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Sammanfattning:  
 
Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur bildterapeutiskt arbete, både bedömning 
och behandling, beskrivs utifrån anknytning och anknytningsskador för att ge en översikt 
om kunskapsläget kring detta område. 
 
Metod 
En allmän litteraturstudie som bygger på ett antal tematiserande forskningsfrågor av ett 
urval artiklar som beskriver bildterapeutiskt bedömnings- och behandlingsarbete kopplat 
till anknytning och anknytningsskador. 

Resultat 
Anknytningen mellan barnet och dess förälder kan utvidgas till att omfatta andra 
anknytningsrelationer som till exempel terapeut-klient och mellan individer i 
parrelationer. Beroende på om anknytningen är trygg eller otrygg leder detta till olika 
förhållningssätt hos individerna i de olika konstellationerna. Bird´s Nest Drawing – BND 
och Bird´s Nest Sculpture – BNS har visat sig vara användbara bildterapeutiska 
bedömningsredskap för att urskilja anknytning och anknytningsmönster hos olika 
klientgrupper tillsammans med familjeteckning, Person Picking an Apple from a Tree – 
PPAT, samt en gemensam teckningsuppgift. Då det gäller bildterapeutiska 
behandlingsmetoder som är inriktade på anknytning och anknytningsskador så visar inte 
forskningen på några tydliga exempel på praktisk tillämpning.  

Slutsats 
Uppsatsens resultat visar vikten av att bedöma anknytning och anknytningsmönster hos 
klienter innan den terapeutiska behandlingen påbörjas för att få en uppfattning och 
prognos om klientens förhållningssätt och fortsatta utvecklingsmöjligheter samt då det 
gäller det terapeutiska bemötandet för att på bästa möjliga sätt skapa en trygg allians. Hur 
det fortsatta behandlingsarbetet sedan ska genomföras för att möjliggöra läkning av 
anknytningsskador är dock oklart. 
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Abstract:   
 
Aim 
The aim of this work is to conduct research about how art therapy, including 
screening and treatment, is described in relation to attachment and attachment 
injuries. 
 
Method 
A general literature study built on a few thematical research questions which 
describes art therapy screening and treatment linked to attachment and 
attachment injuries. 
 
Results 
The attachment between parent-child might be expanded to other 
relationships, for example therapist-client and romantic partners. Depending 
on if the attachment is secure or insecure that could result in different 
individual behavior in the constellations. Bird´s Nest Drawing – BND and 
Bird´s Nest Sculpture – BNS are shown as valuable art therapeutic screening 
methods for identifying attachment and attachment patterns in different 
groups of clients with family drawing, Person Picking an Apple from a tree – 
PPAT and a joint drawing task. When it comes to art therapy focused on 
attachment and attachment injuries, contemporary research does not present 
any clear examples on practical treatment methods.  
 
Conclusion 
The result of the study illustrates the need for identifying the client’s 
attachment and attachment patterns before starting the therapeutic treatment 
in order to form an opinion and prognosis about the client’s behavior and 
potential for development, and the therapeutical reception to optimize the 
possibility for a secure alliance. In what way the following therapeutic work 
should be implemented in order to heal attachment injuries is yet unclear. 
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INLEDNING 
 

Bakgrund 
 

Psykoterapiforskningen visar att olika slags psykoterapiformer är verksamma för många olika tillstånd 

(Sandell, 2008). Det har även visat sig att patienter som har en trygg anknytning etablerar en starkare 

behandlingsallians och har bättre utfall än patienter med en otrygg anknytning (Sandell, 2008). Den 

trygga alternativt otrygga anknytningen grundläggs i den tidiga barndomen och har en tendens att 

kvarstå hos individer och utgöra en mall för relationsmönster under hela livet (Broberg, Granqvist, 

Ivarsson & Risholm-Mothander, 2008). Detta medför att individer med trygg anknytning har bättre 

förutsättningar för att förvärva en positiv uppfattning om sig själva, andra och omvärlden jämfört 

med de individer med otrygg anknytning som riskerar att få en negativ uppfattning (Levy & Orlans, 

1998). Forskning visar att graden av trygg anknytning påverkar barns utveckling där barn med trygg 

anknytning har en bättre förmåga att värdesätta och ingå i nära relationer (vilket inkluderar de egna 

föräldrarna) utan att förlora sin egen identitet. Barn med trygg anknytning har även en bättre 

självkontroll och känslomässig regleringsförmåga och bättre förmåga att ta hänsyn till andra 

människor samt deras känslor och behov (Broberg et al. 2008). Graden av trygg anknytning har alltså 

samband med en individs så kallade mentaliseringsförmåga, det vill säga den empatiska funktion som 

handlar om förmågan att sätta sig in i andra människors känslor och tankar (Bateman & Fonagy, 

2006).  

En trygg anknytning fungerar som en buffert för barnet då det gäller att hantera motgångar medan 

en otrygg anknytning tvärtom kan hämma barnets anpassning (Granot & Mayseless, 2001; Ranson & 

Urichuk, 2008). Barn med trygg anknytning upplever mindre ängslighet och ensamhet (Kerns & 

Stevens, 1995) och har en lägre nivå av depressiva symtom jämfört med otryggt anknutna barn 

(Graham & Easterbrooks, 2000). Otrygg anknytning har även samband med tidiga beteendeproblem, 

antisocialt beteende och uppförandestörning (Lyons-Ruth, 1996). Broberg, Granqvist, Ivarsson och 

Mothander (2006) menar att olika former av otrygg anknytning i kombination med andra riskfaktorer 

kan öka sårbarheten för att utveckla psykopatologi i vuxen ålder jämfört med den trygga 

anknytningen som tvärtom utgör en skyddande faktor i detta avseende.  

En sammanställning av tidigare forskning (Fraley, 2002) visar att anknytning hos barn vid 1 års ålder 

vanligtvis överensstämmer med anknytningen i sen tonår/tidig vuxenålder. Dock har 

anknytningsmönstren visat sig vara förändringsbara (Waters, Merryck, Treboux, Crowell & 

Albersheim, 2000) och en trygg anknytning kan ändras till otrygg vid senare påfrestningar. Förälders 

livshotande sjukdom eller död, skilsmässa, psykisk sjukdom hos föräldern eller övergrepp (fysiska 

och/eller sexuella) och så vidare kan leda till att en individ växlar från en trygg till otrygg anknytning. 

Omvänt kan även individer med otrygg anknytning växla till trygg i takt med förändrade 

omständigheter och förutsättningar. Till exempel så visar Broberg (2007) att adoptivbarn har en 

övervägande otrygg anknytning på grund av sina tidigare ofta svåra erfarenheter. De kan dock knyta 

an till sina adoptivföräldrar i samma utsträckning som andra barn och få en trygg anknytning. Detta 

förutsätter att de inte har långvariga institutionserfarenheter i sitt tidigare liv och att barn som är 

äldre än 6 månader får genomgå den sorgeprocess det innebär att separera från tidigare 

omvårdnadspersoner. Att utvecklingen av anknytningssystemet är särskilt känsligt när barnet är 

mellan 6 månader och 2 år gör dessa små barn ännu mera utsatta. 
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Anknytningsteori 
 

Anknytningsteorin (Bowlby, 1994) innebär att människan har en medfödd förmåga att utveckla ett 

anknytningsbeteende som handlar om att säkerställa den egna existensen, skapa och bibehålla en 

närhet till en annan individ som uppvisar en bättre förmåga att hantera omvärlden. 

Anknytningsbeteendet är tydligast hos små barn och särskilt i situationer när barnet känner sig utsatt 

på något sätt och därför söker tröst och beskydd. Detta beteende kvarstår därefter hela livet, men i 

varierande mönster även om det inte är lika intensivt som hos de yngsta barnen (Bowlby, 1994). 

Anknytning påminner om den så kallade prägling som förekommer bland olika djurarter då den också 

sker automatiskt (instinktivt), ett litet barn knyter därför an till sin vårdare oavsett kvaliteten på 

omvårdnaden. Barn i olika kulturer har ett gemensamt anknytningsbeteende förutom de barn som 

har svåra neurologiska utvecklingsskador som exempelvis svår utvecklingsstörning och/eller autism 

alternativt barn som inte fått uppleva en varaktig omvårdnad vilket orsakar en bristfällig eller 

utebliven anknytning. Barnet har mellan 1 - 5 anknytningspersoner och det är alltid en person, ofta 

modern, som blir dess huvudanknytningsobjekt (Broberg et al. 2008). De olika anknytningsmönstren 

utformas i den tidigaste barndomen i samvaron med barnets närmaste relationer, vanligtvis 

föräldrarna och bygger på inre föreställningsmodeller av föräldragestalterna som sedan lever kvar på 

en omedveten nivå. Anknytningen kan liknas vid ett psykologiskt band mellan barn och barnets 

vårdare och detta band är av varierande kvalitet beroende av kvaliteten på omvårdnaden, med andra 

ord hur lyhört och samstämmigt det känslomässiga samspelet är. Anknytningsmönstren har stor 

betydelse för individens fortsatta personlighetsutveckling, hur individen uppfattar sig själv och sin 

omvärld och sina relationer till andra människor (Bowlby, 1994; Holmes, 2001; Broberg et al. 2006).  

Inom anknytningsteorin är ”attunement” eller ”intoning” ett centralt begrepp och avser den 

kommunikativa process/affektiva dialog som grundläggs i den tidiga relationen mellan ett spädbarn 

och dess vårdare och som ger det späda barnet en känsla av att vara förstådd och att höra ihop med 

den andre, ett gemensamt delande av ett känslotillstånd (Bruce, Manber, Shapiro & Constantiono, 

2010). Omvårdnadspersonens lyhördhet och beredskap inför det lilla barnet är grundläggande för 

barnet självutveckling (Stern, 1985). Den tidiga misslyckade intoningen handlar om den primära 

vårdarens oförmåga att se, tolka och besvara barnets icke-verbala signaler och är den huvudsakliga 

orsaken till en negativ utveckling hos barnet (Beebe & Slote, 1982). När spädbarnet och dess 

huvudsakliga vårdare inte lyckas med att skapa en trygg interaktion används i stället begreppet 

”misattunement”, det vill säga misslyckad intoning (Erskine, 1998; Sonkin, 2005). Enligt Musik (2011) 

är dock möjligheten och förutsättningarna för att skapa en helt perfekt intoning en missuppfattning. 

Beebe och Lachmann (2002) menar att en god dyadisk relation innebär att relationen präglas av 

uppmärksamhet, anpassning, utrymme och att båda parter går åt samma riktning snarare än perfekt 

matchning.  

Fyra anknytningsmönster har utkristalliserats då det gäller barnets anknytning till sin vårdnadshavare 

och dessa är trygg, otrygg/undvikande, otrygg/ambivalent samt desorganiserad anknytning 

(Ainsworth, Blehar, Waters & Wall, 1978; Main & Solomon, 1986; 1990). Kännetecknande för trygg 

anknytning är att barnet upplever ökad trygghet och känsla av beskydd då det söker den vuxnes 

närhet vid behov medan den otrygga anknytningen medför att barnets otrygghetskänsla kvarstår. Vid 

trygg anknytning söker barnet på ett aktivt sätt närhet till föräldern, till exempel genom att vilja bli 

buren, sitta i förälderns knä och så vidare för att få tröst och skydd i sådana situationer som innebär 

att anknytningssystemet aktiveras. Om inte föräldern kan erbjuda sitt barn en trygg bas så kan barnet 

välja att inte lämna basen utan klamrar sig fast vid föräldern samtidigt som det är fortsatt frustrerat 

och upprört (otrygg och ambivalent anknytning) för att föräldern inte förmår att få barnets 
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anknytningssystem att avaktiveras och återgå till viloläge trots att barnet söker och får närhet.  Ett 

annat mönster för otrygg anknytning är att bete sig som att basen inte finns överhuvudtaget (otrygg 

och undvikande anknytning). Det handlar om att föräldern inte uppskattar barnets ängslighet och 

klängighet utan tar avstånd ifrån barnet när det visar tecken på detta vilket leder till att barnet lär sig 

att bli mera till synes självständigt. Dessa anknytningsmönster är organiserade vilket innebär att 

samspelet mellan föräldrar och barn är tillräckligt konsekvent och förutsägbart för att barnet ska 

kunna utveckla inre arbetsmodeller av sig själv och sina föräldrar och hitta en fungerande strategi för 

att få sina anknytningsbehov uppfyllda (Ainsworth et al. 1978; Broberg et al. 2006). Andelen 

västerländska barn som har klassificerats med undvikande anknytning i Strange Situation Procedure – 

SSP är 15-25 % och barn med ambivalent anknytning 5-15 % (Ainsworth et al. 1978; Main & Solomon, 

1986; 1990). 

Vid den desorganiserade anknytningen uppvisar barnet däremot en avsaknad av ett tydligt mönster 

och detta beteende uppstår när anknytningspersonen inte erbjuder den tröst och trygghet som 

barnet behöver utan det i stället blir skrämt av sin förälder av olika anledningar, till exempel att 

föräldern är rädd, aggressiv och/eller våldsam. Både människobarn och djurungar söker skydd hos sin 

anknytningsperson när de blir skrämda men om inte anknytningspersonen kan tillgodose detta 

behov på grund av olika anledningar utan tvärtom riskerar att i sin tur skrämma barnet ytterligare så 

kan barnet bli förvirrat och desorienterat och utveckla en desorganiserad anknytning. 

Anknytningssystemet är då ständigt aktiverat vilket gör att barnet lever i en rädsla utan slut - fear 

without solution (Broberg et al. 2006; 2008).  

Desorganiserad anknytning hör samman med trauma och dissociation där mentala processer hos 

barnet som vanligtvis är integrerade istället blir uppdelade och splittrade. Detta beror på att barnets 

rädsla utan slut sker för frekvent vilket gör att själv- och medvetandeprocesserna bryter samman och 

det uppstår dissociativa tillstånd som dissociativ identitetsstörning (individens personlighet delas upp 

i flera identiteter) eller dissociativ minnesstörning (minnesförlust av delar av livshistorien). Även 

Posttraumatiskt Stress Syndrom – PTSD samt Borderline/Instabil personlighetsstörning innehåller viss 

dissociation. Individens förmåga att hantera stress och svåra händelser blir då allvarligt försämrad 

och risken är stor att påfrestningar i utvecklingen även fortsättningsvis utlöser dissociation (Broberg 

et al. 2008). I SSP utgör västerländska barn med desorganiserad anknytning 10-15 % (Ainsworth et al. 

1978; Main & Solomon, 1986; 1990; Broberg et al. 2006; 2008). 

 

Anknytning i psykoterapi och bildterapi 
 

Anknytning har som tidigare beskrivits visat sig vara intressant ur psykoterapiforskningssynpunkt 

därför att klienter med en trygg anknytning utvecklar en starkare allians med terapeuten och har 

bättre resultat än klienter med otrygg anknytning . Det har även visat sig att klienternas olika 

anknytningsstilar leder till olika terapeutiska förhållningssätt och terapeutiska interventioner 

(Sandell, 2008). Andra studier visar också på att kvaliteten på anknytningen mellan barn och deras 

anknytningsobjekt kan generaliseras till andra dyadiska relationer som till exempel psykoterapi och i 

och med detta ha avgörande betydelse i psykoterapeutiska processer och resultat (Mikulincer & 

Shaver, 2007). Fastställandet av anknytningsmönster hos klienter kan belysa hur den terapeutiska 

relationen kan komma att utvecklas och hur terapeuten på bästa sätt upprättar en trygg relation i 

behandlingen (Mikulincer & Shaver, 2007). 

I psykoterapeutiska insatser som bland annat inkluderar bildterapi, är det möjligt att upptäcka och 

omstrukturera anknytningssmönster och därigenom reparera olika anknytningsskador och 
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kompensera för de brister som har uppstått. Terapeuten kan här liknas vid en arbetsmodell av en 

anknytningsgestalt och den terapeutiska alliansen som en trygg bas. I slutänden kan då det 

terapeutiska arbetet medföra att individen får en så kallad ”förvärvad” trygg anknytning (Bowlby, 

1994; Gerge, 2010). Förutsättningen för att det ska skapas en trygg allians mellan terapeut och klient 

är att terapeuten kan bereda rum för en terapeutisk intoning och ge uttryck för den enhet, 

förståelse, stöd, empati och acceptans som främjar den psykologiska läkningen (Robbins, 1997). 

Terapeuten bör ha en känslighet för klientens förmåga och behov samt vara lyhörd och kontinuerligt 

närvarande för att möjliggöra för intoning (Brown, 2008). Det är dock viktigt att understryka att 

terapeutisk intoning inte avser en perfekt matchning utan i likhet med begreppet ”good enough 

mother” (Winnicott, 1956) så handlar det om att den dyadiska interaktionen är tillräckligt bra (Beebe 

& Lachmann, 2002) 

Bildskapandet möjliggör ett annat språk utöver det verbala för att uttrycka tankar, känslor och 

upplevelser. Liksom drömmar kan en bild förmedla flera betydelser och omfattar både uppenbart 

och latent (dolt) innehåll. Detta innebär att förståelse och bearbetning inte enbart sker i det 

efterföljande samtalet utan även i den bildterapeutiska processen i sig. Till och med en bildterapi helt 

utan ord kan medföra förändring för klienten (Lusebrink, 1990). Kärnan i bildterapi är delade 

mellanmänskliga erfarenheter vilket utgör ett centralt terapeutiskt verktyg enligt Rutten-Saris (1990). 

Sohore (1994) menar att människan har möjligheter till utveckling och förändring genom hela livet 

vilket kan innebära en förbättrad kvalitet på relationer och livsinnehåll. Den terapeutiska relationen 

kan underlätta för denna förändring och då det gäller specifikt bildterapi så möjliggör valmöjligheten 

av teknik och olika konstnärliga material att klienten kan uttrycka olika känslor, sinnestillstånd och 

tankar (Edwards, 2004). Wright (2009) pekar på sambandet mellan bildskapande och intoning där 

bilden kan ses som ett övergångsobjekt, en omvårdnadsperson som erbjuder en form av intoning till 

bildskaparen. Primära känslor kan överföras till den fysiska världen/bilden på ett sätt som motsvarar 

det lilla barnets övergångsobjekt, så kallad ”snuttefilt” eller ”gosedjur” (Winnicott, 1953). I den 

kreativa processen kan den fysiska världen/bilden förvandlas till bildskaparens egen värld och få en 

personlig betydelse (Wright, 2009).  

Bildterapin kan möjliggöra en förbindelse mellan klientens intrapsykiska processer såväl som 

processer mellan klient och terapeut. Bilden kan så att säga ses som en medlare mellan klientens inre 

och yttre verklighet och även som medlare mellan klient och terapeut och därigenom främja 

upplevelsen av intoning. Den triangulära konstellationen kan underlätta intoning för de klienter som 

har svårt med direkt kommunikation eftersom bildskapandet erbjuder ett icke-verbalt och alternativt 

sätt att kommunicera på (Greenwood, 2000; Schaverien, 1997). Klientens upplevelse av att vara icke-

verbal reflekteras av terapeuten som möjliggör att denna process sker i samklang med intoning 

genom motöverföring där klientens känslor projiceras till terapeuten och kommer tillbaks i en 

konkret form (Moon, 1999). Nyckeln i det bildterapeutiska behandlingsarbetet är att vänta och vara 

kvar i det okända området och låta den bildterapeutiska processen utvecklas i klientens egen takt 

(Milner, 1969) 

Bildterapi handlar om kreativa processer som är nära förknippade med den högra hjärnhalvans 

funktioner. Exempel på dessa funktioner är att kunna reglera starka känslotillstånd, empati, 

spontanitet, förmåga att se helhet och känsla av samhörighet med andra (Gantt & Tinn, 2007; Klorer, 

2008; Mc Gilchrist, 2009). Hos individer med anknytningsskador dominerar den vänstra hjärnhalvan 

eftersom den högra hjärnhalvans tillväxt har hämmats och för att reparera dessa anknytningsskador 

så är det nödvändigt med integrerande tillvägagångssätt som skapar förbindelse mellan vänster och 

höger hjärnhalva. Det har visat sig att bildterapi främjar kommunikation och integration mellan de 

båda hjärnhalvorna (Gantt & Tinn, 2007; Klorer, 2008; Mc Gilchrist, 2009). Utifrån att den icke-
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verbala kommunikationen är central i bildterapi såväl som i intoning så har bilterapeuter en unik 

möjlighet att nå fram till klienter som har svårigheter med direkt kommunikation (Bruce et al, 2010). 

Bildskapande erbjuder ett alternativt sätt att kommunicera där bilden kan fungera som medlare 

mellan klientens inre och yttre verklighet, men även mellan klienten och bildterapeuten och på detta 

sätt underlätta för upplevelsen av intoning mellan klient och terapeut, en starkare allians och ett 

bättre behandlingsresultat (Greenwood, 2000; Schaverien, 1997).  

Sammanfattningsvis så visar ovanstående forskningsresultat de goda möjligheterna men även de 

föreliggande svårigheterna med att bedriva terapi med klienter som har otrygg anknytning och 

anknytningsskador. Enligt olika studier handlar det om en betydligt omfattande grupp i samhället, 

mellan 30-55 % av den västerländska befolkningen har otrygg anknytning (Ainsworth et al. 1978; 

Main & Solomon, 1986; 1990; Broberg et al. 2006; Sagi, Jzendoorn, Scharf, Koren-Kovarie, Joels & 

Mayseles, 1994). Andra studier visar att den otrygga anknytningen kan medföra psykisk ohälsa för 

individen. Otrygg anknytning hos barn kan leda till symtom i vuxen ålder som depression (Kobak, 

Studler & Gamble, 1991), ångestsyndrom (Warren, Huston, Egeland & Sroufe, 1997) samt 

ätstörningar och drogmissbruk (Dozier, Stovall & Albus, 1999; Francis, Kaiser & Deaver, 2003). Det 

har visat sig att bildterapi utgör en möjlig behandlingsmetod vid anknytningsskador på grund av sitt 

alternativa sätt att kommunicera (Bruce et al., 2010; Greenwood, 2000; Schaverien, 1997) och sin 

integrerande funktion av de båda hjärnhalvorna (Gantt & Tinn, 2007; Klorer, 2008; Mc Gilchrist, 

2009).  

Utifrån detta vore det intressant att få en övergripande bild av forskningssituationen och på vilket 

sätt anknytning, anknytningsmönster och anknytningsskador tillämpas inom bildterapi för att hjälpa 

klienter att uppnå en så kallad ”förvärvad trygg anknytning” (Bowlby, 1994: Gerge, 2010). 

Förhoppningen är att denna studie kan bidra till att öka kunskapsnivån inom detta område genom en 

översikt av bildterapeutiska metoder. Denna översikt kommer att omfatta både bedömnings- och 

behandlingsmetoder. 
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SYFTE 
 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur bildterapeutiskt arbete, vilket inkluderar både 

bedömning och behandling, utifrån anknytning och anknytningsskador beskrivs och därmed ge en 

beskrivning av det nuvarande kunskapsläget inom detta område. I denna undersökning kommer olika 

bildterapeutiska metoder att granskas.  

 

METOD 
 

Denna uppsats är en allmän litteraturstudie eller med andra ord en forskningsöversikt som medför 

en strukturerad forskningsgenomgång/analys där avsikten är att beskriva kunskapsläget inom ett 

visst område, i det här fallet anknytning, anknytningsskador och bildterapi (Forsberg & Wengström, 

2003). Hinder som kan uppkomma vid denna typ av litteraturstudier är tillgången till en begränsad 

mängd av relevant forskning, att urvalet kan bli selektivt utifrån författarens egna intressen och att 

olika experter inom det aktuella området kan komma fram till olika slutsatser (Forsberg & 

Wengström, 2003). Forskningsgenomgången/analysen är inspirerad av Granskär och Höglund-

Nielsen (Axelsson, 2008) och bygger på ett antal tematiserande forskningsfrågor av en analysenhet, 

det vill säga ett urval av vetenskapliga artiklar. Inklusionskriterier för de vetenskapliga artiklarna i 

litteraturstudien är att artiklarna ska vara relevanta för syftet, som i det här fallet innebär att ge en 

beskrivning av bildterapeutiskt bedömnings- och behandlingsarbetet kopplat till anknytning och 

anknytningsskador. De vetenskapliga artiklarna ska dessutom vara skrivna på engelska.  

Då det gäller etiska aspekter så har jag försökt att utgå från Forsberg och Wengströms (2003) 

rekommendationer att välja studier som har fått tillstånd ifrån etisk kommitté eller där noggranna 

etiska överväganden har gjorts. Det har dock visat sig att dessa krav inte framkommer i alla studier 

som ingår i denna litteraturöversikt.  I en studie beskrivs tydligt att forskningen har blivit granskad av 

en forskningskommitté från Drexel University (artikel 3).  En annan studie uppger att ett 

godkännande ha erhållits från University of Haifa, etikkommittén för forskning på människor (artikel 

2). En av dessa forskare/författare medverkar i en annan vald artikel (artikel 8) där det inte 

framkommer några etiska aspekter, men jag utgår då ifrån att de ändå finns med i bakgrunden 

eftersom de framgår så tydligt i artikel 2. Ytterligare andra artiklar saknar ett etiskt resonemang 

(artikel 7 och 5). I den förstnämnda artikeln har forskaren/författaren koppling till Pedagogiska 

institutionen, Tel Hai Academic College, Israel vilket stärker tillförlitligheten till att hänsyn tas till 

etiska aspekter och i den andra studien så är forskningen knuten till en behandlingsverksamhet, 

vilket talar för att det föreligger ett etiskt ansvar, om än outtalat (artikel 5). En av studierna (artikel 6) 

ingår i en bildterapiutbildning vid universitet i Haifa Graduate School of Creative Art Therapy och jag 

utgår ifrån att hänsyn tas till etiska aspekter även om det inte är klart uttalat. Därutöver har jag valt 

att ha med artikel 4 och 7 trots att det saknas ett etiskt resonemang, eftersom jag upplever att det är 

tillförlitlig forskning med välkända forskare inom det aktuella området och som bygger på ett frivilligt 

deltagande. 

I arbetet med denna allmänna litteraturstudie så har det visat sig vara svårt att hitta adekvata 

vetenskapliga artiklar som motsvarar syfte och frågeställningar. Urvalet av artiklar begränsas i denna 

uppsats därför till åtta stycken vilket kan ses som en begränsning som dock är anpassad till de krav 

uppsatsskrivandet ställer. Studierna är av både kvalitativ och kvantitativ art och har sitt ursprung i 

olika delar av världen. Det ingår flera olika bildterapeutiska bedömningsmetoder i de olika artiklarna; 
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Bird´s Nest Drawing – BND, Bird´s Nest Sculpture – BNS, Person Picking an Apple from a Tree – PPAT, 

familjeteckning samt en gemensam teckningsuppgift. Endast två av artiklarna beskriver 

bildterapeutiska behandlingsmetoder och de utgörs av bildterapi i grupp och en simulerad bildterapi.  

 

Forskningsfrågor utifrån artiklarna: 
 

- Vilka olika bildterapeutiska metoder (bedömnings- och behandlingsmetoder) används då det 
gäller specifikt anknytning/anknytningsskador hos olika slags klienter? 

- Hur genomförs studien och det bildterapeutiska arbetet (plats, tidsomfattning, vilka 
bedömningsinstrument ingår samt vilket konstnärligt material används)? 

- Vilka effekter/resultat har uppnåtts? 
- Finns det några begränsningar med studien och/eller den bildterapeutiska metoden? 

 

Datainsamling och tillvägagångssätt 
 

Artikelbearbetningen inleddes med en noggrann genomgång av artiklarna för att få ett helhetsgrepp 

och i samband med detta gjordes en sammanställning av artiklarnas syfte, vilken metod som använts 

i undersökningen, vilket urval som ingår samt vilka resultat som har uppnåtts. Därefter följde en 

systematisk genomgång av varje artikel för sig utifrån de frågeställningar som hör till syftet; vilka 

olika bildterapeutiska metoder (bedömnings- och behandlingsmetoder) används för 

anknytning/anknytningsskador hos olika klienter, hur studien och det bildterapeutiska arbetet (plats, 

tidsomfattning, bedömningsinstrument, konstnärligt material) genomförs, vilka effekter/resultat har 

uppnåtts samt finns det några begränsningar med studien och/eller den bildterapeutiska metoden. 

Innehåll som hörde till respektive frågeställning markerades i en specifik färg för att underlätta 

överblick över materialet och skapa struktur. Materialet sorterades sedan in under de rubriker som 

frågeställningarna har som teman och redovisas slutligen i uppsatsen.  

Datainsamling har skett via avancerad sökning I databasen Ovid/PsycINFO (sökord/key words 

expressive art therapy/attachment disorders/attachment behavior). Vid sökordet Expressive Art 

hittades 3921 artiklar och vid sökorden Expressive Attachment Disorders or Expressive Attachment 

Behavior 18464 artiklar. Vid en sammanslagning av dessa sökord hittades 37 artiklar och samma 

antal artiklar hittades vid avgränsning av artiklar skrivna på engelska, svenska, norska och danska. 

Samtliga 37 artiklar är dock uteslutande skrivna på engelska. Det har inte förekommit någon 

avgränsning till någon specifik grupp av klienter, utan artiklar som handlar om olika slags klienter 

(barn, vuxna, familjer etcetera) har använts. Det förekommer inte heller någon avgränsning till någon 

specifik konstnärlig teknik, utan olika former av teckning, målning och tredimensionellt skapande har 

ingått i urvalet. Se bilaga 1. 

Av de totalt 37 artiklar som hittades via Ovid/PsycINFO handlar sju artiklar om Bird´s Nest Drawing – 

BND och fyra av dessa har valts ut efter närmare granskning; 

Kaiser (1996) Indications of attachment security in a drawing task, Goldner & Golan (2016) Parental 

representations and attachment security in young Israeli mothers Bird´s Nest Drawings, Goldner 

(2014) Revisiting the Bird´s Nest Drawing assessment: Toward a global approach samt Sheller 

(2007) Understanding insecure attachment: A study using children´s bird nest imagery.  

Den tidiga studien av Kaiser (1996) inkluderades eftersom det är en pilotstudie och följaktligen 

beskriver ett pionjärarbete om BND. Goldner & Golan ingår i denna uppsats (2016) då det är ett högt 
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deltagarantal av personer som medverkar I studien och Goldner (2014) eftersom denna studie utöver 

Bird´s Nest Drawing även innehåller familjeteckning. Av samma skäl inkluderades Sheller (2007) på 

grund av att det utöver BND ingår även Bird´s Nest Sculpture i studien. De resterande tre artiklarna 

om BND av bland annat Kaiser exkluderades då materialet om BND redan var tillräckligt omfattande.   

Utöver artiklar om BND hittades även två likartade artiklar om ”Person Picking an Apple from a Tree” 

– PPAT med samma författare och tema varav enbart en av artiklarna valdes för att utesluta risken 

för upprepning. Artikelns höga deltagarantal var en motiverande faktor för denna inkludering.  

Bat Or, Ishai & Levi (2015) The symbolic content in adults´ PPAT as related to attachment styles 

and achievment motivation.  

Därutöver har ytterligare tre artiklar som samtliga handlar om anknytning kopplat till bildterapi på 

olika sätt använts;  

Choi & Goo (2012) Holding environment: The effects of group art therapy on mother-child 

attachment, Corem, Snir & Regev (2015) Patients´ attachment to therapists in art therapy 

simulation and their reactions to the experience of using art materials samt slutligen Snir & 

Wiseman (2010) Attachment in romantic couples and perceptions of a joint drawing session.   

Sammanlagt ingår åtta artiklar i uppsatsen. Övriga artiklar från Ovid/PsycINFO har exkluderats då de 

inte har någon direkt koppling till just anknytning och bildterapi utan handlar om bland annat 

traumabehandling, lekterapi för barn, affektreglering, bildterapi för gravida med inriktning mot 

transformation, förlossningsdepression och så vidare. Ytterligare andra artiklar har valts bort då de är 

i bokform. Se bilaga 2. 

Via Google Scholar (sökord/key words expressive art therapy/attacment/mental 

health/parenting/relationship) har inte någon lämplig artikel hittats som berör området utan har vid 

närmare granskning visat sig handla om anknytning och/eller intoning i kombination med andra 

terapiformer som till exempel psykoterapi/psykoanalys och uttryckande konstterapi.  
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RESULTAT 
 

Detta avsnitt kommer att presentera resultatet av analysen av de valda artiklarna utifrån de olika 

forskningsfrågorna som får utgöra olika teman; Bildterapeutiska metoder (bedömnings- och 

behandlingsmetoder), Genomförande av studien och det bildterapeutiska arbetet (plats, 

tidsomfattning, bedömningsinstrument, konstnärligt material), Effekter/resultat samt Begränsningar 

av studien och/eller den bildterapeutiska metoden. Under varje frågeställning/tema ges en inledande 

kortfattad sammanfattning av resultatet. 

 

Bildterapeutiska bedömningsmetoder  
 

Resultatet visar att den bildterapeutiska bedömningsmetod som är mest använd i de olika studierna 

är Bird´s Nest Drawing - BND (Kaiser, 1996; Sheller, 2007; Goldner & Golan, 2016); Goldner, 2014. 

Även Bird´s Nest Sculpture – BNS (Sheller, 2007) används till viss del. Andra bedömningsmetoder är 

familjeteckning (Goldner, 2014), Picking an Apple from a Tree – PPAT (Bat Or, Ishai & Levis, 2015) 

samt gemensam teckningsuppift (Snir & Wiseman, 2010).  

 

Artikel 1: Hos Kaiser (1996) används BND diagnostiskt för att bedöma trygg eller otrygg anknytning 

som sedan läggs till grund för fortsatt terapeutiskt arbete där terapeut och klient tillsammans 

utforskar klientens tidigare erfarenheter som påverkar de nuvarande anknytningsmönstren.  

Artikel 2: Ett annat sätt som innebär en utvidgning av användandet av BND på ett diagnostiskt sätt är 

att undersöka samband mellan unga mödrars egna föräldrarepresentationer och deras föräldraroll 

och relationen med sitt eget barn (Goldner & Golan, 2016).  

Artikel 3: Shellers (2007) studie avser att diagnostiskt undersöka hur barns inre erfarenheter av 

anknytning och tidig omvårdnad avspeglas i deras två-dimensionella och tre-dimensionella skapelser 

av ett fågelbo (teckning/BND och skulptur/BNS) för att öka förståelsen då det gäller 

anknytningsmönster hos barn och deras egna uppfattningar om anknytningsrelationerna till sina 

föräldrar.  

Artikel 4: Även Bat Or; Ishai & Levis (2015) använder PPAT diagnostiskt för att påvisa de mentala 

representationer i form av anknytnings- och prestationsmönster som antogs skulle framträda i 

teckningen.  

Artikel 7: Den näst sista artikeln av Snir & Wiseman (2010) beskriver ett antal par i en kärleksrelation 

som får i bedömningssyfte att utföra en gemensam teckningsuppgift och en självskattning om sina 

upplevelser kring detta. Den gemensamma icke-verbala interaktionen som uppstår mellan parterna i 

teckningsuppgiften antogs ge upphov till spänningar mellan närhet och individualitet som hörde 

samman med olika anknytningsegenskaper. 

Artikel 8: Den avslutande studien av Goldner (2014) handlar om jämförelser av BND och 

familjeteckning i kombination med olika självskattningsinstrument i bedömningen av anknytning hos 

ett antal skolbarn. 
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Bildterapeutiska behandlingsmetoder 
 

Bildterapeutiska behandlingsmetoder som har använts är bildterapi i grupp (Choi & Goo, 2012) samt 

en simulerad bildterapi, det vill säga en bildterapi där klientrollen inte är autentisk utan iscensatt i 

anslutning till en bildterapeutisk utbildning (Corem, Snir & Regev, 2015). Två av studierna, nämligen 

Sheller (2007) och Choi & Goo (2012) skiljer sig från de övriga på det sätt att de ingår i ett 

åtgärdsprogram som innebär ett terapeutiskt arbete med föräldrar och barn. 

 

Artikel 5: Studien av Choi & Goo (2012) handlar om bildterapi i grupp som behandlingsmetod och 

dess eventuella effekter på deltagarnas uppfostran/omvårdnad av sina barn med tonvikt på 

anknytning utifrån en ”hållande miljö” (Winnicott, 1956, 1965). Ambitionen var att minska 

föräldrarnas stress inför sitt föräldraskap, öka självkänsla och förmåga att reglera känslor samt att 

förbättra interaktionen mellan föräldrarna och deras barn så att barnen kunde få en tryggare 

anknytning.  

Artkel 6: Corem; Snir & Regev (2015) utför en undersökning av förhållandet mellan den terapeutiska 

relationen och anknytningen mellan klient och terapeut och klientens attityd till användandet av 

konstnärligt material. De använder sig av en simulerad bildterapi som behandlingsmetod där 

klienterna utgörs av studenter vid en bildterapiutbildning. 

 

Genomförande av studien och det bildterapeutiska arbetet (plats, 

tidsomfattning, bedömningsinstrument, konstnärligt material) 
 

Flera av studierna använder samma bedömningsmetod utifrån resultatet, det vill säga BND, vilket 

medför ett likartat utbud av bildterapeutiskt material (Kaiser, 1996; Goldner, 2014; Goldner & Golan, 

2016; Sheller, 2007). I Goldners (2014) studie så medför inkluderandet av familjeteckning ingen 

utökning av konstnärligt material som det gör hos Sheller (2007) då det tillkommer en del material i 

samband med BNS. Det förekommer begränsningar i det bildterapeutiska materialet i de studier som 

handlar om de bildterapeutiska bedömningsmetoderna PPAT, gemensam teckning och 

familjeteckning (Bat Or, Ishai & Levi, 2015; Snir & Wiseman, 2010). De studier som omfattar 

bildterapeutisk behandling tillåter däremot ett mera generöst urval av material (Choi & Goo, 2012; 

Corem, Snir & Regev, 2015). Det övervägande antalet av studier genomförs vid institutioner (Kaiser, 

1996; Sheller, 2007; Bat Or, Ishai & Levi, 2015; Choi & Goo, 2012; Corem, Snir & Regev, 2015) och 

några utförs i deltagarnas hem (Goldner & Golan, 2016; Snir & Wiseman, 2010; Goldner, 2014).  

En ytterligare skillnad i resultatet är att det skiljer mellan studierna på så sätt att de olika 

bedömningsmetoderna enbart utförs vid ett enda tillfälle (Kaiser, 1996; Goldner & Golan, 2016, 

Sheller, 2007) medan behandlingsmetoderna sker under en längre tidsperiod och (Choi & Goo, 2012; 

Corem, Snir & Regev, 2015). Olika bildterapeutiska bedömningsmetoder i kombination med 

självskattningstester används i de flesta av studierna (Kaiser, 1996; Goldner & Golan, 2016; Bat Or, 

Ishai & Levi, 2015; Snir & Wiseman, 2010; Goldner, 2014). Behandlingsmetoderna kombineras också 

med självskattningstester i ett par av studierna (Choi & Goo, 2012; Corem, Snir & Reger, 2015) och i 

ytterligare en studie kompletteras bedömningsmetoden med djupintervjuer (Sheller, 2007). 
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Artikel 1: I Kaisers (1996) studie träffade de ansvariga för studien varje studiedeltagare enskilt på ett 

daghem (det var sammanlagt 41 kvinnor (i åldern 21-38 år i studien) vilka försågs med vitt A4-

papper, blyertspenna med suddgummi samt en förpackning med färgpennor i åtta olika färger och 

ombads teckna ett fågelbo. Kaiser (1996) använde Attachment Rating Scale - ARS (Jolles, 1964) för att 

bedöma teckningarna där sammanlagt nio indikatorer för anknytning ingick. De fyra första handlade 

om boets funktion, det vill säga boets innehåll, om boet fick stöd av ett träd, om det har botten och 

är uppbyggt så att inte innehållet faller ut. De resterande fem handlade om användning av utrymme, 

färg, linjekvalitet, placering och boets storlek. Deltagarna fick efter avslutad teckning göra en 

självskattning om sin egen upplevda anknytning till modern, fadern och andra viktiga personer via 

Attachment to Mother – ATM (Armsden & Greenberg, 1987). De ombads även att fylla i ett 

ytterligare formulär om grundläggande demografiska data som ålder, civilstånd, antal barn, 

utbildningsnivå, inkomstnivå och religiösa preferenser. Kaiser (1996) menade att tecknandet av ett 

fågelbo kunde uppfattas som en ofarlig uppgift för de flesta människor och ge associationer om 

boets innehåll, boets form, frånvaro eller närvaro av vårdande fågelföräldrar och det sätt som ägg 

eller fågelungar har återgetts eller utelämnats. Det är enbart trygg alternativt otrygg anknytning som 

bedöms och de olika anknytningsmönstren utelämnas. 

Artikel 2: Goldner & Golan (2016) utrustade de 80 deltagarna (förstagångsmammor mellan 22-44 år 

med ett barn i åldern ett till tre år) med vitt A4-papper, blyertspenna med suddgummi samt en 

förpackning med färgpennor i 8 olika färger och ombads teckna ett fågelbo. Studien genomfördes i 

barnens hemmiljö med hjälp av utbildade forskarassistenter efter att föräldrar och barn gett sitt 

samtycke. Mödrarna fick fylla i olika självskattningsformulär, bland annat Parenting Stress Index – PSI 

(Abidin, 1983) om sina upplevelser av sitt eget föräldraskap, relationen till sitt barn samt minnen av 

de egna föräldrarnas omvårdnad i anslutning till BND. Teckningarna analyserades med fyra allmänna 

skalor för bedömning av vitalitet, patologi, bisarrhet och optimism (Fury, Carlson & Sroufe, 1997). Ett 

antagande var att positiva föräldrarepresentationer skulle ha samband med BND skalor och 

kategorier som indikerade trygg anknytning. Goldner & Golan (2016) utökar sin analys av BND genom 

att utöver trygg respektive otrygg anknytning även inkludera de olika anknytningsmönstren 

ambivalent, undvikande och desorganiserad anknytning i bedömningen av BND.  

Artikel 3: Sheller (2007) byggde på Kaisers (1996) ursprungliga studie som enbart innehöll en 

teckningsuppgift av rita ett fågelbo/BND med att även inkludera en skulpturell uppgift av att göra ett 

fågelbo/BNS. Deltagarna utgjordes av fyra barn, tre flickor och en pojke i skolåldern mellan sju och 

elva år. Barnen och deras föräldrar var i inledningsskedet av ett terapeutiskt arbete kring otrygg 

anknytning på forskaranläggningen och ingick i studien på frivillig basis. Den bakomliggande tanken 

var att skapandet av BND och BNS skulle underlätta för barnens kommunikation om sina 

anknytningsmässiga erfarenheter. Samtliga deltagare försågs med konstnärligt material som färgad 

modellera, verktyg att använda till leran, blyerts- och färgpennor, suddgummi, kritor, kvistar, mossa 

samt vitt papper och därefter djupintervjuades var och en av forskarna med öppna frågor där de fick 

berätta om sina upplevelser och förväntningar på föräldrarnas omsorg, uppfostran och inbördes 

familjerelationer. Intervjuerna varade mellan en till två timmar per barn vid forskningsanläggningen 

och efter avslutade samtal försökte forskarna att identifiera väsentliga teman i innehållet. 

Intervjuerna granskades enskilt till att börja med och sedan gjordes en sammanfattning på alla fyra 

deltagares gemensamma upplevelser. 

Artikel 4: I Bat Or, Ishai & Rafis (2015) studie som genomfördes vid forskaranläggningen så 

bedömdes anknytningsegenskaperna hos de av forskarna rekryterade 215 unga vuxna (20-35 år) 

deltagarna (61 % kvinnor, 32 % män, 7 % hade ej uppgett kön) med PPAT-teckning i kombination 
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med självskattningsformulär; Experiences in Close Relationships Scale – ECRS (Brennan; Clark & 

Shaver, 1998). Detta formulär innehåller en skala för undvikande av nära relationer och en skala för 

ångest/närmande i relation. Förstnämnda skala bedömer en individs svårigheter med känslomässig 

närhet och den andra skalan handlar om individer som strävar efter känslomässig närhet och som är 

rädda för att bli övergivna.  För att bedöma prestationsegenskaperna användes ett prestations- och 

motivationsformulär (Elliot, 1997) som omfattar tre tillvägagångssätt för att nå sina mål, det vill säga 

kontroll/kompetens som innebär att kunna behärska förutsättningarna, samt prestation kopplat till 

aktiva alternativt passiva tillvägagångssätt, vilket innebär att försöka göra bra ifrån sig eller att 

undvika att misslyckas. Inför PPAT-teckningen så utrustades deltagarna med vitt papper och tolv 

akvarellfärger (röd, orange, blå, turkos, ljus- och mörkgrön, chockrosa, magenta, lila, brunt, gult och 

svart). De ombads därefter att utan tidsbegränsning göra en PPAT-teckning. 

Artikel 5: Choi & Goo (2012) utgick från en privat institution som erbjöd rådgivning, lek- och 

beteendeterapi samt bildterapi för barn. Sammanlagt ingick tolv mödrar som hade barn i åldern två 

till tolv år i studien. Kvinnorna hade varierande åldrar, bakgrund och situation rörande arbete och 

studier, de sex som samtyckte till att få bildterapi i grupp fick delta i försöksgruppen och de 

resterande sex som avböjde i en kontrollgrupp. Deltagarnas omvårdnadsbeteende mättes med 

självskattningsformulär; Parental Acceptance-Rejection Questionnaire – PARQ (Kim & Hwang, 1998, 

modifierad version av Rohner, 1986). PARQ består av två skalor, acceptans och avvisande där skalan 

för acceptans inkluderar värme och ömhet medan skalan för avvisande innehåller 

aggression/fientlighet, försummelse/likgiltighet och odifferentierad avvisande. PARQ genomfördes 

innan bildterapin i grupp, strax efter och ytterligare en månad senare och poängen jämfördes mellan 

försöks- och kontrollgrupp.  

Bildterapiprogrammet bestod av 16 sessioner med tvåtimmars pass två gånger i veckan och delades 

in i tre faser som bestod av introduktionsfas, arbetsfas och avslutningsfas. Innehållet i 

introduktionsfasen handlade om orientering och individuell introduktion, i arbetsfasen ingick närhet, 

kroppshantering, spegling och lek. I avslutningsfasen gavs utrymme för ömsesidigt stöd. De olika 

sessionerna omfattade i tur och ordning olika teman; självintroduktion – stjärnor, livspanorama, 

första minne, min mamma, när jag var mycket arg, min mask, att leka med barn samt en mikrofon 

gjord av lera. Konstnärliga tekniker som användes var teckning, målning, collage och att skulptera i 

lera.  

Artikel 6: Studien av Corem, Snir & Regev (2015) ingick i en bildterapiutbildning vid universitetet i 

Haifa där 51 kvinnliga studenter (23- 47 år) frivilligt spelade rollen av klient i en simulerad bildterapi. 

Av dessa deltagare hade 47 % yrkesmässiga erfarenheter av att utöva olika former av terapi och 62 % 

hade relativt stor erfarenhet av konstnärligt utövande. Klienterna fick självständigt välja vad de ville 

skapa och vilket material de ville använda bland olja, pastell, gouache, pennor, lera, tidskrifter, 

papper och kartong. Det var sammanlagt 8 simuleringssessioner under en tvåårsperiod och i 

anslutning till dessa fyllde kvinnorna mot slutet av terapin i självskattningsformulär; Art-Based 

Intervention Questionnaire – ABI (Snir & Regev, 2013) för att utvärdera klientens inställning till olika 

konstnärliga material och insatser och även till utvärdering av klientens, terapeutens och den 

terapeutiska relationens egenskaper. Klienterna skulle även fylla i ett självskattningsformulär 

angående deras känslor gentemot terapeuten för att fastställa deras anknytningsmönster i 

förhållande till terapeuten med Attachment to Therapist Scale – CATS (Mallinckrodt, Gantt & Coble, 

1995). Formuläret består av tre delskalor som utgör de olika anknytningsmönstren; trygg- 

undvikande- och ambivalent anknytning.  

Artikel 7: Deltagarna i Snir & Wisemans (2010) undersökning består av 60 heterosexuella par (i 

åldern 19-36 år) som rekryterades via annonsering. Längden på de olika parrelationerna varierade 
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mellan tio månader och tolv år. Inga förkunskaper i konstnärligt skapande krävdes och sessionerna 

genomfördes i de olika parens hem. Alla deltagare utrustades med 24 oljepastellkritor och vitt A4-

papper och fick i uppgift att teckna en bild på fri hand med valfritt motiv för att komma igång och 

därefter tilldelades varje par en gemensam teckningsuppgift som var begränsad till fem minuter och 

där de ombads att teckna under tystnad. Efter den gemensamma teckningen så fick de enskilt fylla i 

frågeformulär; Session Evaluation Questionnaire – SEQ (Stiles, Reynolds, Hardy, Rees, Barkham & 

Shapiro, 1994) för att uppge upplevelse av uppgiftens innehåll och sina egna sinnestillstånd när de 

utförde uppgiften. Dessutom bedömdes deltagarnas anknytningsegenskaper med hjälp av 

Experiences in Close Relationships Scale – ECRS (Brennan et al., 1998) som också är ett 

självskattningsformulär med klassificering i fyra anknytningsgrupperingar, nämligen trygg (låg grad av 

ångest och låg grad av undvikande), upptagen (hög grad av ångest och låg grad av undvikande), 

avfärdande (låg grad av ångest och hög grad av undvikande) samt rädd (hög grad av ångest och hög 

grad av undvikande).  

Artikel 8: I Goldners (2014) studie så bestod deltagarna av 81 normativa Israeliska skolbarn (48 

flickor och 33 pojkar) i åldern åtta till tolv år. Utbildade forskarassistenter genomförde studien med 

föräldrars och barns samtycke i barnens hemmiljö. Barnen utrustades med vitt pappersark och åtta 

färgtuschpennor. Bedömningar av BND, familjeteckning kombinerades med självskattningsformulär 

som utvärderades med Attachment Security Scale (Kerns, Kelpac & Cole, 1996) för bedömning av 

anknytningen i mor-barnrelationerna. BND-teckningarna kodades baserat på närvaro eller frånvaro 

av olika indikatorer som exempelvis innehåll i fågelboet, ägg, fågelungar samt vuxna fåglar, 

omvårdnadsbeteende i form av utfodring och skydd. Dessutom utvärderades den övergripande 

känslan av teckningen i förhållande till fyra skalor; vitalitet, allmän patologi, bisarrhet och optimism. 

Trygg anknytning bedömdes höra samman med höga nivåer av vitalitet och optimism och låga nivåer 

av allmän patologi och bisarrhet och tvärtom vid otrygg anknytning.  

Familjeteckningarna kodades med anknytningsklassificeringar (Kaplan & Main, 1986) som bland 

annat innehåller storlek på de tecknade figurerna, naturlig närhet bland familjemedlemmar, saknade 

kroppsdelar och/eller föräldrafigurer. Teckningarna kodades även med en skala mellan låg till hög 

nivå av olika upplevda tillstånd som visar sig i bilderna: vitalitet (känslomässig investering, kreativitet 

och detaljer), stolthet (lycka och samhörighet i familjen), sårbarhet (storlek på och placering av 

kroppsdelar), isolering (känslomässig distans och ensamhet), brist på närhet mellan mor och barn) 

och så vidare. Teckningarna klassificerades i de fyra anknytningsmönstren; trygg anknytning, otrygg 

ambivalent och undvikande anknytning samt otrygg desorganiserad anknytning. 

 

Effekter/resultat 
 

Analysen visar att bildterapi kan användas på varierande sätt i förhållande till anknytningsteori och 

att de olika metoderna är verkningsfulla inom sitt specifika sammanhang. Dels diagnostiskt med 

metoder som Bird´s Nest Drawing – BND (Kaiser, 1996; Goldner & Golan, 2016; Sheller, 2007; 

Goldner, 2014) och Bird´s Nest Sculpture – BNS (Sheller, 2007), Person Picking an Apple from a Tree – 

PPAT (Bat Or, Ishai & Levi, 2015), gemensam teckningsuppgift (Snir & Wiseman, 2010) samt 

familjeteckning (Goldner, 2014). Dels behandlande med bildterapi i grupp (Choi & Goo, 2012) och 

simulerad bildterapi (Corem, Snir & Regev, 2015). Gemensamt för samtliga metoder är att de 

åskådliggör anknytning och anknytningsmönster hos deltagarna på olika sätt och visar på kopplingen 

mellan individens egen anknytning och kvaliteten på relationen till andra viktiga personer i 

omgivningen. Det vill säga att trygg anknytning hos individen har samband med trygga och stabila 
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relationer medan otrygg anknytning har samband med otrygga och mindre stabila relationer. Flera av 

studierna pekar på sambandet mellan egen anknytning och relation till terapeut. Hos Kaiser (1996) är 

anknytningen tänkt som inramning för terapi där terapeut och klient tillsammans kan utforska 

eventuella tidiga otrygga anknytningserfarenheter och i slutänden omarbeta dessa. Bat Or, Ishai & 

Levi (2015) menar att PPAT i likhet med den bildterapeutiska relationen innebär ett sammanhang av 

objektrelationer och allians mellan tre objekt, nämligen personen, trädet och äpplet medan 

bildterapi omfattar terapeut, klient och bild. Trygg anknytning hör ihop med progressiva processer 

medan den otrygga anknytningen tenderar att skapa defensiva processer i både PPAT och terapi, 

vilket i korthet innebär en mer aktiv person i PPAT och i terapi vid trygg anknytning jämfört med en 

mindre aktiv person i PPAT och terapi. Dessutom får personen med trygg anknytning en starkare 

allians med äppelträdet i PPAT och med terapeuten i terapi medan den otrygga anknytningen leder 

till en svagare allians i PPAT och i terapi (Bat Or, Ishai & Levi (2015). Corem, Snir & Regev, 2015 

kopplar ihop egen anknytning och relation till terapeut, terapi och även relation till bildterapeutiskt 

material (Corem, Snir & Regev, 2015) där trygg anknytning generar mera positiva upplevelser till 

skillnad från otrygg anknytning som leder till en mera negativ prägling.  

Andra studier visar på samband mellan egen anknytning, föräldrarepresentationer och eget 

föräldraskap (Goldner & Golan, 2016) och även egen anknytning och relation till den egna partnern 

(Snir & Wisemnan, 2010). Sheller, 2007; Choi & Goo (2012) samt Goldner, 2014 riktar sig mot 

föräldrar-barnrelationer och barns anknytning. Gemensamt för dessa studier är de olika svårigheter 

som uppstår i relationer till de närstående vid otrygg anknytning jämfört med trygg anknytning där 

relationerna är mera okomplicerade och harmoniska. 

I fyra studier av totalt åtta används BND och gemensamt för dessa är att stabila fågelbon som har 

stöd från omgivningen kontra bräckliga fågelbon som saknar stöd, färgfattigdom kontra färgrikedom, 

närvaro kontra frånvaro av fågelungar och fågelföräldrar i boet utgör indikatorer på en trygg 

respektive otrygg anknytning. Undantag är dock otrygg desorganiserad anknytning då det 

förekommer fåglar på bilderna, men de är avbildade på ett underligt och avvikande sätt. Ett 

återkommande tema för trygg anknytning är att BND ger intryck av omhändertagande och trygghet 

medan BND och BNS med otrygg anknytning kännetecknas av utsatthet, övergivenhet och otrygghet 

(Kaiser, 1996; Goldner & Golan, 2016; Sheller, 2007; Goldner, 2014). 

Resultatet visar också att trygg och otrygg anknytning är representerade i de olika undersökningar 

som gjorts med undantag av Sheller (2007) som inte innehåller trygg anknytning och Choi & Goo 

(2012) som beskriver relationen och anknytningen mera övergripande utan att göra några 

anknytningsklassificeringar. Snir & Wiseman (2010) använder sig av en något annorlunda 

anknytningsgruppering med vissa andra termer, klassificeringen otrygg ambivalent anknytning 

förekommer inte utan i stället använder de sig av begreppet upptagen anknytning. Det förekommer 

även en viss variation då det gäller anknytningsmönstren i de olika studierna. Trygg anknytning samt 

otrygg ambivalent och otrygg undvikande anknytning förekommer i nästan samtliga artiklar medan 

Goldner, 2014; Goldner & Golan (2016) och Sheller (2007) även inkluderar otrygg desorganiserad 

anknytning till skillnad från de övriga. 

 

Artikel 1: Resultatet av Kaisers (1996) studie med 41 unga kvinnor tyder på att BND har ett 

potentiellt värde som ett kliniskt instrument som är användbart i bildterapeutiskt bedömningsarbete. 

BND har även betydelse för bildterapeuter då det gäller att utveckla åtgärdsstrategier som syftar till 

att hjälpa klienter att reparera och rekonstruera en otrygg anknytning. Hos Kaiser (1996) bedöms en 

otrygg anknytning ha samband med ett bo utan botten och/eller ett bo som ger intryck av att vara 
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bristfälligt så att innehållet riskerar att falla ut. Motsatta förhållanden med stabila bon och en 

stödjande miljö som är avbildade med flera färger uppfattas som tecken på trygg anknytning. Ett 

tomt bo utan omgivande och stödjande miljö och där begränsad färg har använts kan vara en 

omedveten representation av subjektiva upplevelser tidigare i livet med anknytningspersoner och 

även avslöja en brist på viktiga emotionella relationer i nuet. Frånvaro av föräldrafåglar som kan 

värma och skydda äggen så att de kläcks kan påvisa intrapsykiska erfarenheter från uppväxten med 

känslomässigt distanserade eller oengagerade vårdnadshavare. Deltagarna i studien med trygg 

anknytning tecknade fågelungar eller fågelföräldrar i boet medan de deltagare som tecknade enbart 

ägg bedömdes ha en otrygg anknytning.  

Artikel 2: Goldner & Golan (2016) kopplade samman vitalitet med känslomässiga investeringar och 

kreativitet i teckningen, till exempel färgrikedom, dekorering och detaljer. Patologi definierades som 

ett allmänt intryck av negativitet och känsla av tomhet, ensamhet och oskyddade bon som var ihåliga 

och/eller lutade. Det fanns en brist på stabilitet och hot mot fåglar. Bisarrhet handlade om 

irrelevanta och irrationella inslag i teckningarna, bristande logik och konstiga former. Optimism 

slutligen manifesterades i ett övergripande intryck av teckningen där hög optimism kopplades 

samman med en känsla av fullkomlighet, stabilitet och närvaro av beskydd medan låg optimism 

indikerades av ensamhet, tomhet, förvrängd storlek på bon och fåglar, hot mot fåglar och oskyddade 

bon. Studien visar skillnader i föräldrarepresentationer mellan mödrar med trygg anknytning och 

mödrar med otrygg/undvikande anknytning utifrån deras BND teckningar. Höga nivåer av vitalitet 

och optimism bedömdes tyda på en trygg anknytning och höga nivåer av bisarrhet och patologi 

bedömdes indikera på en otrygg anknytning. Teckningar som tyder på en trygg anknytning präglas av 

vitalitet och ger ett positivt, lugnt och välkomnande intryck och innehåller stabila bon samt en eller 

flera fåglar. Bilden är organiserad och ger intryck av tillräcklig omvårdnad (omhändertagande, 

utfodring).  

Teckningar som tyder på otrygg undvikande anknytning ger ett helhetsintryck av isolering, tomhet, 

hårdhet och avsaknad av samhörighet. Boet kan vara tomt eller innehålla ägg, men det finns 

vanligtvis inga fåglar. Det har använts få färger alternativt ingen färg alls i teckningarna. Teckningar 

som tyder på en otrygg ambivalent anknytning ger ett helhetsintryck av sårbarhet. Dessa fågelbon är 

oskyddade och utsatta för omgivningen och har otillräcklig omvårdnad. Boet och dess innehåll är 

ovanligt stort eller ovanligt litet och ger intryck av bräcklighet. Slutligen så har de teckningar som 

tyder på otrygg desorganiserad anknytning bisarra former av bon och fåglar med irrationella inslag 

och ger ett totalt irrationellt, bisarrt, störande och oorganiserat intryck. Till skillnad från de andra 

otrygga anknytningsmönstren (ambivalent och undvikande) där det saknas fåglar med i bilden 

förekommer det här fåglar, men de har underliga och avvikande former.  

Goldner & Golan (2016) upptäckte överensstämmelser mellan de 80 mödrarnas BND och 

självskattningar angående mödrarnas eget föräldraskap och deras föräldrarepresentationer. Studien 

visar därmed att BND kan utgöra ett effektivt verktyg för att förutsäga vilken omvårdnad en förälder 

kommer att ge sitt barn utifrån sina egna föräldrarepresentationer, därför att en förälders förmåga 

att erbjuda ett lämpligt föräldraskap påverkas av den egna anknytningen. Föräldrarna överför sina 

mentala omvårdnadsrepresentationer till sina egna barn och detta innebär att mödrar som har 

positiva föräldrarepresentationer kan kommunicera med sitt barn på ett effektivt och flexibelt sätt 

och uppleva kompetens i sitt föräldraskap. Mödrar med negativa föräldrarepresentationer kan i 

stället få svårigheter och uppleva sig själv som misslyckade i sin mammaroll.  

Artikel 3: Även Sheller (2007) är positiv till BND som metod, då hon säger att både BND och BNS 

utgör värdefulla bildterapeutiska verktyg då det gäller att förstå anknytningsmönster hos barn och 

deras uppfattning om sina egna anknytningsrelationer. I de fyra barnens berättelser gick det att 
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urskilja olika teman som handlade om fara, brist på beskydd, sårbarhet och övergivenhet. Dessa 

teman som alla indikerade en otrygg anknytning jämfördes med barnens skapelser som även de 

bedömdes avspegla en otrygg anknytning, till exempel förekom instabila fågelbon där innehållet 

riskerade att falla ut. Utifrån barnens skapelser kunde sedan de olika anknytningsmönstren urskiljas; 

otrygg ambivalent och undvikande anknytning samt desorganiserad anknytning. 

Artikel 4: Då det gäller Bat Or; Ishai & Levis studie av 215 deltagare med vuxna män och kvinnor så 

tyder resultatet på att de deltagare som har bedömts ha en trygg anknytning visar tecken på 

sammanhållet innehåll och god kontakt mellan person och träd i PPAT. Deltagare med trygg 

anknytning hade avbildat en stor mängd äpplen som var placerade i närheten av personen som då 

kunde nå ett äpple utan svårigheter. Det finns starka relationer mellan person och träd som 

höjdförhållande, grenarnas placering, stammens lutning och på vilket sätt äpplena är fördelade i 

trädet (till exempel en lång person i förhållande till ett mindre träd, eller en stege som placerats vid 

ett kraftigt och starkt träd, grenar som befinner sig i jämnhöjd eller en stam som lutar mot 

personen). Deltagare med otrygg undvikande anknytning visar däremot ett mindre sammanhållet 

innehåll och bristfällig kontakt mellan person och träd i PPAT. Deras personer var mindre aktiva i att 

plocka äpplena, de avbildade högre, bräckligare träd som lutade ifrån personen och där ett lägre 

antal äpplen fanns utom räckhåll för personen. Inga samband hittades dock mellan individuella 

prestationsegenskaper och PPAT (Bat Or, Ishai & Levi, 2015). 

Artikel 5: Choi & Goo (2012) visar att bildterapi i grupp var verksamt för de sex mödrarna som ingick i 

försöksgruppen (parallellt med en kontrollgrupp av sex mödrar) i och med att den kunde utgöra en 

modell i föräldraskap som erbjöds i en trygg miljö, där de fick möjlighet att uttrycka negativa känslor i 

sina bilder. De fick en bättre förståelse för sina barn i samband med att de interagerade med andra 

mödrar och gav varandra ömsesidigt stöd. Mödrarna kunde dela sina livshistoria och livssituation 

med andra som hade liknande erfarenheter och reflektera över sin egen barndom både på ett 

medvetet och omedvetet plan. Mödrarna kunde sedan tillämpa denna modell på sina egna barn. När 

resultaten från självskattningsformulären angående mödrarnas omvårdnadsbeteende jämfördes 

mellan försöks- och kontrollgrupp noterades ingen väsentlig skillnad på acceptansskalan (värme och 

ömhet). Försöksgruppen uppvisade däremot en signifikant minskning på avvisandeskalan 

(aggression, fientlighet, försummelse, likgiltighet) från inledande till avslutande test jämfört med 

kontrollgruppen. Studien tyder därmed på att programmet kan vara användbart för föräldrar som 

upplever stress i sin föräldraroll och därigenom förhindra utvecklingen av otrygg anknytning hos 

deras barn. 

Artikel 6: De 50 kvinnliga studenterna i Corem, Snir och Regevs (2015) studie klassificerades i olika 

anknytningsmönster varav 54 % bedömdes ha trygg anknytning, 25 % undvikande anknytning och 21 

% ambivalent anknytning i förhållande till terapeuten. Corem, Snir och Regev (2015) visar att det 

finns samband mellan en trygg anknytning till terapeuten och positiv inställning till det konstnärliga 

materialet och produkten, klienten upplever trivsel, lekfullhet och kompetens och att terapin är 

meningsfull. Den positiva upplevelsen stegras i takt med att graden av trygg anknytning blir starkare. 

Klienter med undvikande anknytning där den terapeutiska relationen upplevs som hotfull, upplever 

parallellt med detta mindre trivsel, lekfullhet, kompentens och meningsfullhet och även en mera 

negativ inställning till materialet. Däremot finns ingen koppling mellan klienter med ambivalent 

anknytning och upplevelser av material.  

Artikel 7: Snir & Wiseman (2010) visar 60 heterosexuella par vars anknytningsegenskaper 

klassificerade varje enskilt par i olika anknytningsstilar. En anknytningsstil där båda parterna 

bedömdes ha en trygg anknytning, en annan där kvinnan bedömdes som trygg och mannen otrygg, 

en ytterligare där kvinnan bedömdes som otrygg och mannen trygg samt slutligen en anknytningsstil 
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där båda bedömdes ha en otrygg anknytning. Kvinnorna i studien tog den gemensamma 

teckningsuppgiften på större allvar än vad männen gjorde. Kvinnorna hade även högre poäng på 

ångestskalan medan männen hade högre poäng på undvikandeskalan i sina självskattningar. 

Deltagarna med trygg anknytning hade i högre grad upplevelser av positiva känslor för 

teckningsuppgiften än deltagarna med otrygg undvikande anknytning och bedömdes ha en bättre 

förmåga att stödja sin partner i uppgiften vilket ledde till en bättre interaktion.  

När deltagarna (övervägande män) bedömde ha en otrygg undvikande anknytning alternativt en 

otrygg upptagen anknytning (övervägande kvinnor) så uppstod en bristande interaktion där den 

undvikande partnern deaktiverade, det vill säga stängde av anknytningssystemet och blev otillgänglig 

varmed den andre partnern då svarade med att bli ännu mera upptagen och beroende av relationen 

och förstärkte därmed sitt anknytningsbeteende. Ett exempel på detta i studien är mannen som 

tecknade ett hav och kvinnan ett hus. Mannen tecknade därefter en kaj mellan havet och huset vilket 

kvinnan tolkade som ett försök att förena havet med huset, medan det för mannen bara handlade 

om en kaj utan någon innebörd. Studien visade att ju mera angelägna kvinnorna var inför den 

gemensamma teckningsuppgiften desto mindre positiva blev männen och tvärtom.  

Artikel 8: Vid jämförelser av klassificeringar av anknytning och anknytningsmönster i BND, 

familjeteckning och självskattningsformulär/Attachment Security Scale (Kern et al 1996) så visar 

resultatet att baserat på BND hade 34 % av barnen trygg anknytning och 66 % otrygg anknytning. 

Utifrån familjeteckning hade 38 % trygg anknytning, 10 % otrygg undvikande anknytning, 37 % otrygg 

ambivalent anknytning samt 15 % otrygg desorganiserad anknytning. Bedömning via självskattning 

resulterade i 75 % med trygg anknytning och 25 % med otrygg. Resultatet för BND och 

familjeteckning visar även att flickor hade högre poäng i den positiva skalan vilket korrelerar med 

trygg anknytning medan pojkar hade högre poäng på den negativa skalan och därmed indikerar en 

otrygg anknytning.  

Barn som bedömdes ha en trygg anknytning gjorde realistiska familjeteckningar med fullständiga, 

jordade, centrerade och individualiserade figurer, det finns en närhet mellan familjemedlemmarna 

och ett intryck av lycka i bilderna. De barn som klassificerades med otrygg undvikande anknytning har 

försökt förmedla lycka där lyckan hör ihop med osårbarhet, det är brist på liv och rörelse i bilderna 

och det saknas individuation. Bilder som har skapats av barn som bedömts ha en otrygg ambivalent 

anknytning gestaltar figurer som är oproportionerligt små eller stora och har överdrivna kroppsdelar 

och ansiktsdrag. Slutligen så gör barn med otrygg desorganiserad anknytning ofta bilder med hotfulla 

teman, oavslutade figurer och ibland överdriven och irrationell ”gullighet”. 

I BND hade barns bilder som klassificerades med trygg anknytning hög optimism vilket omfattar 

känsla av stabilitet, skydd, ett adekvat omvårdnadsbeteende, färgrikedom och rimliga proportioner.  

Bilder av de barn som bedömts ha en otrygg anknytning förmedlade en låg optimism och en känsla 

av ensamhet, tomhet, oskyddade bon som är ihåliga, lutar eller faller sönder, hotfullhet mot fåglar 

etcetera. En annan skillnad i framställningen var att barn med trygg anknytning hade en tendens att 

teckna en fågelunge och barn med otrygg anknytning en liten fågel.  

 

Begränsningar i studien och/eller den bildterapeutiska metoden 
 

Här visar resultatet i de olika studierna att de olika metoderna (både bedömnings- och 

behandlingsmetoder) är verkningsfulla i sitt specifika sammanhang, men den övervägande andelen 

av artiklarna är överens om att det behövs kompletterande undersökningar för att öka giltigheten 
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(Kaiser, 1996; Goldner & Golan, 2016; Sheller, 2007; Bat Or, Ishai & Levi, 2015; Snir & Wiseman, 

2010;). Några av artiklarna tar upp kulturella aspekter som begränsningar för resultatet (Goldner & 

Golan, 2016; Choi & Goo, 2012; Goldner, 2014). Andra aspekter som lyfts fram som begränsningar är 

simulerad bildterapi i förhållande till en autentisk bildterapi (Corem, Snir & Regev, 2015), interaktion 

i parförhållanden i relation till förhållandets längd (Snir & Wiseman, 2010) samt uppföljningar i 

relation till tidsintervallens omfattning, det vill säga hur lång tid efter avslutad behandling som 

uppföljningarna äger rum (Choi & Goo, 2012). 

 

Artikel 1: Kaiser (1996) påtalar vikten av att i framtida forskning upprepa studien med skolbarn, 

ungdomar och vuxna män för att avgöra om ålder eller kön kan påverka utfallet av BND. Dessutom 

behövs mer forskning inom området innan resultatet av denna studie kan generaliseras.  

Artikel 2: Goldner & Golan (2016) säger att studien är genomförd på ett icke-kliniskt urval och att 

resultatet kan bli annorlunda med kliniska populationer. Studien är genomförd i Israel där nära 

familjeband och familjens värderingar har stor betydelse vilket också kan påverka resultatet. 

Dessutom så kan även andra faktorer som mödrarnas personlighet, upplevelsen av förlossningen 

samt barnets temperament skulle kunna ha betydelse för att forma de egna 

föräldrarepresentationerna.   

Artikel 3: Sheller (2007) menar att studiens resultat inte är möjlig att generalisera till en större 

befolkning på grund av det låga deltagarantalet (4 individer).  

Artikel 4: Bat Or; Ishai & Levi (2015) säger att det är komplicerat vad gäller tillförlitlighet då det gäller 

kombinationer av teckningar och självskattningsformulär eftersom alla metoder, både verbala och 

icke-verbala kommunicerar på olika nivåer. 

Artikel 5: Choi & Goo (2012) tar också upp kulturella aspekter och efterfrågar tillgänglighet i 

föräldrautbildningar i och med att antalet familjer med ett eller inget barn ökar i Korea på grund av 

den ekonomiska och känslomässiga börda som det innebär att ha barn. De menar att det behövs 

göras fler studier med flera olika grupper av deltagare och det är även viktigt att det görs 

utvärderingar med längre intervall, upp till ett år eller mera för att undersöka om effekterna av 

bildterapin kvarstår. För att göra bildterapi mera effektivt så behövs dessutom kvalitativ forskning 

om vilka moment i den bildterapeutiska processen som påverkar mödrars omvårdnadsbeteende.  

Artikel 6: Den viktigaste begränsningen i Corem, Snir & Regevs (2015) studie är att den är utförd på 

en grupp kvinnliga bildterapeutstuderande i en simulerad bildterapiprocess. Enligt forskarna bör 

därför liknande forskning upprepas med ett autentiskt genomförande och innehålla terapier som 

bedrivs i en autentisk miljö.  

Artikel 7: Då det gäller begränsningar i Snir & Wisemans (2010) studie så var gruppen där båda parter 

hade otrygga anknytningsegenskaper relativt liten, en tänkbar förklaring till detta kan vara att 

individer med otrygg undvikande anknytning inte är intresserade av att delta under dessa 

omständigheter som studien medför. Att studien uteslutande omfattar icke-kliniska deltagare kan 

också utgöra en begränsning enligt forskarna och lämpligt vore därför att utföra en liknande studie 

inom en klinisk miljö. Utifrån Snir & Wiseman (2010) så är det även möjligt att interaktionen mellan 

par i förhållanden skiljer sig åt i olika skeden av relationen och att dynamiken mellan närhet kontra 

individualitet kan se olika ut beroende på förhållandets varaktighet.  

Artikel 8: En begränsning kan enligt (Goldner, 2014) utgöras av att det är en normativ och icke-klinisk 

grupp av skolbarn som ingår i studien och att en klinisk grupp av barn skulle kunna medföra större 
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och mera tydliga effektstorlekar. Det finns även andra faktorer som kan påverka utfallet, exempelvis 

barns temperament, kognitiva förmågor och allmänna funktioner, vilket framtida forskning bör 

beakta. Även kulturella aspekter anges som eventuella begränsningar. Att Israels kultur präglas av 

nära familjeband och familjära värderingar kan tillsammans med den höga andel av barn som 

klassificerats med otrygg ambivalent anknytning påverka resultatet och därmed avvika från liknande 

studier från andra kulturer. 
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DISKUSSION 
 

 

Resultatdiskussion 
 

Ett övergripande resultat av denna forskningsöversikt visar anknytningens betydelse för nära 

relationer då samtliga studier belyser sambandet mellan en individs egen anknytning och relationer 

till andra människor på olika nivåer. I de olika artiklarna beskrivs samband mellan anknytning och 

relationer mellan föräldrar och barn (Sheller, 2007; Choi & Goo, 2012; Goldner, 2014), anknytning 

och relation mellan klient och terapeut och till terapeutiska processer (Kaiser, 1996; Bat Or, Ishai & 

Levi, 2015; Corem, Snir & Regev, 2015), anknytning och relation till partner (Snir & Wiseman, 2012) 

samt anknytning och föräldraskap (Goldner & Golan, 2016.) Annan forskning som också visar på 

anknytningens betydelse för relationer menar att anknytningen utgör en mall för relationsmönster 

under hela livstiden (Levy & Orlans, 1998) och att föräldrars omvårdnad utgör ett komplement till 

barnens anknytningssystem och delvis är beroende av förälderns egen anknytning (George & 

Solomon, 2008).  

Då det gäller specifikt anknytning kopplat till bildterapi och hur det bildterapeutiska arbetet beskrivs 

utifrån detta område så visar resultatet att ett antal bildterapeutiska bedömningsmetoder, närmare 

bestämt fem stycken utgör möjliga bildterapeutiska redskap för att diagnosticera anknytning och 

anknytningsmönster hos både barn och vuxna utifrån olika perspektiv. Den bedömningsmetod som 

är mest frekvent använd är Bird´s Nest Drawing - BND och till viss del Bird´s Nest Sculpure – BNS 

(Kaiser, 1996; Goldner & Golan, 2016; Sheller, 2007, Goldner, 2014). Lämpligheten i att använda BND 

som bildterapeutisk bedömningsmetod styrks av även andra studier (Francis, Kaiser & Deaver, 2003; 

Weinfield, Sroufe, Egeland & Carlson, 2008). Det finns en samstämmighet i de olika studierna om 

BND och indikationer på trygg respektive otrygg anknytning i bilderna. Ett undantag är att det skiljer 

sig något i frånvaro alternativt närvaro av fåglar och på vilket sätt fåglarna är avbildade (Goldner & 

Golan, 2016; Goldner, 2014). Det förekommer även en viss skillnad mellan flickors och pojkars 

teckningar där flickor har högre poäng i den positiva skalan i BND (och familjeteckning) och därmed 

högre poäng för trygg anknytning jämfört med pojkar som har högre poäng i den negativa 

skalan/otrygg anknytning (Goldner, 2014). Skillnaden förklaras med att flickor har en större mognad 

än pojkar och därmed förmåga att teckna på ett detaljerat och organiserat sätt jämfört med pojkar 

som gör mera fantasifulla teckningar (Lijima, Arisaka, Minamoto & Arai, 2001; Milne & Greenway, 

1999; Richards & Ross, 1967; Turgeon, 2008).  

En annan förekommande bildterapeutisk metod för att bedöma anknytning och anknytningsmönster 

är den så kallade familjeteckningen (Kaplan & Main, 1986; Goldner, 2014). Denna metod har till stor 

del använts inom bland annat familjeterapin för att diagnosticera anknytning hos barn. Både 

familjeteckning och BND möjliggör ett för barn naturligt sätt att uttrycka känslor och tankar och lyfter 

fram både medvetet och omedvetet innehåll (Fury, Carlson & Srouf, 1997). Kaiser menar att BND 

innebär en mera känslomässigt distanserad och därför mindre hotfull metod än familjeteckning och 

med BND som grund kan sedan ytterligare bildterapeutiska interventioner användas för att hjälpa 

klienten att utforska, förstå och i slutänden omarbeta otrygga anknytningsmönster (Kaiser, 1996). 

Detta resonemang stöds av forskning som tyder på att bedömning av anknytningsmönster kan belysa 

på vilket sätt den terapeutiska relationen kan komma att utvecklas och på vilket sätt terapeuten kan 

upprätta en trygg relation (Byng-Hall, 2001; Slade, 1999).   



21 
 

Andra bedömningsmetoder utöver BND som enligt resultatet kan relateras till förhållandet mellan 

terapeut och klient och till terapeutiska processer inkluderar Person Picking an Apple from at Tree – 

PPAT (Bat Or, Ishai & Levi, 2015) vilket yttrar sig bland annat i att trygg anknytning har samband med 

progressiva processer och otrygg anknytning med defensiva processer i PPAT och terapi (Bat Or; Ishai 

& Levi (2015). Det finns även andra studier som visar att klienter med trygg anknytning har starkare 

allians med sina terapeuter och är mera aktivt engagerade i terapin (Sandell, 2008; Meunier, 

Lavadiére & Gamache, 2010). Omvända förhållandet är att klienter med otrygg anknytning får 

svagare allians med sin terapeut och är mindre aktivt engagerade i terapin (Sandell, 2008; Eames & 

Roth, 2000). Ytterligare studier visar samband mellan trygg anknytning och ett starkt behov av 

prestationer visavi en svag rädsla för att misslyckas i motsats till otrygg anknytning som har samband 

med ett svagt behov av prestationer och en stark rädsla för misslyckande (Elliot & Reis, 2003). Även 

annan forskning visar värdet av PPAT då metoden medför meningsfulla kopplingar till mentala 

tillstånd, känslolägen och subjektiva upplevelser (Rollins, 2005). 

Resultatet visar som tidigare nämnts att anknytningen har betydelse även då det gäller för par i 

förhållanden och deras förmåga att utgöra en trygg bas för varandra (Snir & Wiseman, 2010) vilket 

stöds av annan forskning (Mikulincer & Shaver, 2007). Gemensam teckningsuppgift som 

bedömningsmetod har med framgång använts inom andra områden, till exempel klient och terapeut 

i enskild terapi, med personer i parterapi och med barn och föräldrar i familjeterapi (Sharabany; 

Molad & Herz-Lazarowitz, 1994). I likhet med tidigare studier där trygg anknytning har samband med 

mer positiva relationer till partners och bättre relationsresultat (Hazan & Shaver, 1987) så hade 

deltagare med trygg anknytning i högre grad upplevelser av positiva känslor för teckningsuppgiften 

än deltagare med otrygg undvikande anknytning. Dessutom hade kvinnorna ett mera seriöst 

engagemang i teckningsuppgiften än sina män och ju mera angelägna de var desto mindre positiva 

blev männen och vice versa (Snir & Wiseman, 2010). Det finns andra studier som tyder på att kvinnor 

vanligtvis är mera oroliga för sina kärleksrelationer än män (Reis, 1998). 

Endast två bildterapeutiska behandlingsmetoder finns med i urvalet av artiklar varav den första 

utgörs av en beskrivning av en simulerad bildterapi vilken också går att relatera till klient och 

terapeutrelationen och terapeutiska processer (Corem, Snir & Regev, 2015). Resultatet visar att 

klienter med en trygg anknytning i den fiktiva terapisituationen har bättre förutsättningar att 

tillgodogöra sig bildterapi och genomgå en positiv utveckling då de upplever terapeuten som 

uppmärksam och känslomässigt tillgänglig och är även positiva till att använda bildterapeutiskt 

material (Corem, Snir & Regev, 2015). Detta bekräftas av andra undersökningar som tyder på att den 

terapeutiska relationen är en anknytningsrelation där terapeuten motsvarar den trygge föräldern och 

där klienten får en fristad i det terapeutiska rummet och kan utforska sig själv och sin inre värld 

(Sandell, 2008; Bowlby, 1994; Mallinckrodt & Coble, 1995; Mallinckrodt, Porter, Kivlighan, 2005; 

Mallinckrodt, 2010). Klienter med otrygg/undvikande anknytning riskerar däremot enligt Corem, Snir 

& Regev (2015) att uppfatta terapeuten som avståndstagande och den terapeutiska relationen som 

hotfull och visar negativitet till att använda bildterapeutiskt material. Klienter med otrygg/ambivalent 

anknytning blir gärna beroende av terapeuten och önskar uppnå en symbiotisk relation. Här finns 

ingen koppling till upplevelsen av bildterapeutiskt material (Corem, Snir & Regev, 2015). Annan 

forskning visar också att klienter med ambivalent anknytning har en tendens att uppfatta terapeuten 

som stark och klok och utveckla ett beroendeförhållande till denne. Dessa klienter har en stor rädsla 

för att bli övergivna och upplever ångest och otrygghet i den terapeutiska relationen. Klienter med 

undvikande anknytning däremot försöker att undvika att komma nära terapeuten och värnar om sitt 

oberoende. De tvivlar på terapeutens kompetens och har motstånd mot att använda terapin som en 

fristad och terapeuten som en trygg bas (Mallinckrodt & Coble, 1995; Mallinckrodt et al., 2005; 

Mallinckrodt, 2010).  
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Den andra förekommande behandlingsmetoden är bildterapi i grupp där Choi & Goo (2012) i sin 

studie ger uppslag till bildterapeutiska teman som kan användas i bildterapigrupper för att stärka 

relation mellan föräldrar och barn med tonvikt på anknytning. Andra studier lyfter också fram 

bildgruppens positiva aspekter och tyder på att bildterapi i grupp är ett effektivt verktyg för att skapa 

förutsättningar för en miljö där klienter delar sina tankar och känslor genom bilder. De får därmed 

möjligheter att lära av och imitera varandra, vilket underlättar processen i att skapa en egen identitet 

(Choi & Jeon, 1996). Bildterapi i en grupp av familjemedlemmar främjar dessutom kommunikationen 

mellan föräldrar och barn och kan ha en konfliktbehandlande funktion (Prolux, 2012).  

De bildterapeutiska bedömnings- och behandlingsmetoderna kombineras med olika 

självskattningsformulär för att bedöma anknytning och anknytningsegenskaper hos deltagarna (både 

barn och vuxna) förutom hos Sheller (2007) då bedömningsmetoderna i stället är kombinerade med 

djupintervjuer. Samstämmigheten mellan de olika bildterapeutiska metoderna och 

självskattningstester är relativt god hos de vuxna männen och kvinnorna i samtliga artiklar. Ett 

undantag är Goldners (2014) studie av skolbarn där de bildterapeutiska bedömningsmetoderna BND 

och familjeteckning överensstämmer med varandra och visar likartade procentuella siffror; 38 % 

trygg och 62 % otrygg anknytning i familjeteckning respektive 34 % trygg och 66 % otrygg anknytning 

i BND. Däremot så skiljer sig barnens självskattning radikalt från familjeteckning och BND då det visar 

sig att hela 75 % av barnen har skattat sig själva med trygg anknytning och endast 25 % med otrygg 

anknytning. En möjlig förklaring till denna diskrepans kan enligt annan forskning vara att barn vill 

försöka dölja sina negativa erfarenheter med sina vårdgivare och att detta är möjligt i 

bedömningsmetoder som självskattning (Finnegan, Hodges & Perry, 1996). Till skillnad från 

bildterapeutiska bedömningsmetoder där en undersökning tyder på att barnens 

anknytningsrepresentationer i stället blir så att säga ”avslöjade” i familjeteckning och BND och att 

deras inre arbetsmodeller av sig själva och sina vårdgivare manifesteras i bilderna (Fury et al. 1997). 

Det är oroväckande om barnen på en medveten nivå försöker att dölja sina anknytningserfarenheter 

och frågan är i så fall varför de väljer att göra detta. Att försöka att hitta svar på denna fråga ryms 

inte inom detta uppsatsarbete men skillnaderna i bedömningsmetoderna då det gäller barn tyder på 

att det kan vara mera komplicerat att bedöma anknytning hos barn jämfört med vuxna.  

Slutligen visar resultatet att trygg och otrygg anknytning samt anknytningsmönstren otrygg 

ambivalent och undvikande anknytning förekommer på olika sätt i de olika studierna. Då det gäller 

den desorganiserade anknytningen så har den endast kortfattat beskrivits i ett fåtal av de utvalda 

artiklarna (Sheller, 2007; Goldner & Golan, 2016; Goldner, 2014). Många frågetecken kvarstår i 

avseende av detta komplexa område, frågor som tyvärr inte heller kan besvaras inom ramen av 

denna uppsats. Forskning visar att barn riskerar att få en desorganiserad anknytning i familjer där det 

förekommer misshandel, sexuella övergrepp, missbruk och/eller psykisk sjukdom hos föräldrarna och 

att det hör ihop med trauma och dissociation (Cassidy & Mohr, 2001; Broberg et al. 2008). Terapi för 

klienter med sådana grava anknytningsskador förutsätter därför en terapeut med hög kompetens, 

vilket bland annat innebär en tillräckligt ”bärande” förmåga för att klara av att hantera klientens 

starka regressioner (Gerge, 2010).  
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Metoddiskussion 
 

I metodkapitlet har det tidigare tagits upp olika hinder (Forsberg &Wengström, 2003) som kan 

uppkomma vid en allmän litteraturstudie som denna. Ett av dessa hinder som handlar om tillgång till 

en begränsad mängd av material, det vill säga relevant forskning har tyvärr visat sig bli aktuellt till 

viss del även här, då endast åtta artiklar har visat sig motsvara syftet och vara användbara i 

forskningsöversikten.  

Det andra hindret som anges av Forsberg och Wengström (2003) är att urvalet blir selektivt utifrån 

författarens egna intressen och synsätt. Eftersom det inte fanns så många lämpliga artiklar till 

förfogande, så blev urvalet mera styrt av den mängd artiklar som fanns att tillgå. Sett till urvalet i de 

olika studierna så är det trots detta relativt omfattande med en övervikt av kvinnliga deltagare och 

framförallt mödrar, men även kvinnliga studenter. I två av artiklarna ingår förutom kvinnor även 

män. Ytterligare tre artiklar riktar sig mot barn. Deltagarantalet i de olika studierna varierar kraftigt 

mellan fyra barn och 215 unga vuxna. Medelåldern på de vuxna deltagarna är låg, majoriteten är i 

20–40-årsåldern och akademiker. Det hade därför varit intressant att även inkludera studier med 

äldre människor och personer utan högre utbildning.  

Att fyra artiklar handlar om just BND är en indikation på att det finns en relativt omfattande forskning 

kring denna metod och utöver dessa har det gjorts andra undersökningar (Francis, Kaiser & Deaver, 

2003).  Av intresse i sammanhanget är att av de totalt åtta artiklar som har använts i detta 

uppsatsarbete så är det fyra Israeliska artiklar inklusive en och samma forskare i två av dessa 

(Goldner & Golan, 2016; Bat Or, Ishai & Levi, 2015; Corem, Snir & Regev, 2015; Goldner, 2014). Detta 

förmedlar ett intryck av att anknytningsforskningen är framstående i Israel. Två av tre israeliska 

studier tar upp kulturella aspekter som eventuella begränsningar för sina studier och hänvisar till 

nära familjeband (Goldner & Golan, 2016; Goldner, 2014) och en hög förekomst av otrygg ambivalent 

anknytning hos skolbarnen (Goldner, 2014). Det sistnämnda är överensstämmande med tidigare 

studier som inte är utförda i europeiska eller nordamerikanska länder och som indikerar att 

ambivalent anknytning oftare förekommer i kollektivistiska samhällen som till exempel Israel 

(Leyendecker, Lamb, Fracasso, Shoelmerich & Larson, 1997). Ytterligare forskning visar att detta kan 

ha samband med samhälleliga värderingar som medför ett aktivt och beskyddande mödraskap, vilket 

riskerar att resultera i att barnens anknytningssystem har en tendens att ständigt vara aktiverade 

(Leyendecker et al. 1997; Zevalkink, Riksen-Walraven, & Van Lieshout, 1999).  Det överbeskyddande 

moderskapet kan förmodligen till stor del förklaras av att Israel och andra kollektivistiska samhällen 

har en lång tradition av krig och terrorangrepp, vilket leder till en otrygg och oförutsägbar tillvaro. 

Utöver detta så är en artikel koreansk och resterande tre artiklar är från USA. Det hade därför varit 

värdefullt om det även hade funnits med någon/några europeiska artiklar att jämföra med. En 

ytterligare infallsvinkel som är värd att notera är att tidsomfattningen mellan den tidigaste och 

senaste artikeln i uppsatsen är hela 20 år (Kaiser, 1996; Goldner & Golan, 2016). Tydligt är att det 

innehållsmässigt inte har skett så stora förändringar vad gäller pilotstudien och senare forskning av 

BND. Resterande artiklar är alla från 2000-talet med start 2007 och framåt. 

Det sista hindret för en allmän litteraturstudie enligt Forsberg & Wengström (2003) är att olika 

experter inom det valda området kan komma fram till olika slutsatser. I den här allmänna 

litteraturstudien så har de olika forskarna tvärtom varit samstämmiga med sina resultat vad gäller 

anknytningens betydelse för nära relationer av skilda slag (inklusive terapeut-klientrelation). De 

forskare som har gjort undersökningar om Bird´s Nest Drawing – BND i de olika artiklarna är alla 

överens om att den bildterapeutiska metoden för bedömning av anknytning är verkningsfull. Vad 
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gäller de övriga artiklarna så beskriver de alla helt olika bedömnings- och behandlingsmetoder, så det 

går inte att jämföra dem mot varandra på samma sätt. De överensstämmer dock resultatmässigt med 

andra utförda undersökningar. 

 

Slutsats 
 

Grundläggande för och återkommande i denna uppsats är den forskning som visar på möjligheterna 

och svårigheterna i att bedriva terapeutisk verksamhet för klienter med otrygg anknytning och 

anknytningsskador (Bowlby, 1994; Gerge, 2010; Sandell, 2008). Positivt är att psykoterapiforskningen 

även visar att en framgångsrik terapi resulterar i att klienter gradvis utvecklar en mera trygg 

anknytning till terapeuten, oavsett deras anknytningsmönster (Mallinckrodt & Coble, 1995; 

Mallinckrodt et al., 2005, Mallinckrodt, 2010). Hur en framgångsrik terapi som leder till att klienten 

får en tryggare anknytning på bästa sätt ska uppnås besvaras tyvärr inte av de artiklar som har 

använts i denna uppsats. Då det gäller bildterapeutisk behandling och bildterapeutiska interventioner 

i relation till anknytning och anknytningsskador så möjliggör inte artiklarna någon tydlig praktisk 

tillämpning utifrån sitt innehåll. 

Däremot så ger resultatet utifrån de olika artiklarna belägg för vikten av att bedöma anknytning och 

anknytningsmönster hos klienter innan terapier påbörjas. Dels för att få en uppfattning och prognos 

om anknytningsegenskaper hos klienten och fortsatta utvecklingsmöjligheter, dels för 

bildterapeutens bemötande och förhållningssätt för att skapa en trygg allians (Byng-Hall, 2001; Slade, 

1999; Mikulincer & Shaver, 2007, Sandell, 2008). Det är en stor skillnad på att bedriva terapi med 

klienter som har trygg anknytning vilket medför goda möjligheter till att skapa en trygg och varaktig 

allians med terapeuten, jämfört med klienter med otrygg anknytning som har svårigheter i detta 

avseende (Sandell, 2008; Corem, Snir & Regev, 2015). Dessutom finns det olikheter även i den 

otrygga anknytningen då klienter med otrygg undvikande anknytning värnar om sitt oberoende till 

skillnad från klienter med otrygg ambivalent anknytning som tvärtom nästan ofrånkomligen går in i 

ett beroendeförhållande till terapeuten (Mallinckrodt & Coble, 1995; Mallinckrodt et al. 2005; 

Mallinckrodt, 2010; Corem, Snir & Regev, 2015). Klienter med desorganiserad anknytning utgör en 

särskilt komplicerad grupp på grund av sina ofta förekommande trauman, vilket medför ytterligare 

krav på terapeutisk kompetens (Gerge, 2010). På vilka sätt en terapeut kan bemöta dessa klienter 

med olika anknytningsmönster och anknytningsskador finns tyvärr inte beskrivet i någon av artiklarna 

och inte heller i den övriga forskningen som har använts. 

Resultatet tyder på att BND, BNS, familjeteckning, PPAT och gemensam teckningsuppgift kan utgöra 

möjliga bildterapeutiska bedömningsmetoder för att åtminstone få en grund och riktning för det 

fortsatta behandlingsarbetet. Samtliga bildterapeutiska bedömningsmetoder är symboliska och 

innehåller både medvetet och omedvetet material till skillnad från bedömningar genom 

självskattningar som omfattar ett konkret och medvetet innehåll (Fury et al. 1997). Att inkludera 

bildterapeutiska bedömningar av anknytning och anknytningsmönster talar för att bedömningen blir 

mera heltäckande än bedömningar med enbart självskattning. Dessutom är självskattningar 

möjligtvis mera tillåtande då det gäller att manipulera med anknytningsförhållanden och därmed ge 

en falsk redogörelse (åtminstone då det gäller barn) jämfört med symboliska bildterapeutiska 

metoder som tvärtom anses ”avslöja” och ge en sann bild av anknytningen (Finnegan, Hoodges & 

Perry, 1996; Fury et al, 1997).  Hur det fortsatta behandlingsarbetet sedan ska gå tillväga på bästa 

sätt går som sagt inte att klarlägga då det inte finns beskrivet i någon av dessa artiklar. Sett till syftet 

med denna allmänna litteraturstudie som har varit att beskriva kunskapsläget inom bildterapi, 
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anknytning och anknytningsskador så tyder resultatet på att det föreligger kunskapsluckor inom 

detta område. De negativa resultat som psykoterapiforskningen visar då det gäller terapi för klienter 

med otrygg anknytning synliggör också brister i och med att den psykoterapeutiska professionen där 

bildterapi ingår, inte kan tillgodose denna klientgrupps behov fullt ut i dagsläget (Sandell, 2008). 
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Sökord Resultat Söktyp 

Expressive Art 
Therapy 

3921 Advanced 

Expressive 
Attachment 
Disorders or 
Expressive 
Attachment 
Behavior 

18464 Advanced 

Limit 1 and 2 

(Expressive Art 
Therapy/Expressive 
Attacment 
Disorders or 
Expressive 
Attachment 
Behavior) 

37 Advanced 

Limit 3 (danish or 
english or 
norwegian) 

37 Advanced 

Limit 3 (danish or 
english or 
norwegian or 
swedish) 

37 Advanced 

 



 

Bilaga 2: Sammanställning av artiklar  

 

Författare, år och 
land 
 
Artikel 1 
Indications of 
attachment 
security in a 
drawing task, 
Kaiser, 1996, USA 
 

Syfte och metod 
 
 
Kvalitativ pilotstudie om 
Bird´s Nest Drawing – BND 
(teckning av ett fågelbo) 
skulle påvisa en indikation 
av trygg eller otrygg 
anknytning hos deltagarna 
och på så sätt vara 
användbar i 
bedömningssyfte. 

Urval 
 
 
41 kvinnor i åldern 
21-38 år. 

Resultat 
 
 
BND ger olika 
associationer som antas 
ha samband med 
anknytning och kan ha 
betydelse för 
bildterapeuter i 
bedömning och 
behandling av klienter 
med anknytnings- 
skador. 

Artikel 2 
Parental 
Representations 
and attachment 
Security in Young 
Israeli Mother´s 
Bird´s Nest 
Drawings, 
Goldner & Golan, 
2016, Israel. 

Kvantitativ studie med syfte 
att undersöka eventuellt 
sambandet mellan mödrars 
föräldra- representationer, 
sin egen föräldraroll och 
relation till sitt eget barn 
utifrån anknytningsmönster 
i deras BND-teckningar. I 
slutänden undersöka 
giltigheten av BND som 
bedömningsinstrument i 
detta avseende. 

80 judiska israeliska 
förstagångsmammor 
mellan 22-44 år med 
1 barn mellan 12-36 
mån. Samtliga 
mödrar hade 
högskoleutbildning. 

Studien visar att det 
finns samband mellan 
egen anknytning, 
föräldrarepresentationer 
och egen föräldraroll. 
BND kan vara ett 
effektivt instrument för 
att förutsäga aspekter av 
föräldraskap och 
omvårdnadsförmåga hos 
vuxna individer. 

Artikel 3 
Understanding 
insecure 
attachment: A 
study using 
children´s bird 
nest imagery, 
Sheller, 2007, 
USA. 

En kvalitativ studie med 
syfte att undersöka hur 
barns inre erfarenheter av 
anknytning och omvårdnad 
återspeglas i deras 
teckningar och skulpturer 
av ett fågelbo. Även 
undersöka giltighet av BND 
och BNS vid bedömning av 
anknytning hos barn. 

Fyra skolbarn mellan 
7-11 år, 3 flickor och  
1 pojke utan 
våldsamt beteende, 
hyperaktivitet 
och/eller svår 
utvecklingsstörning. 

Barns inre erfarenheter 
av anknytning visar sig i 
deras teckningar och 
skulpturer av fågelbon. 
BND och BNS kan utgöra 
värdefulla 
bildterapeutiska verktyg 
för att förstå 
anknytningsmönster hos 
barn och deras 
uppfattning om sina 
anknytningsrelationer. 

Artikel 4 
The symbolic 
content in adults´ 
PPAT as related 
to attachemt 
styles and 
achievment 
motivation, Bat 
Or, Ishai & Levi, 
2015, Israel. 
 

Kvantitativ studie som har 
till syfte att undersöka om 
och på vilket sätt 
anknytnings- och 
prestationsegenskaper 
uttrycks i PPAT – Person 
Picking an Apple from at 
Tree teckning. 

215 unga vuxna 
mellan 20-35 år, 61 
% kvinnor och 32 % 
män, 7 % hade ej 
uppgett 
könstillhörighet. 86 
% hade universitets- 
utbildning.  

Egenskaper som hör 
samman med trygg 
respektive otrygg 
anknytning kan visa sig i 
PPAT på oliks sätt. Inget 
samband har uppvisats 
mellan 
prestationsegenskaper 
och PPAT. 



 

Artikel 5 
Holding 
environment: The 
effects of group 
art therapy on 
mother-child 
attachment, Choi 
& Goo, 2012, 
Korea. 

Kvalitativ studie med syfte 
att förbättra mödrars 
barnuppfostran med 
betoning på anknytning 
genom bildterapi i grupp. 

12 mödrar i 
varierande ålder, 
bakgrund och 
yrkessituation med 
barn i åldern 2-12 år 
som var indelade i en 
försöksgrupp och en 
kontrollgrupp om 
vardera 6 personer. 

Bildterapi i grupp kan 
vara en effektiv metod 
för att ändra mödrars 
uppfostrings- och 
omvårdnads- 
beteende i positiv 
riktning. 

Artikel 6 
Patients´ 
attachment to 
therapists in art 
therapy 
simulation and 
their reactions to 
the experience of 
using art 
materials, Corem, 
Snir & Regev, 
2015, Israel. 

Kvantitativ studie som 
undersöker eventuella 
samband mellan klienters 
anknytning till terapeuten 
och deras inställning till sin 
terapeut och att skapa med 
konstnärligt material i en 
simulerad bildterapeutisk 
behandling. 

50 kvinnliga 
studenter mellan 23-
47 år vid 
bildterapeut 
utbildning i 
universitet i Haifa.  

Graden av trygg 
anknytning i den 
simulerade klient- och 
terapeutrelationen har 
samband med klientens 
upplevelse av 
terapeuten och att 
arbeta med konstnärligt 
material. 

Artikel 7 
Attachment in 
romantic couples 
and perceptions 
of a joint drawing 
session, Snir & 
Wiseman, 2010, 
Israel. 
 
 

Kvantitativ studie som 
utvärderar en gemensam 
teckningsuppgift som 
bedömningsmetod i 
förhållande till par i 
relationer och deras 
anknytningsegenskaper och 
upplevelser av relationen. 
 
 
 

60 heterosexuella 
välutbildade par 
mellan 19 och 36 år 
som varit 
tillsammans mellan 
10 mån till 12,5 år.  
 
 
 
 

En gemensam 
teckningsuppgift kan 
vara en värdefull metod 
för att belysa internt 
samspel och 
anknytningsegenskaper 
mellan två olika parter. 
 
 

Artikel 8 
Revisiting the 
Bird´s Nest 
Drawing 
assessment: 
Toward a global 
approach, 
Goldner, 2014, 
Israel. 

Kvantitativ studie som 
syftar till att expandera 
validering av BND genom 
jämförelser med 
familjeteckning och 
självskattningsinstrument i 
bedömning av anknytning 
hos barn. 

81 Israeliska skolbarn 
mellan 8-12 år. 41 % 
av barnen var pojkar 
och 59 % flickor. 

Resultatet av BND 
överensstämmer med 
familjeteckning och 
självskattnings- 
Instrument och styrker 
användandet av BND för 
skolbarn. 

 

 


