
Konstnärligt
gestaltande
terapier och
gestaltterapi

En skrift om psykoterapi
som bedrivs av terapeuter anslutna

till Akademikerförbundet SSR



Inledning
Akademikerförbundet SSR vill med denna broschyr bidra till

kunskapsspridning om konstnärligt gestaltande terapier och

gestaltterapi. Broschyren har tagits fram i samarbete med respek-

tive yrkesförening och innehåller

• bildterapi

• dansterapi

• gestaltterapi

• musikterapi

• uttryckande konstterapi

Akademikerförbundet SSR är positivt till att terapeutiskt arbete

bedrivs i olika former förutsatt att terapierna bygger på veten-

skap och beprövad erfarenhet.

Det är klientens/patientens rätt till kvalitet och kompetens

som ska stå i fokus. Bild-, dans-, gestalt-, musikterapi och ut-

tryckande konstterapi leder till mångfald och valmöjligheter för

den enskilda individen. Psykoterapiformerna vänder sig till män-

niskor som önskar använda även andra sätt än enbart ordet att

uttrycka sig på i terapin.

Terapiformerna bedrivs i offentlig verksamhet inom kom-

mun, landsting och i privat regi. De används i kris-, korttids-

samt vid längre terapier och de är lämpliga för alla åldrar. Förut-

om psykoterapeutiska arbetsuppgifter arbetar terapeuterna med

pedagogiskt arbete, handledningsuppdrag och med personlig

utveckling. Även rehabilitering och friskvård är områden som de

terapeutiska metoderna lämpar sig för.

Diplomerade terapeuters kompetens motsvarar respektive

utbildnings- och eller förenings krav. Detta gäller utbildning,

klient/patientarbete, handledning och egen terapi.



Diplomerade/auktoriserade terapeuter anslutna till Akademi-

kerförbundet SSR följer förbundets yrkesetiska riktlinjer och

även de yrkesetiska regler som gäller för respektive förening.

Akademikerförbundet SSR anser att

– det är av stor vikt att det nu och i framtiden finns valfrihet

och ett stort utbud av blandade terapiformer,

– det i avtal mellan klient och terapeut ska framgå med vilka

metoder det terapeutiska arbetet ska kvalitetssäkras,

– det terapeutiska arbetet kontinuerligt följs upp och utvärderas.

Bildterapi
Bildterapi är en form av psykoterapi där bild och tredimen-

sionellt skapande används som uttrycks- och kommunikations-

medel. Det är den terapiform som på ett konkret och abstrakt

plan arbetar med rumslighet och där den symboliserande för-

mågan stimuleras. Form och innehåll integreras. Material, red-

skap, tekniker erbjuder kontakt med kroppslig upplevelse och

kroppens minnen. Arbetsprocessen sträcker sig från att konkret

handskas med verkligheten till symbolisk handling och inre

symbolisk bearbetning. Både verbala och icke-verbala kompo-

nenter är grundläggande.

Bildterapi är en konstnärlig terapiform som omfattar och

integrerar konst och psykoterapi. Den som går i bildterapi må-

lar bilder där det egna personliga uttrycket i bilden och dess

innehåll är betydelsefullt. Detta bildskapande utvecklas och

fördjupas i en psykoterapeutisk relation. Det sker ett möte och

en dialog mellan patient och terapeut där bilden, synlig för

båda, är en utgångspunkt i terapin.



 Bilden som uttrycksmedel är symbolisk, mångtydig och kom-

plex. Den speglar vårt medvetna jag och vår omedvetna inre

värld. I bild förmedlar vi vår personliga historia, men också

stundens känsla. I bilder finner vi ett språk där orden saknas

eller känns otillräckliga. Känslor och upplevelser ges ett uttryck

som så småningom länkas till det verbala språket.

Bildterapeuter kan arbeta utifrån ett psykoterapeutiskt eller

ett pedagogiskt/kommunikativt förhållningssätt. De arbetar

såväl med jag-stödjande som avtäckande insiktsterapi. Sedan intro-

duktionen i Sverige på 1960-talet har det funnits en psykoanaly-

tiskt/psykodynamiskt orienterad skola parallellt med en jungi-

ansk. Även affektteori och kognitiv terapi har influerat bildtera-

pin.

För att arbeta som bildterapeut krävs både en konstnärlig

och psykoterapeutisk utbildning, samt en integrering av dessa.

För mer information se www.bildterapi.se

Dansterapi
Dansterapi är en konstnärlig terapi som har en psykodynamisk

inriktning med kognitiva inslag. Människor i alla åldrar kan ha

nytta av dansterapi. Fysisk sjukdom och/eller handikapp är inget

hinder.

Terapins mål kan till exempel formuleras av klienten som

behov av att öka kontakten med den egna kroppen, skapa en

egen identitet, stärka självtilliten, öka självkänslan, uppnå ökad

självständighet och socialt medvetande. Ofta handlar det om att

återfinna glädjen i att låta kroppen få plats i tid, rum och rela-

tion till andra.

Dansterapi definieras som det psykoterapeutiska användan-



det av dans i en kreativ process som ger individen möjlighet att

integrera fysiska, emotionella, kognitiva, sociala och existen-

tiella/andliga aspekter av livet.

Dansterapeuter utgår från att kropp och själ är en helhet och

att det sker en samverkan mellan organismens olika system, samt

mellan individ, kultur och samhälle.

I dansterapi används olika danstekniker och dansformer för

att utforska förhållandet mellan kropp, rörelse, känsla, tanke och

ord. Utgångspunkter är att

– dans är kommunikation och fyller ett mänskligt behov,

– rörelseuttryck/rörelsemönster är personliga,

– den kreativa processen i dans har en läkande verkan.

Dansterapeuter utbildas vid Danshögskolan i Stockholm,

där utbildningen är en vidareutbildning och motsvarar grundut-

bildning i psykoterapi.

För mer information se www.danshogskolan.se och

www.dansterapi.info

Gestaltterapi
Gestaltterapi är en terapiform som bygger på en humanistisk

människosyn och ett helhetstänkande. Gestaltterapin har sin

teoretiska grund i fenomenologi, psykodynamiska teorier,

existentialism, österländsk filosofi, gestaltpsykologi och kropps-

terapi.

Grunden i gestaltterapin är mötet. Mötet mellan klienten

och terapeuten, mötet mellan olika sidor inom klienten, mötet

mellan klienten och viktiga personer i hans eller hennes liv samt

dialogen mellan ”kroppen och knoppen”.



I mötet med klienten riktas uppmärksamheten på hur tidiga-

re traumatiska upplevelser och händelser av till exempel över-

grepp av olika slag, förnekat sorgearbete, kränkande situationer

som inte bearbetats färdigt, påverkar klienten i nuet. I gestalt-

terapin bearbetar klienten detta för att kunna leva ”här och nu”.

Gestaltterapeuten arbetar också med guidade meditationer,

målning, psykodrama, rörelse, röst med mera. Terapeuten utgår

hela tiden från vad som händer i nuet och med respekt för vad

klienten behöver och är mogen för.

För mer information se www.gestaltakademin.se och

www.gestaltterapeuterna.com

Musikterapi
Musikterapi använder musik för att uppnå terapeutiska mål,

såsom att återuppbygga, underhålla och förbättra den mentala

och fysiska hälsan. I musikterapi används musik när orden inte

finns, står i vägen eller kanske tagit slut. Musikterapi förutsätter

en interaktion mellan terapeut, klient och musik. Terapierna

sker både individuellt och i grupp.

Vid expressiv musikterapi använder klient och terapeut mu-

sikinstrument och den mänskliga rösten för att uttrycka sig själv

och ge form åt medvetet och omedetet material. Det finns inga

krav på musikaliska förkunskaper. Vid receptiv musikterapi lyss-

nar klienten på musik som terapeuten eller klienten valt. Genom

musiklyssningen lyfts associationer och känslor fram, medvetna

och omedvetna minnen kommer upp till ytan.

Musik har en hållande förmåga. Upplevelsen av den kan vara

en trygg famn och lämpar sig därför väl i stödjande terapier. Via

musiken kan klienten samtala både med sin inre värld och i dia-



log med andra. Att kommunicera musikaliskt kan också beskri-

vas som ett symbolspråk, genom vilket omedvetna processer kan

gestaltas.

Musikterapeuter utbildade vid Kungliga Musikhögskolan i

Stockholm (KMH) arbetar psykoterapeutiskt med psykodynamisk

inriktning med musik. Alla terapier sker under handledning.

För mer information se www.musikterapi.se och

www.kmh.se

Uttryckande konstterapi
Uttryckande konstterapi (ukt) kombinerar verbala och ickever-

bala uttryckssätt. Ukt lämpar sig både för den som är verbal och

för den som har svårt att uttrycka sig i ord. Det är en aktiv

psykoterapiform som innehåller kognitiva moment och bygger

på psykodynamisk teori, analytisk psykologi (Jung) och insikter

om konstens läkande och livsbefrämjande förmåga.

Centrala begrepp är kreativitet, kommunikation och utveck-

ling. Uttryckande konstterapeuter är specialiserade på integra-

tion av olika konstarter. I övergångarna mellan dessa fördjupas

den terapeutiska processen. Utgångspunkter är att det finns en

grundläggande förbindelse mellan skapande uttryck och intra-

psykiska processer och att olika uttryck tilltalar olika sinnen.

Via konstnärliga uttryck som bild, musik, dans/rörelse, drama/

psykodrama, poesi och samtal utforskas hur klientens nuvarande

svårigheter kan hänga ihop med livssituationen idag eller tidiga-

re i livet. Därmed kan klienten upptäcka nya perspektiv och sätt

att hantera dessa, uppnå ökad kreativitet och vidgad självkänne-

dom, frihet och mening i livet.



Box 12800, 112 96 Stockholm
tfn 08-617 44 00 • fax 08-617 44 01

ssrdirekt@akademssr.se
www.akademikerforbundetssr.se
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Liksom annan bearbetande psykoterapi visar ukt på klien-

tens smärta, styrka och svaghet, men ger ytterligare dimensioner

genom glädjen och det frigörande i det egna skapandet. Lekfull-

het och fantasi lockas fram i den skapande akten. Sagor och dröm-

mar används för att få tillgång till omedvetet material. Hur det

känns i kroppen är ett annat fokus i ukt. Både resurserna och det

friska hos klienten betonas. Behandlingen kan vara såväl stödjande

som insiktsbaserad och ges både individuellt och i grupp.

För mer information se www.expressivearts.se och

www.enigma.se/uktf

Mer information om Akademikerförbundet SSR
På vår hemsida www.akademikerforbundetssr.se får du informa-

tion om vad Akademikerförbundet SSR erbjuder i form av fack-

lig service, både arbetsrättslig och professionsinriktad, nätverk,

speciella medlemsförmåner med mera. Förbundet har också en

väletablerad chefsservice och egenföretagarservice. Där finner du

kontaktpersoner för de områden och inriktningar du är intresse-

rad av.

För frågor som rör socialt arbete kan du vända dig till

Titti Fränkel, titti.frankel@akademssr.se, tfn 08-617 44 33 och

Berit Esbjörnsson, berit.esbjornsson@akademssr.se,

tfn 08-617 44 90.


