkorrespondens kunde en dag fastställas då alla respondenter var disponibla. Efter detta 

gick information om exakta tider och plats ut till alla via sms.  

På dagen anlände alla i god tid före kl. 10.00 till Rosa huset som iordningställts på 

förhand.  Dagen inleddes med att alla hälsades välkomna och jag presenterade mig och min 

roll som workshopledare kortfattat. Sedan presenterades observatören och hennes roll varefter 

alla kort presenterade sig och sina erfarenheter av att arbeta med bild. Därefter gavs praktisk 

information om lokalen, tider och mat. I lokalen fanns under hela dagen tillgång till fika och 

utrymmen för att kunna dra sig tillbaka eller vila. Information om c-uppsatsarbetet, bokning 

av intervjutillfällen och gruppåterträff delgavs också.  Därefter följde en genomgång av etiska 

frågor varvid det underströks av att vi inte skulle föra vidare eventuell personlig information 

som kunde komma upp under dagen. Även vikten av att ge varandra arbetsro och största 

möjliga tillgång till en egen unik upplevelse genom att helt enkelt lämna varandra ifred 

underströks. Information om att deras riktiga namn inte skulle komma att användas i c-

uppsatsen och att jag var den som ytterst står som ansvarig för att alla skulle ha det bra 

belystes.  

Så var det dags att presentera det metaforiska självporträttet, MSP, vilket gjordes på fem 

minuter för att inte färga respondenterna med idéer om och förväntningar på deras resultat. 

Därpå följde en tjugo minuters introduktion till de olika bildmaterialen, liksom en tio minuters 

genomgång av grundläggande bildkomposition och måleri. Därefter delades 

självskattningsverktyget ut tillsammans med några skriftliga idéskisser på exempelträd, se 

bilagor 2 och 3. De på förhand skrivna instruktionerna för workshopen finns i bilaga 4. 

Respondenterna ombads att fylla i självskattningsverktyget och skissa fritt till dess att 

lunch bjöds på i Rosa Huset vilket gjorde att ett miljöombyte undveks som skulle ha kunnat 

påverka respondenterna. Därmed fanns det också möjlighet för observatören att vara 

närvarande med respondenterna under hela dagen. 

Som workshopledare såg jag det som viktigt att hålla distansen till respondenterna och 

följa den på förhand skrivna instruktionen för själva workshopen. 
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Observation  

Vid själva workshopen var det nödvändigt att ha en utomstående observatör varför 

socialpsykologen Clara Lindefors tillfrågades. Hon ombads observera interaktionen mellan 

respondenterna samt mellan respondenterna och mig. Därtill skulle hon vara observant på om 

min personlighet påverkade respondenterna på ett sätt som skulle kunna vara färgande.  

Hon fann att vid den muntliga genomgången av bildkomposition, om hur de kunde tänka i 

kompositionstermer, kunde det som sades ifrågasättas. Var genomgången stöd eller störande? 

Påverkade det deras resultat? För någon individ kunde det ha varit till hjälp och stadga men 

för en annan kunde det ha varit begränsande. Även vid själva materialgenomgången då ett 

exempelträd snabbt målades upp för att visa hur man kunde använda trasor, penslar, vatten, 

oljepastellkritor, kol och akryl på olika sätt kunde ha påverkat respondenternas bildmässiga 

resultat. Under själva målandet skedde dock i princip ingen interaktion, varken mellan 

deltagarna eller mellan deltagarna och mig som workshopledare. Deltagarna följde 

instruktionerna om att vara så avskilda som möjligt. Den lilla interaktion som ändå skedde var 

av praktisk natur. Eftersom workshopledaren följde på förhand skrivna instruktioner och själv 

var observant på att hålla låg profil menar observatören att respondenternas möjlighet att 

färgas av workshopsledarens personlighet var begränsade. 

 

Intervjuer  

Kvalitativa semistrukturerade djupintervjuer (Kvale) genomfördes med alla respondenter 

inom en vecka efter MSP-workshopen. De genomfördes på ett litet kontor i anknytning till 

Högskolan i Skövdes lokaler för elevhälsa. Där fanns möjlighet att bjuda på fika och 

avskildheten var mycket god. Respondenterna fick veta att de när som helst kunde avbryta 

intervjun om de av någon anledning behövde, även att de inte var tvungna att svara på frågor 

om de inte ville och att de kunde be intervjuledaren förtydliga sådant som kunde tänkas vara 

oklart. Eftersom det var djupintervjuer som alla tog upp emot en och en halv timme togs en 

paus för toalettbesök och påfyllning av fika. Intervjuerna spelades in på band och 

respondenterna fick information om att dessa skulle komma att förstöras efter transkribering. 

Alla intervjuer höll sig inom avsedda tidsramar. 
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Analys  

Intervjuerna analyserades enligt den postmoderna konstruktionistiska principen att ”sanning 

förverkligas lokalt i narrativa enheter” (Kvale 1997) och det som framkommit i intervjuerna 

då respondenterna berättat om sina subjektiva upplevelser vid genomförandet av MSP 

behandlades därför som det relevanta.  Efter att intervjuerna transkriberats skedde analysen ad 

hoc. De metoder som har varit relevanta att tillämpa på materialet var: meningskoncentrering, 

tematisk kategorisering, narrativ strukturering och meningstolkning (Kvale 1997).  

 

5  PRESENTATION AV EMPIRI  
I följande kapitel presenteras respondenternas bilder och deras beskrivning av desamma 

liksom en genomgång av respektive intervju. Empirin är meningskoncentrerad och 

komprimerad utifrån vad som varit mest intressant utifrån begriplighet av MSP och 

uppsatsens forskningsfrågor. På detta sätt hoppas jag kunna göra själva metoden MSP 

begriplig för läsaren, både som metod och som upplevelse. 
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5.1  MELKER ”drömmen om en sol i människan”
 

 
 

Melkers beskrivning av sin bild:

Det är en ganska varm bild. Själva trädet, jaget, är varmt, omgivningen är lite mörkare. Det 
röda handlar om att världen är inte en särskilt fin plats. Dom här trevligare färgerna fick inte 
ta över för dom är inte verkligheten utan bara en vision om vad som skulle kunna vara. Den 
gula fläcken som finns i framtiden uppe till höger dtår för att jag tror att människan kan göra 
vad som helst och kan vara vad som helst. Det är inte en sol utan drömmen om en sol i 
människan. Den gröna vägen är den rätta vägen, den som jag vill gå. Det är vägen mot 
upplysning kan man säga. Bilden känns ganska privat. Den är bra. Det stämmer ju det jag 
har målat. Jag känner igen mig själv i trädet. 

 

Innan Melker började måla skrev han ner några tankar om vilket tema han tänkte att han 

skulle arbeta med under dagen: 

Jag har alltid velat nå insikter, hos mig själv, i andra, i samhället och i världen i stort. Nu när 
jag gått en bit på den vägen och insett en del saker så ser jag att göra förändring är svårt, hos 
mig själv och annars. Dessa insikter är min kärna och egentligen är det dom mycket av mitt 
liv går ut på. Jag vill förstå mitt sökande men främst hitta vägen till ett bättre liv- där man 
ser verkligheten som den är och låter det viktiga vara viktigt, som lycka kärlek, mognad etc. 
Jag vill bli sån att jag kan säga det jag egentligen tänker och tycker på ett djupare plan – att 
prata med vänner om drivkrafter, rädslor, behov och inte bara om beteenden och symtom 
(som aldrig kallas symtom)… Jag vill vara stark nog att våga ta stegen mot ett liv jag tror är 
rätt. Jag strävar efter detta, även fast det är ett högt mål. Det är lättare att förneka denna 
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drivkraft och gå i dvala i ekorrhjulet. Samtidigt finns en rädsla att inte komma fram, en 
rädsla för att åren snurrar på utan att man tvingas in i förändringen. Jag tror att människan i 
stort kan vara mirakulöst god, att det är så det ska vara, men denna tro på godhet tvingar mig 
i vardagen att förneka det jag tror på, låter bli att tänka på det, och bli besviken när världen 
ser ut som den gör. Detta sätt att tänka leder lätt till en känsla av att inte höra hemma, 
förutom hos dem man känner förstår. En stor del av sökandet betyder att möta sina innersta 
rädslor, genom att möta dem kan man förstå sig själv och andra och till slut gå vidare. Den 
rädsla jag jobbar eller tänker mycket på hos mig själv är rädslan att bli lämnad av mina nära 
manliga vänner eller familj.  
 

Två starka känslor som han förknippade med detta tema var styrka och rädsla. Han upplevde 

detta tema som en ganska stor svårighet då han på självskattningsverktygets skala mellan ett 

till fem ringade han in fyra.  Därmed angav han i vilken utsträckning detta tema upplevdes 

som ett problem för honom.   

   

När att Melker målat färdigt ombads han skriva ner några fria reflektioner omkring arbetet: 

Jag blev lite chockad över vad pennan och penseln lyckades med ibland, jag är nöjd. 
Omgivningen runt trädet blev hur det känns när jag ser på världen, dvs. hur jag ser på min 
omgivning i grunden.  
Jag är väldigt glad över att få ta del av en sån här övning.  Man får ta sig tid att reflektera 
över det man jobbar eller funderar på. Jag är lite fundersam över om jag lyckats med syftet 
med uppgiften, pga. att man fått så fria händer i målandet. Överlag var det väldigt befriande 
att måla.  

 

Utifrån intervjun med Melker redovisas följande resultat 

Melker är 23 år och student på Högskolan i Skövde. 

 

     Melker berättar lite om sin barndom och säger att han inte har en ”normal” bakgrund och 

att den har påverkat honom mycket. Bland annat menar han att han ”blivit den man är 

eftersom man har fått åka hem och ta hand om familjen och varit pappan i familjen och så 

väldigt mycket”.  

Vidare beskriver han hur fler än de i den primära familjen har en påverkan på honom, 

”som mina vänner, de har blivit som familj för jag flyttade hemifrån när jag var femton. Men 

grunden, den har jag fått från min mamma”. Melker beskriver också den effekt andra 

människors omdömen om honom har, ”jag klarar av ganska mycket, jag får ganska bra 

responser från folk runt om mig, om man hör det tillräckligt många gånger så börjar man ju 

tro på det”. 

Melker ser att samhället kanske inte skulle acceptera honom som han vill vara; ”Jag 

tänker saker som jag inte säger, jag är inte alltid rak och ärlig fast jag vill vara det, men det är 

ju inte sånt som är högt värderat här i samhället fast jag tycker att det borde vara det”. 
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Melker säger att han är en person som ”nog dagligen reflekterar över vem” han är och hur 

han vill vara. Han säger också att han har en ”annan syn på vem han är” än andra verkar ha. 

Han menar att en del saker kanske inte är så uppenbara eftersom han ”inte alltid är ärlig”, i sin 

rädsla för att det inte skulle uppskattas. Melker funderar vidare och med ord och bild uttrycker 

han vad han önskar från mänskligheten omkring honom och vad han önskar av sig själv: 

 
Jag tror att människan kan klara och vara vad som helst. Det gula uppe till höger i 
målningen, det är inte en sol utan drömmen om en sol, och idén om solen inom oss och jag 
vet om att den finns där, men vi har en lång väg att gå… Jag har målat min väg där. Jag tror 
att varje människa kan vara som Jesus och Buddha, det är liksom taket för hur långt vi kan 
gå. Men sen så är det bara hur mycket vi väljer att vara rädda och hur mycket vi väljer att 
köra över oss själva, eller sälja oss själva.  
 

Vägen som Melker talar om menar han kan betraktas som vägen till upplysning och han 

känner det som om han har börjat gå på den men ”resultatet är att man hamnar eller känner sig 

utanför, man är ju inte intresserad av vad alla andra är intresserade av, pengar, prylar och 

prestige”, och han pekar på avståndet mellan honom och de andra träden i bilden. Men Melker 

är driven av sin vilja att ta sig ut på den här vägen för han ”kan inte nöja mig med det liv som 

erbjuds i dagens samhälle”. Samtidigt upplever han hur han dras i motsatt riktning och hur 

svårt det är med dessa motstridiga krafter: 

 
Motståndet som ändå finns mot att komma ut på den här vägen, jag vet inte om det hindret 
är för stort. Jag har alltid stått inför det valet, antingen försöker jag glömma bort insikter jag 
gör och ingå i massan och tjäna pengar, köpa prylar och få snygga tjejer och allt sånt trots att 
jag vet om att det inte ger mig någonting. Eller så övervinner jag rädslan och står upp och 
kämpar för mig. Och även om jag klarar det så är det ju även mörker längst med hela vägen, 
den är grön när man går på den men man kommer att falla, den vägen är inte lätt. Men jag är 
väldigt tacksam över att jag har det här, liksom i mig, för att jag skulle börja må dåligt om 
jag går åt fel håll. Men är inte en lätt grej att ha det här i sig.  

 

När Melker talar om sin självbild beskriver han sig som ”ganska delad”. Han menar att 

han ”klarar av ganska mycket” men ibland ”förlorar fotfästet och blir osäker”. Detta gör 

honom ”ödmjuk, svagheten kompletterar” honom, säger han. Han känner sig som mest hel när 

han mediterar, då blir han ”observant och lugn och får distans till allt runt omkring”, ”man 

kommer i kontakt med kärnan på något sätt”, förklarar han. När han inte känner sig hel känner 

han sig ”lämnad, övergiven och osäker” det ”är nästan så att man inte vågar möta det”. Hans 

rädsla handlar om att kärnan i honom inte ska ”accepteras”, att hans ”drömmar är uppblåsta” 

och att han ”aldrig kommer att uppnå någonting”. Hans berättande mörknar då han förklarar 

att världen dessutom är ”på väg att förstöra sig själv” och ”kanske är det lika bra att 

mänskligheten dör ut för vi gör ju inte rätt för oss, vi tar ju inte ansvar”. 

 24



För att klara av livet drar Melker slutsatsen att det handlar om att acceptera sig själv och att 

vilja ta ”ansvar”. ”En självförverkligad människa påverkar världen medvetet”. Men vi ”flyr 

ifrån själva livet” i rädsla och kanske är det döden som skrämmer oss mest men: 

 
Döden är det som gör livet vackert och unikt. Och jag tror att vi måste lära oss leva med det, 
jag har inte det men jag skulle vilja förstå och acceptera och sluta fly från det. Utan döden 
vore ingenting vackert, allt skulle bli en repetition. Det är en viktig insikt att ta itu med. 

 

Vi talar under intervjun om vad som varit utvecklande i livet och Melker tar upp en period 

då han var helt utlämnad åt att lita på andra människor som han inte alls kände. Han mådde 

”skitdåligt” och fick ”möta sig själv” i tvånget att anpassa sig totalt till situationen. Han gick 

ner sig ”jävligt lågt, jag blev otroligt självmedveten och försökte passa in, det gjorde allt 

mycket värre, ingenting var genuint. Försökte sova bort dagarna” Men han tycker samtidigt 

att det var ”otroligt utvecklande” att ”möta det som finns där i rädslan”. För Melker handlar 

självförverkligande om att våga möta sig själv och lära sig saker kontinuerligt men också att 

komma till en ”punkt där man accepterar sig själv och är någon man tycker om att vara”. Men 

det finns hinder för detta menar Melker, ”jakten på trygghet hindrar utveckling /…/ vi måste 

våga, inte vara så bekväma och bara låta tiden flyta iväg, vi ’sysselsätter’ oss med mycket” 

För vad är det ”som egentligen gör folk lyckliga och förändrar folk” frågar han sig, han vill: 

 
Liksom komma åt det här som man aldrig pratar om, den här möjligheten, vad finns det för 
gräns för människan egentligen? Hur skulle det vara om vi inte var rädda? Som döden. Vi 
pratar inte om den, vi målar bort den från verkligheten. Den finns inte. Vi gömmer oss.   

 

Mycket av det Melker fokuserar på är mörkt och tungt men han talar också om det som 

känns stabilt inom honom, som att han tycker … 

 
… att man ska ta ansvar och vara medveten om vad man gör mot sig själv och andra, den 
idén tycker jag inte går att ifrågasätta, den är väldigt solid inom mig. /…/ Och det är 
någonting som jag mer och mer börjar stå upp för och agera för. Oavsätt vad andra tycker. 

 

När Melker betraktar sin målning några dagar efter att han gjort den finner han saker i 

bilden som förvånar honom: 

Det är en ganska varm bild. Själva trädet, jaget, är varmt, omgivningen är ju lite mörkare 
kanske, men trädet ser ju liksom varmt, fint och friskt ut.  Även fast det inte är helt friskt, 
det är ju vissa saker som är påverkade och som är jobbiga och förlorade och så där… 
harkel… men just att det övergripande ser så bra ut förvånar mig. Samtidigt… det mörka 
där uppe till vänster börjar dra iväg med mig. Inser att tiden verkligen går. Känslan blir 
liksom stark när man tittar på bilden. 
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Han hade en idé om att i målningen ta fram det mörker som finns i hans tema: ”döden, och 

rädslan det finns där i bilden. Uppe till vänster och i hindret i början av vägen. Jag ville inte 

att tavlan skulle vara glad liksom”: 

 
Mitt tema för dan var att man går omkring och gör en massa saker som inte gör en lycklig. 
Man vill sträva mot att leva efter sina insikter. Men att det är jobbigt att börja på den vägen. 
Det blir lätt ensamt. Det är inte sånt som är speciellt högt värderat i vår kultur, det är inte 
sånt folk pratar om och värderar, utan man värderar istället prylar och pengar och så där. 
Döden ligger där också gäckar en och säger att egentligen så har man inte så mycket tid. 
Alltså, man måste ta det allvarliga allvarligt, man har faktiskt ganska bråttom och det finns 
liksom ingen tid att hålla på med saker som inte är viktigt. 
 

Han beskriver hur det vara att måla ”det fick komma det som kom när man målade och 

sen så fann man betydelser vartefter det hände på bilden, man målade in styrkor och 

svagheter, rädslor och allt”. Överlag när han målade försökte han ”utgå ifrån känslan och inte 

ifrån tanken, och man målar ju in mycket mer saker än vad man egentligen vet om att man 

gör, som att jag skulle se så stark och frisk ut”. Han berättar vidare om vad bilden ger honom: 

 
Varje sak som förvånar en är nog sånt som man inte var medveten om innan. Eller som man 
kanske har anat som det här med kompetensen, det här med styrkan i trädet att det faktiskt är 
någonting som Jag har målat, något som finns i mig, inte bara som andra tror att det finns i 
mig, utan att det faktiskt känns som om jag har kommit en bit på vägen. 
 

Målningen får Melker att fundera på om det här verkligen stämmer; ”Det där trädet är ett 

träd som kommer klara av att gå den där vägen. Det är någonting där… för jag ser inte mig 

själv som om jag kommer att klara det alla gånger. Men, ja… vi får se då”. 

Melker beskriver vidare att genom att genomföra MSP fick han tid för ”bara sig själv, 

sätta sig ner och tänka igenom livet, tänka vad är det som är viktigt”. Det var också ”skönt att 

bara kunna gå in i målningen totalt, å försvinna in i den”. Han beskriver grundligt hur det var 

att: 

 
Bara måla, det var det ända man gjorde liksom, man tittade inte på nån annan eller åt nåt 
annat håll utan man målade bara… och målningen är det ända som är kvar. En bild, jag har 
gestaltat det jag känner. /…/ När man var som djupast inne i det så var det inte så att man 
tänkte att ’nu ska jag gestalta det här’ utan det var mer som om man inte tänkte över huvud 
taget utan man lät det flöda fritt liksom. Och man gjorde det som kändes rätt.  
 

Han fick inledningsvis lite prestationsångest han skrattar lite och säger: ”Tja, när du tar 

fram en vit duk så...” Men det gick snabbt över när målandet satte fart för ”sen så bara var det 

ju en självklarhet, det är klart att jag ska göra så där, utan att riktigt veta varför”. Han talar om 

att målerimaterialet kan vara utmanande men att det också gav möjligheten till omarbetning 
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”man vet ju inte riktigt hur penseln och färgerna reagerar men eftersom man fick sitta där så 

länge och bearbeta, göra om gång på gång och liksom arbeta igenom och framför allt ändra, 

så kunde man ju få det att bli så som man kände var rätt”.  

Melker tänkte mycket omkring det tema han arbetade med, han kunde ”tänka på vad är det 

som är viktigt inom det här området av livet? Hur tänker jag? Tror jag att jag är stark nog för 

att klara av det här? Eller är jag inte det? Vad betyder det egentligen att ha det här inom sig?” 

Om Melker inte skulle ha varit med och målat MSP så menar han att han ändå skulle ha 

jobbat med sig själv och på sitt tema men samtidigt ”snurrat på som vanligt”. Han upplever 

själv att det är värdefullt att ha gjort något mer påtagligt av det hela: 

 

Det som är otroligt skönt är att det är så otroligt konkret. Jag har målat dit en bit av mig själv 
och det går ju att ta på, det syns. Vilket betyder att det är på riktigt. Det är ingenting du kan 
förneka liksom, när man konkretiserar. Det är som att börja tala om något som man inte har 
pratat om tidigare. Men inte bara en början… det här är ju liksom långvarigt, det är väldigt 
skönt liksom, det vore kul att göra mer tavlor. Det blir en annan typ av påtagligt och verkligt 
gestaltande. 

  

Om måleriet och MSP menar Melker att “det kan vara ett verktyg för att nå själva den här 

vägen fram” som han målat i sin bild. Han menar vidare att det kanske kan vara en möjlighet 

för att möta sig själv. ”Genom att måla, se på vad man målat och reflektera så kan man få 

möjlighet att fånga vad det är som håller på att hända inom en just nu. Ett sätt att skanna av”. 

Han talar också om hur det skulle vara att arbeta vidare med sig själv och använda bilden som 

medel. “Jag skulle absolut vilja måla mer, jag tror det skulle kunna vara givande att måla mer 

abstrakt. Inte fullt med saker och symboler utan bara rent ut, det skulle jag absolut tro vore 

givande”. 

Han tror på sin bild och känner att den är genuin och ärlig och när han beskriver hur det 

var att göra den säger han: ”jag var inte där, tänkte inte på hur det kändes rent fysiskt utan var 

bara inne i processen. Jag kände mig frånvarande men förvånansvärt närvarande och tiden 

bara flög iväg” Och när allt var klart och det var dags att lämna Rosa huset kände sig Melker 

”lugn, liksom centrerad som om jag hade mediterat. Jag kände mig genuin och öppen och som 

om jag kunde stå för det jag målade och det kändes väldigt bra. Det kändes friskt”.  
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5.2  MOLLY ”att bara få vara ifred, i en vit färg” 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mollys beskrivning av sin bild: 

 
Trädet är inte jordat någonstans. Den svävar i grunden och allt går in i varandra, bilden flyter 
ganska mycket hela den. Stammen är som en stadig kärna som nog finns där. Men alla delar går 
in i varandra, det finns inga tydliga avslut nånstans, inget klart och tydligt. Det kan vara svårt 
att finna sig själv i bilden.  
Sen så har vi spiralen som går upp till ett molnigt grönt töcken där det inte alltid går som man 
vill. Man hittar inte alltid rätt.  
Spiralen är som livets fortgående process, man strävar efter någonting men så länge det är dolt 
bakom det bommullsliknande töcknet är det svår att hitta men spiralen är vägen dit. Allt det här 
sker inom mig det är ju jag som upplever det här. 
Jag vill in där in i de där sköngröna bollarna. Känslan är som att man befinner sig i ett stort 
moln där det är mjukt och luftigt, som grön bomull. Och allt det vita det är bara obesvärande 
luft. 
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Innan Molly började måla skrev hon ner några tankar om vilket tema hon tänkte arbeta med 

under dagen: 

Förankring – att hitta tillbaka till min trygghet, min egen sfär. 
Självkänsla – se mig, min åsikt, mina egna behov och därefter handla gentemot andra. 
Stå mer för mig: Jag kan! 

 

Två begrepp som var förknippade med de känslor som hon hade kring detta tema var 

abstrakthet och kontroll. Hon upplevde detta tema som ett medelstort problem då hon på 

självskattningsverktygets skala mellan ett till fem ringade in tre.  

   När att Molly målat färdigt ombads hon skriva ner några fria reflektioner omkring arbetet: 

Dagen har inspirerat mig till mer självkännedom och plockat fram sidor hos mig som varit lagda 
på hyllan. /…/ Man har fått tid att tänka lite mer och fokusera på sig själv. /…/ Uppgifterna kan 
absolut användas som dels terapiform eller som ett stärka sig, ett ”peppa-självkänslan-verktyg. 
/…/ Man förlorade tid och rum i kreativitetens värld. Kände mig abstrakt i dag men målade nog 
ändå ett ganska konkret träd – med lite andliga influenser. Kanske har en liten känsla av balans 
och acceptans uppstått. 

 

Utifrån intervjun med Molly redovisas följande resultat 

Molly är 24 år och student på Högskolan i Skövde. 

 

     Molly menar att det är en självklarhet att man blivit den man är på grund av andra 

människor under barndomen: ”Det är klart att man som liten formats av sina föräldrar och så 

där och man tänker säkert lika som dom och som kompisar också kanske” Samtidigt påpekar 

Molly ihärdigt att hon anser sig stå opåverkad av andra i dag. Hon underströk detta vid ett 

flertal tillfällen under intervjun, hur hon, ” inte behövde lyssna på andras råd. /…/ Det är inte 

så viktigt vad någon annan tycker” och att hon: ”inte vill leva efter en mall av andra”. Hon sa 

även att: ”Kritik behöver ju inte jag lyssna på om jag inte vill”. Hon frågar sig: ”varför ska jag 

göra som någon annan säger, för att det passar dom eller?” Samtidigt som Molly ger uttryck 

för denna upplevda självständighet talar hon om hur hon ibland känner sig liten: ”Man känner 

sig ändå väldigt liten när man håller på med nånting. Jag kan känna mig som en liten vätte 

som springer runt och ’hu hu hu’ (med ljus röst)”. Hon fortsätter:  

 
Jag känner det som om jag skulle vilja vara kanske inte större men längre. Jag skulle vilja titta 
ner på alla, alltså inte ’se ner på’ men se vad alla har för sig och tänka att här är jag och jag är 
bra i alla fall och det är bra där jag är. Allting är så stort i förhållande till mig själv… Ja… så. 

 

Molly har en känsla av att hon behöver ”hitta nån form av balans på nåt sätt, nånstans”.  

Hon upplever också att det brukar vara ”rätt stor turbulens där man är. Runt omkring”. Hon 
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behöver veta att hon själv ”är den trygga punkten. Jag behöver inte något annat runtomkring”. 

Hon vet inte riktigt vad hon vill: ”/…/ har svårt att sätta fokus på vad jag själv vill. Jag vill 

alltid så mycket på en gång så det brukar inte bli någonting av det”. Men på något sätt sitter 

hon fast: ”Det finns alltid något som håller en tillbaks. Om det är jag som håller mig tillbaks 

eller vad det är”. Hon säger att det är viktigt för att känna sig hel att hon inte måste ”iklä sig 

någon roll” utan kan ”bara vara”.  

Hon berättar om en svår period i livet då hon inte kunde ”bara vara”: 

 
Jag hade en period… i sju år som jag hade problem med ätstörningar… som många har… 
men jag har alltid kunnat ta itu med det själv. Man har en styrka där inne som säger till en 
att: ’nu får du ge fan i att tänka så där… sköt dig nu du vet ju vad du vill liksom’ Så det är 
skönt att man är stark. För… Ja, det är ju jäkligt starkt att säga efter sju år att ’nej, nu räcker 
det’ liksom. Jäkligt jobbigt ändå men tankarna kommer alltid tillbaka när jag har en jobbig 
period. Inte att jag ska börja igen kanske men typ ’vad mycket lättare det skulle va om man 
bara kunde kräkas upp ångest’, men det går ju inte i längden så man får bara låta bli liksom. 

 

Molly berättar att den utlösande faktorn till detta var kommentaren fån en annan elev i 

7:an:  ”Har du ätit för mycket julmat”. 

För att nå självförverkligande förklarar Molly att ”man får försöka bli starkare i sig själv. I 

mina innersta drömmar tror jag att allt går men i verkliga livet finns det alltid svårigheter”. 

Hon talar också om självförverkligande och menar att: ”på nåt sätt får man fläta ihop alla 

delar man vill ha och vill vara så man blir den person man vill va, man håller väl på”. 

Molly upplever att dagen för MSP var speciell och att hon kom i bättre kontakt med vad 

hon verkligen vill; ”den dagen var lite unik, det var som att jag fick mer kontakt med det som 

man vill göra istället för det man måste göra. /…/ Jag kände det som att jag fick kontakt med 

sidor man inte haft på väldigt länge”. Att genomföra MSP var ”kravlöst, man fick stå där och 

bara jobba med sitt”.  Molly upplevde att tiden flög iväg och under själva workshopdagen 

utropade hon, när det var dags att avrunda; ”Va, har det gått tre timmar!”. Vid intervjun säger 

hon att måla var ett bra sätt ”att komma i kontakt med sitt eget, sin subjektiva uppfattning om 

sig själv” och hon uttryckte detta vidare med att ”man blev nog lite mer typ självmedveten, 

man fick tänka på ett annat sätt lite grann. Här är jag och jag står och gör mig själv, här och 

nu. En känsla av självmedvetenhet som är ganska ovanlig tror jag”. På frågan: ”Tänkte du 

mycket när du målade?” svarade hon: ”Nej, egentligen inte. Jag försvann mest. Tänkte och 

tänkte, jag lät tankarna passera. Jag gjorde nog lite som när man mediterar jag lät tankarna 

som kom passera förbi”. Dessutom upplevde hon att ”allt var så diffust och abstrakt fast man 

jobbade med en symbol”.   
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     När hon tittar på målningen i efterhand reflekterar hon över hur annorlunda den är mot hur 

hon minns att själva upplevelsen av att måla den var: ”Nu ser man ju liksom att det är som en 

färdig symbol som står där, den är mer absolut, inte längre en process /…/ Nu har jag en 

större distans, men jag vill tillbaka in i den”. 

     Molly målade en spiral runt stammen på sitt träd och använde ganska mycket vit färg. 

Hennes reflektioner kring detta verkar hänga ihop med upplevelsen av att måleriet var som en 

process och hennes behov av lugn och ro: 

 
”Den här spiralen symboliserar den här fortgående processen. Man strävar ju efter någonting 
men så länge det är dolt bakom det dära bommullsliknande töcknet är de det svår att hitta 
det. Det sker inom mig tror jag. Det är ju jag som upplever allt. Det vita… det är bara luft. 
/…/ Man får vara helt i fred i en vit färg”. 
  

Tavlan som Molly målade hade hon tänkt skulle bli på ett annat sätt än den blev; ”hade tänkt 

mig att göra en mörkare tavla, men sen så föll det sig inte så.  Beroende på var på tavlan 

Molly målade så upplevde hon att det kändes på olika sätt: 

 
”När jag var där uppe och målade i kronan kände jag att här vill jag vara, här vill jag 
fortsätta att bara göra dom här [gör ljud som av en virvelvind och gestikulerar cirklar med 
fingrarna]. Stammen, den var där bara. Sen där nere, nej, jag ville inte riktigt måla där nere. 
Ne-ej [bestämd röst] jag ville bara få den delen, att den skulle suddas ut på något vis”. 
 

När Molly lämnade Rosa huset och måleriet med MSP kände hon sig stärkt: 

 
”Jag mådde bra! Man kände sig, inte fri, men såhär, ja bara harmonisk, man ville trippa lite 
på tå som ett litet barn”. 
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5.3  MALTE ”ingen annan kan gå den väg jag har gått” 

 

 

Maltes beskrivning av sin bild: 

Bilden är mitt träd, där är jag. Det är ett mörkt träd, med problem, himlen är ganska distinkt 
med en ljusare och en mörkare del. Den ljusare delen är faktiskt på trädets sida. Trädet står i 
förgrunden och är stort och ganska tomt, ett vinterträd. De två som står och tittar på mig, på 
trädet, de förväntar sig något av mig, men på ett bra sätt. De ser lite spöklika ut, jag vet inte 
varför, de bara kom. De och korset där nere är väl dom tre som står mig närmast. Korset 
handlar om att jag nyligen förlorat min mamma och hon är där och påverkar mig hela tiden.  
     I bakgrunden är det en stad i oväder och det har med harmoni och jorden att göra. Bilden 
går liksom från lugn och harmoni till ickeharmoni från höger till vänster på den över delen 
men tvärt om i den nedre delen. Det hela handlar nog om en omfattande dynamik och att jag 
är påverkad av det runtomkring hela tiden.  
     Rötter och krona syns inte helt i bilden, det som är utanför är det jag som ingen vet om, 
outforskade delar av mig. Uppe till höger är det en klippa, den är väldigt stark och den står 
för någon slags trygghet. 

 

Innan Malte började måla skrev han ner några tankar om vilket tema han tänkte arbeta med 

under dagen: 

Det jag tänker att mig att välja ut i mitt själv blir ett problem som jag upplever som starkt 
begränsande; bristen på ordning för att uppnå självuppfyllelse. Alltså den ordning som jag 
behöver för att kunna realisera mina livsmål och önskningar. /…/  
     Möjligheterna i mitt liv är så stora (enligt mig) att de kan bli övermäktiga och 
betungande. Det jag skulle vilja beskriva är kanske roten till varför; varför jag begränsar mig 
eller hur jag ska komma till rätta med mig själv. 
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     Nu vet jag inte hur min bild kommer att se ut. /…/ Kommer nog försöka låta hela mig få 
återspeglas i min bild, hur det nu än kommer att se ut. 
 

Två starka känslor han förknippade med detta var misslyckande och tillfredställelse med 

sig själv. Han upplevde detta tema som en stor svårighet då han på självskattningsverktygets 

skala mellan ett till fem ringade in fem. Därmed underströk han utsträckningen av att detta 

tema var ett problem för honom.   

När att Malte målat färdigt ombads han skriva ner några fria reflektioner omkring arbetet: 

 
Det var svårt att visualisera och måla det jag skrivit ner tidigare, men utmed tidens gång 
kunde jag mer och mer förankra det jag målade med mina känslor. /…/ I det stora hela lät 
jag mig arbeta utan större motstånd. Tiden gick otroligt fort. I stort en rolig dag och 
utvecklande. 

 

Utifrån intervjun med Malte redovisas följande resultat 

Malte är 28 år, nyligen friställd från Volvo och nu student på komvux. 

 

     Malte har vuxit upp i en stor religiös familj, hans mor har haft stor påverkan på honom och 

tankar omkring hur han blivit den han är låter så här:  

 
Jag är uppvuxen med att lära mig tro att vi har funnits innan. Jag tror att det finns nåt som 
skapat oss själar och att vi alla är olika. Men varför vi egentligen är olika är nog för att vi 
också formas hela tiden av det vi upplever just nu. Det finns ingen annan människa som kan 
gå exakt den vägen jag har gått. Jag blir ju vad jag är på grund av mina erfarenheter men 
samtidigt är kanske en del av personligheten genetiskt och opåverkat av miljön. Men hur 
som helst förändras vi i alla fall hela tiden beroende på hur man ser på sig själv. 
 

Malte beskriver vidare att han tror att vi under vår uppväxt har fått en bild av 

omgivningen av allt vi ska göra, ” folk säger t.ex. ’gör bara det här och det här så blir du 

lycklig’ och att ’det är bättre att tjänar mycket pengar’ men det är nästan aldrig det som gör en 

lycklig det är bara nåt vi intalar oss, som vi fått till oss”. Så Malte är kritisk till det sätt vi 

människor lever på och menar att vi ställer fel krav och har fel förväntningar på oss själva:  

 
På nåt sätt så känns det som om vi lever onaturligt vi har, ställer orimliga krav på oss. Det är 
inte livet som är meningen längre, att vi ska göra bra saker här och nu utan att… vi jagar nåt 
annat hela tiden, sånt som vi tror att vi ska må bra av fast det egentligen skulle kunna vara 
lika bra att försöka må bra direkt.  
 

Han får då frågan: ”Hur skulle man må bra direkt då?” 

 
Sluta komplicera saker. Man ska nog inte läggas så stor vikt vid vad man gör tillexempel, 
yrkesmässigt, det är inte det som är det centrala alls, utan hur utvecklande det är, vägen dit 
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och vännerna där. Men jag tror vi många gånger har fått en bild av att vi ska göra en massa, 
under hela vår uppväxt som vi inte kan lösgöra oss ifrån. Vi tävlar i det vi lärt oss att tävla i, 
vi springer på banan fast vi lika gärna skulle kunna gå och sätta oss i skogen istället.   
 

Malte tillägger att han tror att ett stort problem är människors tendens att stoppa huvudet i 

sanden och skuffa undan besvärliga tankar. ”Hade man rakryggad tagit hand om sina problem 

så skulle man upptäcka att det inte är så svårt som man tror. Det handlar om att hantera, det är 

nyckeln”. Malte önskar sig ”generell ordning i livet och harmoni”. Utan denna ordning är det 

svårt för honom att hantera svårigheter och utvecklas. För att få kraften till att skaffa 

ordningen han behöver ”gäller det att förstå vad man behöver”.  Så när Malte funderar på sitt 

eget självförverkligande låter det så här: 

 
Jag tänker på de banor jag lärt mig tänka i. Men egentligen borde det handla om vad jag 
själv brinner för och hur jag själv känner för mig själv snarare än vad jag uppnår med det 
ena eller andra. Självförverkligande är att må bra av att man är en själv. Men för att göra det 
behöver man kanske vissa saker först, uppskattning och så. 

 

     Malte har många tankar omkring vad som varit nedbrytande i hans liv och ger konkreta 

exempel på vad han vill undvika i framtiden: 

 
Perioder när man fastnar en längre tid, när man inte mår bra så sänker man sina krav på sina 
vänner, man umgås med sämre bekanta som kanske dricker eller knarkar och då är det som 
om man backar i utvecklingen. Sen kan det ju i och för sig bli ännu större lyft framåt. Men 
när man sänker livskraven och nöjer sig är det inte direkt utvecklande. Eller om man stannar 
i ett dåligt förhållande, det är direkt skadligt.  

 

De främsta hoten mot självförverkligande är tvivlet och självförnekelsen men insikten om att 

det går att påverka sig själv genom hur man tänker är tydlig: 

 
Det finns en del ärr och tvivel från tidigare i livet. Och man förnekar sig själv många gånger. 
Det finns många hinder faktiskt. Men det beror också på hur man ser på sina hinder. Jag vet 
att jag har hinder men att titta på dom ger ju inte så mycket. Även om jag gör det så 
begränsar det mig, jag målar upp mina hinder, och det är inte bra. Det är varken bra att 
förstora hoten eller att skuffa undan dom.  
 

Malte har en god självkänsla; ”Jag tror ganska bra om mig själv” men han problematiserar 

det, ”självkänslan är egentligen inte något som man är. Man blir vad man fyller sin tid med 

eller som man umgås och det jag behöver är balans”.  

     Under arbetet med målningen upptäcker Malte att hans syn på sitt problem förändras, han 

tar också tillfället i akt för att arbeta vidare med det han sett: 

 
Först så tänker jag att det är jag som inte har ordning och så men så utvecklades det i bilden 
så att det var omgivningen, allt runt omkring, som skapade oordning, eller min brist på 
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ordning kunde härledas till det runt omkring. På det sättet hade jag inte tänkt innan Jag 
förstod en del saker medan jag målade om man säger och det ville jag då ta med och så 
växte det fram.  

 

Malte beskriver att han till en början under MSP-workshopen hade ”en viss bild om vad 

jag skulle måla men under dagens gång så förändrades den bilden ganska så kraftigt”. Han 

berättar att han lärde sig om sig själv genom att måla och titta på bilden, han får en ljusare syn 

på sitt själv än han hade innan arbetet med MSP: 

 
Man kan se i bilden att det inte är så illa som man tror. Man nog dömer sig själv hårdare 
många gånger, man ställer så stora krav på sig. Jag tycker att trädet ser ganska hälsosamt ut 
och det står ju ändå på den ljusa sidan i bilden. Det skulle kunnat vara tvärt om egentligen 
om jag tänker mig det problemperspektiv som jag hade från början. Jag målade bakgrunden 
först och så blev det så där när jag placerade trädet, jag valde det, å jag tror på det nu. 

 

Han beskriver vidare att ”fokus” eller koncentrationen förändrades, att han har två olika 

inställningar till själva arbetandet med bilden: 

 
Jag var lite upptagen av att jag skulle prestera men det var nog nåt som kan ha varit lite 
drivande under målandets gång så... När man hade kommit igång och hade lite idéer så ville 
jag gärna göra dem på ett så bra sätt som möjligt. Men man förlorade fokus lite då… på… 
det viktiga, det gick lite i vågor det där… man ville ibland få det att se fint ut och i en annan 
stund så var man i nåt annat… fokus, mer kreativt som inte återkopplade till tanken på 
samma sätt.  
 

Han fick då frågan: ”Hur kändes detta fokus?” 

 
När man var i det kreativa så gick tiden väldigt fort och när man var mer medveten om sin 
bild då var det lite tråkigare, så kan man säga, man blev frustrerad över att det inte blev som 
man ville, man var självmedveten och försökte dra penseldrag på nåt speciellt sätt och såna 
saker. Men när man var i de kreativa stunderna då var man väldigt inne i det, det är svårt att 
beskriva det. Under hela tiden var själva målandet och tankarna nära sammanslutna men de 
var olika i de olika lägena, när man var lite självmedveten så fick man tid att betrakta 
också… gå lite ifrån, och reflektera över bilden, det var ju i sig inte negativt. Men när tiden 
försvinner så finns mycket och lite tankar på samma gång, man kan känna sig tom nästan å 
så går det nästan av sig själv 

 
Malte beskriver att han gärna skulle måla mer och att då jobba med specifika områden av 

självet, detta för att utvecklas och växa för han tror att det ”skulle kunna öka medvetenheten 

om mig själv om man får specifika områden, ämnen att jobba med. Jag skulle t.ex. kanske gå 

vidare med att måla mitt sociala jag. Som ett område av mig”. Malte tror också att det 

skulle…  

”… vara givande, att måla sina hinder i tillvaron, men då är man nog ute på djupt vatten. 
Men att lägga tid på att konstruktivt verkligen jobba med och angripa det hindret, vore ju 
mycket bra. För normalt sett så skuffar man bara undan det, tänker nån sekund eller så men 
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så blir man lite rädd av det och så lämnar men det och det blir kanske ännu mer infekterat av 
att tiden går… men det tror jag att om man la tid och var kreativ och arbetade tillsammans 
med det så tror jag att måla är bra… för just att man gör det rent fysiskt skapar kanske nya 
kopplingar i hjärnan, man ser saker på nya sätt. Omedvetet eller ej så tror jag nog att 
konstnärer tampas med olika problem… även att arbeta med musik…” 

 

När Malte lämnade Rosa huset och måleriet med MSP kände han sig stärkt och ”var stolt över 

att ha målat en tavla. Det var en hel dag i livet liksom. Det kändes bra det gjorde det, det var 

en slags terapi liksom, på egen hand”. Då fick han följdfrågan: ”Har det lett till några 

eftertankar det du kallar terapi på egen hand?” Han svarar, ”Hum, lite tror jag. Jag har tänkt 

lite mer i problemlösningsbanor och sett på mig själv lite annorlunda, frågat mig mer hur jag 

är liksom. Istället för att tro att jag är på ett visst sätt, är jag lite öppnare”.  

Vidare talade Malte om att själva målandet var ”lite personligt. Jag kunde också känna att 

när jag tittade på någon annans tavla så var det ett intrång på nåt sätt. Jag försökte nästan 

undvika att titta på de andras tavlor bara på grund av det”. Men han var inte bekymrad över att 

de andra var i rummet, ”man blev van med att de andra var där”.  

Han var imponerad över att det var så lätt att vara koncentrerad i så många timmar, ”hade jag 

varit hemma hade nog min kropp strejkat men nu var kroppen med på det, den var villig att 

måla”.  
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5.4  MOA ”allt är liksom ett på nåt sätt” 

 

Moas beskrivning av sin bild:  

Tavlan handlar om det stora trädet som är jag, och i trädet så finns en form, det lilla blå 
trädet inuti som vill komma ut och liksom bli hela trädet men som nu är kärnan…  
     Sträcken runt om ska vara olika skal. De svarta krumelurerna de är dåliga tankar och 
osäkerhet. Träden som är bredvid handlar om att även om man är hel, så är man olika i olika 
roller och har olika förväntningar på sig från omvärlden och från sig själv. De svarta träden 
är demonerna, det står för prestationsångesten. Och så den lilla blå vattenkällan som ger 
näring till både urkärnan och urträdet och de svarta. Allt är liksom ett på nåt sätt, står på 
samma grund. Det gula skulle vara som ett skimrande ljus som säger att mitt i det tråkiga så 
finns det positivt också. 

 

Innan Moa började måla skrev hon ner några tankar om vilket tema hon tänkte arbeta med 

under dagen: 

Jag vill stärka min självkänsla, bli tryggare i mig själv och mer säker i mina beslut samt 
känna att det jag gör duger. Just nu är det som att jag hela tiden strävar efter perfekta resultat 
och att jag ska hinna med att göra så mycket. Det gäller allt ifrån jobbet till att vara en bra 
partner (inte bara bra utan den bästa), en toppenbra kompis som alltid finns där och 
samtidigt försöka hitta mig själv på vägen och göra utvecklande saker för mig själv. 
Samtidigt vet jag att det är jag själv som ställer dom här höga förväntningarna på mig men 
det är som om tanke och känsla inte går ihop alla gånger. Jag skulle vilja att jag hade en 
”solid” känsla av mig själv och i mig själv. Att jag är trygg i den jag är och inte i behov av 
att hela tiden stressa iväg till nåt annat. Att jag faktiskt hinner stanna upp och reflektera över 
nuet och inte vara lika stressad över framtiden och vad jag ska göra härnäst.  
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Två starka känslor som hon förknippade med detta tema var otillräcklighet och 

prestationsångest. Hon upplevde detta tema som ett ganska stort problem då hon 

självskattningsverktygets skala mellan ett till fem ringade in fyra. Därmed angav hon 

utsträckningen på upplevelsen av att detta tema var ett problem för henne.  

        När att Molly målat färdigt ombads hon skriva ner några fria reflektioner omkring 

arbetet: 

Det var väldigt roligt och kravlöst. Till en början var det lätt att ha en bild i huvudet över hur 
jag ville ha det men i slutändan, när jag verkligen skulle måla, blev resultatet något helt 
annat. Bilden och processen kring det ramar in ”mig” och det område jag ville förbättras på. 
Lusten till att måla på egen hand väcktes till liv lite och jag blev påmind om att det duger 
med ”good enough”. Precis det jag behövde. 

 

Utifrån intervjun med Moa redovisas följande resultat 

Moa är 25 år och arbetar som socialpsykolog på behandlingshem för ungdomar. 

 

    Moa berättar om sig själv och beskriver att hon tror att kompisarna har haft den största 

påverkan på vem hon är i dag men att ”föräldrarna har väl gjort en grundstruktur”. Hon 

beskriver att hon ”fortfarande väntar på att mogna. Jag kan känna mig ovuxen. På jobbet tror 

alla alltid att jag är en ungdom”. Moa berättar vidare att hon påverkas av att hon känner 

omvärldens förväntningar på sig på grund av att hon är kvinna: 

 
Superfyrkantiga bilder av kvinnor och normer man ska följa gör mig provocerad. Ibland kan 
jag nästan göra motsatsen till normerna bara för att. De här normerna är ju överallt och 
förväntningarna, det finns ingen frihet i det.  

 

Hon känner en stor press av allt som förväntas av henne. Hon ”ser bara mer och mer krav på 

en på nåt sätt. Nu ska man inte bara vara en affärskvinna, bra vän, bra dotter, ha bra karriär, 

bra partner, vara snygg och städa vackra hemmet utan man ska utveckla sig själv också… 

samtidigt som det inte är okej att vara hur man vill”. Hon menar att, ”det enda man kan göra 

är ju att försöka vara sann mot sig själv och inte bara vara en produkt liksom av samhället”.  

Moa beskriver sig som en person som gärna kontrollerar och planerar sin tillvaro men att 

det ändå ofta inte blir som hon tänkt, vidare beskriver hon livet som en process: ”Jag tror 

liksom inte att man är utan mer att man måste prova på så mycket som möjligt, göra så 

mycket man orkar och som får en att tänka lite annorlunda, utmana sig själv och få lite nya 

idéer liksom… så blir man till under tiden”. 

Moa beskriver sig själv som en ”ovuxen” person som fortfarande ”väntar på att mogna”, 

och när hon får frågan om när hon känner sig som mest hel svarar hon ”när jag bara kopplar 
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bort omvärlden. Då är det bara jag, då finns ingenting annat”. När hon inte känner sig hel 

saknas ”lugnet” och ”då är man på nån slags flykt ifrån sig själv”. Hennes lösning på 

problemet beskriver hon är, ”att stärka min självkänsla och bli tryggare i hur jag lever. Att bli 

trygg och nöjd med hur jag är och sluta låta allt annat gå före mig… jag behöver ett lugn att 

försöka bli trygg i mig själv. Det gäller att lyssna på sig själv”. 

     När Moa en vecka efter MSP-worshopen såg sin tavla igen uttryckte hon att det såg 

annorlunda ut än som hon mindes det. ”Det stora trädet skulle ha varit mer i mitten, och de 

andra mer i bakgrunden”. Men hon är inte helt förvånad utan säger: ”jag har alltid en plan 

med det jag gör men det blir aldrig som jag tänkt mig”. Hon uttrycker vidare att hennes 

medvetenhet om sig själv har stärkts av att göra bilden: ”precis som i terapi men det här var 

ett annat verktyg som gjorde att man kunde släppa loss lite”. Hon beskriver också att ”det var 

som en utmaning i sig, men på ett roligt sätt, att måla”. Hon upplevde arbetet med MSP som 

både oklart och gripbart: 

 
Jag skulle sammanfatta det som att jag varit med om en jätteflummig upplevelse. Men det 
var ett enkelt sätt att reflektera över sig själv genom att måla och använda olika material. 
Det var roligt att måla det har jag inte gjort sen jag var liten och uppgiften var konkret på 
något sätt ändå.  
 

Moa ser sig själv som ”en väldig energisk person”. Hon berättar att hon alltid har ”många järn 

i elden” men att hon kunde bli fri från sitt höga tempo när hon målade: ”när vi målade var jag 

lugn, jag var inte stressad… man är i stunden, man tänker inte på vad man ska göra sedan”. 

Hennes prestationsinriktade tänkande gav att hon ”ville att det skulle se ut på ett visst sätt” 

men hon släppte taget och så ”lät jag det bara komma, det fick flyta, själva materialet och 

färgerna och alltihopa. Tankarna försvann. Det bara hände.” Moa som annars ”lätt blir lite 

rastlös” säger att, ”tiden var lång men den gick fort, den fanns inte med när man målade”.  

 

Vidare beskriver Moa att färgen har en speciell betydelse då hon berättar något: 

 
Hela grejen att få måla fritt med känsla, utan ord är att det blir annorlunda med färger och 
så. Färger sticker ut mer, det blir mer känsla. Det kan man ju göra med ord också men med 
färger så kan man ju skapa andra saker också… det blir ju en annan typ av association. Det 
blir friare hur jag ser på saken, jag får nya perspektiv. 
 

Exempel på hur färg och form har betydelse återger hon så här: 

 
Det gula, det gör tavlan mindre naken och mindre platt. Och dom svarta träden är inte lika 
stora som dom andra. /…/ Men hade jag målat den här tavlan för att halvår sedan så hade 
dom mörka träden varit jättestora tror jag. Då var jag sjukskriven. Det var så mycket så det 

 39



tog över. Så då hade de stora träden varit de svarta och de ljusa träden hade bara varit små. 
Så det är ju ganska fint nu.  
 

När Moa lämnade Rosa Huset hade hon visserligen feber men hon kände sig lung i sinnet och 
nöjd med sin insats. 

 
 

5.5  Tematiserad sammanställning av empiriskt resultat  
Här redovisas kort det gemensamma för de flesta samt det särskilda utifrån en 

tematisering som bygger på vad som varit särskilt framträdande under intervjuerna gällande 

respondenternas upplevelser kring reflexivitet, självutveckling och autonomi. Dessa begrepp 

är tagna ur studiens tre forskningsfrågor. 

 

5.5.1 Reflexivitet  

• Samtliga respondenter beskriver själva målandet som en process där tid- och 

rumsuppfattningen förändrades och som präglades av lite, inget eller skiftande själv-

iakttagande. En respondent gör en jämförelse med meditation där tankar visserligen finns i 

huvudet men utan att få fäste medan en annan talar om att känna sig tom i en positiv 

mening. Vidare beskriver flera respondenter hur målandet fortskred utan någon som helst 

ansträngning, framför allt i faser utan själviakttagelse. 

• Respondenterna upplevde också att bilden blev något annat än vad de föreställt sig när de 

skrev den personliga inledande texten, dock upplever de att bilderna känns genuina. Flera 

påtalar hur idéer funnits kring hela eller delar av motivet men att dessa antingen helt 

förkastats eller förändrats då bilden stegvis vuxit fram till något annat. Ord som ”blev 

chockad” anger en av respondenternas upplevelse. Två respondenter beskriver processen 

som att nya insikter kommit till dem under målandet och att de medvetet valt att integrera 

dessa, vilket successivt lett fram till den slutgiltiga bilden.  

• Målandet som kommunikation gav upphov till andra upplevelser än respondenterna 

upplever vid verbal kommunikation. En respondent upplevde olika känslor beroende på 

var på duken målande föregick, känslor som respondenten upplevde var tydligt kopplade 

till områdets symboliska innehåll. En annan respondent upplevde att det är stor skillnad 

mellan att uttrycka känslor med färger jämfört med ord och att skillnaden är till färgernas 

fördel. Användandet av färger leder enlig respondenten till andra, friare associationer än 

vad ord gör. 
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5.5.2 Självmedvetenhet 

• Målandet har också för samtliga upplevts som tid till introspektion, en ovanligt 

strukturerad stund för reflektion. Detta har bland annat lett till kontakt med personliga 

aspekter som legat vilande en tid, en ny överblick över självet och omgivningen samt 

reflektioner kring vad som är verkligt viktigt i livet.  

• Genomgående upplever respondenterna att motiven blev oväntat ljusare, mer positiva, än 

de förväntat sig. Tre av respondenterna uttrycker att de fått en i någon mening mer positiv 

bild av sig själv eller sin livssituation. En upplever sig finna en styrka i sitt motiv, en 

känsla av att kunna klara av en stor utmaning. En annan kommer till insikt om hur bra det 

nuvarande livet är jämfört med tidigare medan den tredje känner sig mer 

lösningsfokuserad än tidigare och mindre fast i uppfattningar om självet. 

• Två av respondenterna anger explicit att de ser på sig själva på ett öppnare sätt efter MSP. 

 

5.5.3 Autonomi 

• Alla respondenter ger uttryck för att de har behov av att leva mer i enlighet med vad de 

verkligen tycker och vill.  

• Samtliga respondenter påvisar nödvändigheten av att lyssna på sig själva och finna styrka 

och förankring där men att det kan vara svårt.  

• Två respondenter ger uttryck för att själva målandet gav dem en möjlighet att komma i 

kontakt med sig själva. 

• Samtliga respondenter talar om att de upplevde målandet och resultatet som något 

autentiskt i betydelsen väl representerande vem de menar sig vara. En respondent betonade 

att även själva processen och inte bara bilden kändes som ett personligt uttryck.   

• Flera påtalar att målandet pågick utan tanke på vad de andra skulle tycka om resultatet och 

en beskriver skapandeprocessen som ”frisk”. 

 

 41



6 ANALYS  
Ovan har det omfattande resultatet kokats ner och sammanfattats. Det är detta sammanfattade 

resultat som kommer omfattas av analysen. 

 

När respondenterna målar MSP ingår de i en slags individuell intern referentialitet (Giddens, 

1997), då de för ett intrapersonellt (Dimberly & Burton 1997) samtal i vilket respondenten 

formar bilden av sig själv. Till skillnad från i ett samtal där den Andres uttryck påverkar 

individens respons i Jaget är det nu individens eget uttryck som väcker Jagets respons. Det 

betyder inte att andra saknar betydelse i detta sammanhang, de finns internaliserade inom 

Självet, men individen kommer närmare sig själv om hon lyssnar inåt, snarare än till det som 

ligger utanför. Alla upplevde introspektion och reflektion vilket har gett dem en möjlig 

överblick över självet. Någon respondent uttryckte det: ”som ett sätt att scanna av” Självets 

känsloläge just nu. MSP gör reflexiviteten väldigt strukturerad och fokuserad genom att det 

viktiga kommer under lupp tack vare respondenternas val av teman i Självet. Respondenterna 

talar om saker som att de hittar aspekter av sig själv som varit vilande, eller att det fanns 

utrymme att hantera det viktiga som man inte tar sig tid till alla gånger. 

     Respondenterna gav uttryck för att nya insikter kom till dem under målandet, insikter som 

de lade till motivet på duken. Detta skeende skulle kunna beskrivas som följer:  

1) En idé om vem man är skissas upp på duken. Detta sker i Mig-fasen och individen tar 

hänsyn till internaliserade idéer från Andra om hur de uppfattas och ifrån sitt subjektiva 

narrativ. 

2) Under målandet påverkar materialet och kroppen denna idé på ett oväntat sätt. Detta sker i 

Jag-fasen och motivationen är spontan. Detta skapar objektiva gestalter som Miget kan 

förhålla sig till. 

3) Reflektioner görs som lockar till vidare reflexivitet. Det vill säga att Miget kommer till 

insikter baserade på Jagets impuls. Dessa insikter blir till fler idéer om vem man är och så 

vidare. 

På så vis får Jaget förnyade impuls att måla mer som leder till nya associationsbanor, nya 

insikter, mer reflexivitet, mer att måla alternativt motstånd till målningen och så vidare i en 

repetitiv process, en spiralformade idérörelse som stegvis utökar Självet på duken och i 

människan och möjligen demaskeras delar av Självet som varit dolda.  

     Att på detta vis på egen hand utveckla sin bild av sig själv kan liknas vid den egocentrism 

som barnet upptas av vid assimilation och accomodation (Piaget enligt Berg 1992). På så vis 
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kan respondenten förstärka relationen mellan Jaget och Miget under målandets gång. De nya 

aspekter av Självet som uppkommer på duken tillfogas i ett slags självrollövertagande, alltså 

självreflektion. Det nya föds ur gestaltens nyliga handlande. Om respondenten anpassar det 

nyfunna innehållet till sitt Själv så kan man säga att en adaption har genomförts och inre 

normstrukturer förskjutits och därmed en förstärkning av det dialektiska förhållandet mellan 

Jaget och Miget som tillsammans i Självet skapat hela processen. 

     Nya delar som skapats av Självet fogas så till Självet och motivet växer fram till den (för 

tillfället) färdiga bilden. En bild som förmodligen säger individen något mer om henne själv 

än vad hon skulle ha kunnat formulera innan målandet inleddes. Man kan dra paralleller till 

Meads tankar om människans handlingsmönster.  I arbetet med MSP är objekten vi reagerar 

på skapade av oss och vi fortsätter skapandet i en slags intern referentialitet. Sker 

handlingsmönstret i rak följd så är det en oreflekterad handling som enligt Berg (1992) kan 

kopplas till leken. En av respondenterna talade om känslan av att vara fokuserad som 

skiftande, ibland var han självmedveten och reflekterande men ibland försvann tankarna och 

han bara målade. Detta kan ses som ett uttryck för att flyta mellan lek och självkontrollerande 

manipulation. Båda dessa sätt att vara fogar delar till självet i MSP men det förra kan verka 

för överskridande. Det manipulerade handlandet är behärskat men kraftfullt, genom detta kan 

individen konstruera vad hon vill men bara inom ramen för vad hon kommer på och finner 

lämpligt, om hon inte uppslukas får hon inte tillgång till något nytt. I och med 

respondenternas samstämmiga upplevelse av att tiden gjick ovanligt fort under själva 

målandet kan vi anta att de uppslukats av uppgiften. 

    Det internaliserade talspråket skiljer sig väsentligen från bildspråket. Inte för att det är 

synen istället för hörseln som tar emot stimuli utan för att när det skapas är ingen faktisk 

annan nödvändigt vis närvarande förutom konstnären själv. Aktören som talar stimulerar 

andra att tala och interagera på ett visst sätt och påverkar också sig själv att göra detsamma. 

Men responsen på våra bilder kommer endast från oss själva under skapandet och då är vi 

intrasubjektiva. Vårt beteende påverkar vårt kommande beteende vilket gör vokala gester till 

signifikanta symboler och det samma gäller för visuella symboler. Dessa blir signifikanta då 

de genom anpassningsrespons ger mening åt de föregående målade linjerna. Objekt och 

erfarenheter bildas som inte skulle ha funnits om det inte vore för, i detta fall, målandet. Det 

kunde ha handlat om musik, dans, psykodrama, samtal eller aktivt tänkande... men nu handlar 

det om måleri.  

     Att måla känslor skapar friare former och mönster menar en respondent och hävdar att 

färger till skillnad från ord ger friare associationer. Detta kan ses leda till ett språkligt 
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överskridande via friheten i färg och form. Färgers olika nyanser då de blandar sig med 

varandra skapar ändlösa utrymmen för variation och på samma sätt som självet aldrig är sig 

likt från en gång till en annan kan målningar följa och fånga dessa skiftningar och nyanser på 

ett sätt som det verbata språket ej med samma enkelhet når. Orden är för få, även om de 

nyanseras av betoningar. Så genom att låta Självet uttrycka sig i symboler med färger är, till 

skillnad från ordspråket som genom utnötning, lekförstöring och synism är symboliskt 

extremt internaliserat så kan en målande symbolskapare anta barnets ickesyniska attityd. 

En annan respondent talar om att processen i sig var lika mycket ett personligt uttryck som 

själva bilden. Erfarenheten internaliseras och blir också den en möjlighet till utveckling. 

Vilket leder tankarna till Ann Mari Lagerkrantz uttalande ”Det jag hör, glömmer jag – det jag 

ser, minns jag – det jag gör, förstår jag” (1998). På detta sätt kan vi tänka oss att 

respondenterna fått tillfälle att höra sina tankar, se sina bilder och symbolerna däri och 

uppleva sig göra och göra om dom till de har fångat sig själva, eller kanske snarare släppt sig 

själva fritt med tanke på att flera uttalat att de fått en öppnare syn på sig själva. 

Nya objekt och erfarenheter skapas i enlighet med Meads triadiska relation mellan (1) 

gest. Målandet av MSP. (2) Respons på gesten från en annan individ eller en själv. Responsen 

från den Andre är oftast inbillad i detta fall och i den mån den är verklig är konstnären inte 

nödvändigtvis närvarande. Responsen från en själv kan vara att tillfoga mer till bilden eller 

komma till insikt om att den är klar. (3) Fullbordandet av handlingen som den första gesten 

initierat är endast att måla klart tavlan. Andras direkta roll i förhållande till respondenterna 

och deras målande av MSP tycks vara svag då flera respondenter påtalar att målandet pågick 

utan tanke på vad de andra skulle tycka om resultatet. En aspekt av autonomiförstärkning kan 

vara att i målandet av MSP talar man med sig själv och när tid och rum försvinner, försvagas 

rösterna från de internaliserade Andra i ens generaliserade Andre i Miget. En av 

respondenterna sa att hon när hon målade kom närmare sin vilja än sina måsten och detta kan 

också vara ett uttryck för att närma sig autonomi, frånvaro av andras röster. Livets alla måsten 

formar individen igenom individens tvungna agerande och med MSP kan viljan närmas. Så 

kan vi komma fram till att i MSP utgör viljan en formande kraft som, i enlighet med Sartres 

teorier om den fria viljan leder till, förutsatt att den tränas, ett mer autentiskt själv. 

     Respondenterna upplevde alla att tidsrumsuppfattningen spontant förändras under arbetet 

med MSP vilket kan indikera att verklighetsuppfattningen förändrades. Även uppfattningen 

om dem själva förändrades. Enligt socialkonstruktionismen är det i sig inte något utmärkande 

att vi förändras, det gör vi hela tiden i dialektiska förhållanden mellan våra Själv och Andra, 

mellan våra Själv och den generaliserade Andre. Men omkonstruerandet av verkligheten och 
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Självet synes ske som mest intensivt under den kreativa fas då tiden och rummet försvinner 

under skapandet av MSP. Enligt den symboliska interaktionismen (Berg 1992) finns ingen 

rangordning mellan orden och individens verklighetsuppfattning utan de konstrueras 

tillsammans. Om vi likställer ordens symboliska verkningskraft med bildens konstrueras alltså 

verklighet och själv på duken.  

     Målandet jämfördes av en respondent med upplevelsen av meditation under vilken tankar 

och känslor passerar förbi. Detta kanske är ett tecken på svagare signaler från Miget och 

generaliserade Andre. Och vad är då responsoriet riktat emot? Om det går att frigöra sig från 

den generaliserande Andre och samtidigt vara självreflexiv så blir Miget Jagets responsorium. 

Kanske uppgår Miget i Jaget och det är det som gör att medvetandeformen under tids- 

rumsförlusten förändras. En respondent upplevde olika känslor beroende av var på tavlan hon 

målade. En upplevelse av bilder i bilden, olika responsorium på duken som ger olika 

responser från Jaget. Processen gav ett somatiskt uttryck, vilket skulle kunna antyda 

kommunikation på ett djupare plan än det medvetna i Miget. Om vi antar att vårt responorium 

är själva uppmärksamheten, vad vi än riktar den mot så kan vi tänka oss att responsoriet är det 

sista som förloras när tids- och rumsuppfattningen försvinner. I detta tillstånd synes Miget 

vara vilande tills vi blir självmedvetna igen genom Jaget. Då ter det sig som om Jaget och 

Miget i detta ögonblick bytt funktion eftersom det är Jaget som kontrollerar och ”väcker” 

Miget. Man kan tolka Mead med att självet är delat i två delar vilket ger en slags splittring. 

Om det kan vara så att dessa går upp i varandra så blir responsoriet riktat mot exakt samma 

område, av både Jaget och Miget. Det Jaget gör, är Miget fullkomligt uppmärksamt på i detta 

fall. Miget är upptaget av denna uppmärksamhet på sig i Jaget istället för som vid reflektion 

och reflexivitet koncentrera sig på dået, framtiden och attityder i den generaliserade Andre. På 

så sätt blir information om Självet demaskerat.  

     Vidare beskrev flera respondenter målandet som en process utan ansträngning eller 

motstånd, vilket är karaktäriserande för lekens uppsluppenhet. En respondent sa att om hade 

han varit ensam hemma och företagit sig att måla så skulle kroppen nog säga ifrån. Att den 

inte gjorde det i Rosa huset kan tolkas som social responsivitet. Vilket i sin tur ger att det var 

givande att respondenterna gjorde MSP i grupp.  

     Flera respondenter talar om den generaliserade Andre i form av normer och värderingar 

som man borde följa. Men samtidigt som de har kommit fram till att man inte blir lycklig av 

detta ser de sig själva trots allt eftersträva dessa ändå, något som upplevs negativt för 

självuppfattningen.  
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     Efter målandet av MSP uttrycker tre respondenter att de har fått en positivare syn på sig 

själva. Detta kan omformuleras som stärkt självkänsla och stärkt relation mellan Miget och 

Jaget, något som möjliggör ett mer autonomt liv i enlighet med en känsla av autentiskt själv. 

När Miget och Jaget delar responsorium kan de bidra med sina styrkor: Miget begränsar då 

inte Jagets responser vilket leder till djupare autonom reflexivitet. Bilderna blev inte som de 

förväntat sig eftersom Jaget kunnat manifesteras i den yttre världen utan att hämmas av ett 

övervägande Mig. Förväntningarna finns i form av attityder, lagrade responser i narrativet 

som generaliserats i den generaliserade Andre. Förutbestämda attityder har vilat och direkta 

känslor har uttryckts vilket har skapat genuin reflektion. 

     Potential till en likartad effekt kan finnas i den nyvunna friare självuppfattning som två 

respondenter upplever. De ser nya möjligheter sitt varande som fram tills nyss låg utanför 

möjlighetsramen och de har ny frihet att välja vem de vill vara.  

     Respondenternas möjliga responsorium expanderar och därmed också deras Själv och 

deras livsrum och möjligheter.  

 

7 DISKUSSION  
Studiens syfte var att skapa en socialpsykologisk förståelse för samt beskriva metoden MSP, i 

vilken bildskapande syftar till att stärka individens autonomi genom ökad medvetenhet om sitt 

Själv. Processerna som beskrivits ovan i analysen kan ses som konkreta exempel på hur vi 

aldrig slutar resocialiseras om så den signifikanta Andre bara är vi själva. I varje möte, i varje 

reflexiv stund egentligen, förändras Självet en aning. Man kan tänka sig att för varje nytt 

porträtt tydliggörs och förändras Självet något. Man kan inte gå ner i samma flod två gånger 

och inte heller kan man måla två likadana metaforiska självporträtt. Inget ligger fast.     

Jag hoppas att den omfattande presentationen av empirin ger en bild av vad MSP som 

metod går ut på och att MSP:s syfte att åstadkomma medvetenhet beskrivits i analysen. 

Viktigt att poängtera är dock att ökad Självmedvetenhet kräver den objektiva hållningen som 

antas av den generaliserade Andre då förståndet antar ett opersonligt, objektivt och icke-

affektivt attitydtagande mot sitt Själv och denna objektivitet kan vara den självmedvetna 

målaren till skillnad från den subjektiva uppsluppne/ i stunden uppslukade målaren. 

     Autonomi bör ses som en process snarare än ett fasthållande av en förmodat fixerad 

identitet. Processen består i att varje stund kunna skapa sig ett mentalt rum immunt mot 

normer och Andra, och i det rummet få utrymme att fråga sig vad man själv vill, känner eller 

står för. En människa som känner sig autonom utgörs i så fall av en person som vet med sig 
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att hon förankrat och förankrar sina beslut i sig själv, oavsett hur föränderligt Självet är. Hon 

upprepar alltså den reflexiva processen nyss beskriven – i motats till ett autonomibegrepp som 

antar att den autonoma människans beslut och förhållningssätt är fasta och knutna till ett 

fixerat Själv.  

Studiens syfte är också att föra på tal möjligheten att använda bildskapande som 

instrument inom socialpsykologin. Detta anser jag att är uppnått i och med att jag applicerat 

socialpsykologisk teori på empirin och förklarat hur man kan se bildspråket som språk, i 

denna undersökning visserligen främst som ett intrapersonellt (Dimberly & Burton 1997) 

språk men med samma mekanismer. Hade tidsresurserna funnits så hade det varit givande att 

genomföra MSP i en grupp och på så sätt stärkt den socialpsykologiska relevansen. Nu får 

man titta på detta arbete som en början, i vilken mekanismerna i formandet av MSP och den 

intrapersonella utvecklingen belyses, snarare än vad bildresultatet ger i form av responser från 

Andra. 

Jag skrev i inledningen om behovet av autonomi i en värld som präglas av 

meningsförskingring och stress på grund av dess myckenhet. På grund av yttre krav och 

förväntningar är det svårt att lyssna på sig själv, konstaterar samtliga respondenter, vilket kan 

härledas till att det går emot kulturen igenom socialisationsprocessen. Det tycks vara så att 

respondenterna finner sig nödgade att förhålla sig till normer och värderingar som förväntas 

internaliseras hos dem. Frågan är vem som egentligen står för den här förväntan, det är kanske 

dom själva som skapar dessa röster i sin omedvetna vilja att vara som andra. Hur som helst så 

är denna generella uppfattning om omgivningens förväntan något som gör att de uttrycker ett 

behov av att stärka sig själva på något sätt i enlighet med min tolkning av vår samtid. Även 

upplevelsen av att redan internaliserade attityder utgör hinder för respondenterna för att vara 

ärliga uttrycks. Flera av respondenterna har som tema, under MSP-workshopen, att stärka sina 

själv. Förväntningar och omgivningens attityder gör att den egna inre rösten upplevs som 

svag. När respondenterna berättar att de möter sig själva medan de målar så indikerar detta att 

MSP haft något av den stärkande effekt på dem som de önskat.   

Den tidigare forskningen visar att konstterapier lindrar ångest och depression och 

deltagarna i karolinska institutets studie hade fått ökad kännedom om hur samspelet mellan 

kropp och psyke fungerar och en ökad förmåga att hantera problem. Orsaken att ha denna 

tidigare forskning med är att visa på att det finns verifierad forskning som talar för att 

konstterapimetoder fungerar för att stärka individer.  

Jag är övertygad om att vuxna behöver leka och vara verkligt kreativa för att stärka sig 

själva, för att utvecklas och vara överskridande är det också nödvändigt att komma igenom 
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livsbetingelsernas inre referentialitet. Den vuxna leken förefaller vara mer eller mindre 

förbjuden. Vuxna skall befinna sig utanför lekens mellanliggande område och förhålla sig till 

de där på förhand skrivna reglerna, kalkylera och ha en cyniska attityd i enlighet med den 

generaliserade Andre. Därför är det viktigt att inom socialpsykologin faktiskt ta fasta på 

möjligheten att använda sig av kreativa metoder för att stärka Självet. 

 

I ett samtal övertar vi den Andres attityder och i det övertagandet är vi närmare den Andre än 

oss själva. Om vi tänker oss att ett öppet intersubjektivt förhållande är kärleksfullt så hur är 

det då inte med en intrasubjektiv situation i vilken Självet med omsorg ser på sig själv som ett 

subjekt? Att uppleva sin egen uppmärksamhet har en stärkande effekt. Att vara sin egen 

Andre. Stärkta av självkärlek i sund form. Miget bekräftas av Jagets handlingar och ger Jaget 

livslust. Bilderna blev i samtliga fall ljusare än vad respondenterna hade förväntat sig. De 

trodde att de skulle finna mörker men hittade ljus. De kände sig stärkta av MSP direkt efter att 

de målat klart.  

 

7.1  Besvarande av frågeställning 
Utifrån forskningsfrågan om hur individen upplever reflexivitetens betingelser under MSP 

kan det sägas att reflexiviteten var föränderlig. Tiden förlorades i medvetandet hos 

respondenterna och i detta också till synes den aktiva självmedvetenheten. Det betydde inte 

att de inte fortsatte måla. Saker som skedde på duken gav också en spiralliknande 

associationskedja som underlättade reflexiviteten oavsätt om de var mer eller minder 

självmedvetna.  

Två av respondenterna anger explicit att de ser på sig själva på ett öppnare sätt efter 

MSP vilket säger något om vilken påverkan MSP haft på individens upplevda medvetenhet 

om Självet. I och med att Självet utvecklats under MSP:s gång och denna utveckling finns hos 

individen som nya lagrade responser i dess Mig och i en konkret bild de kan återgå till och 

reflektera kring.  

Två av respondenterna ger uttryck för att själva målandet gav dem möjlighet att komma 

i kontakt med sig själva. Detta kan tolkas som att de genom MSP-arbetet har påverkats till att 

ha upplevt känsan av att vara autonoma. Alla uttrycker att de upplever att de har mött sig 

själva under MSP, vilket även kan tolkas som att de upplevt en känsla av autonomi under 

själva processen med deras arbete med MSP.  
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Hur kan man ur ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv förstå den upplevda 

reflexiviteten hos individen som får skapa bilder enligt MSP? 

Utifrån Självets uppbyggnad i Jaget och Miget kan upplevelsen av reflexivitet under MSP 

beskrivas med att Jaget och Miget delar responsorium vilket gör de internaliserade rösterna i 

den generaliserade andre svagare och de direkta känsloupplevelserna i Jaget starkare. Under 

arbetet med MSP ges individen en möjlighet att agera mer i enlighet med den egna känslan. 

 

Kan, och hur kan, den förståelse som alstras ur denna studie bidra till en kunskap kring 

bilder som ett språkligt verktyg för att skapa självmedvetenhet och självutveckling med 

betoning på autonomi? 

Genom att se på bildens symboler som minde fast internaliserade men än dock 

meningsbärande och reflexionsstärkande så kan den kunskap som här framkommit skapa 

förståelse för bilder som ett språkligt verktyg.  Självmedvetenheten och självutvecklingen 

med betoning på autonomi har belysts i arbetets analys och där framkommer med önskad 

tydlighet att självmedvetenhet och självutveckling främjas av att arbeta med MSP.  

     För att veta vad som verkligen hänt med respondenternas autonomi efter de lämnat Rosa 

huset kräver långt mer forskning. 

 

7.2  Slutsatser 
Att många av oss idag upplever en existensiell stress till följd av alla de krafter som vill 

påverka våra livsval och utformandet av våra Själv stärks av respondenternas utsagor i 

intervjuerna och i deras valda temaområden inför arbetet med MSP.  

Genom att måla har de kunnat koppla av från den yttre stressen en stund och fundera på 

vad de vill och vem de vill vara. Deras medvetenhet om Självet, det autentiska Själv som står 

att finna genom vetskap om den sociala påverkan och egna konstruerande möjligheten, har 

ökat.  

Medvetenhet kan uppnås på många olika sätt och bildskapande är ett av dessa eftersom 

bildskapandet förmedlar insikter från en inre icke verbaliserad nivå som manifesterar sig i en 

symbolik. Bilden har skapat en distans, ett betraktningsavstånd mellan Självet och den 

internaliserade självbilden som möjliggör en resocialisation där individens upplevelse av ett 

mer autentiskt Själv kan uppstå. Kanske är därmed autonomin stärkt.  

Man kan säga att målandet har demaskerat Självet. Samtliga respondenter menar att bilden 

spontant blev något annat än vad de hade förväntat sig, vilket skulle kunna beskrivas som att 
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Självet demaskerats genom att bildskapandet konkret formulerat okända uppfattningar och 

idéer. Förutsatt att respondenten kan tolka sina egna symboler på ett meningsfullt sätt kan 

denna demaskering ses som ett överskridande av hittillsvarande självkännedom.  

Eftersom bildtolkande inte ingått i studien är det ett ämne att belysa i vidare forskning, 

men till dess är det värt att poängtera att alla respondenterna värderade bildernas autencitet 

högt – de var beredda att stå för sina bilder som de upplevde som goda beskrivningar av dem 

själva. 

 

7.3 Svagheter och styrkor 
MSP-Worshopen 

Att jag innehaft både en forskarroll och en roll som ledare av MSP-worshoppen kan ses som 

både styrka och svaghet. Styrkan ligger i att jag har fullständig insyn i själva MSP och jag är 

hela tiden på plats och ser vad som händer när de målar. Svagheten ligger i den sociala 

responsivitet som kan ha uppstått mellan mig och respondenterna då de genomfört 

intervjuerna som följd av worshoppen vi genomfört. Det kan ses som stärkande för arbetet att 

jag haft en observatör med tanke på detta. Att respondenterna genomförde MSP i grupp 

gjorde dem också något mer anonyma i förhållande till mig, den intimitet som man skulle 

kunnat tänka sig skulle uppstått mellan mig och respondenterna om de genomfört MSP 

individuellt uteblev. Eftersom de var i grupp fick de också samma information, och ingick i  

samma kontext. Material och kompositionsinformationen som observatören kommenterat kan 

ha gett trygghet såväl som frihet till respondenterna. Det är också möjligt att det påverkat dem 

i hur de målat sina tavlor rent tekniskt, dock tror jag inte att detta påverkat innehållet i deras 

MSP i stort. Dessutom har syftet med studien ingenting med respondenterna tekniska 

målarkunskaper att göra så om de av mig fick tillgång till lite mer kunskap på detta område så 

ger detta inget brus i sig. En frågeställning i sammanhanget var också om hur det skulle 

påverka respondenteran att se varandras arbeten. Gällande detta framkom det i intervjuerna att 

respondenterna fann varandras arbeten vara privata angelägenheter som de undvek att titta på. 

När man betraktar deras arbeten är det också mycket tydligt att de gjort väldig olika motiv. De 

uppgav också att de andras närvaro glömdes bort när man själv kom in i målandet.  

 

Intervjuerna 

Intervjuguiden kunde varit bättre. I efterhand syns det i resultatet vad som saknas. Däremot 

kan sägas att själva intervjutillfällena fortflöt friktionsfritt och det som framkom ur 
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intervjuerna känns inte svårtolkat. Men att skriva en intervjuguide visade sig vara svårt och 

studien hade förtjänat ytterliga omtanke kring denna. 

 

Men trots dessa betänkligheter har studien ändå en klar förtjänst i det att den kan peka ut 

riktningen mot de socialpsykologiska mekanismer som verkar i bilden som språk och 

självutvecklingsinstrument. Den socialpsykologiska relevansen med detta forskningsarbete är 

att ge bilden en position som intra- och intersubjektivt kommunikationsverktyg inom 

socialpsykologin och det anser jag att den har goda shanser till att börja göra. 

 

7.4  Framtida forskning 
Det vore intressant att göra en utvärdering av MSP i grupp. Kanske på en högstadieskola där 

allt en gång startade.  Det vore också mycket spännande att titta på emotionsforskningen i 

samband med MSP. För, som Melker sa att överlag när han målade försökte han ”utgå ifrån 

känslan och inte ifrån tanken”, vad betyder det igentligen för konstruerandet av Självbilden, 

Självkänslan och Självutvecklingen? 

Det vore också rent intellektuellt intressant att koppla tids- och rumsförlusten till Heidegger 

och hans verk, ”Varat och tiden” i vilket jag förstår detta på djupet problematiseras. 

Att utveckla kunskapen om MSP genom att göra en narrativ studie där flera målningar 

genomförs över tid, kanske med gamla människor som ett slags existentialistiskt bokslut över 

livet vore intressant liksom att genomföra MSP tillsammans med utbildade bildterapeuter för 

att se hur väl metoden slår ut i den tankeskolan. 
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Bilaga 1 
Intervjuguide 

Intervjuguide 

Namn: 

Ålder: 

Sysselsättning: 

 

1. Det metaforiska självporträttet, en väg att stärka självet. 

• Kan du så utförligt som möjligt berätta för mig om det som var ditt tema dagen för 

MSP?  

• Vad var det som var mest givande under dagen? 

• Om du inte skulle målat med mig hur skulle du istället ta itu med den här frågan? 

• Hur kände du inför att du skulle måla? 

• Var det viktigt hur andra i gruppen skulle tycka om ditt träd, vad jag skulle tycka eller 

vad du själv skulle tycka? 

• Försvann den känslan? När? 

• Kan du berätta för mig om målningen du gjort. Vad ser du? 

• Hur känner du inför målningen? 

• Hade du en tydlig idé om hur trädet skulle se ut innan du började måla? Blev det likt? 

Vad hände? Hur blev det istället? 

• Varför tror du att det blev som det blev? 

• Hur upplevde du själva målandet? Vad pågick inom dig? 

• Försvann dina tankar? Flög tiden iväg? 

• Var det något specifikt du ville uttrycka som du fick sagt? 

• Var det något annat som kom fram, som var oväntat för dig? Vad? 

• Gav det nya tankar när du stod där och målade? 

• Har din medvetenhet om dig själv stärkts av den här måleriövningen? Hur? Vad? 

• Kommer nya tankar till dig när du tittar på bilden idag? Vilka? 

• Känns dessa tankar ärliga och sanna mot dig själv? Hur? 

• Tror du att du genom att måla skulle kunna öka din medvetenhet om dig själv? Hur? 

Skulle detta utveckla dig tror du 
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2. Livet, att växa och utvecklas, att självförverkligas. 

• Har du funderat på hur du är som människa och varför du är som du är? 

• Hur upplever du dig själv? Identitet, självkänsla, sammanhang… 

• När känner du dig som mäst hel? 

• Vad fattas dig när du inte känner dig hel? 

• Vilka andra människor har haft störst påverkan på vem du är idag? 

• Kan du erinra dig något tillfälle som varit extra utvecklande i ditt liv? 

• Kan du komma på en tid eller tillfälle som varit dålig för din utveckling? Vill du 

berätta? 

• Ser du livet som ett livslångt växande eller mer att det finns ett mål att nå? En plats 

man är färdig på? 

• Känner du dig fullständig redan idag? Vad saknas? 

• Vad betyder självförverkligande för dig? 

• Hur ser du på ditt eget självförverkligande? bli den du verkligen vill vara? 

• Hur ser du på dina möjligheter till självförverkligande?  

• Vad har du för hinder i tillvaron för att uppnå självföverkligande? (inre/ yttre, 

känslomässiga/ praktiska). 

• Tänker du mycket på det? Hur ser den typen av tankar ut? 

• Talar du ofta om det? Hur ser den typen av samtal ut? 

• Vad skulle du säga är den viktigaste skillnaden mellan att tänka och att tala? 

• På vilket sätt hade MSP en inverkan på hur du ser på dig själv och kanske ditt sätt att 

tänka eller känna… förhålla dig till ditt tema? 

• Vad skiljer sig från när du tänker och talar om viktiga frågor gällande dig själv och när 

du målade? 
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Bilaga 2 

Självskattning 
Förnamn:     
 
Beskriv ett område eller en egenskap som du upplever att du behöver självutveckling inom. 
Det kan handla om att du vill förstå något om dig själv, eller att du behöver stärka något i ditt 
själv eller att du vill utveckla och komma vidare med något där du upplever dig själv som ett 
hinder. Det är detta ”du” som du kommer göra ett självporträtt av. Fundera på specifika 
situationer eller relationer som är relaterade till detta område eller egenskap och hur du skulle 
vilja att det var annurlunda: (använd gärna baksidan eller be om mer papper om du behöver) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skriv ner två starka känslor du förknippar med detta: 
 
I vilken utsträckning upplever du att detta är ett problem för dig, ringa in en siffra. 
Liten utsträckning                                                                                       Stor utsträckning 
1                            2                                 3                             4                                       5  
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Bilaga 3 

Exempelträd  
Dåtidsträdet 

Historia – barndom, ungdom, utbildning, arbeten, stora svårigheter, stora framgångar mm. 

Detta kan bli en serie flera träd men det är nog en bra idé att inte fastna.  

Ytans träd 

Den vi vill se ut som att vi är. Idealjaget eller det jag köper. Inre mot yttre jag… två sidor av 

självet. 

Djupets träd 

Abstrakt nivå . Ex på ett bra citat; ”Genom att känna vår inre upplevelse av kuslighet så 

behöver vi varken lida eller njuta av den som kommer utifrån. Det främmande finns inom 

mig, alltså är vi alla främlingar. Om jag är främling så finns det inga främlingar” (Hannerz 

1990). 

 Relationsträdet 

Goda och onda relationer… Kanske behöver man göra fler än ett relationsträd.  Exempel på 

övriga relationsträd skulle kunna vara ”Familjeträdet”, ”Kollegernas träd”, ”Vänskapsträdet”, 

”De älskades träd” osv. i vilka man då särskiljer de olika typerna av relationer en människa 

ofta har. Alla dessa relationer har olika påverkan på oss. 

Romantisk kärlek, passionerad kärlek, sexualitet. Ensamhet kontra gemenskap.  

Olika sorters kärlek: till familjemedlemmar, vänner, älskare, idoler m.fl. Måla relationerna 

och deras betydelse i förhållande till varandra med hjälp av flera träd i samma bild och 

värdeperspektiv, lite betydelse=litet träd, stor betydelse=stort träd. Träd vars grenar rör 

varandra, träd som vänder sig från varandra. 

Teaterträdet 

Alla roller man spelar, på scenen, bakom scenen i kulisserna. Masker vi målar upp för andra, 

häng dem i trädet och titta på dem, vad tycker du om dem? Vilka vill du utveckla och vilka 

vill du avveckla?  

Trygghetens träd 

Vad håller vi fast vid av gammal vana? Hur ser vår trygghetsborg ut?  

Rädslans träd 

Vad skulle hända om tryggheten skulle raseras? Drifter, kontroll, fantasifoster får form. Måla! 

Styrkans träd 

Rädslan kan övervinnas med: vaddå? Måla! 
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Samtalens träd 

Samtalen upprätthåller, omvärderar, utvecklar individens subjektiva verklighet och 

självuppfattning. Vilka viktiga samtal har bidragit till den verklighetsuppfattning vi har? Eller 

den självbild vi har? Vilka samtal vill vi ha den närmaste tiden för att skapa den verklighet 

våtrt själv trivs i? Vilka andra träd behövs? 

Paradoxens träd 

En serie med flera snabba skisser på träd som har olika teman som, sanningen/lögnen, 

kosmopoliten/narcissisten, tryggheten/växtkraften, intimitet/frihet osv… 

Drömträdet 

Den här bilden handlar om framtiden, önskningar, längtan och tillit… framtiden är 

oförutsägbar, vi försöker inta något som inte är vårt än, vi vet inte om vi kommer att lyckas 

och kanske tvivlar vi på våra strategier för att föra oss dit.  

     Det här trädet kan också handla om religiös tro eller om vårt undermedvetna som kan 

blottläggas i våra drömmar när vi sover, enligt psykoanalysen. 

Nuträdet 

Alla träden är kärnhus i frukter på detta träd. Detta träd är hela människan, alla delar. Till 

detta träd skriver man text. Bilden och orden möts och skapar ett gemensamt sammanhang. 

Symboler och berättelser vävs samman. Ord att förhålla sig till när man målar upp 

grundformen skulle kunna var gemenskap, förståelse och självuttryck detta för att behålla den 

öppna och tillitsfulla riktningen i bilden. Gemenskap, hur lär vi känna nya människor, 

förståelse genom att tillägna oss deras idéer och självuttryck genom att utvecklas själva. För 

en statisk bild av vår identitet tjänar inget till. ”Stillastående är både självuttryckets och 

gemenskapens fiende…” Olofsson & Sjöström (2003).  
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Bilaga 4 

Workshop  

INLEDNING kl. 10.10-10.40: 
 

• VÄLKOMNA! Kaffe och The på bordet.  
 
• Inleda med precentation av mig; Johanna Jämtvall, Jag är uppvuxen i en 

konstnärsfamilj med bl.a. Lars Hillersberg som arbetat på konstakademin, jag har läst 
estetiskt gymnasium och jag har arbetat som bildlärare på högstadiet i totalt 7 år.  
     Idag skall vi genomföra övningar som kommer ligga till grund för mitt 
examensarbete i socialpsykologi. Min plan är att använda mina bildkunskaper och 
koppla ihop dom med ämnet SP. Denna dag skall vara som en workshop, vilken som 
helst, i bildskapande för självutveckling, att detta arbete ligger till grund för ett c-
uppsatsskrivande kan för eran del ses som sekundärt.  
     Min roll här i dag är att vara ledare för den metod som jag kallar det Metaforiska 
SjälvPorträttet (MSP). Det är en metod som jag själv har skapat. Även om det är jag 
som är ledare och metodkunnig så vill jag att ni betraktar mig som ett verktyg för er. 
För den här dagen handlar igentligen om Er.  Min önskan är att var och en av er skall 
kunna fokusera på sig själv och jobba med sig själv. Och all kommunikation gällande 
detta bildarbete som alltså också kan ses som ett självarbete, eller identitetsarbete 
kommer bara komuniceras genom bilder. Jag kommer inte gå runt och analysera och 
tala om vad ni håller på med. Jag finns som stöd i praktiska bildfrågor.  

 
• Med mig idag har jag Clara. Clara precenterar sig o sin roll. 
 
• Nu skulle jag vilja att ni precenterar er lite kort och vad ni har för erfarenheter av att 

arbeta med bild.  
 

• Den här lokalen har två toaletter, soffan och filtar om ni vill vila en stund, i köket 
kommer jag servera lunch; Pastasalad, Är det någon som är allergisk mot något eller 
tycker att något särskilt är äckligt? Vi kommer ta en paus nu kl. 11.00. Lunch kl. 12 
och sedan är det fria raster som ni känner på em. Det kommer finnas kaffe, the, frukt 
och lite godis.  

 
• C-uppsatsen:  

1. förutom idag så kommer vi träffas två gånger till för; intervju och avcheckning 
med självskattningsmall.  

2. Intervjuerna kommer vara semistrukturerade djupintervjuer, max 1.5 h långa.  
3. Vi bokar tid för dessa nu.  
4. Vid avcheckningen så träffas alla igen, vi fikar och pratar om erfarenheten, gör 

om självskattningsmallen. Vid detta tillfälle får ni konst ni skapat idag tillbaka.  
5. Boka tid. 
6. Jag har egentligen inte så mycket jag vill ha sagt om c-uppsatsen nu i 

inledningsfasen av arbetet. Ni kommer alla att få en kopia när den är klar. 
7. Men så mycket är klart; intervjuerna skall ligga som underlag för mitt resultat 

som alltså kommer handla om er, det ni upplever idag och hur det påverkar er. 
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• Etik: A) EN SLAGS TYSSTNADSPLIKT: vi för inte vidare saker som kan komma 
upp om varandra B) ER IDENTITET ÄR SKYDDAD: i C-uppsatsen kommer jag ha 
pseudonyma namn C) VI GER VARANDRA ARBETSRO: vi talar inte i så mycket 
med varandra här i dag. Ibland har man en väldig lust att dela med sig av sina 
omedelbara erfarenheter till de runt omkring och det kan i det läget vara svårt för den 
tilltalade att säga att den vill vara ifred med sina tankar så vi talar helt enkelt inte till 
varandra om processen här ideg. Det betyder inte att vi skall vara helt tyssta. Behöver 
ni tala med någon på ett djupare plan, så parata med mig. D) UTANFÖR DETTA 
ROSA HUS: Om ni av händelse skulle komma att träffas innan intervjun vill jag helst 
inte att ni språkar om MSP med varandra för att inte färga mina resultat.   

 
• Om själva MSP 
 

det metaforiska självporträttet är en måleriuppgift som handlar om att måla sig själv 
som ett träd i ett landskap, trädet: metafor för kroppen, och landskapet: metafor för 
livssammanhanget, mycket kort. 
 

1. DÅ- måla ett självporträtt i ett fritt valt samanhang. Ett slags fritt grepp efter 
identiteten i åk. 8. Passade den målgruppen mycket bra.  

2. FRAMTIDEN-samla hela självets samanhang för att stärka autonomi och 
autencitet genom att arbeta med en hel serie målningar. Exempel träd som ni 
kan titta på under lunchen sen. 

3. I DAG- fånga ett avgränsat område inom dig, i ditt själv, i din identitet 

Inroducera självskattningsmallen 10.40-11.00 

Självskattningsverktyg delas ut 

Påminn om att fylla i Förnamn 
 
Läs högt:     
Beskriv ett område eller en egenskap som du upplever att du behöver självutveckling inom. 
Det kan handla om att du vill förstå något om dig själv, eller att du behöver stärka något i ditt 
själv eller att du vill utveckla och komma vidare med något där du upplever dig själv som ett 
hinder. Fundera på specifika situationer eller relationer som är relaterade till detta område 
eller denna egenskap och hur du skulle vilja att det vara annurlunda.  

RAST 11.00-11.10 jag plockar fram material 

Material 11.10-11.30 
Visar vid bordet, duk, kol, akryl, grundering, vatten, pensel, rispa eller riv, fingrar, trasa, 
sfumera, oljepastell… Det handlar om att låta meterialet ta över, släppa föreställningarna om 
hur det ska se ut och låta det bli det som det ska bli.w 

Bildkomposition 11.30-11.45 
Gå över till salen, 
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Trädens varande och omgivning.  
 
Form,  linjer,  mellanrum.  
Varande,  känsla,  tysstnad 
Tydlig,  inre,  klimat 
 
Liten färglära: rött och grönt framhäver varandra liksom gult och blått eller lila och 
orange… blandar man för många färger blir det tillslut grått, blanda gärna så slipper ni 
färgernas ”plastighet” 
 
För övrigt låt färgerna ha er subjektiva betydelse, låt dem levandegöra era känslor 
 
Själva kompositionen: 
Fokus… tydligt berätta var det som i bilden är viktigt är, våga kontraster, styrka… Dimman 
viskar hemligheter, sfumera 

Ljus… hur faller det i bilden, från vilket håll… 
Djup… litet långt bort, nära stort, bakom/framför… 
Rörelse i former och reell rörelse och Riktning på linjer och former i förhållande till 
varann… berättar kanske om vägar och drivkrafter… 

 
11:45 ALLA GÖR NÅGRA SKISSER UTAN LEDNING, tystnad. Och när ni känner 
för det sätt er och fundera och fyll i era självskattningsverktyg som skall vara klara kl. 
13.00. Jag säger till när maten är klar. 
Jag tänker att vi nu ägnar åt ett slags socialt lugn, alla har rätt att dra sig undan och fundera 
vidare, teckna eller bara vila och lyssna på musik innan vi drar igång igen kl. 13.00.  

MSP- uppvärmning 
 
Ni kan lita på mig, gör bara som jag säger, tänk inte så mycket: 
 

a) En snabbt springande stor svart häst, i kol, upp och ner 4 min 
b) Ett litet och ett stort hus i storm på en åker, kol 3 min 
c) Många osäkra linjer i formen av ett träd 2 min 
d) Några riktigt starka linjer i formen av ett träd 1 min 
e) Ett träd i ett landskap av fyra linjer 30 sek 

Förbered och grundera duken  
Tag fram staflier, dukar, namn på spännramen, hämta färg, vatten, penslar, trasor, kol… 
 
Känn efter vilken färg det området ni valt att fokusera på har, börja där. Fyll duken med ett 
ganska tunt lager av färger, sfumera, arbeta snabbt använd trasa fingrar pensel…  
Kolteckna på den målade duken 

MSP 
Nu lämnar jag er att ta vid själva… måla med alla de medel ni fått, ställ frågor om material 
men komponera, känn och måla nu fritt ur hjärtat. Blunda ibland, gå ifrån ibland och titta på 
håll. Fånga känslan, genom att slappna av. 
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