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Sammanfattning 
 

Syftet med studien var att undersöka om och hur bildterapi kan kombineras med familjeterapi 

samt vad, i så fall, bildterapi kan tillföra. Intervjuer genomfördes med sju psykoterapeuter 

som kombinerar dessa två terapiformer i arbete med par och familjer. Vid sidan om 

intervjustudien genomfördes en litteraturstudie för att inventera, för studien, relevant litteratur 

och forskningsläge. 

 

Resultatet av studien visar att bildterapi och familjeterapi kombineras och att bildterapi kan 

vara ett bra komplement till familjeterapi. Det finns likheter mellan vissa familjeterapeutiska 

och bildterapeutiska interventioner som gör terapiformerna kompatibla. Övningar som 

innebär externalisering, gestaltning och omstrukturering är exempel på detta. Bildterapin kan 

fungera utjämnande mellan vuxna och barn, på så sätt att barn, oftare än vuxna, är vana vid att 

uttrycka sig i bild och att det verbala övertag de vuxna ofta besitter, vägs upp av barnens 

rikare tillgång till bildspråk. Bildterapi kan generellt sett hjälpa barn att få sin röst hörd i 

terapirummet. 

 

Bildterapin är till hjälp för synliggörandet av relationella mönster i familjen eller i 

parrelationen. Såväl psykoterapeut som klienter blir hjälpta av detta. Synliggörandet sker både 

i bildskapandet och i samtalet om bilden. 

 

Nyckelord: familjer, familjeterapi, bildterapi, kreativa interventioner 
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Abstract 
 

The aim of this study was to examine whether and how art therapy is combined with family 

therapy, as well as what art therapy in such cases can bring. Seven psychotherapists 

combining these two therapies in their work with couples and families, was interviewed. 

In addition to the interview study, a literature review was carried out for inventory of relevant 

literature and research. 

 

Results of the study shows that art therapy and family therapy are combined, and that art 

therapy can be a good complement to family therapy. There are similarities between some 

family therapy and art therapy interventions that make the therapy forms compatible. 

Interventions that involve externalization, sculpting and restructuring are examples of this. Art 

therapy can work balancing between adults and children, as children, more often than adults 

are accustomed to express themselves in artmaking, and that the verbal advantage of the 

adults can be balanced by children´s richer access to imagery. Art therapy can generally help 

children to get their voice heard in the therapy room. 

 

Art therapy is helpful for visualization of relational patterns in the family or couple relation. 

Both psychotherapist and clients are helped by this. The visualization occurs both in image 

making and in the talk about the picture. 

 

Keywords: families, family therapy, art therapy, creative interventions  
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Introduktion bildterapi 
 

Bildterapi är en behandlingsform där bildskapande och reflekterande samtal utgör grunden för 

den terapeutiska processen. En grundtanke är att bildskapande i en terapeutisk relation främjar 

hälsa genom att utveckla och integrera kognitiva, emotionella och sensomotoriska processer 

(SRBt, 2016). 

 

Bildskapandet och kontakten med de material och redskap som finns tillgängliga, väcker 

kroppsliga minnen. Kognitiv och emotionell bearbetning, utveckling och integration sker 

såväl i skapandeprocessen som i reflekterande samtal kring skapandeprocessen och den 

färdiga bilden (Wide, 2005). Bildterapeutisk teori och metod tar form inom olika 

psykoterapeutiska skolbildningar och beroende av terapeutens utbildning och inriktning kan 

terapins utformning se olika ut (Wide, 2005). 

 

Bildterapi som behandlingsform återfinns såväl inom somatisk som psykiatrisk vård, i 

psykoterapi och själavård, liksom i rehabilitering, smärt- och traumaterapi, för att nämna 

några områden (SRBt, 2016). 

 

För att utbilda sig till bildterapeut krävs såväl konstnärlig grund som utbildning inom 

människovårdande eller beteendevetenskapligt område. På Svenska riksförbundet för 

bildterapeuters hemsida omnämns tre svenska utbildningar. Utbildningarna ser litet olika ut. 

En av dem ger grundläggande utbildning i psykoterapi motsvarande steg 1. En ger filosofie 

magisterexamen (SRBt, 2016). 

 

Harriet Wadeson (2010) har listat några av de kvaliteter som är utmärkande för bildterapi. 

Hon nämner bland annat bildskapande som en cirkulär kommunikation där tid, rum och 

sociala relationer samt hur olika delar relaterar till varandra kan beskrivas i en och samma 

bild. Där det verbala språket är linjärt och uppdelat i sekvenser är bildspråket mer 

allomfattande och cirkulärt. Vidare beskrivs hur bildskapande kan ha en tendens att gå förbi 

de psykologiska försvaren. Verbal kommunikation är vi mer vana att förhålla oss till och 

således är det enklare att kontrollera och manipulera språket utifrån vad vi tänker att vi vill 

eller bör säga. I bildterapi dyker det ibland upp bilder som på ett oväntat sätt ger uttryck för 

minnen, tankar och känslor som den verbala kommunikationen, via försvaren, sorterat undan. 
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En ytterligare aspekt handlar om externalisering. Vid bildskapande kan känslor, tankar och 

erfarenheter anta formen av ett objekt som kan läggas utanför den egna personen. Bearbetning 

och reflektion kan på så sätt ske på ett mindre överväldigande sätt eller kännas mindre 

hotfullt. Bildterapin lämnar också fysiska produkter, bilder efter sig som det går att återvända 

till under senare faser av terapin. 

 

Bildterapi som begrepp myntades av konstnären Adrian Hill (1895-1977) år 1942. Hill 

arbetade med bildskapande vid rehabilitering av tuberkulossjuka personer och 

krigstraumatiserade soldater i England i slutet av 1930-talet (Wide, 2005). I USA utvecklades 

samtidigt bildterapi av föregångare som Margaret Naumburg (1890-1983) och Edith Kramer 

(1916-2013). Margaret Naumburg var den första i USA som deklarerade att bildterapi är en 

egen profession och en specifik form av psykoterapi (Wide, 2005). 

 

Som pionjär inom området bildterapi med familjer, utvecklade den polska skulptrisen och 

psykoterapeuten Hanna Yaxa Kwiatkowska ”Family art therapy” med metoder för 

diagnosticering, behandling och forskning som byggde på bildterapi med familjer 

(Kwiatkowska, 1978). Kwiatkowska, som fanns med i kretsen kring Margaret Naumburg, var 

från -50-talet och framåt, verksam vid National instistute of mental health (NIMH) i 

Maryland, USA. Där utvecklade hon metoden ”Family art evaluation”. Från början arbetade 

Kwiatkowska  enskilt med patienter i bildterapi. Av en händelse upptäckte hon att 

familjemedlemmar som följde med lätt engagerades och började därmed ta med familjen i 

behandling.  

 

”Family art evaluation” bygger på sex olika bilduppgifter som familjen genomför under en 

session. Kwiatkowska var noga med att alla i familjen (i detta fall föräldrar och deras barn, 

varav någon i familjen var patient inom NIMH) deltog i sessionen. Syftet med sessionen var 

att kartlägga relationsmönster i familjen för att få underlag till fortsatt psykoterapeutisk 

behandling. De sex olika uppgifterna består av: 

 

1. En fri, egen vald bild. 

2. En bild av familjen. 

3. En abstrakt familjebild. 

4. En klotterbild.* 

5. En gemensam klotterbild. 
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6. En fri, egen vald bild. 

 

Alla uppgifter, med undantag av nummer fem, målas individuellt, av var och en i familjen. 

Runt varje bild reflekterar familjen gemensamt. En session av detta slag kunde ta upp till tre 

timmar (Kwiatkowska, 1978). 

 

*Klotterbild är en bildterapeutisk teknik som syftar till att gynna ett fritt och spontant 

bilduttryck, bortanför blockeringar och stereotypi. Övningen går, i korthet ut på att klienten, i 

ett första steg, blundar och med en krita i en eller båda händerna, spontant och till synes 

planlöst, klottrar ner en bild på pappret. I nästa steg tittar klienten på bilden och målar sedan, 

med klottret som grund, en ny bild (Kramer, 1971). 

 

Kwiatkowska arbetade också med familjer i terapi utifrån ett behandlande syfte och då enligt 

ett koncept hon benämnde som ”Family art therapy”. Hon delger sin syn på vad bildterapin 

kan tillföra i ett familjeterapeutiskt sammanhang. Bland annat beskriver hon att bildterapin 

kan skapa en större jämlikhet mellan barn och vuxna i behandlingen. Där vuxna ofta har ett 

verbalt övertag gentemot barnen kan bildskapandet utgöra en kommunikationsform där barn 

och vuxna kan mötas på ett mer jämlikt vis. Hon såg också att bildskapandet var till hjälp för 

att hålla gemensamt fokus i samtal familjemedlemmar emellan samt att det bidrog till en ökad 

kontinuitet i behandlingen, då det underlättade att ha bilder att återvända till (Kwiatkowska, 

1978). Utöver detta utvecklade Kwiatkowska en forskningsmetod som, utifrån bildterapi med 

familjer med en schizofren medlem, syftade till att utläsa kommunikationsmönster i familjen 

(Kwiatkowska, 1978; Kwiatkowska et al, 1962). 

 

Harriet Wadeson, tidigare elev hos Kwiatkowska, fortsätter att utveckla området bildterapi 

med par och familjer, och räknas till en av pionjärerna inom detta område (Wide, 2005). 

Wadeson (2010) framhåller att i parterapi kan bildterapi bidra med att terapeuten får insikt i, 

och material för att arbeta med parets sätt att relatera till varandra, då dessa mönster ofta blir 

synliga under arbetet med bilder. 

 

Bildskapandet kan ge upphov till nya, kanske oväntade ingångar till parets relation. Wadeson 

(2010) beskriver hur par med bekymmer ofta fastnar i anklagelser gentemot varandra och att 
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dessa kan få stort utrymme i verbala terapier. Bildterapin kan ta kommunikationen mellan 

paret till andra nivåer eftersom bildskapande är ett ovant medium för kommunikation. 

Bildens spatiala karaktär kan, i en och sammma bild, ge mångfacetterad information om 

komplexa samband vad gäller tid, rum och relationers beskaffenhet. Att få syn på sig själv, 

den andra och familjen och hur relationen mellan de olika delarna är beskaffade, i en bild som 

paret också kan återvända till både i tanken och i praktiken, kan vara av värde för, och 

underlätta den terapeutiska processen menar Wadeson (2010). Hon framhåller också att 

bildskapandet kan erbjuda en möjlighet för ett par i kris att kunna mötas på ett nytt och ibland 

glädjefyllt sätt.  

 

Wadeson har även utvecklat en metod, ”Multifamily art therapy” som riktar sig till familjer 

som genom separation och ny familjebildning utvidgat familjebegreppet till att också innefatta 

nya partners och bonussyskon (Wadeson, 2010). 

 

Helen B. Landgarten omnämns som ytterligare en pionjär inom området family art therapy 

(Wide, 2005). Under slutet av 1960-talet arbetar hon med bildterapi med tonåringar i Los 

Angeles. Hon intresserar sig för familjeterapi och skriver så småningom en av de första 

böckerna i ämnet family art therapy (Landgarten, 1987, 2014) Hon startar sedermera 

utbildningsprogrammet ”Clinical art therapy” vid Loyola Marymount University (Wide, 

2005). 

 

Linesch (1993) utforskar och beskriver arbetet med family art therapy i utsatta och 

traumatiserade familjer. Hon presenterar en modell i sex steg i arbete med traumatiserade 

familjer. Hennes modell visar att bildterapi underlättar i processen att ge uttryck för ”self-

expression”, att den stimulerar en genuin kommunikation mellan familjemedlemmar samt att 

den är till hjälp för att modifiera roller i familjesystemet.  

 

Kerr et al. (2008) kopplar family art therapy mer tydligt till olika teoretiska skolbildningar och 

presenterar bakgrund och exempel utifrån, bland annat, structural family art therapy, 

experiential family art therapy och narrative art therapy, för att nämna några. Kerr et al. 

(2015) presenterar även multikulturella aspekter på family art therapy. 

 

Ford Sori (1995) presenterar hur strukturell familjeterapi och bildterapi kan integreras. Hon 

menar att bildterapi kan bidra till att levandegöra och göra en del av den strukturella terapins 
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begrepp synliga för familj och terapeut. Bildskapandet i sig och samtalen kring bilder blir en 

form av iscensättande, där omständigheter som familjens hierarkier, gränser, förekomst av 

allianser (Minuchin, 1976) och dylikt, blir tydliggjort. 

 

Ford Sori (1995) klargör hur vissa av den strukturella familjeterapins koncept med fördel låter 

sig omsättas i en bildterapeutisk praktik och hur dessa båda perspektiv hakar i varandra. 

Terapeutens roll i strukturell familjeterapi framhålls som kraftfull, central och direktiv 

(Minuchin 1976). Detta kan liknas och jämföras med bildterapeutens roll som, även den, kan 

beskrivas som aktiv och styrande, på så vis att bildterapeuten presenterar material och 

övningar för familjen (Ford Sori, 1995). 

 

Joining, ett tongivande begrepp i strukturell familjeterapi, som handlar om samgående med 

familjen (Minuchin, 1976) underlättas vid bildterapi på så sätt att psykoterapeuten, via den 

gemensamt delade bilden, tydligt bereds en plats som en del av systemet (Ford Sori, 1995). 

Det praktiska arbetet med att gemensamt plocka fram material och liknande, ger också fler 

ingångar till samgående med familjen. 

 

Att göra bedömningar och forma hypoteser kring familjens struktur görs i bildterapi via 

observationer av hur familjen agerar under bildskapande samt via samtalen som förs kring 

bildskapandet och bilderna som produceras (Ford Sori, 1995). När familjen tar sig an 

bilduppgiften förses terapeuten med information kring hur gränserna mellan individer och 

subsystem (Minuchin, 1976) ser ut, liksom hur hierarkin (Minuchin,1976) i familjen ter sig. 

Terapeuten kan exempelvis ge en förälder ansvar för övningen och utifrån detta få 

information om hur de andra i familjen ställer sig till ledarskapet.  

 

I och med detta kan förälderns roll i hierarkin identifieras. Samspelet mellan syskon kan bli 

tydligt liksom om det förekommer kritik och syndabockstänkande gentemot någon individ i 

familjen. Förekomst av insnärjdhet eller frikoppling, oengagemang och koalitioner 

(Minuchin, 1976) är andra aspekter av familjens struktur som kan synas under själva 

bildskapandet (Ford Sori, 1995). 

 

Bildterapin kan också bidra till processen med att sätta mål för terapin. Ett exempel som Ford 

Sori (1995) tar upp är övningen som handlar om att familjen målar en ”drömbild” som visar 

hur de önskar att det skulle vara i familjen. 
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Vidare beskriver Ford Sori (1995) hur interventioner som omstrukturering, obalansering 

(Minuchin, 1976) samt empowerment kan se ut i ett bildterapeutiskt koncept. 

 

Dahlgren Andersson och Konstenius (2015) presenterar hur familjeterapi, bildterapi och 

mentaliseringsbaserad terapi kan kombineras. Mentalisering kan beskrivas som förmågan att 

försöka förstå sig själv och andra utifrån mentala tillstånd som känslor och tankar. Förmågan 

till mentalisering påverkar individens psykiska och fysiska hälsa samt hur relationer utvecklas 

(Svenskt forum för mentalisering, 2016). Mentaliseringsbaserad familjeterapi (MBT-F) är en 

manualbaserad korttidsterapi för familjer som är framtagen vid Anna Freud center i London 

(Engström-Riedel, 2012). I MBT-F intar terapeuten ett utforskande och icke-vetande 

förhållningssätt. Alla familjemedlemmar ska få utrymme och ge röst åt sina tankar och 

känslor. Positiv mentalisering uppmuntras och förstärks medan icke-mentalisering avbryts 

(Engström-Riedel, 2012). 

 

Dahlgren Andersson och Konstenius (2015) har inspirerats till att utveckla en metod som 

grundar sig i teorier kring mentalisering, familjeterapi och bildterapi. Metoden riktar sig till 

barn med olika diagnoser och problematik och författarna tänker att den kan vara verksam i 

många olika kontexter. Dock ställer de sig tveksamma till att använda metoden i familjer där 

det förekommer omsorgssvikt. Tanken med metoden är att arbeta med bildövningar i syfte att 

öka mentaliseringsförmågan hos familjemedlemmarna. Övningarna utgörs av teman som 

speglar problemställningar hos familjen. I de reflekterande samtal som följer uppmuntras 

mentalisering. Var och en får reflektera över sin bild, avseende innehåll och känslor samt 

själva bildprocessen. Utöver detta uppmuntras var och en att reflektera på liknande sätt kring 

de andras bilder. 

 

Författarnas kommentarer kring metoden handlar till exempel om bildskapandet som en källa 

till lugn och koncentration och hur välgörande det kan vara i sig för en familj som kommer för 

att få hjälp med svårigheter. Det kreativa skapandet kan också upplevas som lustfyllt och 

roligt och därmed föra in energi och glädje i rummet. För personer med svårigheter att 

uttrycka sig och för människor som inte kan språket kan bildterapin skapa bryggor för delande 

av känslor och tankar.  De framhåller vidare värdet av att terapeuten har god kännedom om 

olika material och deras inverkan på bildterapiarbetet. 
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De sammanfattar med att konstatera att de tyckt sig se att arbetet med mentaliserande 

bildterapi främjar mentaliseringförmågan och därmed bidrar till förbättrade relationer i 

familjen (Dahlgren Andersson och Konstenius, 2015). 

 

Tidigare forskning 
 

Snir och Wiseman (2010) presenterar en undersökning, genomförd bland sextio par, som 

deltagit i ”joint drawing”, det vill säga, en övning där paret målat en gemensam bild under 

tystnad, i ett parterapeutiskt sammanhang. Ett av syftena med studien var att utifrån Session 

evaluation questionnaire (SEQ; Stiles et al., 1994) mäta deltagarnas skattning av sessionens 

djup (hur värdefull och kraftfull sessionen uppfattades) och behaglighet (hur bekväm och 

trevlig sessionen uppfattades) samt två faktorer, hur trygg och nöjd samt hur energifylld och 

aktiverad klienten kände sig efter sessionen samt att jämföra dessa resultat utifrån kön för att 

ta reda på om det finns skillnader i hur män och kvinnor skattar övningar av detta slag. Ett 

annat syfte var att undersöka relationen mellan anknytningsstil och upplevelser av 

bildövningen. 

 

Resultat av studien visar att anknytningsrelaterad oro och undvikande har en negativ 

korrelation till upplevelser av övningen som behaglig samt hur trygg och nöjd personen 

skattade sig efter sessionen. Författarna kopplar samman detta med tanken att övningen 

utlöser och tydliggör de spänningar mellan individualitet och intimitet som paret kämpar med 

och att detta förklarar resultaten. Vidare skattade kvinnor, i högre grad än män, övningen som 

värdefull och kraftfull. Studien tyder på att det finns någon evidens för att övningen, rent 

allmänt, upplevs som en delad erfarenhet av par och att en övervägande del upplever den som 

värdefull, kraftfull samt att den skänker en känsla av aktivering och energifullhet. Att 

övningar av detta slag triggar anknytningsbeteenden och att det kan användas i terapeutiskt 

sammanhang är en slutsats som författarna drar. 

 

 I en brittisk studie beskrivs och utvärderas en modell för bildterapigrupper riktade till 

förälder och barn i åldersgruppen noll till tre år (Armstrong & Howatson, 2015). Till gruppen 

inbjöds föräldrar där det uppmärksammats svårigheter med intoning och anknytning. Under 

tolv veckor träffades gruppen, som leddes av bildterapeut och coterapaeut. Föräldra- 
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barndyaden arbetade med gemensamma bildövningar i syfte att underlätta och utveckla 

anknytning. Verksamheten evaluerades med såväl kvantitativa som kvalitativa metoder. 

Resultat av studien visar på positiva förändringar vad gäller mödrarnas förmåga att avläsa 

barnens signaler och att förstå barnens känslor. De huvudteman som kom fram under analysen 

av resultatet var modellinlärning, härbärgering av känslor, intoning på känslor samt 

anknytning. På samtliga områden sågs en positiv utveckling i en uppföljning efter 

interventionens slut. 

 

I en amerikansk fallstudie kombineras Emotionally focused couple therapy (EFT) (Johnson, 

2004) med kreativa interventioner, varav bildskapande är en av dessa (Hinkle, Radomski & 

Decker, 2015). Slutsatser som dras utifrån studien visar på att kreativa interventioner kan höja 

och intensifiera parets emotionella responser och interaktionella mönster. Det beskrivs hur de 

kreativa metoderna ökar känslan av närvaro i stunden och att paret får hjälp att öka sin 

medvetenhet och närvaro i känsla och process. 

 

Banker (2008) beskriver i sin fallstudie hur lera kan användas för en intervention som går ut 

på att var och en i familjen gör en skulptur av sin familj. Banker drar slutsatsen att denna 

intervention underlättar och banar väg för en dialog kring närhet och avstånd, konflikter, 

gränser, allianser, koalitioner, resurser i familjen och liknande. Familjeskulptur är också 

användbart för att avtäcka familjeregler, hemligheter eller diskutera mål, konstaterar Banker. 

 

Jordan (2001) presenterar en fallstudie där en familj tillsammans målar en gemensam 

semesterbild. Jordan drar slutsats efter denna intervention, att terapeuten fick hjälp att förstå 

och lära känna familjen via övningen. Dolda konflikter som ibland kan vara omedvetna även 

för familjen kan komma upp i en dylik övning och förser terapeuten med nycklar till fortsatt 

arbete med familjen. Terapeuten fick insikt i såväl familjens fungerade som helhet som var 

och ens mående, känslor, konflikter och copingstrategier. 
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Syfte 
 

Syftet med studien är att belysa om/ hur familjeterapi kan kombineras med bildterapi och vad 

bildterapin i så fall kan tillföra den terapeutiska processen i ett dylikt sammanhang. 

 

Frågeställning 
 

Kombineras bildterapi med familjeterapi, och i så fall hur? 

Vad kan bildterapi tillföra den terapeutiska processen i ett familjeterapeutiskt sammanhang? 

 

Metod 
 

För att söka svar på dessa frågor genomfördes, dels en litteraturstudie för bakgrund och 

tidigare forskning, dels en intervjustudie för datainsamling samt analys. Analysen är gjord 

utifrån en induktiv ansats (Kvale, 1997) och med inspiration av kvalitativ innehållsanalys 

(Danielsson, 2012). 

 

Litteraturstudien 

Litteraturstudien hade som syfte att lyfta fram relevant forskning inom området bildterapi i 

kombination med familjeterapi samt att över huvudtaget inventera vad som finns skrivet om 

detta. Sökord som användes var: family art therapy, art therapy AND family therapy, creative 

interventions AND family therapy. 

 

Intervjustudien 

I studien deltog sju psykoterapeuter som arbetar med bildterapi och familje- och/eller 

parterapi. Syftet med intervjuerna var att få professionens bild av hur man kan kombinera 

dessa terapiformer samt deras syn på vad bildterapin kan tillföra i dessa sammanhang. 

 



 15 

Urval 

För att rekrytera psykoterapeuter med lämplig profil, enligt ovan, lades en förfrågan om 

deltagande i intervjuundersökning ut via Svenska riksförbundet för bildterapi (SRBt, 2016). 

Förfrågan om deltagande i intervjuundersökning generade ett tiotal svar, varav sju valdes ut 

till intervju. De som valdes bort motsvarade inte kriterierna för lämplig profil i två fall och i 

ett fall stämde kriterierna men kontakt kunde ej upprättas.  De sju som valdes ut är alla 

yrkesverksamma inom verksamheter där de arbetar med kombinationen familjer, par och 

bildterapi. Psykoterapeut syftar, i denna studie, på person som gått grundläggande 

psykoterapiutbildning motsvarande steg 1 och arbetar med psykoterapeutiska arbetsuppgifter 

under handledning samt person som gått legitimationsgrundande psykoterapeututbildning 

motsvarande steg 2.  

 

Beskrivning av deltagarna i studien 

Av deltagarna i denna studie, arbetar tre inom barn- och ungdomspsykiatri, en inom 

socialtjänst, två är privatpraktiserande psykoterapeuter samt en är verksam inom 

utbildningsområdet och tillika privatpraktiserande psykoterapeut och handledare. Fyra av 

deltagarna är legitimerade psykoterapeuter med inriktning kognitiv terapi, psykodynamisk 

terapi (två stycken), familjeterapi samt en utbildning med inriktning familjeterapi och barn-

terapi. En deltagare har grundläggande psykoterapiutbildning i familjeterapi motsvarande steg 

1 samt tvåårig familjeterapiutbildning. En har grundläggande psykoterapiutbildning med 

inriktning integrativ bildterapi, motsvarande steg 1 samt tvåårig familjeterapiutbildning. 

Vad gäller bildterapiutbildning är två av deltagarna utbildade vid Nordic Institute of art 

therapy (NiArte). Detta är en treårig utbildning på halvfart som ger grundläggande 

psykoterapiexamen steg 1 samt diplomering avseende bildterapi. En av deltagarna har gått en 

tvåårig bildterapiutbildning i England, Magisterprogram i bildterapi vid Umeå Universitet 

samt utbildning Barnkultur med inriktning på bildterapi, 15 högskolepoäng, vid Stockholms 

universitet. 

Ytterligare två har gått Magisterprogram i bildterapi vid Umeå universitet varav en av dessa 

även gått Barnkultur med inriktning bildterapi vid Stockholms universitet motsvarande 15 

högskolepoäng. En deltagare har gått bildterapiutbildning i två år hos privat utbildare Birgitta 

Folkesson. 
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 Deltagarna i intervjun kommer hädanefter att gå under benämningen informanter (Kvale, 

1997). 

 

Datainsamlingsmetod 

Insamling av data skedde via enskilda semistrukturerade intervjuer (Kvale, 1997). 

Intervjuguide finns tillagd som bilaga (bilaga 1). Intervjuerna spelades in via ljudupptagning. 

Fem av dem genomfördes, på grund av geografiskt avstånd, via telefon och två vid direkt 

kontakt. Var och en av intervjuerna pågick i mellan en och en och en halv timme. 

Vid bearbetande av data lyssnades de inspelade intervjuerna noggrant och vid ett flertal 

tillfällen igenom. Utifrån frågeställningarna sorterades meningsbärande enheter ut. I 

ytterligare ett skede delades dessa in i teman som försågs med etiketter som, till exempel, 

anknytning, externalisering och diagnos av systemet. Intervjuerna lyssnades igenom igen och 

citat som kunde illustrera respektive tema valdes ut för publicering. 

 

Val av metod 

Undersökningen är genomförd i enlighet med kvalitativ metod med en fenomenologisk ansats 

(Kvale, 1997). Min tanke är att ge en beskrivning av ett fenomen, att kombinera bildterapi och 

familjeterapi, samt utröna vad bildterapi kan tillföra i ett familjeterapeutiskt sammanhang och 

återge delar av informanternas beskrivning detta. 
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Etiska överväganden 
 

Etiska övervägande utifrån informerat samtycke, konfidentialitet och konsekvenser (Kvale, 

1997) har bearbetats enligt följande: 

 

Informerat samtycke 

Samtliga informanter är informerade om sammanhanget, i vilket uppsatsen skrivs och har 

lämnat sitt medgivande till att uppsatsen bearbetas vid seminarium och arkiveras på gängse 

vis.  

 

Konfidentialitet 

I och med att antalet personer som besitter kompetens inom och utövar psykoterapi med 

kombinationen bildterapi och familjeterapi, är begränsat till ett relativt fåtal, så föreligger risk 

att utomstående som tar del av uppsatsen kan identifiera någon av informanterna som deltar i 

studien. För att minska risken för identifiering och ihopkoppling av vem som sagt vad, är 

informanterna, i resultatdelen av uppsatsen, ej listade med nummer eller dylikt, utan citat och 

uttalanden är presenterade utan koppling till informanterna. 

 

Informanterna är medvetna om att de eventuellt, utifrån sin yrkesprofil, kan identifieras som 

deltagande i studien, men ingen av dem har sett något problem med detta. Informanterna är 

presenterade på så sätt att relevant utbildning och yrkesområde framgår. 

 

Konsekvenser 

Frågan om eventuella konsekvenser för informanterna , i och med deras deltagande i studien 

har beaktats. Någon uppenbar risk för negativa konsekvenser har ej befunnits föreligga. 
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Resultat 
 

De teman som uppenbarade sig vid bearbetningen av intervjumaterialet handlar delvis om 

beskrivningar av bildterapiövningar som informanterna använder sig av i arbetet med par och 

familjer. Dessa beskrivningar kategoriseras in under frågeställningen ”Kombineras bildterapi 

med familjeterapi och i så fall, hur?” 

 

Vidare finns teman som hör till frågeställningen ”Vad kan bildterapi tillföra den terapeutiska 

processen i ett familjeterapeutiskt sammanhang?” Dessa teman är analys av systemet, 

bildterapins verkningsmekanismer,  neurovetenskapliga aspekter samt situationer när man bör 

överväga att inte använda bildterapi. Samtliga informanter är citerade utan inbördes ordning i 

resultatdelen. 

 

Kombineras bildterapi med familjeterapi och i så fall, hur? 

I intervjumaterialet finns rikligt med beskrivningar av hur bildterapi, rent konkret, kan 

kombineras med familje- och parterapi och exempel på sammanhang där det används. 

Samtliga informanter använder bildterapi i behandling av familjer och par. För någon kan det, 

i vissa fall, ingå som en del av diagnostik där barnet är identifierad patient men man också vill 

komplettera med diagnostik avseende familjesystemet. En informant är verksam inom 

bildterapiutbildning och slutligen en är verksam som handledare inom området bildterapi som 

behandlingsmetod. I uppsatsen presenteras några exempel på informanternas beskrivningar av 

hur bildterapiarbetet med familjer och par kan se ut. 

 

Informanterna beskriver hur man utifrån teman som ”vår fritid”, ”träd”, ”djur”, ”gemensamt 

landskap” och liknande kan ge familjen i uppgift att skapa enskilda eller gemensamma bilder 

kring dessa. 

 

 ”Vår fritid”, det använder jag jätteofta. Sedan har jag ju en massa andra teman också, 

men det är, eh, bara samtalet när familjen börjar diskutera. Vems fritid är det där 

egentligen? Är det vår gemensamma eller är det min och min och min eller har mamma 

och pappa en fritid och barnen en annan?, eller ja, så att. Där uppmuntrar jag dem om 

att ha en diskussion om vad de ska göra och sedan får de välja om de vill göra en 
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gemensam bild eller enskilda och klipper och sätter i och då ger väl jag litet sådana 

slags förslag, att man kan göra på olika sätt.” 

 

En annan informant beskriver: 

 

” Teman, det kan vara ganska enkla. Jag har haft det här med träd och också träd som 

man sätter in i ett gemensamt landskap och jobba med lera och skulpturer och ja, men 

teman som har med kommunikation och så att göra. Eller, det kan vara så enkla saker 

som, när man gör någonting tillsammans, eller ”vår fritid” så har man liksom det som 

utgångspunkt, eller det kan ju också vara något som är litet mer specifikt..... jag själv 

och andra till exempel.” 

 

Ytterligare en informant om övning att börja med samt teman och hur det kan användas: 

 

” Ofta brukar jag presentera övningar, i alla fall i början.....man kan få måla sig själv 

som en blomma och ibland brukar jag göra så att de får måla sig själv som en blomma 

och sedan så brukar vi klippa ut den och sätta på litet större papper och göra det som 

en rabatt eller som en park eller så. Och så tänker, pratar vi om att, jaha, men finns det 

några fler som du skulle behöva, som du skulle vilja vara i den här rabatten? Och det 

kan också vara intressant att se hur de placerar de här blommorna i rabatten. Nära sig 

själv eller långt ifrån sig själv.”..... Eller måla sig som ett träd, eller ett hus. Vi brukar 

jobba med familjen och det är också intressant hur de placerar de olika personerna i 

familjen i det här huset.” 

 

Informanterna beskriver att övningarna med familjer och par kan ta form som gemensamma 

målningar. Ett stort papper sätts upp, där samtliga målar tillsammans utifrån olika typer av 

anvisningar. Anvisningarna kan handla om teman, vilka färger som används, om man ska 

prata med varandra eller vara tysta och dylikt. Det kan även handla om att familjen får i 

uppgift att måla en egen bild som sedan sammanlänkas med de andras. I olika typer av 

parmålningar kan man måla två och två, omväxlande på varandras bild eller gemensamt. Det 

finns många varianter av övningar av detta slag och intervjuerna innehåller en mängd 

exempel. 
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”Man sätter upp ett papper på väggen helt enkelt och varje familjemedlem får välja en 

färg. Jag har oljepastellkritor eller att man tar blötfärg, men att man har sina egen färg 

och att man inte får måla på den andres. Så det är ju en sådan där tydlig riktlinje så att 

ingen känner att någon i familjen kör över. Det vill jag aldrig utsätta någon för, för det 

finns.” 

 

 Flera informanter nämner anknytning (Bowlby, 1994) och hur olika typer av 

bildterapiövningar kan främja anknytning mellan barn och föräldrar. Övningar där 

familjemedlemmarna får träna sig på att tona in och följa varandra i bildskapande kan stå som 

exempel på detta: 

 

”...precis som Winnicott (Winnicott, 1993, förf. Anmärkning) har gjort, man satt och 

målade på samma papper, och följde, till exempel man följer varandra just för det där 

med intoningen. Alltså att en målar i taget. Take turns kallas det, dual drawing- take 

turns. Jag målar något, sedan målar du något. Men det finns ju också den varianten att 

man målar samtidigt och försöker följa varandra, så man kan ju ge olika instruktioner 

kring det här att måla två och två.....när man är tyst och följer varandras 

kroppsrörelser då är det mer som att man försöker tona in varandra, i alla fall litet. 

Och blir orden med där och så där då börjar det ju, ja mer tjafset synas och sådant.” 

 

Övningar där var och en målar sin egen bild och som man sedan samtalar om gemensamt 

nämns som viktigt för att särskilja det individuella från det gemensamma i det terapeutiska 

sammanhanget och förekommer i informanternas beskrivningar  som exempel på övningar 

som kan ingå i en familje- eller parterapi: 

 

” Man kan verkligen behöva, just i terapeutiskt syfte, att alla familjemedlemmar, eller i 

ett par får måla sina egna bilder.” 

 

Två av informanterna arbetar med en modell som bygger på mentaliseringsbaserad 

familjeterap (Engström- Riedel, 2012). Denna modell är uppbyggd som en korttids- terapi om 

sex sessioner. Fokus ligger på mentalisering och kommunikation. Familjerna som deltar får 

arbeta utfrån enkla teman  med såväl individuella som gemensamma bilder. En av 

informanterna beskriver fördelen med att arbeta med denna modell, då den är en avgränsad 

insats med ett tydligt fokus och en ram att hålla sig inom. Det blir också begripligt för 
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familjen utifrån målet att arbeta med en intention att öka förståelsen för varandra, att kunna 

sätta sig in i varandras situation, tankar och känslor. 

 

För familjer som befinner sig i, eller upplevt trauman kan det vara hjälpsamt att arbeta med att 

skapa en livslinje, beskriver två informanter. Syftet med denna övning kan till exempel vara 

att skapa sammanhang i en tillvaro som kan upplevas som splittrad och kaotisk. 

 

” Då börjar vi vid noll. Där föddes du. Kommer du ihåg var det var. Och här är vi nu 

på BUP... Sedan får de göra sin livslinje med de avbrott eller de boenden eller olika 

skolbyten och det här tar vi väldigt långsamt.” 

 

Samma informant beskriver att  livslinjen görs på en lång pappersrulle som sedan plockas 

fram under flera sessioner för att jobba vidare med utvalda delar, perioder eller händelser av 

betydelse. Livslinjen blir på så sätt grunden för nya bildövningar och fylls successivt på med 

dessa. 

 

På temat material nämner informanterna dels vilka olika material som kan vara användbara i 

arbetet med bildterapi med familjer och par, dels olika tankar om materialens egenskaper och 

i vilka sammanhang man väljer det ena eller andra. 

 

Papper av olika kvalitet och storlek, penslar, svampar, kritor såsom pastell- , vax- och 

torrpastell-kritor, vattenbaserad, flytande färg, vattenfärgspuckar, pennor av olika slag, kol, 

akvarellfärg nämns. Likaså tillgång till bilder, kort och tidningar för collage, lim, tyg, lera och 

bric a brac av slaget glitter, snäckor, knappar och dylikt. Samtliga informanter har rum 

anpassade för bildterapiverksamhet. 

 

En informant beskriver: 

 

” Jag tänker, det finns ju liksom, alltså har man bara fantasi så kan man göra mycket 

saker av både bild och olika föremål i rummet.” 

 

Att bildterapeuter har kunskap om hur olika material fungerar och vad dessa väcker nämns av 

flera informanter. Med hjälp av dessa kunskaper kan bildterapeuten såväl göra avvägande 

kring vilka gränser som kan vara nödvändiga att sätta i vissa fall, som att hjälpa 
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familjemedlemmarna vidare i att ta nya steg i utforskandet genom att prova nya material. Att 

man generellt kan se hårda material som pennor och kritor som talande till kognitiva delar och 

flytande färg som talande till känslomässiga delar av hjärnan. Likaså kan val av 

pappersstorlek verka frigörande eller begränsande och att båda dessa aspekter kan vara av 

värde beroende på hur problematiken ser ut. I de allra flesta fall väljer dock 

familjemedlemmarna själva, vilka material de ska använda. 

 

En informant beskriver angående materials inverkan: 

 

” Så mycket olika slags material som möjligt, tycker jag, men framförallt som jag 

resonerar, delar upp i vänster och höger i hjärnan eller framförallt, mer kognitivt 

material och affekt- eller känslomässigt material. Båda ska finnas för att man då gör 

det man klarar av.” 

 

 

Vad bildterapi kan tillföra den terapeutiska processen i ett 

familjeterapeutiskt sammanhang 

 

Analys av systemet 

Samtliga informanter beskriver att bildterapi i ett inledande skede av en terapi, ger mycket 

information om paret eller familjens sätt att fungera utifrån faktorer som relations- och 

kommunikationsmönster, och att detta i sin tur underlättar psykoterapeutens arbete med att 

göra en systemisk analys som kan ligga till grund för det fortsatta terapeutiska arbetet med 

paret/familjen. 

 

Om att måla en gemensam bild tillsammans i ett inledande skede av terapin: 

”Hur fungerar kommunikationen hemma, eh, om vi bara stänger munnen och inte pratar och 

så gör vi en bild tillsammans här nu då..........................Det blir väldigt tydligt: men kära nån 

vilket utrymme jag har tagit här på pappret och du bara är nere där i, i hörnan och ändå sa 

(terapeutens namn, förf. Anmärkning) att vi skulle göra detta tillsammans och det ger oss fria 

händer. Kan det vara så att, är det så jag gör hemma också? 
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En annan informant beskriver: 

 

”....kan man ju få syn på, liksom, mycket mönster, hur man gör i familjen. Ibland när 

jag delar upp och till exempel, en sån där gammal, föräldrarna gör bakgrunden och 

barnen ska sätta dit från ett semesterminne och klistra upp det. Då får man ju ofta tag i 

hur, liksom, föräldrarna alltid har gjort med varann och så när de samarbetar kring att 

göra den där bakgrunden och planerar hur den ska göras och hur får barnen plats och 

hur gör de plats till varann och, så det är ju, man ser ju jättemycket i själva, både 

hanterandet av material men planerandet och hur man delar ytan då liksom och allt det 

där.” 

 

Ytterligare en informant ger sin bild: 

 

” ...det kanske fanns några tillhörande övningar som man önskade få in som ett 

grundmaterial för att på något sätt göra en kartläggning av relationerna, 

interaktionerna, eh, och problematiken och liksom vad det fanns för olika 

kommunikationssystem. Alltså en liten kartläggning för att underlätta för terapeuten 

helt enkelt. Vad kanske jag behöver jobba med. Vem behöver jag bjuda in och så 

vidare.” 

 

Bildterapins verkningsmekanismer 

Intervjuerna ger en hel del information som innehåller beskrivningar av vad som är 

utmärkande för bildterapi som intervention i den terapeutiska processen med familjer, par och 

rent allmänt. Det handlar om aspekter som att bildskapandet underlättar för 

familjemedlemmarna i processen att få syn på, samt att skapa förståelse för varandra: 

 

”Familjemedlemmarna kan upptäcka varann på ett annat sätt och bli intresserade av, 

ja.. det blir samtalsämnen på ett annat sätt också tänker jag. Så det kan ju också stärka 

relationerna i familjen. Att det skulle kunna komma upp svåra, jobbiga saker som man 

inte kan säga i ord...” 

 

En av informanterna beskriver: 
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”Där börjar redan kommunikationen, alltså bilden ger möjlighet för familjen eller paret 

att börja öppna en dialog, med hjälp av det de har gjort tillsammans.” 

 

En av informanterna beskriver arbetet med ett par: 

 

”Jag tänker på ett par, där vi hade jobbat väldigt länge med, verbalt och haft jättebra 

samtal men de nådde varann inte ändå. Och då försökte vi och, det jag kommer i håg 

framförallt, jag kommer ihåg både blomma och träd. Men det var i träden de fann 

varandra. ........Det var en väldigt fin historia. Det var det som hände. De fick syn på 

varandra och det blev väldigt, väldigt starkt. De såg varann och det blev en vändning.” 

 

”Jag tänker att när man har kört fast och inte ser varann, eh, så står båda två i varsitt 

hörn så att säga, så de är ju långt ifrån varandra och båda känner sig ensamma och 

båda två känner sig osedda, eh, båda känner sig underlägsna och maktlösa, och båda 

två är i behov av att få nånting. Och när de då tittar på den andras bild då är man inte i 

försvarsställning. Jag tror att det är mycket det. Att man släpper sin position och tittar 

på den här bilden på ett annat sätt än när man lyssnar på varandra. Jag tror man har 

öppnare sinne när man tittar på den andras bild. Man ser med andra glasögon på något 

sätt och det blir en ny dimension. .....Och det är ju ofta så som att båda två känner sig 

som det ensamma barnet. Och man tycker att den andra har all makt. Och man själv är 

maktlös. Men när man tittar på bilden så kan man se att den andra också känner sig 

maktlös och liten. Jag tror att det är det som går in. Att man ser barnet i den andra.” 

 

En annan informant beskriver hur bilden kan hjälpa familjemedlemmar att komma runt och 

förbi föreställningen att man vet hur någon annan tänker, så kallad ” mindreading”, och hur 

detta kan hjälpa individerna att se varandra på nya sätt. Att se förbi de föreställningar man 

kanske skapat om varandra: 

 

”Sedan blir ju bilden väldigt konkret. Man har ju något att prata om. Och så blir det så 

uppenbart att vi har olika intentioner med våra bilder och vad det blev och olika 

tolkningar av det. Och det visar ju just på det som jag tänker i familjeterapi är så viktigt 

att vi inte kan tankeläsa. Vi kan tro att vi känner varandra hur bra som helst men om vi 

inte frågar har vi inte en aning om vad han egentligen menade eller kände eller så. Och 

det är det där som bilden hjälper till i mycket.” 
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En av de andra informanterna om ”mindreading” och att se varandra på ett nytt sätt: 

 

”Det här med mindreading mellan föräldrar och barn, tycker jag också att det gav 

jättemycket information om, så man hade något att prata om. Som hände i rummet i 

nuet. Inte om hur någon mindes  en händelse i dåtid utan det som faktiskt görs i rummet. 

För man har ju alltid sagt att, den bästa terapin sker i rummet just i det ögonblicket och 

det gör ju bilden för då beskriver man ju vad som har hänt i rummet i den interaktionen, 

inte hur det var dan innan när man var, grälade över vem som, vad man skulle sätta på 

sig eller vilken tvätt man skulle...” 

 

Om bildterapin och dess externaliserande funktion gör en av informanterna beskrivningen 

utifrån en triangel med klient (familj, par), psykoterapeut och bild i vardera hörnen. 

Interaktionen rör sig i dessa tre riktningar, fram och tillbaka mellan triangelns tre hörn och 

fokuset i samtalet kommer delvis att ligga i bilden, vilket kan ge en känsla av att problemet, 

eller det man beskriver läggs utanför den egna individen. 

 

” Då är ju fokuset annorlunda i rummet. Det blir ju inte bara, åh man måste ha 

ögonkontakt och någon synar en och tittar på en. Och du vet alla sådana där 

projektioner man kan lägga på en terapeut som auktoritet, eh, från skola och alla 

möjliga, föräldrar och vad man nu kan ha för någon slags auktoritetsproblem. Det 

släpper ju tack vare att man har bilden i fokus...... De blir befriade av att de kan titta 

faktiskt på sig själva på håll. 

 

 Samma informant ger här en beskrivning av hur svåra känslor, som exempelvis skam, kan 

bearbetas och hur externaliseringen underlättar detta: 

 

”Det finns ju mycket ofta, som med familjesystem att när det väl går ut snett, eller vad 

man ska säga, så kommer skammen. Och den är ju, den är ju obehaglig att känna. Får 

den då läggas utanför en själv och man tittar på den på håll och man märker att man 

inte är så där betraktad hela tiden eller värderad eller någonting sånt där. Det är en 

väldig befrielse. Och den är svår annars att ta i..... Skammen är inte lätt att ta i rent 

verbalt.” 

 

En annan informant beskriver fenomenet externalisering: 
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” Det är det här som bildterapin hjälper till i mycket, att liksom, det blir litet konkret 

och då blir det också det här att det hamnar utanför mig och det blir inte lika hett, 

liksom, affektmässigt.” 

 

Ett tema berör mentalisering (Allen et al., 2008). Två informanter beskriver hur terapeuten, 

via cirkulära frågor kring bilderna, kan befrämja familjemedlemmarnas eller parets förmåga 

till mentalisering. Att betrakta varandras bilder innebär att det skapas ett utrymme för 

reflektion som möjliggör för individen att stanna kvar i det som bearbetas. Tempot dras ned 

och det blir en övning i att ta en annans perspektiv, att förstå mer om den andras tankar och 

känslor: 

 

”Det här att man har en bild som man kan utgå ifrån och prata om liksom, och sätta 

upp och ....det blir, det lugnar ju ner ofta, litet tempot så man får tillfälle att lugna ner 

och tänka efter och liksom litet få syn på var och en. Så funkar det ju litet med bild 

också, att man liksom ser varandra så där...........Att det har någon koppling till bild, att 

bildskapande, liksom finns med i den där processen kring att mentalisera. ” 

 

 

Flera av informanterna beskriver att bildterapi kan underlätta för barn att göra sin röst hörd i 

terapirummet samt att bildskapandet utgör en grund för ett mer jämbördigt möte mellan vuxna 

och barn. Detta i och med att barn, i regel, i högre grad än vuxna, ägnar sig åt målande och 

olika former av kreativa aktiviteter. Det verbala övertag som den vuxne kan ha kompenseras 

således av barnets friare inställning till bildmediumet. 

 

” Jag tänker ju alltid att bild och familj tillför att det blir litet mer jämlikt samtal för att, 

plötsligt är det inte de vuxna som har övertaget helt och hållet, både för att man är 

vanare att uttrycka sig i bild som barn, men för att det är ett språk som är mer 

allas..........det blir inte orden lika mycket, och annars är det ju orden som gäller och då 

är det så att vuxna och personal har övertag och allra längst ner sitter barnet liksom, så 

det blir ju att man lyfter upp barnet till eller lyfter ner föräldrarna kan det ju också 

handla om. Särskilt intellektualiserande, väldigt pratande föräldrar, liksom, får ju en 

annan position litet, när man gör bild.” 

 

En annan informant beskriver: 



 27 

” Det är någonting som barn ofta har litet mer tillgång till så de får ju, jag tänker att 

ibland blir familjesamtal med barn och ungdomar så kan dom ju liksom, om man bara 

pratar så kan ju dom liksom hamna i en knepig roll, men här får ju dom också ett 

utrymme och möjlighet liksom till någonting som de kanske är litet mer vana vid än de 

vuxna. Så det blir någon sådan dynamik också.” 

 

Om hur bildskapande stimulerar barnet att delta med sina erfarenheter, beskriver en 

informant: 

 

” Får man barn att känna sig bekväma med att måla, att de fattar att man tycker att det 

är viktigt det de har att säga via bilden. Det bidrar ju terapeuten med. Då vill barn 

berätta. Då liksom, då är det ju det här berättande självet, Sterns berättande själv 

(Stern, 1991, förf. anmärkning), som träder fram och får plats, och den blir ju hjälpt 

utav bilden. Så det underlättar för barnet att få fram sitt berättande själv och att 

uttrycka det här, ja, vad det nu är för story som de kommer på att de vill berätta.” 

 

Att skapa bilder tillsammans kan ofta föra in glädje, humor och energi i terapirummet som på 

så sätt blir till en erfarenhet av god samvaro för familjen/paret  beskriver informanterna: 

 

” Man kan få igång humorn, eh, liksom, ja du vet, så då får man ju ett bättre klimat 

också att även prata om allvarliga saker. Genom att det också finns något som är roligt 

i rummet. Att man har gjort något ihop som är kul. Det blir liksom inte bara i moll, och 

vi har problem i familjen, förstår du, utan det blir också, jaha vi har kunnat gjort något 

ihop idag också. Vad kul!” 

 

En annan informant om samma tema: 

 

” De fick en så god stund ihop....Det är att ge dem en modell för hur man kan vara 

tillsammans.....Och det tänker jag också kan vara läkande i sig.” 

 

Om bildskapande som ett redskap för att komma i kontakt med och uttrycka känslor beskriver 

en informant: 
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”Att det ökar något slags utrymme att reflektera, på något sätt. När man pratar så blir 

det mer rakt på och kanske litet fyrkantigt och här kan man liksom, litet mer få något 

rum för att utforska liksom. Vända och vrida litet mer på, ja, så att man kanske också 

landar i tempo och så där, så att man kan se varandra bättre och tänka efter 

liksom.......Sedan så tycker jag att bild kan ha den funktionen och bildskapande att det 

hjälper till i det här, liksom processen att, liksom, uttrycka känslor och att det blir som 

en bro, liksom på något sätt.” 

 

Att mötas på ett nytt sätt, i bildskapande, beskrivs av flera informanter som en möjlighet att 

lämna invanda roller och mönster och därmed se nya vägar och lösningar: 

 

” Jag tror att det blev någonting bra att göra på ett annat sätt. Det blev liksom en 

möjlighet.  För det tror jag att det kan funka så att man, ja man skapar någon slags 

förändringsprocess eller bryter mot mönster. 

 

Ytterligare en aspekt av bildterapi är att kroppen engageras. Om detta beskriver en informant: 

 

” Sedan kan jag väl också tänka att bara det här att man, liksom, rör sig litet, att man 

rör sig litet i rummet. Att man öppnar upp, att det också väcker någon kreativitet som 

kan vara något slags läkande eller frigörande också.” 

 

” Det är en viktig aspekt att allt görande som har med våra sinnen, i ett terapeutiskt 

rum, speciellt med familjer och om du tänker barn som inte har, kan språket än och inte 

har fyllt alla ord med rätt, med alltså tydliga känslotillstånd så att de liksom har fyllt 

det med symboliskt värde. De behöver ju få kroppen aktiverad för att kunna uttrycka 

sig. Det finns ju inget annat.” 

 

Neurovetenskapliga aspekter 

Alla, med undantag av en informant nämner neurovetenskapliga aspekter av att använda sig 

av bildskapande i terapeutiska sammanhang. En informant beskriver: 

 

” I och med att man kommer med en familj eller delar av en familj så aktiverar ju 

självaste måleriprocessen höger hjärnhalva mycket mer aktivt, konstant än om man 
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bara skulle ha suttit och pratat. Och speciellt då för sådana som har svårt att uttrycka 

känslor eller berätta berättelser där känslor ingår eller inte har det språket än eller har 

haft det torftigt på området så är det mycket svårare, liksom att få höger hjärnhalva 

aktiverad i den dialogen. Utan då får man mycket mer matnyttigt för hela rummet när 

man aktiverar den här rörelsen att höger hjärnhalva som ändå vill se helheter och kan 

se helheter, alltså större perspektiv. Då blir det ju också ett klimat i rummet och själva 

skapande processen som också inrymmer att när man skapat något tillsammans och 

sitter ner och pratar om problemområdet så kan man hitta en lösning så har 

skapandeprocessen möjliggjort  en mycket mer tillgänglighet till höger för den blev 

aktiverad. Den blir liksom med på banan...... Just den rörelsen, den processen i rummet 

underlättar för problemlösning och se saker i ett bredare perspektiv och mer insiktsfullt. 

Som litet vänster hjärnhalva ju inte är världsbäst på för den tänker i delar....om det ska 

till en riktig förändring måste man aktivera den här höger hjärnhalva och den här 

integrationen.” 

 

Situationer när man bör överväga att inte använda bildterapi 

Två av informanterna beskriver att bildterapi ibland öppnar dörrar till känslor, minnen och 

tankar som kan bli överväldigande för klienten. Att bildterapin ibland leder förbi försvaren 

och mer direkt in i känslor som kanske klienten inte är redo eller beredd att processa. 

 

”Jag tänker ju att bildterapi är väldigt verksamt, alltså jag är väldigt imponerad av 

bilden som arbetsredskap, eh, men jag kan också, jag tycker att det är också, det är 

också riskfyllt att använda det med par. Alltså, jag är rätt tveksam till det eftersom 

bilden gör att man dyker in i de inre rummen, och det är inte alla par som klarar det. 

Det kan vara verksamt. Att man får en djupare förståelse för varandra. Det kan också 

tyvärr, om inte det finns tillräcklig tillit, eh så kan det missbrukas.....Alltså vi har ju alla 

inre rum och, eh, vi behöver, jag tänker att vi också behöver rum som är bara våra 

egna, och att man väljer när man vill bjuda in och i vilket rum man vill bjuda in. Men 

när det gäller bilden och det som händer i bilden, så har man ju inte riktigt kontroll på 

det, utan det händer bara, och det är ju det som gör att det blir så verksamt, men det är 

också det som kan vara förödande i en relation...... man kan bli väldigt, väldigt sårbar, 

eh. I bästa fall så kan det ju vara gott, eh. I andra fall så kan det vara förödande.” 
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En annan informant beskriver: 

 

” Jag tänker att om det är människor som är vana att jobba med bild, de kan ju också 

gömma sig mer i bild, men dom som inte är det, vilket de flesta inte är, så att säga, då 

kan man ju inte gömma sig i sin skicklighet kanske, utan det kommer fram mer än man 

tror......det är väl det man har med sig som bildterapeut också, att när man jobbar med 

bild kan det öppna upp sig för mycket......där har man ett stort ansvar som terapeut.” 

 

Informanterna besvarar frågan om situationer när det inte lämpar sig med bildterapi. När det 

förekommer våld och destruktiva, pågående konflikter som vårdnadstvister nämner flera att 

det inte är lämpligt att arbeta med bildterapi i familjer eller med par. Vid svår föräldrasvikt 

kan det bli en utsatt situation för föräldrar och då bör man helst välja andra metoder menar en 

informant. 

 

” Där inte det finns en stabil familjesituation. Där det är väldigt fragilt, alltså väldigt 

skört. Där det kanske håller på att bli en familjehemsplacering eller där föräldrarna är 

väldigt osams om umgänget eller så. Det är inte bra, för stabiliteten måste finnas som 

håller när vi jobbar i bildterapin. För att den aktualiserar så mycket av det svåra och 

det starka inom barn så de måste ha en familj som kan ta hand om dom när dom 

kommer hem.” 
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Diskussion 
 

Metoddiskussion 

Sju psykoterapeuter som är yrkesverksamma inom området par-/familjeterapi och bildterapi 

intervjuades för att söka svar på studiens frågeställningar.  För den första frågeställningen, 

”Kombineras bildterapi med familjeterapi- och i så fall, hur?” , får valet av deltagare i studien  

anses som relevant. 

 

Vad gäller frågeställning två, ”Vad kan bildterapi tillföra den terapeutiska processen i ett 

familjeterapeutiskt sammanhang?” kan valet av metod vad gäller val av informanter 

problematiseras, i och med att enbart professionens erfarenheter beaktas. För att öka 

förutsättningarna för en studie som på ett mer helhetligt vis beskriver och söker svar till 

frågeställningen kan jag tänka mig att även klienters erfarenheter skulle kunna presenteras och 

analyseras. Det är också intressant att fundera över hur resultatet av studien hade påverkats 

med ett annat val av informanter. I det här fallet hade ett alternativt val kunnat vara klienter 

som deltagit i familje-/parterapi i kombination med bildterapi. 

 

Professionens tankar om vad bildterapi kan tillföra i en terapeutisk process kan antas vara en 

blandning av faktiska erfarenheter utifrån praktisk yrkesutövning och teoretiska kunskaper. 

Att ur resultatet utläsa vad som är informantens faktiska erfarenhet och vad som är utsagor 

kopplade till teori kring bildterapi är i många stycken svårutläst. Frågor väcks därvid kring 

studiens validitet avseende resultat av frågeställning två. Resultatet kan i högre eller lägre 

grad vara en produkt av informanters önskan om vad bildterapi skulle kunna tillföra i ett 

terapeutiskt sammanhang. Att det ligger i informantens intresse att påvisa bildterapins 

positiva verkningsmekanismer i en terapeutisk process kan tänkas ligga i sakens natur och 

medför en risk att den aktuella studien blir vinklad på ett sätt som härrör ur dessa 

omständigheter. 

 

I litteratursökning i ämnet bildterapi med familjer och par finns en del av fynden presenterade 

under ”Bakgrund” och ”Tidigare forskning”. På forskningsområdet har resultatet av 

sökningen varit relativt tunt varav följer att litteratursammanställningen även den riskerar att 
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bli tendensiös på så sätt att den litteratur som beskriver bildterapi kan framhålla bildterapins 

positiva verkningsmekanismer på ett okritiskt sätt. 

 

Det faktum att studiens författare är bildterapeut kan ha haft påverkan på resultatet såtillvida 

att frågor som ställts under intervjun ibland kan ha lett informanterna in på områden som de 

kanske inte spontant närmat sig i ett samtal med en mindre insatt intervjuare. Intervjuarens 

förförståelse kan således vara av vikt att nämna och de påföljder som denna inneburit för 

intervjuns resultat måste förstås utifrån detta och kan vara svåra att värdera. Att informantens 

och intervjuarens gemensamma och i stunden väckta förväntningar kan ge en snedvridning av 

resultatet av intervjun måste beaktas. 

 

Intervjuerna är inte transkriberade utan har bearbetats efter noggrann genomlyssning. Valet att 

inte transkribera intervjumaterialet hänger samman med frågeställningarnas kvalitet som 

sökande konkreta svar på frågor till skillnad från sökande efter exempelvis mer komplexa 

samband och känsloupplevelser. Antagandet att analysen av intervjuerna ej skulle påverkas 

negativt av genomlyssning som alternativ till transkribering ställt mot den tidsåtgången som 

transkribering innebär har blivit avgörande för detta val. 

 

Diskussion utifrån resultatet 

Studien presenterar sju psykoterapeuters erfarenheter av att kombinera bild- och familjeterapi 

i arbete med familjer och par. Av de fyra informanter som är anställda beskriver samtliga att 

bildterapi är väl förankrat som behandlingsmetod på de arbetsplatser de verkar inom. 

Huruvida detta är en effekt av att just dessa personer med denna särskilda kompetens finns på 

arbetsplatsen eller om det handlar om att bildterapi är prioriterad, utvald som 

behandlingsmetod är oklart. Dock kan man konstatera, om än från ett, statistiskt sett, mycket 

begränsat material, att bildterapi kombineras med familjeterapi. 

 

I beskrivningar av hur denna kombination av terapiformer ser ut, presenterar informanterna 

exempel på tillvägagångssätt. Informanters beskrivningar av hur man arbetar med 

gemensamma målningar av olika slag och på olika sätt, stämmer överens med och återfinns i 

såväl facklitteratur som artiklar i vetenskapliga tidskrifter ( Kwiatkowska 1978; Linesch, 

1993; Landgarten, 2014; Snir & Wiseman, 2010; Wadeson, 2010). 
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Återkommande teman i informanternas beskrivningar handlar om bildterapin som förtjänstfull 

i processen att synliggöra. Synliggörande kan handla om att terapeuten, via bildarbetet får 

hjälp att se familjemönster, som kan utgöra underlag för en systemisk diagnos. Det handlar 

också om synliggörande i bemärkelsen att familjemedlemmarna får syn på varandra, på ett 

sätt som underlättas via bildmediat. Pionjärer som Kwiatkowska (1978), Wadeson (2010) och 

Landgarten (2014) lyfter fram dessa aspekter av bildterapi med familjer och par. 

Kwiatkowska (1978) utarbetade en särskild metod för att diagnosticera familjsystemet. Det är 

intressant att se hur dessa metoder lever kvar och hur informanterna lyfter fram dessa 

aspekter. Inom familjeterapeutisk teori och metod finns iscensättning beskriven som en metod 

för att få familjen att agera i det terapeutiska rummet i syfte att synliggöra 

interaktionsmönster, subsystem, hierarkier och liknande (Minuchin, 1976). Bildarbetet med 

familjen skulle kunna beskrivas som en form av iscensättning, vilket också beskrivs av Ford 

Sori (1995). På detta sätt blir de två terapiformerna, familjeterapi och bildterapi, kompatibla 

via interventioner som med lätthet översätts och förstås utifrån ett gemensamt syfte. 

 

Ett tema som framkommer i intervjuerna är externalisering och hur bildterapi är en metod 

som erbjuder möjlighet att lägga problem utanför den egna individen för att, något på distans, 

närma sig det som är svårt. Inom narrativ familjeterapi (White, 2012) förekommer 

externaliserande samtal som en beskriven teknik. Utifrån denna koppling kan det tänkas att 

bildterapi med fördel kan kombineras med narrativ familjeterapi och att bilden kan förstärka 

och tydliggöra det som bearbetas via det externaliserande samtalet. 

 

Att hitta tekniker som befrämjar och underlättar barns deltagande i terapirummet är lovvärt, 

inte minst för en familjeterapeut. I intervjumaterialet framkommer tankar kring bildskapande 

och hur denna teknik, dels kan verka inspirerande för barn, dels kan verka utjämnande på den 

över- och underordning som lätt infinner sig i en verbal terapi där barn, via sin ofta, mindre 

språkligt utvecklade förmåga, riskerar att hamna i ett underläge gentemot de vuxna. Jag  

skulle också kunna beskriva det som att en del av det barnet vill ge uttryck för ej kommer 

fram för att det saknas ord för att beskriva och att detta kan leda till att viktiga omständigheter 

och sammanhang går förlorade i terapin. Kwiatkowska (1978) framhöll bildterapins fördelar i 

detta sammanhang och beskrev hur bildskapandet skapade en mer jämlik situation mellan 

barn och vuxna i terapeutiska sammanhang. 
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Att bildterapi medför att kroppen engageras och ger en fysisk rörelse i terapirummet nämns i 

intervjuerna. Någon beskriver hur detta även leder till ett känslomässigt engagemang som 

underlättar för klienten att komma i kontakt med sina känslor. Detta kan jämföras med en 

familjeterapeutisk intervention som familjeskulptur (Satir, 1973). I familjeskulptur engageras 

familjemedlemmarna att via fysisk gestaltning ge uttryck för exempelvis svårigheter som 

handlar om relationer i familjen. Att kroppen engageras i det terapeutiska rummet kan 

medföra kontakt med sådana känslor som ibland är svåra att nå enbart via det verbala språket. 

Detta påstående grundas på författarens personliga erfarenhet. Bildterapi och familjeterapi har 

gemensamt att båda terapiformerna erbjuder tekniker som engagerar kroppen. Utöver 

familjeskulptur, som nämns tidigare i detta stycke, kan tekniker som rollspel (Kempler, 1968), 

tomma stolen (Kempler, 1973) och enkla övningar som att byta plats i rummet (Minuchin, 

1976) vara värda att nämna i detta sammanhang. 

 

Att bildskapandet i sig skulle kunna fungera som en teknik för omstrukturering (Minuchin 

1976) talar en del av intervjumaterialet för. Det skulle kunna förklaras utifrån processen att 

det gemensamma bildskapandet är ett, i många fall, helt nytt sätt att mötas på, med nya 

infallsvinklar och perspektiv som en eventuell möjlighet. 

 

Ett forskningsområde under framväxt är hur verkningsmekanismer i kreativa terapier kan 

förstås utifrån ett neurovetenskapligt perspektiv (Hinz, 2009, King, 2016, Stayne, 2011). Att 

flera informanter tar upp detta tema kan höra samman med att det nu börjar finnas 

vetenskapligt stöd för vad som verkligen händer i hjärnan vid kreativ terapi. Att det handlar 

om integrering av processer mellan höger och vänster hjärnhalva beskriver informanterna. För 

bildterapeuter finns denna kunskap, enligt egen erfarenhet, ofta med som en slags aning, som 

ibland varit svår att sätta ord på och som det saknats vetenskaplig förankring av. Att det nu 

kommer forskning på detta område är positivt i och med att det skapas språkliga uttryck för 

kunskap som varit ordlös och tidigare ej vetenskapligt belagd. 
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Slutsatser 
 

Bildterapi i kombination med familjeterapi förekommer, idag i Sverige, i såväl offentlig 

verksamhet som privat. Det är inte möjligt, att utifrån denna studie, dra några slutsatser av hur 

bildterapins ställning i dessa sammanhang ser ut i dag. På de arbetsplatser som har anknytning 

till denna studie, är behandlingsformen väl förankrad och, i vissa fall, inkluderad i 

arbetsbeskrivning.  

 

De psykoterapeuter som deltar i studien beskriver dels hur man kan arbeta med bildterapi med 

familjer och par, dels vad de tänker att bildterapi kan tillföra i dessa sammanhang. Utifrån 

beskrivningarna arbetar dessa med metoder som finns beskrivna i såväl facklitteratur som 

forskning. I och med att det finns sparsamt med forskning inom detta område så saknas det i 

dagsläget evidens för att bildterapi är ett bra komplement till familje- och parterapi. 

Utifrån studien kan man utläsa att bildterapi skulle kunna vara ett bra komplement till familje-

/parterapi. Det finns likheter mellan vissa familjeterapeutiska interventioner och bildterapi. 

Det handlar till exempel om externalisering, gestaltning och omstrukturering. 

Bildterapin kan fungera utjämnande mellan generationsgränser och kan hjälpa barn att få sin 

röst hörd i familjeterapeutiska sammanhang. 

 

Bildterapi kan underlätta synliggörande av familjemönster, kommunikationsmönster och 

andra relationsaspekter för såväl psykoterapeuten som familjen eller paret. Detta kan ske såväl 

i den bildskapande processen som i den färdiga produkten, bilden och i samtalet kring 

densamma. 

 

Studier kring klienters erfarenheter av psykoterapeutisk behandling med bildterapi i 

kombination med familje- och/eller parterapi vara ett område för vidare forskning. 
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