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SAMMANFATTNING 

 

Emotional Availability Scales – Therapy 

Att mäta emotionell tillgänglighet mellan terapeut och patient i en psykoterapi 

 

Syftet med uppsatsen var att utarbeta och prova EAS-T (Emotional Availability Scales – 

Therapy), en manual för att mäta emotionell tillgänglighet mellan terapeut och patient i en 

psykoterapi. Arbetet ingår som en del i projektet LURIPP (Linköping University Relational 

and Interpersonal Psychotherapy Project).  

Våra frågeställningar var:  

* Kan man mäta den emotionella tillgängligheten i en psykoterapi med EAS-T? 

* Finns det någon korrelation mellan EAS-T och patientskattade processmått? 

 

För att svara på frågorna har vi arbetat med att modifiera EAS (Emotional Availability 

Scales), ett instrument som används för att mäta kvalitén på relationen mellan förälder och 

barn, så att den ska passa terapeut-patient-relationen. Vi har skattat videoinspelade sessioner 

av IPT-terapier (interpersonell psykoterapi) med hjälp av detta instrument. I ett andra steg har 

vi jämfört vår skattning med patientskattade processmått, som varit tillgängliga via LURIPP: 

WAI-S (Working Alliance Inventory - Short), Känsloord och med PHQ-9 (Patient Health 

Questionnaire), där patienten skattar sin depressionsgrad före varje samtal. 

 

Resultatet visade att manualen hade god användbarhet, men att det också fanns behov av 

revidering inom vissa dimensioner. Jämförelsen mellan EAS-T och patientskattade 

processmått visade att det fanns vissa signifikanta korrelationer och vissa som inte var 

signifikanta, men ändå intresseväckande. Mest intressant fann vi EAS-T-variabeln icke-

invaderande, som visade en negativ korrelation till de andra processmåtten. En mer 

invaderande terapeutstil resulterade i att patienten upplevde en bättre terapeutisk allians och 

skattade mer positiva känsloord efter sessionen. Patienten skattade också symptomförbättring 

till nästa session. Det finns många intressanta frågor som ännu är obesvarade vad gäller 

emotionell tillgänglighet i terapisituationen, där vi hoppas på vidare forskning! 

 

Nyckelord: emotionell tillgänglighet, Emotional Availability Scales – Therapy (EAS-T), 

Interpersonell psykoterapi (IPT), terapirelation, terapeutstil, invaderande. 
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1. INLEDNING 

 

Psykoterapi, psykologisk behandling, innebär behandling av psykiska, relationella och 

existentiella problem med psykologiska metoder. Den förste att systematiskt använda 

psykoterapi var Sigmund Freud med sin psykoanalys. Ordet psykoterapi kommer av grekiska 

psyche "själ" och therapeia "tjänst", "vård", "behandling". (www.wikipedia.se, hämtad 

110812). 

Gemensamt för oss som skrivit denna uppsats är ett intresse för människor och tanken att 

svårigheter är en del av vårt mänskliga liv som också ger möjlighet till utveckling. Vi är 

intresserade av vad som motiverar människor, vad som stärker och vad som får människor att 

växa i psykologisk aspekt.  

I vår utbildning, psykoterapeutprogrammet med inriktning mot barn och unga, är fokus 

barnets, ungdomens och/eller förälderns interpersonella värld – alltså det som sker i området 

mellan människor. Och visst är det så att vi människor lever i relation till andra, alldeles 

ensamma skulle vi inte överleva. Vi har läst mycket om vad det lilla barnet behöver för att 

växa och utvecklas. Då vi i vår vardag träffar människor som inte har det så bra, kommer 

naturligt frågan – hur kan vi på bästa sätt hjälpa dem att läka och växa? IPT, interpersonell 

psykoterapi, är en evidensbaserad terapiform som är ganska ny i Sverige, men i andra delar av 

världen etablerad sedan länge. Ungdomsterapidelen på utbildningen innefattar en gedigen 

träning i interpersonell psykoterapi för ungdomar, IPT-A, en metod som författarna upplevt 

vara både sympatisk och verksam.  

 

Vi har i samband med detta uppsatsarbete haft förmånen att vara en del i LURIPP: Linköping 

University Relational and Interpersonal Psychotherapy Project. 

 

För att genomföra denna uppsats har vi dels utbildat oss i en metod för samspelsbedömning 

av föräldrar och barn, kallad EAS (Emotional Availability Scales), dels förkovrat oss mer i 

IPT (originalversionen, för vuxna). Vårt arbete har bestått i att utarbeta och prova en manual 

kallad EAS-T (Emotional Availability Scales – Therapy) för att mäta emotionell tillgänglighet 

i en terapi. De terapier vi studerat är inspelade IPT-terapier, som funnits tillgängliga via 

LURIPP.  

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Psykologi
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sigmund_Freud
http://sv.wikipedia.org/wiki/Psykoanalys
http://www.wikipedia.se/
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2. TEORI 

 

2.1 Kvalitén på relationen mellan terapeut och patient – hur kan man mäta denna? 

 

Psykoterapi har i forskningssammanhang generellt visat på god evidens vad gäller 

behandlingseffekt. En fråga har varit vilken psykoterapeutisk behandlingsmetod som är mest 

verksam. I aktuell psykoterapiforskning har man funnit att den specifika metoden enbart står 

för 15% av behandlingsutfallet (Asay & Lambert i Hubble et al. 1999). Det som är hjälpsamt 

för patienterna är alltså inte en specifik metod, utan faktorer som är gemensamma för många 

olika former av psykologisk behandling (Philips & Holmqvist, 2008). En metaanalys av 

depressionsbehandlingar (Cuijpers et al. 2008) visar också på detta. I denna metaanalys 

jämfördes utfallet av sju vanligt förekommande psykoterapiformer vid behandling av 

depression, och jämförelsen gav väsentligen lika behandlingsutfall. 

 

En annan del av forskningen handlar om vad som är mest verksamt i psykoterapi och hur stor 

del av behandlingseffekten som beror på ingående behandlingskomponenter. Asay & Lambert 

har funnit att förutom den specifika tekniken, så inverkar följande delar på 

behandlingsutfallet: terapeutisk relation 30%, förväntan och hopp (placebo) 15% och 

utomterapeutisk förändring 40% (Asay & Lambert i Hubble et al. 1999).  

 

Psykoterapiforskningen har också fokuserat på olika terapeutfaktorer som adherence 

(terapeutens följsamhet till metoden), allegiance (terapeutens övertygelse om att metoden är 

verksam), terapeutens interpersonella stil och relationserfarenheter (t ex anknytningsstil) samt 

olika patientfaktorer som motivation, relationserfarenheter, personlighetsstruktur, 

psykiatriska tillstånd och om och hur dessa faktorer medierar behandlingsutfallet. En 

intressant vinkling i den moderna psykoterapiforskningen (Sandell, i Philips & Holmqvist, 

2008) är behandlingseffekter av matchning gällande terapeut/patient/metod. 

 

Intresset för relationsaspekters betydelse i psykoterapi, samt intresset för mer generella och 

terapiöverskridande faktorer, har bland annat lett till en omfattande forskning kring 

betydelsen av den terapeutiska alliansen. Resultaten har visat att behandlingsalliansen har ett 

signifikant, men inte särskilt starkt, samband med behandlingsutfallet (Holmkvist, 2007).  
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Kvalitén på relationen mellan terapeut och patient är ett intressant begrepp, som kan mätas på 

olika sätt. Skattningsinstrumentet EAS mäter den emotionella tillgängligheten i relationen 

mellan en primär anknytningsperson och ett barn (Biringen et al. 1998). Gadd och Rulander 

(2011) är de första som utforskat instrumentets användbarhet vid skattning av kvalitén på 

relationen mellan terapeut och patient. I denna pilotstudie fann författarna att det förmodligen 

var möjligt att använda instrumentet även i en terapisituation, mellan terapeut och patient.  

 

2.2 Emotional Availability Scales (EAS) 

 

Emotional Availability Scales (EAS) är utarbetad av Biringen i samarbete med Robinson och 

Emde vid Colorado State University (1998). EAS används i över 20 länder runt om i världen 

och anses ha god validitet och reliabilitet. Skattningsinstrumentet har ingått i många studier av 

emotionell tillgänglighet mellan barn och primär vårdnadshavare. I Sverige har man de 

senaste åren i flera psykologuppsatser studerat EAS (Österberg, 2004; Hernestam & Salhoff, 

2008; Strandberg & Svenson, 2009).  

 

EAS är ett manualbaserat skattningsinstrument där observatören bedömer kvalitén på den 

emotionella tillgängligheten i en interaktion mellan barn och förälder, alternativt annan 

vårdnadshavare. Instrumentet omfattar observationer av interaktioner utifrån ett holistiskt 

perspektiv. Observatören använder sig av kontexten och kliniskt omdöme för att bedöma 

lämpligheten i de beteenden som uppfattas i interaktionen. Observationerna är mellan 10-20 

minuter, sker i realtid via spegelvägg eller utifrån inspelat material. Föräldern och barnet 

instrueras att samarbeta i en strukturerad uppgift följt av att sedan leka tillsammans i en mer 

ostrukturerad form. Skattningsinstrumentet består av sex dimensioner som avser att spegla 

förälderns respektive barnets emotionella tillgänglighet. Fyra dimensioner fokuserar 

föräldern: sensitivity, structuring, nonintrusiveness och nonhostility. Två dimensioner 

fokuserar barnet: responsiveness och involvement. Den emotionella tillgängligheten ses som 

ett dyadiskt relationellt begrepp, vilket medför att bedömningen i varje dimension även görs 

med den andre partens reaktioner i fokus. EAS finns i två versioner, en för barn upp till cirka 

fem år, med en tilläggskala för spädbarn, och en för äldre barn upp till cirka tio år.  

 

Den teoretiska utgångspunkten för EAS är anknytningsteori och perspektiv på emotionell 

tillgänglighet. Instrumentet bygger på teorin om föräldern som en trygg bas, och tanken att 

förälderns och barnets anknytningsmönster bidrar till kvalitén på interaktionen (Biringen et al. 
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1998). Begreppet trygg bas, som introducerades av Ainsworth 1967 är för de flesta bekant. 

Bowlbys teori om den tillgivna bindningen ”attachment” kan sägas vara grunden i modern 

anknytningsteori (Perris, 1996). Bowlby (1994) beskriver begreppet trygg bas som att 

föräldern uppmuntrar åldersadekvat utforskande och nyfikenhet, sätter gränser samt utgör en 

trygg hamn där barnet kan söka stöd och skydd vid upplevd fara eller stress. Förälderns 

uppgift är alltså att förmedla uppmärksamhet, vara deltagande i barnets aktiviteter samt utgöra 

en trygghet att utgå från och återvända till. Av stor vikt är att kunna reparera olika typer av 

”brott” i relationen. 

 

2.3 Emotionell tillgänglighet och anknytningsteori i terapeut-patient-relationen. 

 

”Den upplevelse som man saknat, att få sina känslor uppmärksammade och erkända av en 

annan person, och då särskilt att få någon som uthärdar starka känslor, står terapeuten för. 

Och viktigast av allt: när en terapeut och patient misslyckas med att förstå varandra, eller är 

oense om någonting viktigt, kan terapeuten visa att relationer kan repareras. Denna cirkel av 

avbrott och reparationer är nyckeln till trygga relationer”. (Gerhart, 2008, s217) 

Biringen (2009) menar att grundprinciperna för EAS även omfattar andra relationer än den 

mellan förälder och barn, samt att människor överför sina utvecklade förmågor för emotionell 

tillgänglighet till olika relationer i sina liv. Enligt Bowlby (1994) är anknytningsteorins 

utgångspunkt att behovet av omsorg, närhet och emotionella band finns under hela 

människans liv. Att människan tar med sig sina anknytningserfarenheter fram i livet, men att 

anknytningsmönstren också kan förändras.  

Patienter med psykiatrisk problematik har ofta tidiga erfarenheter som hindrat lärdomen att 

alla tillstånd kan bli hållna: misslyckanden vad gäller mottagande, reglering och/eller 

reparation av känslor. Detta har fått till följd att de har utvecklat icke-adekvata strategier att 

hantera sin situation, där de inte kan använda sig av andra för att reglera känslor. Dessa 

otrygga anknytningsmönster avspeglar sig i relationen mellan terapeut och patient och kan 

resultera i svårigheter att hantera närhet/avstånd, tillit samt affektreglering. Man får därför i 

terapin många gånger arbeta med patienternas grundläggande anknytning. Terapeutens 

förmåga att tolerera och reglera egna känslor på ett sätt som blir hanterbart och konstruktivt 

gentemot patienten är betydelsefullt för den känslomässiga kvalitén på relationen (Fonagy, 

2007).  



 

 

7 

Wennerberg (2010) beskriver psykoterapi som en möjlighet till en förnyad anknytnings- och 

individuationsprocess. Han menar att det som har skadats i relationer enligt det 

anknytningsteoretiska perspektivet bara kan läkas genom nya relationella erfarenheter. Två 

grundläggande existentiella drivkrafter spelar här in: anknytningssystemet, som motiverar oss 

att söka närhet till beskyddande och förstående andra, och systemet för nyfiket utforskande, 

som motiverar oss att upptäcka och utforska världen omkring oss. En balans i dessa system 

ger trygghet, tänker Wennerberg. Safran och Muran (2000) menar att terapeutens 

känslomässiga tillgänglighet är betydelsefull för skapandet och vidmakthållandet av en 

fungerande relation mellan terapeut och patient. De nämner två huvudtyper av svårigheter 

som är viktiga att terapeuten uppmärksammar för bibehållen allians: ett beteende som 

anknyter till rädsla inför självständighet (agency) och ett annat som anknyter till rädsla för 

närhet och beroende av andra (relatedness). Terapeutens uppgift är att vara emotionellt 

tillgänglig, lyssna in de känslomässiga signaler som hon/han uppfattar från patienten och sig 

själv samt kunna förhandla med patienten vid svårigheter.  

 

Bowlby (1994) menar att terapeuten har fem viktiga uppgifter: att utgöra en trygg bas, att 

bistå patienten i dennes utforskande, att använda den terapeutiska relationen, att hjälpa 

patienten att koppla nutida problem med tidigare erfarenheter, samt hjälpa patienten att förstå 

att hans/hennes inre arbetsmodeller inte är hjälpsamma längre. Perris (1996) tänker att 

terapeutens funktion som trygg bas huvudsakligen kan sammanfattas i termer som: 

accepterande, en sammanhängande eller konsistent empatisk tillgänglighet, validering och en 

hållning som främjar patientens självständighet.  

 

Utifrån likheterna i relationen mellan föräldrar och barn respektive terapeut och patient kan 

man tänka sig att EAS går att använda även i observation av en terapirelation. Det har tidigare 

gjorts ansatser att modifiera och prova detta (Gadd & Rulander, 2011), dock fattas en 

utarbetad manual. Vi blev intresserade av att undersöka detta vidare och att också utarbeta en 

manual, som kan ligga till grund för vidare forskning och utvecklingsarbete. 
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3. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

 

Syftet med uppsatsen var att utarbeta och prova EAS-T (Emotional Availability Scales – 

Therapy), en manual för att mäta emotionell tillgänglighet mellan terapeut och patient i en 

psykoterapi.  

 

Frågeställningar: 

* Kan man mäta den emotionella tillgängligheten i en psykoterapi med EAS-T? 

* Finns det någon korrelation mellan EAS-T och patientskattade processmått? 

 

 

4. METOD 

 

4.1 Förutsättningar för undersökningen 

 

För att kunna genomföra studien har vi initialt utbildat oss i instrumentet EAS, utifrån det 

material som International Center for Excellence in Emotional Availability tillhandahåller. Vi 

har fått tillgång till denna utbildning via Linköpings universitet, som har tillstånd från Z. 

Biringen att använda materialet. Vi har studerat de arbeten kring EAS som vi funnit 

publicerade i Sverige (Österberg, 2004; Hernestam & Salhoff, 2008; Strandberg & Svenson, 

2009), samt den pilotstudie som gjorts där man provat EAS till att gälla terapeut – 

patientrelationen (Gadd & Rulander, 2011). Data har genererats via strukturerade 

observationer från 18 psykoterapisessioner där utvalda episoder skattades med utgångspunkt 

från den manual för EAS-T, som vi under processen utarbetat (se bilaga 1, EAS-T-manual). 

De inspelade psykoterapisessionerna erhöll vi via det pågående forskningsprojektet LURIPP. 

Så också de tidigare patientskattade processmåtten WAI-S, Känsloord och PHQ-9. 

 

4.2 Procedur 

 

Målet med utbildningen i EAS, var att uppnå en god interbedömarreliabilitet. Utbildningen 

utgjordes av en distansutbildning, vilken innehöll dels videoinspelade workshops (bestående 

av nio videoband), dels en manual för EAS (Biringen et al. 1998). I videomaterialet varvas 

teoretiska diskussioner med autentiska videoinspelningar av barn och föräldrar. Vi 
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provskattade parallellt med deltagarna i workshopen de inspelningar som förekom i 

videomaterialet, samt förde diskussioner kring instrumentets användande kopplat till teorier, 

egen klinisk verklighet och till manualen.  

 

Vi fick också via LURIPP tre videoinspelade IPT-sessioner (material som inte skulle ingå i 

vår studie), varav den första sessionen på samma sätt som EAS-materialet sågs i 

utbildningssyfte. Vi utarbetade i samband med detta en manual, som vi jämförde med den 

enkla nyckel som redovisats av Gadd och Rulander (2011). Därefter skattade vi tio episoder, 

från den andra och tredje sessionen, för att se om vi var tillräckligt samskattade. Vi bedömdes 

ha en god interbedömarreliabilitet. För interbedömarreliabilitetsskattning, se 5.1, Från EAS 

till EAS-T, tabell 1. Det visade sig att vi fick en takeffekt på skattningarna, då vi låg väldigt 

nära det högsta värdet i våra skattningar. Reliabilitetsvärdet skulle av den anledningen inte bli 

särskilt högt i vårt fortsatta arbete, och vi fick därför modifiera och ytterligare utveckla den 

manual vi gjort, se vidare under 5.1, Från EAS till EAS-T.  

 

4.3 Urval 

 

Urvalet av episoder som skattats med EAS-T gjordes ur 18 sessioner (tre terapeuter, nio 

patienter). Manualen för EAS föreslår att inga episoder kortare än 10 minuter ska skattas. 

Utifrån vår erfarenhet från provskattningarna valde vi att ta episoder om 10 minuter, 20 

minuter in på banden. 

 

Terapeuterna 

Terapeuterna som ingår i LURIPP har en grundläggande psykoterapiutbildning samt har 

genomfört en korttidsterapiutbildning i de båda psykoterapimetoderna Brief Relational 

Terapy (BRT) och Interpersonal Psychotherapy (IPT) vid Linköpings universitet. 

 

Patienterna 

Inklusionskriteriet för de patienter som ingår i LURIPP är att de uppfyller kriterierna för 

egentlig depression enligt DSM-IV (2000) och Hamilton Depression Rating Scale (Hamilton, 

1960). De är i åldrarna 17 till 65 år. Faktorer som exkluderar är uppfyllda kriterier för 

psykossjukdom, pågående missbruk eller organisk hjärnskada. Patienterna är informerade om 

de båda terapimetoderna och att de lottas till BRT- eller IPT-behandling. De patienter som vi 

studerat i detta arbete är de som lottats till IPT-behandling.  
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4.4 Instrument 

 

Emotional Availability Scales – Therapy (EAS-T) 

Vi har utarbetat EAS-T-manualen med utgångspunkt från skattningsinstrumentet EAS 

(Biringen et al. 1998), samt en pilotstudie i Sverige där EAS-T provats (Gadd & Rulander, 

2011). 

 

EAS-T är anpassat för bedömning av den emotionella tillgängligheten mellan terapeut och 

patient i en terapi. Instrumentet omfattar observationer av interaktioner och manualbaserad 

skattning. I bedömningen, som ska vara holistisk, tar observatören hänsyn till kontextuella 

omständigheter och använder klinisk erfarenhet för att kunna avgöra ändamålsenligheten i de 

beteenden som uppvisas. EAS-T består av sex dimensioner, vilka avser spegla terapeutens 

respektive patientens bidrag till den emotionella tillgängligheten i terapin. Fyra dimensioner 

har fokus på terapeutens bidrag: sensitivitet, struktur, icke-invaderande och icke-fientlighet. 

Två har fokus på patientens bidrag: mottaglighet och involverande beteenden. (Begreppen är 

fritt översatta av författarna). Dimensionerna skattas var för sig, men eftersom emotionell 

tillgänglighet är ett dyadiskt relationellt begrepp, görs bedömningen i varje dimension även 

med den andre partens reaktioner i fokus. Skattningsintervallen är olika för de olika 

dimensionerna och poäng kan sättas i halvsteg. Dimensionerna kommer att kort beskrivas, för 

djupare innehåll hänvisas till vår EAS-T-manual, se bilaga 1. 

 

Sensitivitet (Sensitivity): Dimensionen visar vilken grad terapeuten är känslomässigt 

tillgänglig för patienten. I vilken grad han/hon visar värme, acceptans och flexibilitet i syfte 

att hjälpa patienten i sitt utforskande och att uppnå en god balans mellan autonomi och närhet. 

Terapeutens äkthet, vilken visar sig i samstämmighet i verbal och kroppslig kommunikation, 

tas i beaktande. Hans/hennes förmåga att läsa av patientens signaler och att handla 

ändamålsenligt, med rätt beteende, timing och intensitet, är viktigt. Så också terapeutens 

förmåga att hantera brott i relationen, som exempelvis uppkommer då terapeut och patient är 

oeniga i en fråga. Affekterna är i fokus i denna dimension. (Skala 1-9). 

 

Struktur (Structure): Dimensionen visar hur terapeuten strukturerar interaktionen och hur 

terapeutens försök till struktur tas emot av patienten. Terapeuten har ett ansvar att se till att 

terapin utvecklas, utan att vara invaderande. Man ser på terapeutens förmåga att visa på vikten 

av delaktighet och samtidigt uppmuntra till utforskande. Noteras bör hur terapeuten följer 
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patientens initiativ och tar lämpligt utrymme för information och psykoedukation samt hur 

han/hon kan sätta gränser på ett avslappnat och icke-forcerat vis. Terapeutens sensitivitet är 

avgörande för förmågan att lägga strukturen på rätt nivå. (Skala 1-5). 

 

Icke-invaderande (Non-Intrusiveness): Dimensionen visar graden av icke-invaderande 

beteende från terapeutens sida. Terapeuten ska bidra med både ”space” och tillgänglighet i 

interaktionen. Han/hon ska alltså respektera patientens autonomi utan att tappa 

tillgängligheten. Beaktas bör om terapeuten kontrollerar interaktionen genom att vara mer 

direktiv än vad som är lämpligt i sammanhanget, alternativt genom att vara överbeskyddande 

eller på annat sätt uttrycka misstro gentemot patientens förmåga. Om interaktionen verkar 

styras av terapeutens behov bedöms terapeuten vara invaderande. En del i vad som gör 

terapeuten icke-invaderande är förmågan att lyssna. (Skala 1-5). 

 

Icke-fientlighet (Non-Hostility): Dimensionen visar förekomst av fientlighet i terapeutens 

interagerande. Terapeuten kan uttrycka öppen eller dold fientlighet. Öppen fientlighet kan 

vara fysiska tecken på ilska eller tydlig fientlighet i den verbala kommunikationen. Dold 

fientlighet kan uttryckas implicit genom kroppsspråk eller verbal kommunikation. 

Terapeutens bidrag i form av tålmodighet och till trevlig stämning vägs in i bedömningen. 

(Skala 1-5). 

 

Mottaglighet (Responsiveness): Man observerar hur mottaglig patienten är när terapeuten 

efterfrågar kontakt. Stor vikt läggs vid patientens affektiva gensvar, genom graden av 

villighet, nöjdhet och engagemang. En balans mellan autonomi och närhetssökande 

poängteras, där en alltför stor angelägenhet att svara på terapeutens kontaktförsök inte heller 

ses som ett optimalt beteende. (Skala 1-7). 

 

Involverande beteenden (Involvement): Man observerar hur patienten uppmärksammar, 

bjuder in och vill engagera terapeuten i interaktionen. Patientens affekt behöver inte vara 

positiv, men det måste finnas en vilja att dela med terapeuten. Stor vikt läggs även här vid 

balansen mellan autonomi och närhetssökande samt huruvida patienten involverar terapeuten 

på ett bekvämt, icke-krävande och affektnärvarande sätt. (Skala 1-7). 
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WAI 

Working Alliance Inventory (WAI) mäter kvalitén på alliansen. Skattningsformuläret finns i 

tre versioner; klient-, behandlar- och observatörsskattning. Den korta klientversionen, kallas 

WAI-S, (Working Alliance Inventory – Short). WAI-S består av 12 frågor, som handlar om 

patientens upplevelse av den terapeutiska alliansen. Det finns sju svarsalternativ i en 

gradering från ”aldrig” till ”alltid”(Horvath & Greenberg, 1994). 

 

Känsloord 

Känsloord är ett självskattningsformulär som finns i två varianter, en som mäter behandlarens 

känslor för patienten i terapi och en som mäter patientens känsloupplevelse tillsammans med 

sin terapeut.  Frågeformulären innehåller 24 känsloord och svarsalternativen beskriver i vilken 

grad aktuell känsla upplevts hos terapeuten alternativt patienten. Formuläret har 8 delskalor. 

Upphovsman är Rolf Holmqvist vid Linköpings universitet (Holmqvist & Armelius, 1994). 

 

PHQ 

Patient Health Questionnaire (PHQ-9) är ett självskattningsformulär som mäter graden av 

depression. Frågeformuläret omfattar alla kriterier för depression enligt DSM-IV. Patienten 

besvarar utifrån sitt mående de senaste två veckorna nio frågor som har fyra svarsalternativ 

för hur frekventa de beskrivna symptomen är. Det finns också en fråga om hur symptomen 

påverkar patientens funktionsnivå på arbetet, i hemmet och i sociala sammanhang. (Spitzer et 

al. 1999; 2001). 

 

4.5 Skattningsprocedur 

 

De arton episoder som utgjorde studiens data skattades under en veckas tid, 2-3 band per 

tillfälle. Vi hade två uppsättningar band, och såg valda band/episoder vid samma tidpunkt, 

men var och en på sitt håll. Under observationerna fördes kontinuerligt anteckningar och 

skattningar gjordes enskilt, utifrån vår EAS-T-manual. Efter varje skattat band, jämförde vi 

och diskuterade resultaten. Banden sågs en gång, förutom vid ett tillfälle, då vi uppfattat 

situationen väldigt olika, beroende på att en av oss inte hört en väsentlig mening. I detta 

särskilda fall sågs episoden om och skattningen gjordes också om. I skattningarna valde vi 

genomgående att använda helsteg. Vi fann tidigt att bästa helhetsbild erhölls om man skattade 

dimensionerna i ordningen 1-6, för att sedan gå tillbaka och ”dubbelkolla” från 1 och så långt 

nedåt som vid varje tillfälle bedömdes lämpligt. 
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4.6 Databearbetning 

 

Skattningar gjordes på videoinspelade IPT-sessioner, utifrån EAS-T-manualen och de sex 

dimensionernas olika skalsteg. Databearbetning gjordes med Excel. Medelvärden och 

variationsvidd beräknades för skattningarna, samt att korrelationer mellan de olika 

dimensionerna i EAS-T beräknades. En illustration av skattningarna sammanställdes i två 

fallbeskrivningar. Vi provade även att jämföra vår EAS-T skattning med patientskattade 

processvariabler, som varit tillgängliga via LURIPP: WAI-S, Känsloord, och PHQ-9.  

 
4.7 Etiska överväganden 

 

LURIPP har godkänts av etikprövningsnämnden i Linköping. Etikprövningsnumret är M59-

08. Forskningsetiska principer (HSFR, 1999) togs i beaktande vid planering och 

genomförande av studien.  Linköpings universitet har tillstånd från International Center for 

Excellence in Emotional Availability att använda EAS-utbildningsmaterial. I de 

fallbeskrivningar vi använt för att illustrera skattningarna med EAS-T har vi fokuserat på det 

terapeutiska samtalet, och nämnt få detaljer om patienten och dennes liv. Vi har också 

förändrat innehållet något, för att minska risken att materialet ska vara identifierbart på ett 

utlämnande sätt. Det meningsbärande relationella innehållet är dock i fallbeskrivningarna 

oförändrat. 

 

 

5. RESULTAT 
 

5.1 Från EAS till EAS-T 

 

Arbetet med att skapa en användbar EAS-T-manual har skett i flera steg. Först översatte vi 

EAS-manualen (Middle Childhood Version) rakt av förutom att vi ersatte ”förälder” med 

”terapeut”, ”barn” med ”patient” och ord som ”lek” med ord som ”interaktion”. Viss 

modifiering gjordes i ett andra steg, utifrån vår kunskap och erfarenhet av kliniskt arbete, 

samt ett tidigare vetenskapligt arbete där man använt EAS för att se på terapirelationen (Gadd 

& Rulander, 2011). Vi försökte i översättningsarbetet ligga så nära ursprungsversionen som 

möjligt. Efter provskattning av IPT-terapier för interbedömarreliabilitetsmätning fann vi att vi 

visserligen använde skalan på samma sätt, alltså att vi hade en god interbedömarreliabilitet, 

men att vi ofta hamnade i skalans övre spann (se tabell 1). Skalan var inte tillräckligt 



 

 

14 

nyanserad och hade därför inte tillfredsställande användbarhet. Det blev tydligt att skalan 

behövde revideras för att passa terapirelationen. I detta arbete jobbade vi framför allt med att 

finna beskrivningar till varje skalsteg, samt att ytterligare anpassa till terapisituationen. 

Faktorer vi då tog hänsyn till är skillnader i terapeut-patient-relationen jämfört med föräldra-

barn-relationen: Det är två vuxna människor som möts, vilket bland annat innebär mindre 

tydliga affekter och mer verbalt utbyte. Relationen är också av nyare och mer kortsiktig art, 

samt att beroendeaspekten ser annorlunda ut. 

 

Tabell 1: Interbedömarreliabilitetsskattning (dimensionerna och observatörerna A och B:s 

olika skattningar redovisas i kolumner och de tio episoderna i rader) 

 Sensitivity  Structure  Non-intrusiveness Non-hostility  Responsiveness  Involvement  

 (1-9) (1-5) (1-5) (1-5) (1-7) (1-7) 

  A B A B A B  A B A  B A B 

Episod 1 8 7 5 5 5 5 5 5 6 5 6 6 

2 8 8 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 

3 8 8 5 5 4 4 5 5 6 5 6 6 

4 7 8 5 5 4 4 5 5 5 5 5 6 

5 9 9 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 

6 8 8 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 

7 8 9 5 5 5 5 5 5 7 7 7 7 

8 8 8 5 5 5 5 5 5 7 7 6 6 

9 9 8 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 

10 8 8 5 5 5 5 5 5 6 7 6 6 

 

 

5.2 Deskriptiv statistik 

 

När vi tittade på medelvärden och variationsvidd för de sex EAS-T-dimensionerna (se tabell 2 

på nästa sida) framkom att den skala som klart hade störst variationsvidd var icke-fientlighet. 

Bidragande till detta var en enskild session där författarna skattade 1, det vill säga klart öppen 

fientlighet. Se mer om detta under 5.3, Illustration av skattningarna med EAS-T, 

fallbeskrivning 1. De skalor som därefter hade största variationsvidden var patientskalorna. 

Minst spridning i vår skattning hade delskalan icke-invaderande. Medelvärdena för struktur, 

icke-invaderande och icke-fientlighet låg genomgående högt. Vad gäller sensitivitet hos 
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terapeuten och patientens mottaglighet samt involverande beteende var medelvärdet lägre, 

vilket innebär att det varit en större varians i skattningen. 

 

Tabell 2: Medelvärden, variationsvidd och variationsvidd i procentuell användning av skalan 

för de sex EAS-T-dimensionerna. 

 Skala Variationsvidd Variationsvidd i procentuell 

användning av skalan. 
Medelvärde 

Sensitivitet 1-9 5-8 44,5% 6,47 
Struktur 1-5 3-5 60% 4,44 
Icke-invaderande 1-5 4-5 40% 4,75 
Icke-fientlighet 1-5 1-5 100% 4,69 
Mottaglighet 1-7 3-7 71,5% 5,53 
Involverande 

beteenden 
1-7 3-7 71,5% 5,5 

 

 

När vi tittade på korrelationerna mellan dimensionerna (se tabell 3) fann vi att det fanns 

korrelationer mellan sensitivitet och alla övriga skalor förutom icke-invaderande. Särskilt hög 

korrelation fanns gällande terapeutens sensitivitet och patientens involverande beteenden. Vad 

gällde struktur fanns korrelation mellan alla skalor förutom icke-fientlighet. Särskilt hög 

korrelation hade struktur med icke-invaderande och de två patientskalorna. Vad gällde icke-

invaderande fanns korrelation gällande struktur och patientskalor. Starka samband i detta fall 

mellan icke-invaderande och struktur, samt patientens mottaglighet. Dimensionen icke-

fientlighet hade enbart korrelation med sensitivitet. Patientskalorna mottaglighet och 

involverande beteenden följdes åt och hade korrelation med samtliga skalor förutom icke-

fientlighet. Genomgående var korrelationerna starka för patientskalorna. 

 

Tabell 3: Korrelationer mellan EAS-T-dimensionerna 

 Sensitivitet Struktur Icke-

invaderande 
Icke-

fientlighet 
Mottaglighet Involverande 

beteenden 
Sensitivitet 1.0 .503* .350 .514* .548* .687** 

Struktur .503* 1.0 .711** .321 .876** .789** 
Icke-

invaderande 
.350 .711** 1.0 .455 .632** .541* 

Icke-fientlighet .514* .321 .455 1.0 .231 .341 
Mottaglighet .548* .876** .632** .231 1.0 .917** 
Involverande 

beteenden 
.687** .789** .541* .341 .917** 1.0 
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Vi tittade också på kopplingen till WAI-S, Känsloord och PHQ-9. Resultaten visade att det 

fanns signifikanta negativa korrelationer mellan EAS-T-variablerna och de positiva känslorna. 

Detta gällde framför allt icke-invaderande, där signifikanta korrelationer fanns till 

känsloorden ”nära”, ”varm” och ”fri”. Till känsloordet ”positiv” var korrelationen med icke-

invaderande inte signifikant, men nära signifikans. EAS-T variabeln struktur hade också en 

signifikant negativ korrelation till ”nära”. Jämförelsen mellan EAS-T och WAI-S gav inga 

signifikanta korrelationer. Närmast låg en negativ korrelation mellan WAI-S och icke-

invaderande och därefter (en positiv) korrelation med icke-fientlighet. När det gällde PHQ-9 

fanns inte heller några signifikanta korrelationer. Närmast låg den negativa korrelationen 

mellan icke-invaderande och förbättring, därefter (den positiva) korrelationen mellan 

terapeutens sensitivitet och förbättring. För illustration av jämförelserna av EAS-T och 

tidigare skattade processvariabler, se bilaga 2, EAS-T och patientskattade processmått – 

korrelationer. 

 

5.3 Illustration av skattningarna med EAS-T 

 

Hur skattningar inom de olika dimensionerna har gjorts illustreras med två fallbeskrivningar. 

Vi har valt att ta den session där vi skattade att det fanns tydlig fientlighet, samt en av dem där 

vi fann terapeuten något invaderande. 

 

Fallbeskrivning 1 – Kvinnlig patient och kvinnlig terapeut 

Innehållet i samtalet är att patienten berättar om sin dåliga ekonomi, sin kroppsliga ohälsa och 

hur hon tänker att det hänger ihop med hennes psykiska mående. Patienten gestikulerar när 

hon talar och har tämligen god ögonkontakt med terapeuten. Terapeuten är stillsam och 

neutral. Terapeuten sammanfattar patientens situation, att det finns både positiva delar i 

hennes tillvaro och mer negativa delar. Terapeuten initierar att tala om patientens somatiska 

sjukdom. Patienten är litet undvikande i sina svar. Terapeuten frågar om det är en fullt 

utvecklad sjukdom eller om den är ”på väg” att utvecklas. Patienten säger att den kanske kan 

sägas vara på väg, men att hon faktiskt ändrat sin livsföring på ett sätt som borde sakta ned 

förloppet. Terapeuten bekräftar inte patientens prestation, utan frågar om det inte är så att 

patienten behöver ändra livsföring helt och hållet. Terapeuten ursäktar sig litet, säger att hon 

egentligen inte vill komma med pekpinnar. Patienten säger då att pekpinnar behövs, och att de 

egentligen skulle behöva göra jäkligt ont. Terapeuten säger en stund senare ”Det här dör du 

väl av?!”. Patienten hamnar i försvar och mumlar något om att ”Om det går så långt, ja...” 
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följt av att hon försöker förklara att det verkligen inte är lätt att ändra livsföringen. Patienten 

har vid det här laget en betydligt sämre ögonkontakt med terapeuten, och ser oftast ut i luften. 

Hon är mer spänd och gestikulerar inte längre. Patienten kopplar i samtalet förmågan att klara 

av att ändra livsföring med att hon behöver må bra psykiskt. Patienten konstaterar vidare att 

”Du har inga bekymmer med det här, eller hur?!”. Terapeuten säger då att hon inte har det, 

men att hon inte har några som helst svårigheter att förstå problematiken. Terapeuten avslutar 

temat med att det inte kommer att vara fokus för terapin, men att det ändå inverkar på 

patientens psykiska mående. 

 

Tabell 4: Vår skattning i fallbeskrivning 1: 

 Observatör 1 Observatör 2 

Sensitivitet 5 5 
Struktur 4 4 
Icke-invaderande 4 4 
Icke fientlighet 1 1 
Mottaglighet 5 5 
Involverande beteenden 5 4 

 

 

Att skattningen blev så låg på icke-fientlighet berodde framför allt på terapeutens kommentar 

”Det här dör du väl av?!”, då observatörerna ansåg terapeuten vara öppet hård i det verbala, 

och att det var riktat direkt mot patienten. Frågan om det var en fullt utvecklad somatisk 

sjukdom eller om den var ”på väg”, tyckte vi också var öppet hård, som att det var givet att 

sjukdomen skulle förvärras. Vi tyckte även att det fanns en tydlig kvalité av konkurrens i 

samtalet och vi noterade ett fientligt/försvarsinställt kroppsspråk hos både terapeut och 

patient. Terapeutens sensitivitet bedömde vi vara inkonsekvent då hon på ett sätt var följsam, 

som gav patienten en ”jäkligt hård pekpinne”, som denna indirekt hade efterfrågat. Samtidigt 

upplevde vi att terapeuten inte var tillräckligt bekräftande och stödjande och att det som sagt 

fanns tydlig fientlighet.  

 

Fallbeskrivning 2 – Kvinnlig patient och manlig terapeut 

Samtalet handlar om hur patienten har det på sitt arbete. Patienten sitter tillbakalutad och är i 

det närmaste orörlig. Hon håller sin mobiltelefon i händerna. Hon ger ett spänt intryck, ser ut 

att ha kort andhämtning och har ett slutet ansikte med i det närmaste obefintligt minspel. 

Patienten är avvaktande, men initialt uppmärksam på terapeuten. Ögonkontakten är 

tillfredsställande. Terapeuten försöker finna ut om patientens nedstämdhet kan kopplas till 
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något. Han frågar ihärdigt och försöker få patienten att berätta om sig själv. Patienten är dock 

tystlåten, svarar knapphändigt och nästan pliktskyldigast på frågorna. Ofta blir svaret ”Vet 

inte”. Vid ett tillfälle ställer terapeuten ovidkommande frågor, som ser ut att förvirra 

patienten. Efter en stund blir terapeuten tyst och säger sedan att han inte vet hur han tänkte, 

varför han ställde de frågorna. Terapeuten ändrar relativt ofta kroppsställning och under hela 

observationen har han en penna i handen som förstärker hans gester. Ofta funderar terapeuten 

i tystnad. Han tappar då ögonkontakt med patienten, vilket får till följd att patienten tappar 

intresset för honom. Vid två sådana tillfällen suckar patienten högt och fokuserar därefter på 

sin mobiltelefon. Vid ett par tillfällen skrattar terapeuten åt vad han själv sagt, som för att lätta 

upp stämningen. Han får ingen respons. 

 

Tabell 5: Vår skattning i fallbeskrivning 2: 

 Observatör 1 Observatör 2 

Sensitivitet 5 5 
Struktur 3 3 
Icke-invaderande 4 4 
Icke fientlighet 4 5 
Mottaglighet 3 3 
Involverande beteenden 3 3 

 

   

I vår skattning uppfattade vi att terapeuten var inkonsekvent i sin sensitivitet. Han var initialt 

intresserad, men då patienten visade sig vara svår att arbeta med tappade han intresset något. 

Detta märktes t ex i att positiva uttalanden som ”Då är du bra på att göra hamburgare”, sades i 

en något uttråkad ton. En av observatörerna uppfattade att terapeuten inte riktigt kunde dölja 

sin irritation över svårigheterna i mötet. Terapeuten provade olika förhållningssätt, men 

hittade inte rätt nivå att möta denna patient. Strukturen uppfattades vara inkonsekvent, då den 

pendlade mellan stark och svag struktur. Ett icke-invaderande förhållningssätt ska innehålla 

både ”space” och tillgänglighet. Vi tyckte att denna episod visade brister inom båda dessa 

områden. Terapeuten ställde frågor och styrde konversationen på ett sätt som uppfattades 

något invaderande. Han höll kvar vid teman där han inte hade patienten med sig. De långa 

tankepauserna med ett sökande i luften efter frågor och svar gav en upplevelse av att 

terapeuten inte var tillräckligt tillgänglig för patienten. Patienten å sin sida, var inte särskilt 

mottaglig utan snarare relativt undvikande. Hon tog inte initiativ till att invitera terapeuten i 

samspel. Som observatörer blev vi oroade över hennes slutenhet. Att terapeuten i denna 
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episod fick en tämligen låg skattning på sensitivitetsdimensionen hänger delvis samman med 

patientens inte så goda mottaglighet och involverande beteende.  

 

 

6. DISKUSSION 

 

6.1 Resultatdiskussion 

 

Kan man mäta den emotionella tillgängligheten i en psykoterapi med EAS-T? 

I ett liknande uppsatsarbete (Gadd & Rulander, 2011) kom man fram till att emotionell 

tillgänglighet mellan terapeut och patient i psykoterapi skulle kunna mätas, och att det fanns 

behov av att utarbeta en manual för EAS-T. I vårt uppsatsarbete arbetade vi fram en EAS-T-

manual som vi sedan provade. Utifrån resultaten har vi funnit att EAS-T-manualen har god 

användbarhet, men att det också finns behov av ytterligare utprovning och revidering. 

 

Utifrån bakgrunden till EAS-T, där det fastställs att bedömningen ska vara holistisk och 

bygga på ett dyadiskt relationellt perspektiv, tänker vi att alla terapeutskalor påverkar 

varandra, liksom att terapeutskalorna påverkar patientskalorna och vice versa. 

Sensitivitetsdimensionen är den som något mer än de andra går in i andra dimensioner. Därav 

tänker vi att det är bra att skalan är niogradig, vilket ger större möjlighet till mer nyanserade 

bedömningar. I våra skattningar har vi använt 44,5% av sensitivitetsskalan. Det tämligen låga 

medelvärdet (6,47 av 9) visar ändå på varians i skattningarna. För att bli psykoterapeut krävs 

för det första att man bedöms vara lämplig för yrket, samt att man måste klara de 

prestationskrav som finns i psykoterapeututbildningen. Detta förklarar att skalans nedre delar 

sällan används, vilket är mer troligt när det gäller föräldrar och barn. Det ger också en 

förståelse för att variationsvidden är lägre i terapeutskalorna än i patientskalorna. Det finns 

korrelation mellan sensitivitetsskalan och samtliga skalor, förutom icke-invaderande, vilket 

säger oss att sensitivitetsskalan är adekvat och användbar i sin nuvarande utformning. 

Strukturdimensionen får ett tämligen högt medelvärde (4,44/5), men där vi ändå använde 60% 

av skalan. Dessa resultat säger oss att vi ofta satte en hög skattning på strukturdimensionen, 

då vi ansåg att strukturen hjälpte terapin framåt. Viktigt var att se att terapeutens försök till 

struktur ”gick hem” hos patienten. Variationsvidden i skattningen kom utifrån att vi i en terapi 

(se 5.3, Illustration av skattningarna med EAS-T, fallbeskrivning 2) fann att terapeuten var 
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ojämn i sin struktur. Det fanns korrelation med alla skalor förutom icke-fientlighet, där 

exempelvis korrelationen med patientskalorna var stark. Resultaten säger oss att 

strukturskalan är användbar i sin nuvarande utformning, men att skattningen oftast blir ganska 

hög. Vad gäller terapeutskalorna icke-invaderande och icke-fientlighet, ser vi däremot behov 

av ytterligare modifiering. Båda skalorna hade ett högt medelvärde (4,75 för icke-

invaderande, respektive 4,69 för icke-fientlighet). Observeras här bör att vi i en observation 

skattat en 1:a, det vill säga öppen fientlighet (se 5.3, Illustration av skattningarna med EAS-T, 

fallbeskrivning 1). Denna skattning drar ned medelvärdet för icke-fientlighet som annars 

skulle vara högre än för icke-invaderande. Om man ser till variationsvidd så var icke-

invaderande den dimension där vi använde minst del av skalan (40%). Om man bortser från 

den skattning på icke-fientlighet som så tydligt förändrade variationsvidden för denna 

dimension, hade icke-fientlighet legat på samma nivå som icke-invaderande vad gäller 

variationsvidd. Detta säger oss att dessa båda skalor behöver revideras, genom att se över 

nivåer och beskrivningar på dessa samt gärna utöka antalet skalsteg, för en mer nyanserad 

skattning. Icke-invaderande hade korrelation med struktur och patientskalor. Korrelationen 

mellan icke-invaderande och struktur visar att god struktur samvarierar med frånvaro av 

invaderande beteenden. Korrelationen med patientskalor visar att vi sett en positiv respons 

hos patienten på terapeutens goda, icke-invaderande, struktur. Icke-fientlighet hade 

korrelation enbart med sensitivitet. Detta är en korrelation som är förståelig: en fientlig 

terapeut är inte särskilt sensitiv. Att det inte finns signifikanta korrelationer med övriga skalor 

är svårare att förstå. Man kan tänka sig att vår skattning av fallbeskrivning 1 (där vi bedömde 

terapeutens beteende som öppet fientligt, och patientens involverande beteenden på godkänd 

nivå) kan inverka något när det gäller detta. Dock ser vi som sagt behov av översyn och 

revidering av terapeutskalorna icke-invaderande och icke-fientlighet. 

 

Patientskalorna mottaglighet och involverande beteenden följs i skattningen åt. De har en 

god variationsvidd, där 71,5% av skalan används. Medelvärdena ligger på en moderat nivå 

(5,53 respektive 5,5 av 7), vilket också tyder på en variation i skattningarna. Korrelation finns 

med samtliga dimensioner, förutom icke fientlighet, en skala där vi funnit att det finns behov 

av revidering. Korrelationerna är genomgående höga, vilket bekräftar användbarheten. 

Sammantaget tänker vi att patientskalorna fungerar bra, skalan fångar och nyanserar den 

varierande kontakt som patienter kan ge i en terapirelation. 
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Finns det någon korrelation mellan EAS-T  och patientskattade processmått? 

Författarna till pilotstudien om EAS-T (Gadd & Rulander, 2011) fann att det förelåg ett svagt, 

men bara för en dimension signifikant samband mellan EAS-T och WAI-OS 

(observatörsskattning). Resultaten från vår undersökning visade att det inte fanns någon 

signifikant korrelation mellan patientskattad allians (WAI-S) och emotionell tillgänglighet 

skattad med EAS-T. Närmast var en negativ korrelation mellan WAI-S och icke-invaderande 

och därefter (en positiv) korrelation mellan WAI-S och icke-fientlighet. Då det fanns fler 

patientskattade variabler att tillgå via LURIPP beslöt vi att göra jämförelser även med dessa. 

När det gällde Känsloord fanns signifikanta negativa korrelationer mellan EAS-T-variablerna 

och de positiva känslorna. Detta gällde framför allt icke-invaderande, men även struktur. När 

det gällde patienternas uppskattade symptomförändring (PHQ-9) fanns inga signifikanta 

korrelationer med EAS-T. Närmast i den jämförelsen var den negativa korrelationen mellan 

terapeutens invaderande och förbättring och därefter (den positiva) korrelationen mellan 

terapeutens sensitivitet och förbättring. För illustration av jämförelserna av EAS-T och 

tidigare skattade processmått, se bilaga 2, EAS-T och patientskattade processmått - 

korrelationer. 

 

Svar på frågeställningen blir alltså att det finns vissa korrelationer. Inte så många eller starka, 

men högst intressanta. De tydligaste positiva korrelationerna visade samband mellan 

terapeutens sensitivitet och patientens upplevda förbättring samt terapeutens icke-fientlighet 

och patientskattad terapeutisk allians. Dessa resultat är väl vad man kan tänka förväntade. Det 

mer oväntade, och därmed mer intressanta, är de negativa korrelationerna: 

1. Om terapeuten varit mer invaderande under ett samtal så har patienten upplevt en bättre 

terapeutisk allians.  

2. Om terapeuten varit mer invaderande under ett samtal så skattar patienten efteråt positiva 

känsloord som ”nära”, ”varm”, ”fri” och ”positiv”. 

3. Om terapeuten haft lägre skattning på struktur så skattar patienten efteråt att han/hon känt 

sig mer ”nära” terapeuten. 

4. Om terapeuten varit mer invaderande under ett samtal så skattar patienten 

symptomförbättring till nästa samtal.  

 

Vi kom under uppsatsarbetets gång ställa oss nya frågor. Kan det vara så att en mer 

invaderande terapeutstil gör gott för patienten och den terapeutiska relationen? Kan man tänka 

att ordet aktiv är synonymt till ordet invaderande, vad gäller terapeutstil? 
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Vad innebär ett invaderande från terapeutens sida? 

Utifrån vår EAS-T manual, tänker vi att terapeuten är något invaderande om han/hon för ofta 

styr interaktionen genom att ställa många frågor, ge förslag eller byta teman utan att patienten 

är ”där”. Terapeuten kan vara något för direktiv i sin framtoning, alternativt vara 

överbeskyddande och inte ha tilltro till att patienten klarar av situationer. Ett klart invaderande 

innebär att terapeuten är överstimulerande och inte lämnar utrymme för patienten att utforska. 

Terapeuten kontrollerar interaktionen. Han/hon har vidare en oförmåga att tolerera patientens 

autonomi och respekterar inte dennes önskningar eller förmågor. 

 

Enligt svenska akademiens ordbok på nätet, SAOB, betyder ordet invadera: tränga in, 

överfalla (www.g3.spraakdata.gu.se, hämtad 111101). 

 

Theraplay är ett exempel, där kritiker säger att det finns invaderande inslag i terapeutens 

förhållningssätt. Pågående forskning om Theraplay (vid Umeå Universitet, ännu ej 

publicerad), indikerar att familjer som erhållit Theraplay inte upplevt invaderandet som 

någonting negativt (Karin Nilsson, 111003). Om vi ser till depression hos vuxna, så är IPT 

(interpersonell psykoterapi) och KBT (kognitiv beteendeterapi) de terapiformer som 

Socialstyrelsen rekommenderar (Nationella riktlinjer för vård vid depression och 

ångestsyndrom 2010). I båda dessa terapiformer kan terapeuten beskrivas vara aktiv. Om vi 

gör ett tankeexperiment, och tar IPT som exempel, kan man tänka att metoden innehåller de 

delar som i aktuell psykoterapiforskning (se 2.1, Kvalitén på relationen mellan terapeut och 

patient – kan man mäta denna?) har visat sig ge god effekt i psykologisk behandling: 

 

Specifik metod (15%): Metoden är manualbaserad. Svenska IPT-föreningen tillhandahåller 

information om metoden, ordnar utbildningar/konferenser samt förmedlar kontakt med IPT-

terapeuter och –handledare. För att få kalla sig IPT-terapeut krävs viss erfarenhet, utbildning 

och handledning (www.interpersonellpsykoterapi.se). Terapeutisk relation (30%): IPT har ett 

interpersonellt fokus, där man arbetar mycket med relationen i rummet, såväl som med 

relationer utom terapin. Trots att IPT är en korttidsterapi är förutsättningen för att arbeta 

tillsammans att det utvecklas ett känslomässigt band mellan patient och terapeut. För att 

patienten ska våga arbeta med svåra relationer och/eller egna brister krävs förtroende och 

trygghet. Man arbetar för att terapeut och patient ska vara överens om metoderna i terapin, 

samt att det behöver finnas en överensstämmelse kring vilka mål som ska uppnås (Weissman 

et al. 2007; Mufson et al. 1993). Bordin (1979) beskriver att de viktigaste komponenterna för 

http://www.g3.spraakdata.gu.se/
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utvecklandet och vidmakthållandet av en god allians är just ”task”, ”bond” och ”goal”. 

Utomterapeutisk förändring (40%): Man arbetar som tidigare nämnts mycket med aktuella 

relationer i patientens liv: analyserar svårigheter och övar nya färdigheter. Detta görs både i 

terapin genom exempelvis rollspel och i patientens vardag genom praktiska hemuppgifter. Det 

är också en del i terapin att (för patienten) viktiga personer bjuds in till sessionerna. Om det 

finns behov samarbetar man även med patientens nätverk, för att anpassa/tillrättalägga så att 

det ska finnas så goda förutsättningar som möjligt för patienten att bli frisk från sin 

depression. Förväntan och hopp (15%): En IPT-terapeut är noga med att förmedla: ”du 

kommer att få må bättre”, ”det här kommer att hjälpa dig”. Detta kan IPT-terapeuten säga 

utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet, men tanken är också att få till en förväntanseffekt 

(Weissman et al. 2007; Mufson et al. 1993). 

 

6.2 Metoddiskussion 

 

Studiens resultat bör ses i ljuset av en rad olika metodologiska aspekter. En grundläggande 

sådan är hur användbarheten av EAS-T undersöktes och där modifieringen av instrumentet är 

av central betydelse. Principerna bakom EAS bygger på anknytningsteori och olika aspekter 

av emotionell tillgänglighet. En utgångspunkt som författarna hade vid modifieringen av 

instrumentet var att dessa teoretiska aspekter var överförbara till relationen mellan terapeut 

och patient. EAS och de olika dimensionerna är konstruerade för att fånga den emotionella 

tillgängligheten mellan förälder och barn. Även om grunden för instrumentet har relevans för 

andra relationer uppfattar författarna vissa svårigheter vid operationaliseringen av 

dimensionerna. Faktorer vi då uppmärksammat är skillnader i terapeut-patient-relationen 

jämfört med föräldra-barn-relationen: det är två vuxna människor som möts, vilket innebär 

bland annat mindre tydliga affekter och mer verbalt utbyte. Relationen är också av nyare och 

mer kortsiktig art, samt att beroendeaspekten ser annorlunda ut. Patienterna är diagnostiserade 

med egentlig depression, en diagnos som i sig kan ge svårigheter i interpersonella 

interaktioner. 

 

Utarbetandet av EAS-T-manualen var en process som skedde i flera steg över tid. Vi ägnade 

mycket tid åt att sätta oss in i skalans dimensioner och att bli samskattade. Processen ställde 

krav på både teoretisk kunskap och klinisk erfarenhet av psykoterapier. Teoretisk kunskap, 

klinisk erfarenhet och samskattning tänker vi är nödvändiga delar också i ett framtida 

användande av skalan. Anledningen till detta är att vi har med oss olika erfarenheter av 
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exempelvis skolbildning och anknytning, som kan spela en roll i hur vi tolkar det vi ser. Har 

vi som observatörer alltför olika utgångspunkter kan vi inte göra jämförelser. 

 

Jämförelserna mellan EAS-T och patientskattade processmått gav signifikanta korrelationer 

med Känsloord, men inte med WAI-S och PHQ-9. EAS avser mäta kvalitén på relationen 

mellan förälder och barn genom begreppet emotionell tillgänglighet, och är ett ofta använt och 

validerat instrument vid forskning och utredning. EAS-T avser mäta den emotionella 

tillgängligheten mellan terapeut och patient och har i ett tidigare arbete (Gadd & Rulander, 

2011) visat på god användbarhet för detta. Samtliga jämförda instrument för patientskattning 

är erkända, och har visat god reliabilitet och validitet. Man kan fundera över hur 

förutsättningarna för mätningarna kan ha påverkat resultatet. EAS-T är en 

observatörsskattning, medan de jämförda processmåtten är patientskattade. Vi har i vår 

undersökning skattat två episoder per patient, från två sessioner (totalt 9 patienter och 18 

episoder). Sessionerna är slumpmässigt utvalda, vilket innebär att de kommer från olika 

tidsperioder i terapierna. PHQ-9 mäter symptomförbättring. Då vi ansett att vårt underlag, 

med två slumpmässigt utvalda sessioner per patient, vara för litet för att säga någonting om 

resultatet av terapin i helhet har vi inte tittat på det. Vi har valt att ändå titta på patientskattad 

symptomförbättring från en session till nästa, men med en viss reservation för att underlaget 

som sagt är för litet. Att det inte fanns någon signifikant korrelation mellan EAS-T och WAI-

S skulle kunna säga att instrumenten inte mäter samma aspekter, det vill säga allians. En 

väsentlig fråga är då om EAS-T ändå mäter delar av allians eller om skalan mäter en egen del 

av den emotionella kvalitén avseende relationen mellan terapeut och patient.  

 

Det finns också praktiska faktorer kring skattningarna som kan ha påverkat resultatet. 

Sessionerna är videofilmade och kvalitén på upptagningarna var skiftande. Detta innebar att 

det vid några tillfällen var svårt att höra vad terapeuten eller patienten sa. Vid ett tillfälle 

uppfattade observatörerna på grund av detta en situation väldigt olika. Episoden sågs i detta 

fall om. I ett par av filmerna var kameran riktad från terapeuten, vilket skulle kunna ge 

svårigheter att uppfatta och bedöma terapeutens verbala och icke-verbala beteenden samt 

patientens affektiva gensvar då terapeuten efterfrågade kontakt. Den höga 

interbedömarreliabiliteten antyder dock att det var möjligt att på ett tillfredsställande sätt 

bedöma interaktionerna.  
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Språköversättningen i detta arbete har inte följt den procedur som rekommenderas enligt 

MAPI-institutet, det vill säga ”translation and backtranslation” (Acquadro et al. 2004). Inför 

fortsatt användning av EAS-T rekommenderas därför att detta görs. 

 

6.3 Slutsatser och framtida forskning 

 

Vår studie visar att användandet av EAS-T kunde göras med hög interbedömarreliabilitet 

avseende emotionell tillgänglighet i relationen mellan terapeut och patient. Validiteten för 

EAS-T stöds dels av att det fanns goda psykometriska egenskaper 

(interbedömarsamstämmighet och varians i skattningarna) och dels av att det fanns 

korrelationer mellan EAS-T och patientskattade processmått (WAI-S, Känsloord och PHQ-9). 

Den slutsats vi kunnat dra av utarbetandet och provandet av EAS-T är att manualen har en 

god användbarhet, men att det finns behov av revidering av vissa dimensioner.   

 

För framtida forskningsarbete föreslås utprova vår EAS-T-manual i ett vidare sammanhang 

och att revidera skalorna icke-invaderande och icke-fientlighet så att de blir mer användbara. 

Att begreppet invaderande, som i den betydelse det har i EAS-T-manualen framstår som 

positivt för terapirelationen och utfallet av en terapi, är intressant att undersöka vidare. Vad 

inryms i begreppet ”invaderande”, i psykoterapeutisk mening? Kan man tänka att ordet aktiv 

är synonymt till ordet invaderande, vad gäller terapeutstil? Är invaderandet verkligen positivt 

för terapirelation och utfall? Om så är fallet: Vilka effekter ger en mer invaderande (aktiv) 

terapeutstil? När är invaderandet positivt och när är det negativt?  
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Emotional Availability Scales – Therapy (EAS-T) 
 

 

EAS-T utgår från skattningsinstrumentet EAS (Biringen, Robinson & Emde, 1998) och är 

anpassat för bedömning av den emotionella tillgängligheten mellan terapeut och patient i en 

terapi. Instrumentet omfattar observationer av interaktioner och manualbaserad skattning. I 

bedömningen, som ska vara holistisk, tar observatören hänsyn till kontextuella 

omständligheter och använder klinisk erfarenhet för att kunna avgöra ändamålsenligheten i de 

beteenden som uppvisas. EAS-T består av sex dimensioner, vilka avser spegla terapeutens 

respektive patientens bidrag till den emotionella tillgängligheten i terapin. Då emotionell 

tillgänglighet är ett dyadiskt relationellt begrepp, görs bedömningen i varje dimension även 

med den andre partens reaktioner i fokus. Dimensionerna skattas i ordningen 1 till 6 för att 

sedan ”dubbelkollas” från 1 och så långt nedåt som vid varje tillfälle bedöms rimligt. 

Skattningsintervallen är olika för de olika dimensionerna och poäng kan sättas i halvsteg.  

 

1. Sensitivitet (Sensitivity): Dimensionen visar i vilken grad terapeuten är känslomässigt 

tillgänglig för patienten. I vilken grad han/hon visar värme, acceptans och flexibilitet i syfte 

att hjälpa patienten i sitt utforskande och att uppnå en god balans mellan autonomi och närhet. 

Terapeutens äkthet, vilken visar sig i samstämmighet i verbal och kroppslig kommunikation 

vägs in. Hans/hennes förmåga att läsa av patientens signaler och att handla ändamålsenligt, 

med rätt beteende, timing och intensitet, är viktigt. Så också terapeutens förmåga att hantera 

brott i relationen, som exempelvis uppkommer då terapeut och patient är oeniga i en fråga. 

Affekterna är i fokus i denna dimension.  

 

2 Struktur (Structure): Dimensionen visar hur terapeuten strukturerar interaktionen och hur 

terapeutens försök till struktur tas emot av patienten. Terapeuten har ett ansvar att se till att 

terapin utvecklas, utan att vara invaderande. Man ser på terapeutens förmåga att visa på vikten 

av delaktighet och samtidigt uppmuntra till utforskande. Noteras bör hur terapeuten följer 

patientens initiativ och tar lämpligt utrymme för information och psykoedukation samt hur 

han/hon kan sätta gränser på ett avslappnat och icke-forcerat vis. Terapeutens sensitivitet är 

avgörande för förmågan att lägga strukturen på rätt nivå.  

 

3. Icke-invaderande (Non-Intrusiveness): Dimensionen visar graden av icke-invaderande 

beteende från terapeutens sida. Terapeuten ska bidra med både ”space” och tillgänglighet i 

interaktionen. Han/hon ska alltså respektera patientens autonomi utan att tappa 

tillgängligheten. Beaktas bör om terapeuten kontrollerar interaktionen genom att vara mer 

direktiv än vad som är lämpligt i sammanhanget, alternativt att vara överbeskyddande eller på 

annat sätt uttrycka misstro gentemot patientens förmåga. Verkar interaktionen styras av 

terapeutens behov bedöms terapeuten vara invaderande. En del i vad som gör terapeuten icke-

invaderande är förmågan att lyssna. 

 

4. Icke-fientlighet (Non-Hostility): Dimensionen visar förekomst av fientlighet i terapeutens 

interagerande. Terapeuten kan uttrycka öppen eller dold fientlighet. Öppen fientlighet kan 

vara fysiska tecken på ilska eller tydlig fientlighet i den verbala kommunikationen. Dold 

fientlighet kan uttryckas implicit genom kroppsspråk eller verbal kommunikation. 

Terapeutens bidrag i form av tålmodighet och till en trevlig stämning vägs in i bedömningen. 
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5. Mottaglighet  (Responsiveness): Man observerar hur mottaglig patienten är när terapeuten 

efterfrågar kontakt. Stor vikt läggs vid patientens affektiva gensvar, genom graden av 

villighet, nöjdhet och engagemang. En balans mellan autonomi och närhetssökande 

poängteras, där en alltför stor angelägenhet att svara på terapeutens kontaktförsök inte heller 

ses som ett optimalt beteende.  

 

6. Involverande beteenden (Involvement): Man observerar hur patienten uppmärksammar, 

bjuder in och vill engagera terapeuten i interaktionen. Patientens affekt behöver inte vara 

positiv, men det måste finnas en vilja att dela med terapeuten. Stor vikt läggs även här vid 

balansen mellan autonomi och närhetssökande samt huruvida patienten involverar terapeuten 

på ett bekvämt, icke-krävande och affektnärvarande sätt. 
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1. TERAPEUTENS SENSITIVITET (sensitivity) 

 

 
En ”bred” dimension, som påverkar övriga dimensioner. 

 

Hänsyn tas till såväl kontextuellt som historiskt sammanhang. 

 

 

9. Hög sensitivitet (highly sensitive): Tydlig kvalité av stjärnglans. Den emotionella 

kommunikationen mellan terapeut och patient är lämplig och kreativ. Terapeuten är äkta och 

det finns en god samstämmighet verbalt och kroppsligt. 

 

8. Riktigt bra, dock inte stjärnglanskvalité. 

 

7. Sensitivitet (generally sensitive): Bra, något mer än good-enough. Terapeuten är mycket 

lik en 9:a förutom att det finns en mindre tydlig kvalité i den terapeutiska interaktionen.  

 

6. Good-enough, men litet slätstruket. 

 

5. Inkonsekvent sensitivitet (inconsistently sensitive):  Terapeuten är ojämn i den 

emotionella tillgängligheten - känslig på vissa sätt och något okänslig på andra. För 

observatören är det svårt att ge relationen grönt kort då det finns en känsla av att samspelet 

inte är helt bra. Som observatör måste man se tecken på inkonsekvens, t ex positiva 

uttalanden som sägs i en något uttråkad ton, leenden som inte känns äkta eller intresse som 

fluktuerar för att skatta på denna nivå. 

 

4. Mer tydliga tecken på inkonsekvens än vad som är fallet vid 5. 

 

3. Något av insensitivitet (somewhat insensitive): Terapeuten är ganska okänslig. Oftast 

antingen: (1) aktiv/hård terapeutstil eller (2) passiv/depressiv/ affektlåg terapeutstil. Vad man 

som observatör ser är t ex (1) ansiktsuttryck av avsmak eller ilska, samma sak i tonfallet, 

kanske en ”business-like” stil. (2) depressivt uttryck i ansiktet, ointresse, avsaknad av 

entusiasm, långsamhet. Som observatör känner man sig obekväm eller ledsen. Förändrings-

benägenhet finns. Fortfarande finns det positiva interaktioner. 

 

2. Tydlig insensitivitet från terapeutens sida, dock finns något av positiva erfarenheter för 

patienten. 

 

1. Hög insensitivitet (highly insensitive): Hög okänslighet. Terapeuten visar få områden av 

styrka i interaktion med patienten. En historia av okänsligt bemötande kan anas. Denna 

relation är smärtsam för en observatör att se. Finns det något av positiv erfarenhet för 

patienten höjs skattningen. 
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2. TERAPEUTENS STRUKTUR (structure) 

 

 
Dyadiskt perspektiv, terapeutens försök till struktur måste ”gå hem”. 

 

Hög skattning på struktur kräver också hög skattning på sensitivitet. 

 

Terapeuten har ett ansvar att se till att terapin utvecklas, utan att vara invaderande. 

 

 

5. Optimal struktur (optimal structuring): Optimal skattning. Terapeutens struktur är 

framgångsrik. Terapeuten är aktiv i interaktionen, tillhandahåller lämpliga ramar och är 

bekväm i detta.  

 

4. Något fattas för att man som observatör ska tycka att det är optimalt. T ex kan det vara så 

att terapeuten är något för direktiv, alternativt att terapeuten är för något passiv. 

 

3. Inkonsekvent struktur (inconsistent structuring): Ojämn struktur. Det kan vara som om 

terapeuten prövar olika förhållningssätt, men inte är bekväm med något. Ingen rak linje, röda 

tråden i samtalet är svår att följa. Terapeuten och patienten är på olika nivåer. Det kan finnas 

för stora hopp mellan för svag och stark struktur. Man kan tänka att det är 50% av adekvat 

struktur och 50% av icke-adekvat struktur. 

 

2. Viss adekvat struktur finns, men till stora delar är det icke-optimalt. Man kan tänka att det 

är 25% adekvat struktur. 

 

1. Icke-optimal strukur (nonoptimal structuring): Ohjälpsam eller icke-existerande 

struktur. Terapeuten sätter inga gränser/förmedlar ingen struktur. Det kan finnas en kvalité där 

man som observatör upplever terapeut och patient som kompisar. Man skulle också kunna 

tänka sig en väldigt rigid struktur, som utgår från terapeutens behov och som inte leder till att 

terapin utvecklas. 
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3. TERAPEUTENS ICKE-INVADERANDE (non-intrusiveness) 

 

 
Terapeuten ska erbjuda både ”space” och tillgänglighet. 

 

Dyadiskt perspektiv – det är viktigt att observera patientens reaktioner. 

 

Fokus är observerbara beteenden, ej värdering om terapeuten är bra eller dålig. 

 

 

5. Icke invaderande (non-intrusive): Ingen upplevelse av invaderande. Terapeuten anpassar 

interaktionen efter det som passar patienten. Respekterar patientens autonomi. Det finns en 

känsla av ”rymd” (a spacious feeling) i rummet. Terapeuten är tillgänglig för patienten utan 

att vara invaderande. En del i vad som gör terapeuten icke-invaderande är förmågan att 

lyssna. 

 

4. Terapeuten är mestadels icke-invaderande. Det finns dock något som observatören noterar. 

 

3. Något invaderande (somewhat intrusive): Något invaderande. Mitt emellan, kanske 

upplevs interaktionen till 50% som invaderande. Terapeuten styr för ofta interaktionen, ställer 

t ex många frågor, ger förslag eller byter teman utan att patienten är ”där”. Invaderandet är 

inte tydligt, snarare har terapeuten ett beteende som är mer direktivt (undervisande lärare), 

alternativt överbeskyddande.  

 

2. Viss respekt för patientens integritet/utrymme finns, men till stora delar är terapeutens 

beteende invaderande. Man kan tänka att det är 25% icke-invaderande och 75% invaderande. 

 

1. Invaderande (intrusive): Klart invaderande. Terapeuten är överstimulerande och lämnar 

inte utrymme och tid för patienten att utforska. Terapeuten kontrollerar interaktionen. 

Terapeuten har en oförmåga att tolerera patientens autonomi och respekterar inte dennes 

önskningar eller förmågor. 
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4. TERAPEUTENS ICKE-FIENTLIGHET (non-hostility) 

 

 
Dyadiskt perspektiv – det är viktigt att observera patientens reaktioner. 

 

Fokus är observerbara beteenden, ej värdering om terapeuten är bra eller dålig. 

 

 
5. Icke fientlighet (non-hostile): Det emotionella klimatet är icke-fientligt. 

 

4. Se under 3, men tänk på gradskillnaden. 

 

3. Dold fientlighet (covertly hostile): Som observatör uppfattar man någon form av dold 

fientlighet från terapeutens sida. Terapeutens emotionella regleringsförmåga är mindre än 

optimal, men det syns inga tecken på öppen fientlighet. Exempel på dold fientlighet kan vara: 

otålighet, stel blick, uttråkad min eller gäspningar. Om terapeuten visar bara lite av dold 

fientlighet blir skattningen en 4:a. 

 

2. Se under 1, men tänk på gradskillnaden. 

 

1. Öppen fientlighet (markedly and overtly hostile): Som observatör ser man tydligt öppen 

fientlighet från terapeutens sida. Terapeuten är öppet hård, fysiskt eller verbalt. Om det inte är 

riktat direkt mot patienten blir det en 2:a. 
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5. PATIENTENS MOTTAGLIGHET (responsiveness) 

 
 

Observera när terapeuten bjuder in patienten till interaktion. 

 

Fokus är balans mellan mottaglighet och autonomi. 

 

Patientens mottaglighet har samband med terapeutens känslighet. 

 

Två aspekter i patientens beteende: 1. Ivrighet eller vilja. 2. Nöje. 

 

 

7. Optimal mottaglighet (optimal in responsiveness): Optimal balans mellan mottaglighet 

och autonomi. Det ska finnas en bra kontakt (”connection”) mellan patient och terapeut, där 

patienten responderar på terapeutens initiativ. Det finns utrymme för känslouttryck, t ex 

intresse, skratt, gråt eller ilska, i och med att patienten upplever terapeuten som en trygg bas. 

Som observatör får man känslan av att det finns en positiv delad historia.  

 

6. Bra balans, men inte optimal. 

 

5. Mottaglighet (moderately optimal in responsiveness): OK kvalité. ”Good enough”. Som 

observatör kan man tänka att “det var ett bra tillfälle/samspel”, men i det stora upplever man 

ändå att det är ”bara OK”. Man kan tänka att patienten behöver mer uppmuntran för att 

engagera sig med terapeuten, alternativt att patienten skulle ha något mer av positiv affekt (för 

högre skattning).  

 

4. Patienten är mottaglig, men det är sämre än OK kvalité. Man kan tänka att patientens 

mottaglighet är i alla fall godkänd. 

 

3. Något icke-optimal mottaglighet (somewhat nonoptimal in responsiveness): Gränsar 

mot ”icke-godkänd” mottaglighet. Som observatör blir man bekymrad över patientens 

emotionella och beteendemässiga mottaglighet (inför terapeuten). Hos patienten finns det 

brist på balans och positiv affekt. Även övermottagliga patienter skattas på 3 eller lägre. Den 

övermottagliga patienten kan antingen vara för angelägen att svara på terapeutens inbjudning-

ar eller kan det vara så att patienten tar över terapeutens roll. Det är inte uteslutet att det finns 

en förändringspotential vad gäller patientens mottaglighet. 

 

2. Patienten bedöms vara icke-optimalt mottaglig: En ”dålig” skattning. 

 

1. Uppenbart icke-optimal mottaglighet (clearly nonoptimal in responsiveness): Detta ser 

man sällan. Balansen är klart icke-optimal. Som observatör är man oroad över patientens 

emotionella hälsa. 
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6. PATIENTENS INVOLVERANDE BETEENDEN 

(involvement) 

 

 
Titta på när patienten bjuder in terapeuten till interaktion. 

 

Fokus är balans mellan mottaglighet och autonomi.  

 

Patientens affekt behöver inte vara positiv, men det måste finnas en vilja att dela med 

terapeuten. 

 

 

7. Optimalt involverande (optimal in involving behaviors): Optimalt, på topp. Patienten är 

i fokus och tar initiativ till att involvera terapeuten. Dessa inbjudningar sker på ett varierat 

sätt, t ex att patienten berättar, tar paus, ställer frågor/önskar svar, i kroppsspråk och i 

ögonkontakt. Patienten involverar terapeuten på ett bekvämt, icke-krävande och affekt-

närvarande sätt. Som observatör får man känslan av att det finns en positiv delad historia. 

 

6. Bra balans, men något lägre (”slightly less”) än 7. 

 

5. Involverande (moderately optimal in involving behaviors): OK kvalité. Patienten tar 

initiativ, men är lösare anknuten till terapeuten än vad som är fallet om man skattar en 7:a. 

Patienten kan t ex visa mer intresse på ”uppgiften” än att involvera terapeuten, vara något för 

mycket ”inne i sig själv”. Balansen autonomi – mottaglighet lutar i sådana fall mot autonomi. 

Det kan också vara så att man som observatör får en känsla av att patientens involverande 

beteenden är något för krävande. 

 

4. Patienten involverar terapeuten, men det är sämre än OK kvalité. I alla fall godkänd. 

 

3. Något icke-optimal i involverande beteenden. (somewhat nonoptimal in involving 

behaviors): Patienten har inte ett bra sätt för att optimalt dra in terapeuten i samspelet. 

Gränsar mot ”icke-godkänd”mottaglighet. Exempel: (1) Patienten är undvikande, använder 

sig inte av terapeuten, signalerar inte för hjälp. (2) Patienten är klängig i sitt sätt, tycker sig 

inte klara något själv, söker negativ uppmärksamhet. Som observatör är man bekymrad över 

patientens förmåga att involvera terapeuten, men det är inte uteslutet att det finns en 

förändringspotential. 

 

2. Patienten bedöms vara icke-optimalt involverande: En ”dålig” skattning. 

 

1. Tydligt icke-optimal (clearly nonoptimal in involving behaviors): Detta ser man sällan. 

Balansen är klart icke-optimal. Patienten kan te sig helt ointresserad av samspelet med 

terapeuten, alternativt vara otroligt krävande. Som observatör är man oroad över patientens 

psykiska hälsa. 
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EAS-T blankett för skattning 
 

Utarbetad av Michaela Sandström och Lisbeth Hansson 2011-10-15 

 

 

 

 

 

Datum: 

 

Film/episod: 

 

Anteckningar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skattning: 

 

1. Sensitivitet:   

   

2. Struktur: 

 

3. Icke-invaderande: 

 

4. Icke-fientlighet: 

 

5. Mottaglighet: 

 

6. Involverande beteenden: 
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EAS-T och PATIENTSKATTADE PROCESSMÅTT - 

korrelationer 
 
Källa: LURIPP, Linköping University Relational and Interpersonal Psychotherapy Project. 

Tabellerna är av utrymmesskäl förenklade. 

 

 

WAI-S (allians):  

Tabell 1. 

Inga signifikanta korrelationer 

 

 

Tabell 1 - WAI-S helaWAIpat WAItaskP WAIgoalP WAIbondP 

sensitivity Pearson Correlation ,157 ,084 -,035 ,352 

Sig. (2-tailed) ,535 ,741 ,890 ,152 

N 18 18 18 18 

structure Pearson Correlation -,099 -,163 -,174 ,022 

Sig. (2-tailed) ,697 ,519 ,491 ,930 

N 18 18 18 18 

nonintrusiveness Pearson Correlation -,229 -,249 -,353 -,082 

Sig. (2-tailed) ,361 ,319 ,150 ,747 

N 18 18 18 18 

nonhostility Pearson Correlation ,303 ,279 ,198 ,373 

Sig. (2-tailed) ,221 ,262 ,432 ,127 

N 18 18 18 18 

receptivity Pearson Correlation -,122 -,155 -,226 ,004 

Sig. (2-tailed) ,628 ,538 ,366 ,988 

N 18 18 18 18 

involvement Pearson Correlation -,010 -,016 -,138 ,104 

Sig. (2-tailed) ,969 ,951 ,585 ,681 

N 18 18 18 18 

 

 

Känsloord:  

Tabell 2 och 3. 

Signifikanta negativa korrelationer mellan EAS-variablerna och de positiva känslorna: 

 
Struktur – Nära: signifikans på 0,05 nivå. 

Icke-invaderande   

- Nära: (0,01 nivå) 

- Varm: (0,01 nivå) 

- Fri: (0,05 nivå) 

 

(Se tabeller på nästa sida) 
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Tabell 2 – Känsloord, del 1 nära1 varm1 positiv1 fri1 

sensitivity Pearson Correlation -,216 -,135 -,106 -,361 

Sig. (2-tailed) ,389 ,606 ,674 ,154 

N 18 17 18 17 

structure Pearson Correlation -,509
*
 -,270 -,030 -,337 

Sig. (2-tailed) ,031 ,294 ,906 ,185 

N 18 17 18 17 

nonintrusiveness Pearson Correlation -,649
**
 -,663

**
 -,408 -,546

*
 

Sig. (2-tailed) ,004 ,004 ,092 ,023 

N 18 17 18 17 

nonhostility Pearson Correlation ,001 -,198 -,328 -,442 

Sig. (2-tailed) ,997 ,447 ,184 ,076 

N 18 17 18 17 

receptivity Pearson Correlation -,373 -,363 -,174 -,333 

Sig. (2-tailed) ,128 ,152 ,489 ,191 

N 18 17 18 17 

involvement Pearson Correlation -,272 -,307 -,215 -,361 

Sig. (2-tailed) ,276 ,230 ,391 ,155 

N 18 17 18 17 

 

Tabell 3 – Känsloord, del 2 distans1 kall1 negativ1 ofri1 

sensitivity Pearson Correlation ,288 ,091 ,066 ,086 

Sig. (2-tailed) ,246 ,720 ,793 ,735 

N 18 18 18 18 

structure Pearson Correlation -,020 ,048 ,098 ,027 

Sig. (2-tailed) ,938 ,850 ,700 ,917 

N 18 18 18 18 

nonintrusiveness Pearson Correlation -,231 ,021 ,131 ,015 

Sig. (2-tailed) ,356 ,935 ,604 ,954 

N 18 18 18 18 

nonhostility Pearson Correlation ,240 ,425 ,135 ,185 

Sig. (2-tailed) ,338 ,079 ,593 ,462 

N 18 18 18 18 

receptivity Pearson Correlation -,189 -,009 ,212 ,069 

Sig. (2-tailed) ,452 ,972 ,399 ,785 

N 18 18 18 18 

involvement Pearson Correlation -,146 ,008 ,221 ,102 

Sig. (2-tailed) ,563 ,973 ,378 ,686 

N 18 18 18 18 
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PHQ (patientskattad symptomförändring från en session och till nästa). 

Tabell 4. 

Inga signifikanta korrelationer 

 

Närmast signifikans: 

Korrelationerna mellan EAS-T-variabler under ett samtal och symptomförändring på PHQ 

mellan det samtalet och nästa: Non-intrusiveness och PHQ (negativt samband). Därefter 

Sensitivitet och PHQ. Se tabell 4. 

 

 

Tabell 4 - PHQ PHQ1 

sensitivity Pearson Correlation ,277 

Sig. (2-tailed) ,282 

N 17 

structure Pearson Correlation ,004 

Sig. (2-tailed) ,989 

N 17 

nonintrusiveness Pearson Correlation -,319 

Sig. (2-tailed) ,212 

N 17 

nonhostility Pearson Correlation -,117 

Sig. (2-tailed) ,654 

N 17 

receptivity Pearson Correlation ,044 

Sig. (2-tailed) ,866 

N 17 

involvement Pearson Correlation ,120 

Sig. (2-tailed) ,646 

N 17 

 

 

 

 

 

 

 


