
Institutionen för psykologi

RELIABILITETSPRÖVNING AV 

ANKNYTNINGSSKATTNING

 

Emil Norén & Mats Viking

Psykoterapeutexamensuppsats 2021

Handledare: Håkan Johansson
Examinator: Sean Perrin



Abstract 

Objective: This thesis investigates if it is possible to use a modified version of Patient Attachment 

to Therapist Rating Scale (PAT-RS) estimating attachment style between patient and therapist dur-

ing an early stage of short term psychotherapy in a reliable way using recorded psychotherapy ses-

sions.  

Method: Recorded material from 30 psychotherapy sessions have been separately estimated by two 

raters whom first have been similar educated on the instrument and the results have been processed 

to calculate intra-class correlation coefficient (ICC) to see in which extent the measurement can be 

replicated. 

Result: The study suggests no support to use the instrument in its current form due to lack of relia-

bility.  

Conclusion: That further research should be performed on the subject of attachment rating scales 

and their area of use.  

Keywords: Attachment, Psychotherapy, Intra-class Correlation 



Sammanfattning 

Syfte: Studien undersöker om det på ett reliabelt sätt går att använda en modifierad version av Pati-

ent Attachment to Therapist Rating Scale (PAT-RS) för att skatta anknytningsmönster från patient 

till terapeut utifrån inspelade psykoterapisessioner från fjärde sessionen under en korttidsterapi.  

Metod: Två oberoende observatörer har skattat anknytningsmönster från patient till terapeut utifrån 

30 inspelade psykoterapisessioner med 30 olika patienter. Observatörerna genomgick en kortare 

utbildning i instrumentet med löpande uppföljning under studien. Observatörernas skattningar jäm-

fördes med ett intraklass korrelations koefficientsmått (ICC) för att undersöka instrumentets reliabi-

litet. 

Resultat: Studien kan inte påvisa stöd för att mäta anknytningsmönster i tidigt filmade terapier med 

instrumentet PAT-RS då nödvändig reliabilitet ej kunde uppnås. 

Slutsats: Studien föreslår vidare forskning vad gäller bedömningsinstrument för anknytningsmöns-

ter samt deras möjliga användningsområden.  

Nyckelord: Anknytning, Psykoterapi, Intraklasskorrelation 
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Reliabilitetsprövning av anknytningsskattning 

Bakgrund 

Anknytningsteorin beskriver hur mänskliga relationer uppstår genom det känslomässiga 

band som skapas redan från födseln. Vi upplever mening, tillhörighet och når kunskap om världen 

genom att vi känslomässigt etablerar kontakt med omgivningen (Broberg et al., 2006). De flesta av 

oss anses vara trygga, det vill säga med en inlärd förmåga att balansera behov av närhet och själv-

ständighet till den vi knutit an till. Den ideala anknytningsrelationen, den trygga, flankeras av 

otrygga mönster som antingen vilar mot övervikt mot närhetsbehov eller mot självständighetsbehov. 

Vi vet också att det finns en mindre grupp som har mycket svårt för anknytningsrelationer och att 

denna grupp är överrepresenterad bland personer med psykisk ohälsa och sociala problem (Brisch, 

2004). Inom psykoterapi har anknytnings- och alliansbegreppet kommit att dominera hur vi försö-

ker förstå relationens betydelse för behandlingens resultat. Utifrån forskning och teorier kring hur 

anknytningsmönster påverkar människors relationer är det av intresse att titta närmare på olika 

skattningsinstrument men också deras implikationer (Wennerberg, 2010). Forskning har visat att det 

är möjligt att skatta anknytning från patient till terapeut efter avslutad behandling (Lilliengren, 

2014). Aktuell studie har särskilt intresserat sig för om det är möjligt att bedöma anknytningsmöns-

ter från patient till terapeut under pågående behandling med hjälp av skattningsinstrumentet Patient 

Attachment to Therapist Rating Scale - Session (PAT-RS - Session) genom att betrakta det samspel 

som pågår under en inspelad psykoterapisession.  

Terapeutisk allians och anknytning – Varför två begrepp? 

Begreppet terapeutisk allians används inom psykoterapiforskning som ett mått på kvalitén i 

relationen mellan terapeut och patient. En hög grad av allians tyder på att patient och terapeut har 

positiva känslor inför varandra och att arbetet de genomför sker mot tydliga mål i överenskommel-

se. Instrument för att mäta terapeutisk allians har utvecklats, till exempel Working Alliance Invento-

ry (WAI) som utvecklades 1989 av Horvath och Greenberg. Teoretiskt utgår WAI utgår från tre 

komponenter: Tasks, Bonds och Goals vilka formulerats i tidigare studier av arbetsallians (Bordin 

1979). Bordin formulerade alliansen som en känsla av ömsesidigt gillande, tillit och respekt mellan 

patient och terapeut (Lilliengren, 2014). Det finns en tydlig överlappning mellan komponenten 

Bonds i alliansbegreppet och trygg anknytning i anknytningsteorin (Obegi, 2008) 

Trots överlappningen mellan de olika begreppen har begreppen tydliga skillnader. Allians 

mäter i första hand patientens medvetna bild av relationen till terapeuten (Horvath, 2006) medan 

anknytning mellan patient och terapeut utgår från hur relationen används av patienten på både en 

medveten och omedveten känslomässig nivå. En stark allians behöver inte betyda att patienten upp-
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lever terapeuten som en trygg bas vilket på ett omedvetet plan kan försvåra det terapeutiska arbetet 

när skrämmande eller starkt laddat känslomässigt material framkommer i terapin. Vidare kan en te-

rapeut och patient utvecklat en trygg anknytning men sakna tydligt formulerade Tasks and goals. 

Lunsford (2010) har beskrivit ett samband där otryggt undvikande anknytningsmönster hos patien-

ter inte hindrar dem från att utföra terapeutiska uppgifter och rapportera höga poäng i WAI. 

Inom anknytningsforskning har betydande framsteg gjorts i att kunna förutse anknytnings-

mönster hos barn vid tidig ålder genom att intervjua blivande mammor om deras anknytningsmöns-

ter (Fonagy, 2008). Instrument som mäter anknytningsmönster mellan patient och terapeut har hitin-

tills fokuserat på att i efterhand skatta anknytningsmönster och det saknas kunskap i hur anknyt-

ningsmönster kan mätas på ett tidigt stadium.  

Innevarande arbete är en studie som avser att bedöma anknytning via observation. Den utgår 

från ett etablerat skattningformulär; Patient Attachment to Therapist Rating Scale (PAT-RS) där pa-

tienter genomgår en standardiserad intervju efter avslutad terapi om sin relation till terapeuten. PAT-

RS har visat påvisat god interbedömarreliabilitet (Lillengren, 2014). Från detta instrument har det 

utvecklats en variant där instrumentet anpassats för att användas vid filmade sessioner, PAT-RS Ses-

sion. 

Forskning inom anknytningsteorin syftar ofta till att hitta förutsägbara variabler för att be-

döma anknytning och baserar sina rön på olika mätningar och klassificeringar av anknytningsmöns-

ter där det finns en tradition att försöka mäta och skatta anknytning med lite olika fokus (Fonagy, 

2001). De två vanligaste sätten att skatta anknytning på är genom observationer av interaktioner 

mellan två personer (Ainsworth et al. 1978; Cassidy & Marvin, 1992; Slough & Greenberg, 1990) 

och genom intervjuer av personer om deras anknytningsrelationer där intervjusvaren tolkas (Cro-

well & Owen 1998; George et al. 1996; Lilliengren, 2014; Target et al. 2003).  

 En svårighet i att bedöma anknytning genom observation kan vara att barn i olika åldrar an-

vänder olika beteenden i sitt relaterande under olika utvecklingsstadier, inte minst då de har en 

misstro mot förälderns förmåga att härbärgera och ta hand om dess behov. Instrumenten visar också 

upp svårigheter att mäta anknytningsmönster och resultaten kan vara svåra att överföra mellan olika 

instrument och de ger inte sällan motstridiga resultat (Fonagy, 2001). Att mäta och klassificera an-

knytningsmönster är med andra ord en svår uppgift där resultaten måste skärskådas och problemati-

seras. Mätningarnas syfte skiljer sig också åt från att bland annat försöka förutsäga föräldraförmåga, 

hur en person kan komma att utvecklas under livet eller om personen kommer att klara av en ar-

betsuppgift eller ha möjlighet att få ett lyckat resultat av en genomgången terapi. Vad vi kan finna 

har inget instrument utvecklats där observationer använts för att skatta anknytning i relationen från 
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patient till terapeut och det är därför intressant om det går att vetenskapligt utforma ett sådant in-

strument.  

Frågeställning 

 Vår studie utgår från hypotesen att anknytningsmönster går att skatta via observation av in-

teraktioner vid filmade psykoterapisessioner.  

 Går det med hjälp av skattningsinstrument PAT-RS Session att bedöma anknytningsmönster 

från patient och terapeut på ett tidigt stadie i en psykoterapi på ett sätt som är interbedömarreliabelt.  

Metod 

Genomförande 

 Studien är konstruerad för att undersöka om skattningsinstrumentet PAT-RS Session uppfyl-

ler krav på interbedömarreliabilitet. I april 2020 genomgick författarna i en utbildning i skattnings-

formuläret PAT-RS Session av instrumentets upphovsman i Stockholm. Under utbildningen genom-

fördes 5 skattningar gemensamt där iakttagelserna i de filmade terapisessionerna diskuterades och 

bedömdes i samråd med instrumentets upphovsman för att uppnå samstämmighet i bedömningarna. 

Efter utbildningen och de gemensamma skattningarna, påbörjades enskild skattning av filmade ses-

sioner där resultatet inte delats mellan observatörerna . Under tiden som de enskilda skattningarna 

gjordes genomfördes även med jämna mellanrum gemensamma skattningar för att upprätthålla op-

timal interbedömarreliabilitet (Se bilaga 1). Totalt har 30 filmade sessioner skattats individuellt un-

der hösten 2020 och 5 sessioner skattats gemensamt under utbildningsfas och ytterligare 5 med 

jämna mellanrum under. Resultatet av de individuellt skattade sessionerna har jämförts först när de 

enskilda skattningarna slutförts. Studiens grundläggande syfte är att undersöka interbedömarreliabi-

litet via det statistiska måttet Intraclass Correlation (ICC). Datan analyserades genom SPSS mjuk-

vara för Macintosh, version 27.  

Det observerade materialet har hämtats från POSE-studien där två modeller för korttidsbe-

handling av paniksyndrom jämförts (Sandell et al. Trials, 2015). De två behandlingsmodellerna ut-

går från kognitiv beteendeterapi samt psykodynamisk psykoterapi. I POSE-projektets insamlade 

material finns mått taget vid session 4 via testet Relationship Structures questionnaire of the Expe-

riences in Close Relationships-Revised (ECR-R) (Fraley et al. 2000) som mäter anknytningsmöns-

ter hos patient vilket kan verka som korrelationsmått på de data som framkommer. 
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Etikprövning 

 Då studien använt sig av filmade terapisessioner har vi säkerställt att patientens och terapeu-

tens integritet och känsliga personuppgifter värnas. POSE-projektets användande av filmade sessio-

ner är granskat och godkänt av regional etikprövningsnämnd i Lund (Ref: DNR-2010/88) och vår 

studie sker inom ramen för detta godkännande, att inspelade behandlingar och bedömningar kom-

mer att skattas av oberoende bedömare. Alla patienter och terapeuter i POSE-projektet har samtyckt 

till att deras filmade sessioner används i forskningssyfte. 

En av författarna har deltagit som terapeut i POSE-projektet och dennes filmade terapier har exklu-

derats ur urvalet för denna studie.  

Statiska metoder 

 ICC, intraklasskorrelationskoefficienten, har använts för den statistiska analysen av aktuella 

resultat då ICC är det mått som vanligen används vid bedömningen avseende konsistens eller re-

producerbarhet av kvantitativa mätningar gjorda av olika observatörer som mäter samma mängd 

eller företeelse. ICC tittar bland annat på överenstämmelsen mellan observatörerna även när dessa 

inte är utbytbara. För att avgöra interbedömarreliabilitet har standardmåttet Intraclass Correlation, 

two-way random effects model with absolute agreement (ICC [2,1]; Shrout & Fleiss, 1979) använts 

då graden av överenstämmelse mellan de två observatörernas skattningar av de slumpmässigt utval-

da terapisessionerna var i fokus. Cronbach´s α har använts för att bedöma den interna konsistensen i 

svaren. Gränsvärdena som använts för att bedöma likhet i svaren är föreslagna av Cicchetti (1994) 

som rekommenderar att ICC-värden under .40 bedöms som poor, mellan .40-.59 som fair, mellan 

.60-.74 som good och över .75 som excellent. 

 ICC-värdet från en mätning är det uppskattade värdet och inte med nödvändighet det samma 

som det egentliga ICC-värdet. Ett lågt ICC-värde behöver inte enbart reflektera en låg överenstäm-

melsenivå hos observatörerna utan kan också reflektera ett lågt antal observatörer och ett lågt antal 

mätningar. I aktuell studie har vi ett förhållandevis lågt antal mätningar och enbart två observatörer. 

Vad gäller antalet mätningar ligger aktuell studie dock inom gränsen för vad Koo & Li (2016) före-

slår som lägsta antal medan antalet observatörer borde ha utökats till åtminstone en till, något som 

är fullt möjligt att göra i efterhand. 

Instrument 

 PAT-RS Session är en vidareutveckling av skattningsinstrumentet PAT-RS är framtaget av 

filosofie doktor Peter Lilliengren. Syftet med instrumentet är att kunna studera anknytningskvalitén 

i patient-terapeut relationen och förstå vilken påverkan anknytningskvalitén har på process och te-

rapieffekt (Lilliengren, 2014). PAT-RS Session utgår från antagandet att patientens anknytningssy-
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stem aktiveras av den hjälpande och stödjande relation som terapeuten erbjuder (Brisch, 2004). Pa-

tientens tidigare anknytningserfarenheter i form av inre arbetsmodeller kommer därför att påverka 

den relation som skapas till terapeuten. Syftet med PAT-RS Session är att undersöka om det är tryg-

ga eller otrygga anknytningsmönster som aktiveras. Resultatet i PAT-RS Session är att betrakta som 

relationsspecifik anknytning (Mikulincer & Shaver, 2007) och kan inte ses som ett diagnostiskt 

verktyg för att fastställa patientens generella anknytningsmönster. Det är patientens specifika an-

knytningsmönster i relation till terapeuten som undersöks, vilket antas kunna variera så att patien-

tens anknytningsmönster kan se annorlunda ut i andra relationer. Terapeutens anknytningsmönster 

såväl som psykoterapins interventioner och teknik antas också kunna påverka den relationsspecifika 

anknytningens mönster. Den relationsspecifika anknytningen beskrivs av två grundläggande dimen-

sioner: ångest och undvikande. Ångestdimensionen aktiveras vid tematik som rör separation och 

autonomi medan undvikandedimensionen representerar tematik som rör oberoende, självständighet 

och självreglering. 

 Eftersom anknytningsmönster ingår i det som betraktas som omedvetna psykologiska pro-

cesser bör det gå att observera genom utsagor och interaktioner gentemot terapeutens agerande och 

försök att möta patientens inre konflikter och upplevelser (Wallin, 2007).  

Skillnad mellan PAT-RS och PAT-RS Session 

 Störst skillnad mellan PAT-RS och PAT-RS Session är i hur skattningen genomförs. PAT-RS 

skattning genomförs genom att patienter genomgår en standardiserad intervju efter avslutad terapi 

om sin relation till terapeuten och att dessa svar kodas och tolkas. PAT-RS har uppnått tillfredstäl-

lande ICC-värden. PAT-RS Session skattningar sker som tidigare beskrivits genom att observatören 

skattar interaktioner vid filmade terapisessioner och observatören kan på detta sätt inte styra materi-

alet med riktade frågor om relationen mellan terapeut och patient utan måste förlita sig på känslo-

mässiga uttryck och samspelet i terapirummet för att göra sin bedömning. Då det antas vara svårare 

att bedöma anknytning via observation har antalet interaktionsmönster minskats från nio stycken till 

sju. Observatören skattar på en sjugradig skala hur mycket av interaktionsmönstret som framkom-

mit i både PAT-RS och PAT-RS Session.  

Utformning av PAT-RS Session (Bilaga 2) 

 PAT-RS Session är en tvådimensionell modell där ångest och undvikande antas vara under-

liggande interpersonellt dynamiska krafter bakom det vuxna anknytningssystemet (Lilliengren, 

2011). När hög ångest uppstår som reaktion på separation och autonomi tyder det på hyperaktiverad 

anknytning. I undvikandedimensionen skattas självständighet, autonomi och självreglerande bete-

enden som tecken på deaktiverad anknytning i syfte att undvika beroende och sårbarhet vilket indi-
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kerar på svårighet att söka närhet och känslomässig öppenhet i relationen. De två dimensionerna 

ångest och undvikande följs av fyra prototyper: Trygg, hyperaktiverad, deaktiverad och desorgani-

serad vilka bedöms utifrån sju interaktionsmönster.   

Prototypen Trygg 

 Skalan mäter patientens nivå av trygg anknytning till terapeuten. Hög nivå trygg indikerar 

att det är liten förekomst av ångest och undvikande vilket i terapeutiska termer är att föredra då det 

ger utrymme för undersökande av hotande och smärtsamt material i terapin. Skalan trygg undersö-

ker även i hur hög grad det återfinns balans mellan självständighet och beroende i relation till tera-

peuten. Idealt kan patienten använda terapeuten som en trygg bas mot vilken självständighetssträ-

van kan balanseras vid behov av närhet och tröst.  

Protypen Hyperaktiverad 

 Skalan mäter patientens nivå av hyperaktiverad anknytning till terapeuten. Hög nivå indike-

rar att patienten i liten grad är undvikande i relationen samtidigt som det finns en hög nivå av ångest 

i anknytningsmönstret. Patenten ter sig upptagen med att oroa sig för att inte bli förstådd eller över-

given av terapeuten och beteendet präglas av upptagenhet med att försäkra sig om terapeutens om-

sorg och uppmärksamhet. Den höga ångesten signalerar behov av närhet men hindrar patientens 

undersökandedrift att verka. Även om patienten är öppen med smärtsamma tankar och känslor för-

svåras reflekterande av det hyperaktiverade tillståndet. Teoretiskt bör patienten få svårare att inte-

grera nya arbetsmodeller och förhållningssätt genom det terapeutiska arbetet. Självständighet i rela-

tion till terapeuten försvåras även av det hyperaktiverade tillståndet och patientens förmåga till 

agens och självständiga beslut hindras. Den terapeutiska relationen blir vid den hyperaktiverade an-

knytningsmodellen ett självändamål där terapeutens trygga närvaro hindrar utvecklingen av ökad 

självständighet.  

Prototypen Deaktiverad 

 Skalan mäter patientens nivå av deaktiverad anknytning till terapeuten. Hög nivå indikerar 

låg förekomst av ångest men hög nivå av undvikandebeteende i relation till terapeuten. Patienten 

håller känslomässig distans till den terapeutiska relationen och förhålla sig självständigt och auto-

nomt mot terapeuten. Undvikande av närhet och intimitet tyder på svårighet att uppleva beroende 

och sårbarhet vid behov av tröst och osäkerhet. Deaktiverad anknytning försvårar terapeutens för-

måga att förstå och känslomässigt närma sig patienten. Patienten tenderar att intellektualisera den 

terapeutiska processen vilket försvårar att nya arbetsmodeller utvecklas. Patienten agerar förvisso 

självständigt utanför terapin men den känslomässiga frånkopplingen gör att reflektionen begränsas 

och den terapeutiska processen hämmas.  
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Prototypen Desorganiserad 

 Skalan mäter patientens frånvaro av organiserat anknytningsmönster till terapeuten. Hög 

nivå indikerar att patienten räds terapeutens närvaro och saknar arbetsmodeller att hantera rädslan 

med. Underskalan desorganiserad tyder på att både ångest och undvikande är högt hos patienten. 

Närheten till terapeuten skrämmer patienten men istället för att dra sig undan eller söka närhet fast-

nar patienten i motstridiga känslor som yttrar sig i besynnerliga eller motstridiga beteenden. Svårig-

het att lita på terapeuten kan märkas samtidigt som patienten uttrycker starka behov av närhet och 

tröst. Rädsla kan yttra sig både som inifrån kommande mot de egna känslorna och som rädsla för 

terapeutens närvaro och interventioner. Öppen fientlighet eller försök att kontrollera terapeuten är 

ytterligare tecken på desorganiserad anknytning. I termer av beroende och autonomi förekommer 

samma dubbla signaler där patienten både verkar vilja vara helt självständig från terapeuten samti-

digt som starka signaler av känslomässigt beroende förekommer. Desorganiserad anknytning anses 

stå i direkt opposition mot den trygga anknytningen och tyder på stora svårigheter både i den tera-

peutiska processen och utanför terapin.  

PAT-RS sessions interaktionsmönster 

 I PAT-RS Session bedöms prototyperna utifrån sju interaktionsmönster vilka återspeglar ty-

piska förväntade beteenden utifrån en anknytningsteoretisk referensram (Lilliengren, 2014). Skatta-

ren ska bedöma i vilken utsträckning prototyperna överensstämmer med vad som observeras i inter-

aktionen mellan terapeut och patient i de filmade sessionerna.  

Trygghet 

 Interaktionsmönstret utgår från patientens förmåga att agera tryggt i relation till terapeuten i 

rummet. Patientens förmåga att utforska minnen, tankar och känslor tillsammans med terapeuten 

bedöms och värderas i hur grad samtalet upplevs emotionellt djupt och engagerande. Tecken på av-

saknad av inre trygghet i patienten bedöms utifrån ångestnivå och/eller undvikande där ett högt 

ångestpåslag tenderar att leda till att patienten kan ha högt emotionellt påslag samtidigt som att re-

flekterande och utforskande ter sig ytligt eller begränsat och upplevs som ett ”ventilerande”. Ett 

undvikande kännetecknas av känslomässig distans från patientens sida gentemot terapeuten. Utfors-

kandet begränsas av att patienten intellektualiserar och undviker att gå in på känslomässigt laddade 

ämnen. Patienten som undviker kan även ifrågasätta meningen med terapin när fokus riktas mot 

känslomässiga områden och relationen. Patienter som visar rädsla och verkar hålla tankar och käns-

lor inom sig även om patienten signalerar ”passiv rädsla” bedöms sakna organiserat anknytnings-

mönster. Ett tydligt tecken på avsaknad av organiserat anknytningsmönster bedöms vara att terapeu-

tens inbjudan till närhet och känslomässig öppenhet skrämmer patienten och väcker misstänksamma 
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och/eller aggressiva reaktioner som kraftigt försvårar närmanden och undersökande av patientens 

inre liv.  

Starkare och visare 

 Ett interaktionsmönster som värderar patientens förhållande till terapeutens kunskap och 

erfarenhet. Det trygga agerandet bedöms vara om patienten förhåller sig på ett rimligt sätt gentemot 

terapeuten kunskap och erfarenhet och förmår sig att förhålla sig kritiskt när terapeutens tankar och 

erfarenheter inte stämmer med patientens egna. Ett mönster där patienten överdrivet och onyanserat 

betraktar terapeuten som expert och bättre vetande tyder på hög ångest medan en avvaktande och 

nedvärderande hållning betraktas som undvikande.  En reaktion på terapeuten som en skrämmande 

auktoritet som saknar goda intentioner tolkas i sammanhanget som desorganiserat. 

Trygg hamn 

 Ett interaktionsmönster som värderar patientens förmåga att känna sig accepterad av tera-

peuten när ångestväckande och påfrestande situationer beskrivs eller upplevs i terapirummet. Den 

trygga interaktionen kännetecknas av att patienten känner sig accepterad av terapeuten. Den hyper-

aktiverade patienten tenderar att bli kortvarig lugnad av terapeuten men snabbt återfår hög ångest 

och söker på nytt bli lugnad av terapeuten med medföljande besvikelse och/eller frustration om te-

rapeuten inte blir tillräckligt engagerad eller försäkrande. Det deaktiverade interaktionsmönstret ut-

trycks genom att patienten på ytan verkar lugn och samlad men kan under ytan te sig spänd och 

självförsörjande och undviker att närma sig laddade och ångestväckande områden. Vid desorganisa-

tion framstår patienten som orolig och har svårt att vila i relationen. Vid ångest har patienten stora 

svårigheter att själv eller via terapeuten reglera ner och klargöra ångesten efteråt. Patienten kan för-

neka uppenbara reaktioner eller känslor som sker i eller mellan patient och terapeut.  

Balans i beroende/oberoende 

 Interaktionsmönstret avser hur väl patienten engagerar sig i det gemensamma arbetet och 

balanserar eget engagemang som till exempel att komma i tid eller att ha gjort överenskomna upp-

gifter men även i hur bekväm patienten förhåller sig intim och nära terapeuten. Trygg innebär att 

patienten och terapeuten verkar känna en positivt laddad ”vi-känsla”. Den hyperaktiverade patien-

ten tycks söka en nära relation till terapeuten men verkar heller inte tillfredsställd av den när detta 

nås. Klängigt beteende tyder på att patienten undviker agens och självständighet, och att patienten 

vill att terapeuten ska verka som ett ångestlindrande objekt. Den deaktiverade patienten ger intryck 

av att värdera sitt oberoende och självbestämmande högt och tycks ogilla att terapeuten blir intim 

eller nära på ett känslomässigt plan. Patienten med deaktiverad anknytning kan även förhålla sig på 

ett överlägset sätt vilket tyder på att patienten sammankopplar beroendekänslor med underlägsen-
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het. Den desorganiserade anknytningen finner ingen balans mellan beroende och oberoende utan 

verkar pendla mellan ytterligheterna snabbt utan förmåga till reflektion över pendlingarna.  

Balans i positiva/negativa känslor 

 Interaktionsmönstret syftar till att se om patienten kan uppvisa en nära och tillitsfull relation 

till terapeuten utan att den hotas av eventuell ilska, irritation eller negativa känslor mot terapeuten. 

Den trygga anknytningen kännetecknas av att relationen håller för att negativa känslor framkommer 

i relationen och kan uttryckas utan att detta upplevs som skrämmande eller förnekas. Den hyperak-

tiverade patienten framstår som upptagen med att söka bekräftelse på att relationen är positivt lad-

dad utan att det minskar på patientens ångest eller starka känslor. Tecken på hyperaktivering kan 

vara att patienten söker råd och ställer frågor utan att själv reflektera och att känslomässig bearbet-

ning ter sig ytlig. Även klagande på att terapeuten inte gett tillräckligt är ett tecken på hyperaktive-

ring. Den deaktiverade patienten tycks uppvisa begränsat med känslor i relation till terapeuten och 

reagerar motvilligt när terapeuten vill undersöka känslor kopplade till relationen. I desorganiserad 

anknytning ter sig interaktionsmönstret som ett uttryck för brist på tillit och rädsla som tar sig ut-

tryck i snabba pendlingar mellan olika starka känslolägen utan reflektion däremellan. Patienten ter 

sig rädd för terapeutens interventioner och kan uppvisa oväntade eller udda beteende som kan te sig 

dissociativa. Lång och oväntad tystnad, att plötsligt byta tråd eller att lämna rummet när känslomäs-

sig kontakt uppnås tyder på desorganisation.  

Mental representation och generalisering 

 Interaktionsmönster som visar att patienten ser terapeuten som en unik och separat individ 

som finns närvarande vid de gemensamma sessionerna men även kan återkallas i minnet utanför 

terapirummet på ett sätt som haft en lugnande verkan på patienten. Vid hyperaktivering finns signa-

ler på att tankar om och på terapeuten utanför terapirummet är förekommande och väcker oro hos 

patienten. Det deaktiverade interaktionsmönstret visar sig genom att patienten behandlar terapeuten 

som en formell person utan unika och viktiga egenskaper. Utveckling utanför terapirummet kan be-

skrivas men utan kopplingar till det gemensamma arbetet. Vid desorganiserad anknytning tycks pa-

tienten ha svårighet att se terapeuten som en välmenande individ och patienten kan pendla mellan 

idealisering och nedvärdering av både sig själv och terapeuten. Återkallade minnen av terapeuten 

mellan sessionerna tycks inte hjälpa patienten utan snarare påkalla ångest.  
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Separation 

 Vid trygg anknytning tycks avslutet av sessionen ske på adekvat sätt och patienten reagerar 

balanserat på terapeutens markering av att tiden för sessionen tagit slut. Vid hyperaktivering syns 

tecken på att avslutningen triggar ångest och patienten kan klaga över att inte hunnit prata klart eller 

att vissa ämnen inte avhandlats. Även utdraget avslut, att patienten tycks dröja kvar i rummet tyder 

på att anknytningssystemet är hyperaktiverat. Den deaktiverade patienten visar inga känslomässiga 

reaktioner på avslutet men kan i motsats visa tecken på att vilja avsluta tidigare eller framlägga 

önskemål om att korta sessionen i början av terapitimmen. Den desorganiserade anknytningsmodel-

len visar sig genom att patienten uppvisar oväntade emotionella reaktioner när terapeuten markerar 

att terapitimmen tagit slut.  

Resultat 

 Aktuell studie kan inte påvisa interbedömarreliabilitet för skattningsinstrumentet PAT-RS 

Session då ICC-värdena ligger under den tillräckliga nivån för detta. Lägst värde uppnår skalan 

trygg anknytning med ett ICC-värde på 0.045 (se tabell 1.1), följt av hyperaktiverad anknytning 

0.125(se tabell 1.2), därefter desorganiserad anknytning 0.140 (se tabell 1.4) och slutligen deaktive-

rad anknytning med ett värde av 0.328 (se tabell 1.3). Skala för godkända ICC-värden börjar på 

0.40 (Cicchetti, 1994). Utifrån ovanstående resultat finner aktuell studie inte något stöd för att re-

kommendera användningen av skattningsinstrumentet PAT-RS Session för att utifrån filmade terapi-

sessioner skatta anknytningen från patient till terapeut. 

Tabell 1.1  

Trygg anknytning. 

Intraclass Correlation Coefficient 

95% Confidence Interval F Test with True Value 0

Intraclass 
Correlationᵇ

Lower 
Bound

Upper 
Bound

Value df1 df2 Sig

Single Measures ,045ª -,315 ,394 1,094 29 29 ,405

Average Measures ,086 -,921 ,565 1,094 29 29 ,405

10



Two-way random effects model where both people effects and measures effects are random. 

a. The estimator is the same, whether the interaction effect is present or not. 

b. Type C intraclass correlation coefficients using a consistency definition. The be-

tween-measure variance is excluded from the denominator variance. 

Tabell 1.2 

Hyperaktiverad anknytning. 

Intraclass Correlation Coefficient 

Two-way random effects model where both people effects and measures effects are random. 

a.  The estimator is the same, whether the interaction effect is present or not. 

b. Type C intraclass correlation coefficients using a consistency definition. The be-

tween-measure variance is excluded from the denominator variance. 

c. This estimate is computed assuming the interaction effect is absent, because it is 

not estimated otherwise.  

95% Confidence Interval F Test with True Value 0

Intraclass 
Correlationᵇ

Lower 
Bound

Upper 
Bound

Value df1 df2 Sig

Single Measures -,125ª -,460 ,241 ,777 29 29 ,749

Average Measures -,286ᶜ -1,702 ,388 ,777 29 29 ,749
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Tabell 1.3 

Deaktiverad anknytning. 

Intraclass Correlation Coefficient 

Two-way random effects model where both people effects and measures effects are random. 

a.  The estimator is the same, whether the interaction effect is present or not. 

b. Type C intraclass correlation coefficients using a consistency definition. The be-

tween-measure variance is excluded from the denominator variance. 

c. This estimate is computed assuming the interaction effect is absent, because it is 

not estimated otherwise. 

Tabell 1.4 

Desorganiserad anknytning. 

Intraclass Correlation Coefficient 

Two-way random effects model where both people effects and measures effects are random. 

a.  The estimator is the same, whether the interaction effect is present or not. 

b. Type C intraclass correlation coefficients using a consistency definition. The be-

tween-measure variance is excluded from the denominator variance. 

95% Confidence Interval F Test with True Value 0

Intraclass 
Correlationᵇ

Lower 
Bound

Upper 
Bound

Value df1 df2 Sig

Single Measures ,328ª -,031 ,612 1,976 29 29 ,036

Average Measures ,494ᶜ -,063 ,759 1,976 29 29 ,036

95% Confidence Interval F Test with True Value 0

Intraclass 
Correlationᵇ

Lower 
Bound

Upper 
Bound

Value df1 df2 Sig

Single Measures -,140ª -,472 ,226 ,754 29 29 ,775

Average Measures -,327ᶜ -1,788 ,368 ,754 29 29 ,775
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c. This estimate is computed assuming the interaction effect is absent, because it is 

not estimated otherwise. 

Diskussion 

          Den aktuella studien har som syfte att bedöma interbedömarreliabiliteten för skattningsin-

strumentet PAT-RS Session. Instrumentet bedömer anknytningen via observationer från patient till 

terapeut med hjälp av filmade psykoterapisessioner. Noterbart är att prototypen trygg får lägst ICC-

värde. Detta kan bero på att det trygga anknytningsmönstret är förekommande i relativt hög grad 

hos flertalet patienter i studien vilket också inneburit att detta värde skattats i högre omfattning än 

de andra och därigenom getts en högre benägenhet till variation vad gäller skattningsnivå. På sam-

ma sätt är förekomsten av de andra prototyperna mindre förekommande vilket leder till lägre grad 

av skattningsbenägenhet. Prototypen deaktiverad har det högsta ICC-värdet vilket skulle kunna in-

nebära att de observerbara beteendena inom denna prototyp är lättare att uppfatta utifrån filmade 

terapisessioner. Resultaten som helhet ger att studien inte kan påvisa en tillräcklig interbedömarreli-

abilitet för att rekommendera användning av instrumentet. I jämförelse med  ursprungsinstrumentet 

PAT-RS som uppnått ICC-värden mellan good och excellent (i.e., > .060 - .75; Cicchetti, 1994) är 

skillnaden stor. Troligen påvisar den stora skillnaden mellan vår studie och ursprungsinstrumentet  

svårigheten med att skatta interaktioner i jämförelse med skatta intervjumaterial.  

       Resultatet bör tolkas med försiktighet utifrån att endast två bedömare skattade sessionerna 

som dessutom var relativt få till antal (30 st.). De filmade sessionerna var av skiftande kvalitet med 

olika kameravinklar och flera fall förekom det att kameran stängdes av innan patienten lämnat 

rummet vilket gjorde att det, utifrån anknytningsperspektiv, viktiga separationsmomentet inte kunde 

observeras. Bedömarna skattade samma material men med en relativt kort träning i aktuellt instru-

ment bör frågan ställas huruvida resultatet säger mer om bedömarnas olikheter vad gäller att använ-

da instrumentet än om själva instrumentet som sådant. Vad gäller instrumentet bör också den 

sjugradiga skalan i relation till bedömningskriterierna belysas, de sju graderna återspeglar förvisso 

de sju bedömningsgrunderna men det är möjligt att resultatet blivit annorlunda med till exempel en 

tre-gradig skala då fler grader ger fler alternativa möjligheter för olika bedömningar. Det bör också 

nämnas att det förutom instrumentets skriftliga instruktioner vad gäller att bedöma anknytnings-

mönster tillkom en del muntliga tillägg under samskattningstillfällena som tillsammans med bedö-

marnas respektive tidigare kunskaper av anknytningsmönster kan ha påverkat resultatet i riktning 

från det egentliga instrumentet. 
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      Den icke påvisbara reliabiliteten skulle kunna ha kopplingar till grad av validitet och även 

om instrumentet är framtaget utifrån aktuell anknytningsteori är det inte säkert att de teoretiska be-

skrivningarna av olika anknytningsrelaterade processer är tydligt observerbara i faktiska beteenden. 

Skattningsinstrumentets validitet ifrågasätts dock inte i denna studie men det hade varit av intresse 

att jämföra resultaten med POSE-projektets alliansmått samt ECR-R om aktuell studie hade kunnat 

påvisa en signifikant reliabilitet för att på så vis titta närmare på instrumentets validitet. 

       Det finns utifrån ovanstående frågeställningar anledning att vidare forska kring instrumentet 

både vad gäller reliabilitet och validitet för att i ett senare skede, beroende på resultaten, undersöka 

instrumentets användningsområden. Det är vanskligt att applicera generellt genererade fakta på spe-

cifik nivå och inget instrument kan ensamt beskriva eller förutsäga en persons fulla psykologi eller 

utvecklingspotential. Detta till trots skulle instrumentet förslagsvis tillsammans med andra bedöm-

ningsgrunder kunna ge rekommendationer vad gäller utformning av till exempel hjälpnivå vid psy-

kiska besvär och användas som en del av utvärderingen av den samma. !
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Bilaga 1:   

Pat-id.            Skattare 1.              Skattare 2.                Metod.                     Kommentar

2 6211 Samskattat

5 4341 Samskattat

10 5221 Samskattat

14 3263 Samskattat

15 2272 Samskattat

24 6121 7111 KBT

30 6311 3511 KBT

37 6211 5311 PDT

40 5211 2612 KBT

41 6211 5213 PDT

46 6211 Samskattat

56 2612 2351 PDT

62 6111 6211 KBT

63 2261 2144 KBT

73 4611 2154 PDT

92 6111 3511 KBT

97 6311 Samskattat

98 4411 7211 PDT

102 3142 7121 KBT

106 5211 7111 KBT

108 5311 7111 PDT

124 4124 4141 PDT

202 1145 Samskattat

208 5211 7111 PDT
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217 5111 6211 KBT

224 1511 7111 KBT

226 6121 5131 PDT

231 6121 2611 PDT

235 6111 Samskattat

253 4311 4241 PDT

254 5131 5311 KBT

262 4231 4311 PDT

266 2142 2161 KBT

282 3122 4141 KBT

289 6121 Samskattat

290 6111 5211 PDT

293 6211 4231 PDT

297 6111 3511 KBT

313 4133 7111 KBT

323 6111 2611 PDT
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Bilaga	2:	
Patient	Attachment	to	Therapist	Rating	Scale	-	Session	

Version	200304	

Patientkod	 ________________________________________________________________________	

Bedömarens	initialer	 ________________________________________________________________________	

Datum	för	bedömning	 ________________________________________________________________________	

Instruktion	
PAT-RS	Session	syftar	till	att	bedöma	kvalitén	på	patientens	anknytning	till	terapeuten	utifrån	hur	in-
teraktionen	mellan	patient	och	terapeut	ter	sig	i	en	speciEik	videoinspelad	session.	Instrumentet	består	
av	fyra	prototyper	som	återspeglar	typiska,	förväntade	interaktionsmönster	utifrån	en	anknytningste-
oretisk	referensram	(dvs	trygg,	hyperaktiverad,	deaktiverad	eller	desorganiserad	anknytning).	Bedöma-
rens	uppgift	är	att	skatta	i	vilken	utsträckning	prototyperna	överensstämmer	med	vad	som	kan	obser-
veras	 i	 interaktionen	 på	 videon	 (se	 manualen	 för	 fördjupning	 kring	 teori	 och	 rational	 för	
instrumentet).	
		
Skattningsprocedur:	

1. Börja	titta	på	sessionen.	Pausa	videon	och	notera	tider	på	ett	separat	papper	för	avsnitt	där	
du	upplever	att	något	särskilt	viktigt	(i	termer	av	patientens	anknytning	till	terapeuten)	sker	i	
sessionen.		

2. När	du	sett	hela	sessionen	påbörja	skattningen	direkt	med	protoptyp	1.	Läs	igenom	beskriv-
ningen	och	ta	sedan	ställning	till	din	skattning.		

3. Om	du	känner	dig	osäker	gå	tillbaka	till	dina	noter	och	se	videoavsnitten	igen.	Försök	därefter	
åter	skatta.		

4. Om	du	känner	dig	osäker	även	efter	du	tittat	på	markerade	avsnitt,	utgå	från	din	”magkänsla”	
och	skatta	prototypen	ändå.			

5. Gå	vidare	till	nästa	prototyp	och	upprepa	skattningsproceduren.	
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Prototyp	1:	Trygg	anknytning	till	terapeuten	

Trygghet:	I	sessionen	upplevs	patienten	vara	och	agera	tryggt	i	relation	till	terapeuten.	Detta	visar	sig	ex-
empelvis	 i	att	patienten	berättar	 öppet	om	inre	 ångestväckande	och/eller	smärtsamma	upplevelser	(min-
nen/erfarenheter/tankar/känslor)	och	utforskar	dem	tillsammans	med	terapeuten	i	sessionen	utan	starkt	
motstånd.	Samtalet	upplevs	som	emotionellt	djupt	och	engagerande.		

Starkare	och	visare:	Intrycket	är	vidare	att	patienten	litar	på	terapeuten	och	upplever	denne	som	en	per-
son	med	mer	kunskap	och	erfarenhet	än	patienten	själv	har	på	ett	sätt	som	är	rimligt	i	relation	till	terapeu-
tens	utbildning,	erfarenhet	och	agerande	i	sessionen.		

Trygg	hamn:	När	patienten	beskriver	en	 ångestväckande/påfrestande	situation	 är	 intrycket	att	patienten	
blir	lättad	av	att	tala	om	det	med	terapeuten.	Patienten	känner	sig	accepterad	av	terapeuten.		

Balans	i	beroende/oberoende:	Patienten	kommer	i	tid	och	är	engagerad	i	det	gemensamma	arbetet.	Rela-
tionen	till	terapeuten	upplevs	som	adekvat	”intim”	och	”nära”	på	ett	positivt	och	balanserat	sätt.	Patienten	
uppvisar	ett	”moget”	(situations-	och	 åldersadekvat)	och	balanserat	beroende	av	terapeuten.	Det	 Einns	en	
”vi”-känsla	i	relationen	även	om	rollerna	är	tydligt	skilda.	

Balans	 i	 positiva/negativa	 känslor:	 I	 sessionen	 Einns	 indikationer	 på	 att	 patienten	 har	 positiva,	 varma	
känslor	mot	terapeuten.	Terapirelationen	kan	 även	vara	förknippad	med	negativa	känslor	 i	samband	med	
att	patienten	blir	utmanad	i	sessionen.	Patienten	kan	ge	uttryck	för	och	undersöka	negativa	känslor	(inklu-
sive	eventuell	 irritation/ilska	mot	 terapeuten)	 tillsammans	 terapeuten	utan	att	positiva	känslor	eller	 för-
mågan	till	öppenhet,	tillit	och	trygghet	i	relationen	försvinner.		

Mental	representation	och	generalisering:	Patienten	tycks	uppfatta	terapeuten	som	en	unik	separat	in-
divid.	Patienten	beskriver	att	han/hon	vågar	pröva	nya	saker	utanför	terapirummet	vilket	tycks	vara	relate-
rat	till	det	gemensamma	arbetet	och	en	vetskap	om	att	terapeuten	Einns	tillgänglig	på	bestämda	tider.	Pati-
enten	kan	t	ex	beskriva	tillfällen	då	han/hon	återkallat	minnet	av	terapeuten	och/eller	samtalen	i	en	ång-
estväckande	situation	vilket	 ledde	till	att	patienten	kände	sig	 lugnad	och/eller	kom	fram	till	hur	han/hon	
skulle	hantera	situationen.	

Separation:	Avslutningen	av	sessionen	sker	på	ett	adekvat	ömsesidigt	och	balanserat	sätt.		
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Prototyp	2:	Hyperaktiverad	anknytning	till	terapeuten	

Trygghet:	Patienten	 tycks	söka	en	känsla	av	 inre	 trygghet	 i	 sessionen	men	detta	uppnås	 inte	riktigt	eller	
endast	temporärt.	Patienten	har	en	hög	ångestnivå	och	ett	emotionellt	påslag	i	sessionen,	men	utforskandet	
av	detta	upplevs	ytligt	och	begränsat.	Patienten	tycks	vara	upptagen	av	att	”ventilera”	och	söka	stöd	i	samta-
let	med	lite	utrymme	för	reElektion	och	fördjupning.		

Starkare	och	visare:	Patienten	verkar	se	upp	till	terapeuten	som	en	”expert”	på	ett	onyanserat	och	obalan-
serat	vis.	Intrycket	är	samtidigt	att	patienten	har	svårt	att	”ta	in”	terapeutens	perspektiv	och	förslag	och	kan	
snarare	bli	”motspänstig”	mot	dessa	–	särskilt	om	de	involverar	förslag/press	mot	ökad	egen	agens	hos	pa-
tienten.		

Trygg	hamn:	När	patienten	har	hög	ångest/oro	i	samtalet	kan	den	tillfälligt	minska	men	effekten	är	kortva-
rig.	Patienten	känner	sig	 lugnad	av	 terapeutens	närvaro,	men	kan	samtidigt	 indikera	besvikelse	och/eller	
frustration	över	att	inte	ha	blivit	tillräckligt	lugnad	eller	försäkrad	av	terapeuten.	Det	Einns	oro	för	att	inte	
accepteras,	förstås	eller	värdesättas	tillräckligt	av	terapeuten.	Patientens	ångest	och	känslor	tycks	generellt	
sett	svåra	att	reglera	ner	under	sessionen.	

Balans	i	beroende/oberoende:	Patienten	tycks	söka	en	”nära”	relation	till	terapeuten	men	upplever	sam-
tidigt	inte	att	detta	riktigt	uppnåtts	tillfredsställande.	Intrycket	är	att	patientens	blir	mer	”klängigt”	beroen-
de	av	terapeuten	och	undviker	egen	agens	och	självständighet.	Intrycket	är	att	det	är	terapeutens	ångestre-
glerande	funktion	snarare	än	verkliga	person	som	upplevs	viktig.		

Balans	i	positiva/negativa	känslor:	Sessionen	kännetecknas	av	aktivering	av	starka	känslor	och	 ångest.	
Patienten	tycks	varit	upptagen	av	att	förmedla	sig	känslomässigt	(jfr	”att	få	ventilera”)	och	få	känslomässigt	
stöd	 och	 råd	 av	 terapeuten.	 Patientens	 beskrivning	 av	 sin	 känslomässiga	 bearbetning	 upplevs	 samtidigt	
som	”ytligt”.	Om	patienten	inte	känner	sig	tillräckligt	förstådd	eller	lugnad	av	terapeuten	kan	det	Einnas	fru-
stration	som	antingen	undviks	eller	uttrycks	mer	onyanserat	som	ett	”klagande”,	t	ex	med	önskemål	om	att	
terapeuten	”måste	ge	mer”.	

Mental	representation	och	generalisering:	Det	Einns	indikation	på	att	patienten	är	mentalt	upptagen	av	
terapeuten	och	sessionerna	mellan	samtalen,	men	att	detta	snarare	väcker	oro	än	att	det	leder	till	att	pati-
enten	hittar	fram	till	egna	konstruktiva	lösningar.	OY verlag	tycks	patienten	undvika	egen	agens	mellan	sam-
talen.	

Separation:	Det	Einns	indikationer	på	att	avslutningen	av	sessionen	triggar	ångest.	Patienten	kan	t	ex	plöts-
ligt	ställa	frågor	av	typen	”hur	ska	jag	klara	mig	nu?”	och/eller	ta	mer	tid	på	sig	än	förväntat	för	att	lämna	
rummet.	
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Prototyp	3:	Deaktiverad	anknytning	till	terapeuten	

Trygghet:	Sessionen	kännetecknats	av	känslomässig	distans.	Intrycket	är	att	utforskandet	av	inre	upplevel-
ser	överlag	är	begränsat	och/eller	stannar	på	en	intellektuell	nivå.	Patienten	undviker	att	gå	in	på	mer	emo-
tionellt	laddade	ämnen	men	tycks	oberörd	eller	obekymrad	över	detta.	Patienten	tycks	överlag	ointresserad	
av	att	tala	om	känslor	och	inre	upplevelser	och	kan	också	ifrågasätta	”poängen”	med	detta	i	sessionen.		

Starkare	och	visare:	Patienten	tycks	inte	uppfatta	terapeuten	som	en	”starkare	och	visare”	person	och	te-
rapeuten	tycks	inte	ha	något	särskilt	nytt	eller	viktigt	att	bidra	med	som	patienten	ser	det.	Terapeutens	er-
farenhet	och	kompetens	ifrågasätts	öppet	eller	indirekt.		

Trygg	hamn:	Patienten	tycks	överlag	lugn	och	samlad	i	sessionen	(men	möjligen	spänd).	Intrycket	är	dock	
att	detta	beror	på	att	han/hon	undviker	att	gå	in	på	känslomässigt	laddade	eller	ångestväckande	områden.	
Patienten	ger	intryck	av	att	inta	en	självförsörjande	hållning	i	relation	till	terapeuten		

Balans	i	beroende/oberoende:	Patientens	ger	intryck	av	att	värdera	sitt	oberoende	och	självbestämman-
de	 högt.	 Patienten	 tycks	 undvika	 eller	 ogilla	 att	 relationen	 till	 terapeuten	 blir	 ”intim”	 eller	 ”nära”	 på	 en	
känslomässig	nivå.	Patienten	undviker	upplevelser	av	beroende/underläge	i	relationen.		

Balans	i	positiva/negativa	känslor:	Patienten	visar	mycket	begränsat	med	känslor	i	relation	till	terapeu-
ten	och/eller	sessionen	överlag.	Patienten	har	svårt	att	uppleva	känslor	och	tycks	överlag	skeptiskt	inställd	
till	att	tala	om	sina	känslor	med	terapeuten.		

Mental	representation	och	generalisering:	Terapeuten	tycks	inte	uppfattas	som	en	viktig,	unik	individ	av	
patienten	och	relationen	upplevs	”formell”.	Patienten	kan	beskriva	att	han/hon	är	aktiv	mellan	sessionerna	
men	detta	tycks	inte	ha	någon	direkt	koppling	till	det	gemensamma	arbetet	i	sessionen.		

Separation:	Avslutningen	av	sessionen	tycks	inte	väcka	någon	särskild	reaktion	hos	patienten.	
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Prototyp	4:	Desorganiserad	anknytning	till	terapeuten	

Trygghet:.	Patienten	tycks	till	stor	del	hålla	inre	upplevelser	för	sig	själv	och	ger	intryck	av	att	ha	vara	rädd	
för	att	tala	öppet	om	sina	känslor,	tankar	och	erfarenheter	i	sessionen.	Patientens	hållning	i	relation	till	te-
rapeuten	kännetecknas	av	en	 ”passiv	 rädsla”.	Alternativt	 tycks	patienten	misstolka	 terapeutens	 försök	 till	
närmanden	 som	hotfulla	 vilket	 kan	väcka	 aggressiva	och/eller	misstänksamma	 reaktioner	hos	patienten.	
Utforskandet	av	patientens	reaktioner	har	varit	begränsat	pga	av	patientens	bristande	tillit.	

Starkare	 och	 visare:	 Patienten	 tycks	 generellt	 se	 terapeuten	 som	 en	 auktoritetsperson	men	 detta	 tycks	
skrämma	(snarare	 än	 lugna)	patienten.	Patienten	ha	svårt	att	 lita	på	 terapeuten	har	goda	 intentioner	och	
vill	väl.	Alternativt	har	patienten	svårt	att	lita	på	att	terapeuten	”står	pall”	för	patientens	reaktioner.	

Trygg	hamn:	Sessionen	kännetecknas	av	bristande	tillit	och	patienten	har	svårt	att	”vila”	i	relationen.	Om	
patienten	reagerar	känslomässigt	i	sessionen	kan	det	ta	lång	tid	att	klargöra	och	reglera	ner	patientens	re-
aktioner	efteråt.		

Balans	i	beroende/oberoende:	Intrycket	är	att	patienten	kan	pendla	snabbt	mellan	beroende	och	obero-
ende	i	sessionen.	 	Exempelvis	kan	patienten	verka	beroende	av	kontakten	samtidigt	som	han/hon	är	rädd	
för	att	relationen	till	terapeuten	blir	”intim”	eller	”nära”.	

Balans	i	positiva/negativa	känslor:	Den	dominerande	affekten	är	rädsla	och	brist	på	tillit.	PAtientne	kan	
även	pendla	snabbt	mellan	positiva	och	negativa	affekter.	Alternativt	ger	patienten	intryck	av	att	har	hålla	
känslor	för	sig	själv	pga	rädsla	för	egna	och/eller	terapeutens	reaktioner.	Patienten	kan	även	uppvisa	ovän-
tade	och	desorganiserade	reaktioner	(t	ex	tappar	tråden	helt,	dissocierar,	lämnar	plötsligt	rummet	i	affekt)	
när	känslor	och/eller	ångesten	blir	hög	i	rummet.	

Mental	representation	och	generalisering:	Patienten	tycks	ha	svårt	att	uppfatta	terapeuten	som	en	väl-
menande	person	med	såväl	positiva	och	negativa	egenskaper.	Patientens	upplevelse	 tycks	snarare	pendla	
mellan	motstridigheter.	Om	patienten	 återkallat	minnet	av	terapeuten	eller	sessionerna	under	veckan	har	
detta	inte	varit	till	någon	större	hjälp	för	honom/henne.		

Separation:	Avslutningen	av	sessionen	kan	vara	 förknippad	med	oväntade	emotionella	reaktioner,	exem-
pelvis	kan	patienten	söka	”ta	kontroll”	över	avslutet	på	något	sätt.	
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