
 
 
 

 
Sammanfattning 

 
Huvudsyftet med föreliggande pilotstudie var att undersöka huruvida emotionell 
tillgänglighet mellan terapeut och patient i psykoterapi skulle kunna mätas med 
hjälp av skattningsinstrumentet Emotional Availability Scales (EAS). 
Författarna utbildade sig i EAS, modifierade instrumentet samt benämnde det 
EAS-T (Emotional Availability Scales- Therapy). Därefter skattades 25 episoder 
tagna ur 16 videoinspelade sessioner vilka ingår i forskningsprojektet LURIPP 
(Linköping University Relational and Interpersonal Psychotherapy Project).  
Resultatet visade att en hög interbedömarreliabilitet uppnåddes samt att en 
varians förelåg, vilket gav stöd åt instrumentets användbarhet. Samtliga episoder 
som skattades med EAS-T hade i en annan pågående studie skattats med 
allianskattnings-instrumentet Working Alliance Inventory-observatörsskattning 
(WAI-OS). Ett andra syfte i studien var att undersöka instrumentets validitet och 
resultaten från skattningar av EAS-T korrelerades med resultaten från WAI-OS, 
för att genom jämförelse med en skattningsskala med beprövad validitet 
undersöka concurrent validity. Resultatet av jämförelser mellan EAS-T och 
WAI-OS visade ett svagt, men endast i en aspekt signifikant samband. Detta kan 
ha varit påverkat av att olika förutsättningar gavs vid skattningarna men också 
ge stöd för att EAS-T mäter andra relationsaspekter eller delar av allians än 
WAI-OS. I syfte att tydliggöra hur skattningar har operationaliserats samt för att 
exemplifiera vilka överväganden skattarna hade att göra, illustrerades EAS-T 
med tre fallbeskrivningar. I framtida studier vore det angeläget att undersöka 
instrumentets användbarhet under andra förutsättningar än vid denna studie så 
som vid skattningar ur episoder från flera terapiformer, med andra 
patientkategorier eller där skattarna har en annan teoretisk och metodologisk 
bakgrund. Ytterligare en intressant fråga gäller huruvida EAS-T kan vara 
användbart vid utfallsstudier inom psykoterapiforskning. 
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Kvalitén på relationen i psykoterapi 
– användbarheten av Emotional Availability Scales för att mäta emotionell 

tillgänglighet mellan terapeut och patient 
 

”What good therapists do with their patients is analogous to what successful 
parents do with their children”. (Holmes, 2001, s. xi). 

  
Det inledande citatet skulle kunna relateras till ett möte med en terapeut i en 
fungerande psykoterapi; att som hjälpsökande vara en människa bland andra 
människor, att i relation till terapeuten få känna att mitt liv och mina bekymmer 
är något som berör och engagerar den andre och att i mötet med den andre få 
uppleva mig och vår relation som unik.  
 
Psykoterapi har i forskningssammanhang generellt visat på god evidens vad 
gäller behandlingseffekt (Asay & Lambert, 2002; Wampold, 2001). Forskning 
kring vilken psykoterapeutisk behandling som är verksam tyder på att det i första 
hand inte behöver vara psykoterapimetoden som är avgörande för behandlings 
utfallet (Wampold, 2001; Philips & Holmqvist, 2008). Detta visar också en 
metaanalys av depressionsbehandlingar (Cuijpers, van Straten, Andersson & van 
Oppen, 2008). I denna metaanalys jämfördes utfallet av sju vanligt 
förekommande psykoterapiformer vid behandling av depression och man fann 
ett väsentligen lika behandlingsutfall. Psykoterapiforskning kring olika 
behandlingsmetoders effektivitet samt jämförelser med behandlingsutfall 
avseende andra terapimetoder berikas ständigt med nya studier och genererar ny 
kunskap inom detta område.  
 
En annan del av psykoterapiforskningen handlar om vad som är mest verksamt i 
psykoterapi samt hur stor del av behandlingseffekten som kan tillskrivas 
ingående behandlingskomponenter. Vissa forskare och kliniker tänker sig att det 
främst är metoden, de s.k. teknikerna i terapin som är avgörande och andra 
talesmän ser relationsaspekter mellan terapeut och patient som den faktor som 
främst avgör terapins utfall. Holmqvist (2007) menar att detta sätt att ställa 
relation mot metod/teknik innebär en förenkling, dels då relationen mellan 
terapeut och patient även kan utgöra metoden/vara en teknik och dels då det inte 
är möjligt att ha en samarbetsrelation om den inte är knuten till en särskild 
metod samt att metoden i sig bidrar till att etablera en god relation och allians. 
Andersson (2005) menar också att den terapeutiska alliansen är en nödvändig 
faktor men inte i sig tillräcklig, för effektiv psykoterapi samt att relationen 
mellan terapeut och patient inte kan isoleras från det övriga innehållet i det 
terapeutiska arbetet.  
 
Forskningsfokus har även riktats mot olika terapeutfaktorer, som adherence 
(terapeutens följsamhet till metoden), allegiance (terapeutens övertygelse om att 
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metoden är verksam), terapeutens interpersonella stil och relationserfarenheter 
(exempelvis anknytningsstil) samt olika patientfaktorer som 
personlighetsstruktur, psykiatriska tillstånd, motivation och 
relationserfarenheter, och om och hur dessa faktorer medierar 
behandlingsutfallet. Även effekter av matchning gällande terapeut/patient/metod 
beskrivs utgöra en intressant vinkling i den moderna psykoterapiforskningen 
(Sandell, 2008).  
 
Intresset för relationsaspekters betydelse i psykoterapi samt intresset för mer 
generella och terapiöverskridande faktorer (common faktors/icke-specifika 
faktorer) har bland annat lett till en omfattande forskning kring betydelsen av 
den terapeutiska alliansen. Bordin (1979) beskriver alliansbegreppet som 
terapiövergripande, det vill säga att det är generaliserbart till alla typer av 
psykologisk behandling, oavsett skolbildning. Summers & Barber (2003) 
beskriver att det finns många skattningsskalor som mäter terapeutisk allians och 
att de tre vanligast använda alliansskattningsinstrument är Penn Helping 
Alliance Scales (HAq) (Luborsky, Crits-Christoph, Alexander, Margolis & 
Cohen, 1983), Working Alliance Inventory (WAI) (Horwath & Greenberg, 
1989) samt California Psychotherapy Alliance Scales (CALPAS) (Marmar, 
Gaston, Gallagher & Thompson, 1989). Dessa skalor inkluderar en terapeut- och 
patientversion samt har en oberoende observatörsversion och anses kunna 
kopplas till det terapeutiska behandlingsutfallet.  
 
Kvalitén på relationen mellan terapeut och patient kan mätas på olika sätt. 
Aspekter av relationen kan skattas av terapeuten och/eller patienten. Skattningen 
kan även göras av utomstående observatörer, exempelvis genom att titta på 
inspelade terapier. Vissa instrument går in på detaljnivå och andra bygger på en 
mer holistisk bedömning. Utifrån författarnas teoretiska och praktiska 
kunskapsbaser gällande psykoterapiforskning, samspel mellan terapeut och 
patient, alliansbegreppet samt anknytningsteori har ett ökat intresse för hur man 
kan mäta olika kvalitetsaspekter på relationen mellan terapeut och patient vuxit 
fram. I samband med pågående psykoterapeututbildning kom författarna i 
kontakt med skattningsinstrumentet Emotional Availability Scales (EAS), med 
vilket graden av emotionell tillgänglighet i relationen mellan en primär 
vårdnadshavare och barn mäts. Instrumentet är utvecklat utifrån en integration 
av anknytningsteori och olika perspektiv på emotionell tillgänglighet (Biringen, 
Robinson & Emde, 1998). Ett intresse för att utforska instrumentets 
användbarhet vid skattning av kvalitén på relationen mellan terapeut och patient 
väcktes hos författarna och kom att bli utgångspunkten för föreliggande studie.  
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Teoretisk bakgrund 
 

Biringen (2010) redogör för att Emotional Availability Scales (EAS) används i 
över 20 länder, inkluderande Europa, Asien samt i många delstater i USA. 
Vidare framkommer att instrumentet har en god validitet och reliabilitet samt 
har ingått i många studier av den emotionella tillgängligheten mellan en primär 
vårdnadshavare och barn. I Sverige har EAS ingått som skattningsinstrument i 
flera psykologuppsatser och då för att bedöma interaktioner mellan mödrar eller 
annan vuxen och barn (Österberg, 2004; Hernestam & Salhoff, 2008; Strandberg 
& Svensson, 2009). Författarna har inte funnit annan forskning där EAS använts 
i avsikt att mäta emotionell tillgänglighet mellan terapeut och patient i 
psykoterapi.  
 
Föreliggande studie var en pilotstudie gällande huruvida relationsaspekten 
emotionell tillgänglighet (Biringen, Robinson & Emde, 1998) skulle kunna 
mätas mellan patient och terapeut i psykoterapi med hjälp av EAS.  
 
I detta avsnitt beskrivs EAS samt teori om emotionell tillgänglighet och 
anknytningsteori relaterat till relationen mellan terapeut och patient i 
psykoterapi. I den refererade litteraturen används olika begrepp för barnets 
primära anknytningsperson/-er. I följande text används benämningen mor och 
modern med betydelsen primär anknytningsperson. 
 

Emotional Availability Scales (EAS) 
 

EAS är ett manualbaserat skattningsinstrument där den känslomässiga 
tillgängligheten mellan en primär anknytningsperson eller annan närstående och 
ett barn bedöms. Instrumentet omfattar observationer av interaktioner och 
medför en holistisk bedömning. Observatören använder kontextuella 
omständigheter och klinisk bedömning för att kunna sluta sig till 
ändamålsenligheten i de beteenden som kan uppfattas i interaktionen (Biringen 
et al., 1998).  

 
Teoretisk bas - emotionell tillgänglighet och anknytningsteori 
Instrumentet utvecklades utifrån en integration av anknytningsteori och olika  
perspektiv på emotionell tillgänglighet (Biringen et al., 1998). Enligt Biringen 
och Robinson (1991) är emotionell tillgänglighet ett dyadiskt relationellt 
begrepp, där båda parter, både mor och barn, präglar den emotionella 
kommunikationen inom deras relation. Emotionell tillgänglighet avser en 
individs mottaglighet och affektiva lyhördhet för en signifikant annans behov 
samt individens acceptans för ett brett spektrum av känslor. Biringen och 
Robinson (1991) menar vidare att moderns bidrag till hur den emotionella 
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tillgängligheten utformar sig, behöver anpassas efter barnets behov och 
utvecklingsnivå.  
 
Biringen och Robinson (1991) kopplar begreppet emotionell tillgänglighet till 
anknytningsteori och beskriver detta som moderns stödjande närvaro vid barnets 
utforskande och hennes accepterande av barnets olika känslouttryck. Den 
känslomässigt tillgängliga modern utgör en trygg bas vilken accepterar både 
positiva och negativa affekter och tillåter barnet en mångfald skiftande 
uttryckssätt i olika situationer. Hon besvarar barnets känslomässiga uttryck på 
ett känslomässigt intonande sätt och förmår agera med lämplighet, både när det 
handlar om stressfyllda situationer och vid mer lekfulla bidrag från barnets sida. 
Moderns uppdrag är att finnas till hands för barnet, utan att för den skull vara 
påträngande. Hon kan sätta gränser och bidra med struktur på ett för barnet 
förståeligt sätt. Barnets utforskande uppmuntras vid behov och modern ger stöd 
och värme när detta behövs. Den känslomässigt tillgängliga modern beskrivs 
vara en varm, lyhörd, lekfull, kreativ och interaktiv partner.  
 
Beskrivning av instrumentet 
EAS är ett skattningsinstrument där utomstående observatörer gör en bedömning 
utifrån 10-20 minuter långa observationer av samspelsekvenser mellan mor och 
barn. Observationerna kan ske i realtid via spegelvägg eller kamerateknik 
alternativt utifrån tidigare inspelat material. Modern och barnet ombeds dels att 
samarbeta kring en strukturerad uppgift dels att samspela/leka i en mer 
ostrukturerad form med ett tillhandahållet lekmaterial. 
 
Instrumentet består av sex dimensioner vilka avser spegla moderns respektive 
barnets bidrag till den emotionella tillgänglighet som bedöms föreligga. Fyra 
dimensioner har fokus på moderns bidrag; Sensitivity, Structuring, 
NonIntrusivness och NonHostility och två har fokus på barnets bidrag; 
Responsivness och Involvement.  
 
Beskrivning av dimensionerna 
     Sensitivity. Huvudbetydelsen i denna dimension avser moderns bidrag av 
acceptans, autenticitet, värme och flexibilitet i syfte att stötta barnet att kunna 
uppnå en balans mellan autonomi och närhetssökande. Vidare handlar den om 
graden av samstämmighet i verbal och ickeverbal kommunikation, lyhördhet 
och förmåga att läsa av barnets signaler och handla lämpligt (rätt beteende, 
timing och intensitet) samt ha en god förmåga att förhandla vid missämja eller 
konflikter. Affekter har stor betydelse i denna dimension. 
 
     Structuring. I denna dimension fokuseras på i vilken grad modern 
strukturerar barnets lek och sätter gränser för dess beteende samt huruvida detta 
sker på ett avslappnat och ickeforcerat vis. Den handlar också om hur väl hon 
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följer barnets initiativ och uppmuntrar utforskande samt förmedlar lagom med 
information. Stor vikt läggs vid huruvida moderns försök till struktur är lyckade.  
 
     NonIntrusiveness. Dimensionen avser graden av påträngande beteenden från 
moderns sida och hennes förmåga att respektera barnets autonomi. Detta kan 
manifesteras genom att modern tar kontroll över interaktionen genom att vara 
alltför direktiv eller att hon är överstimulerande, överbeskyddande eller på annat 
sätt skapar en känsla av misstro avseende barnets förmågor.  
 
     NonHostility. Huvudvikten i denna dimension handlar om graden av fientligt 
beteende i interaktionen. Det kan visa sig som ett öppet fientligt beteende, till 
exempel fysiska tecken på ilska eller tydlig fientlighet i den verbala 
kommunikationen alternativt som ett dolt fientligt beteende till exempel i form 
av kroppsspråk som visar att modern är otålig, irriterad eller uttråkad. Graden av 
tålmodighet och trevlig stämning vägs in i bedömningen. 
 
     Responsiveness. Dimensionen avser barnets bidrag till den känslomässiga 
tillgängligheten, vilket bedöms genom observation av barnets svar på moderns 
försök till kontakt i interaktionen. Stor vikt läggs vid graden av affektivt gensvar 
hos barnet så som villighet, nöjdhet och engagemang. En balans mellan 
självständighet och kontakt poängteras där en alltför stor angelägenhet att svara 
på moderns försök inte ses som ett optimalt beteende.  
 
     Involvement. I denna dimension mäts i vilken utsträckning barnet 
uppmärksammar, inbjuder och önskar engagera modern i samspelet. Stor vikt 
läggs vid huruvida en optimal balans mellan autonomi och involvering 
föreligger, där barnet integrerar modern i samspel utan att överge den egna 
aktiviteten. Man bör här observera att en hög grad av försök till involvering kan 
vara motiverad av andra faktorer än en genuin önskan att involvera modern, så 
som att barnet är inriktad mot och agerar utifrån moderns reaktioner och behov i 
stället för de egna behoven av närhet och utforskande.  
 
Beskrivning av skattningen 
En global bedömning görs utifrån de sex dimensionerna och lämpligheten i de 
beteenden som kan uppfattas under observationen. Antalet olika sorters 
beteenden räknas således inte. Stor vikt läggs vid bedömarens förmåga att 
använda sig av sin kliniska erfarenhet. Hänsyn tas till kontextuella faktorer, till 
exempel barnets ålder och mognad i relation till de emotionella signaler som 
förekommer. Att den emotionella tillgängligheten ses som ett dyadiskt 
relationellt begrepp medför att bedömningen i varje dimension även görs med 
den andre partens reaktioner i fokus.  
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Emotionell tillgänglighet och anknytningsteori relaterat till 
relationen mellan terapeut och patient i psykoterapi  

 
“…the therapist’s role is analogous to that of a mother who 

provides her child with a secure base from which to explore the 
world”. (John Bowlby, 1988, s. 140). 

 
Den teoretiska utgångspunkten för EAS utgör en integration av anknytningsteori 
och perspektiv på emotionell tillgänglighet (Biringen, Robinson & Emde, 1998). 
Instrumentet bygger på teorin om modern som en trygg bas och tanken att 
moderns och barnets anknytningsmönster bidrar till kvalitén på interaktionen. 
Biringen och Robinson (1991) beskriver att begreppet emotionell tillgänglighet 
historisk sett har använts för att beskriva terapeuters känslomässiga svar och 
affektiva intoning gentemot patienters behov och att detta innefattar terapeutens 
engagemang samt öppenhet inför patientens känslouttryck. Biringen (2010) 
menar att grundprinciperna för EAS även omfattar andra relationer än den 
mellan mor och barn och att människor överför sina utvecklade förmågor för 
emotionell tillgänglighet till olika relationer i sina liv.  
 
Bowlby (1994) beskriver begreppet en trygg bas som moderns uppgift att 
förmedla uppmärksamhet, vara deltagande i barnets aktiviteter samt utgöra en 
trygghet att återvända till, om något hotfullt eller skrämmande skulle inträffa 
samt att agera om en fara skulle uppstå som barnet ej är medvetet om. En trygg 
bas innebär att modern uppmuntrar utforskande, sätter gränser och utgör en 
trygg hamn där stöd och skydd kan erhållas. Modern behöver således finnas som 
en trygg bas, för att barnet både ska få möjlighet och stöd att utforska men även 
som en trygghet vid upplevd fara eller stress av olika slag.  
 
Bowlby (1994) menar att en av anknytningsteorins utgångspunkter är att 
behovet av omsorg, närhet och emotionella band inte enbart manifesteras under 
uppväxten, utan har betydelse under människans hela livscykel. Bowlby menar 
vidare att psykoterapi kan erbjuda möjlighet till förändring och beskriver en 
modell för anknytningsteorins terapeutiska implikationer. Terapeutens uppgifter 
består huvudsakligen i att skapa optimala förutsättningar för patienten att 
utforska de inre arbetsmodellerna av sig själv och av omgivningen. Terapeuten 
har fem uppgifter; att utgöra en trygg bas, att bistå patienten i hennes 
utforskande, att använda den terapeutiska relationen, att hjälpa patienten koppla 
nutida problem och tidigare erfarenheter samt att hjälpa patienten förstå att hans 
inre arbetsmodeller kan ha blivit föråldrade och inte längre är giltiga. De inre 
arbetsmodellerna, som utvecklas över tid, styr vårt relaterande till oss själv samt 
även vårt relaterande till andra människor.  
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Perris (1996) menar att anknytningsteorin utgör en fruktbar grund för 
terapiarbete, med stora möjligheter både i att konceptualisera patientens 
problematik och för terapins praktiska tillämpning. Innebörden i att som terapeut 
utgöra en trygg bas sammanfattas i att vara accepterande, ha en empatisk 
tillgänglighet, vara validerande samt ha en hållning som främjar patientens 
självständighet. Perris tydliggör även behovet av att terapeuten förmedlar att det 
är patienten som får styra det känslomässiga avståndet, då närhet kan upplevas 
påträngande av vissa patienter. 
 
Fonagy (2001) menar att otrygga anknytningsmönster avspeglar sig i relationen 
mellan terapeut och patient och kan resultera i svårigheter att hantera 
närhet/avstånd, tillit samt affektreglering. Han menar att terapeuten kan hamna i 
känslomässigt mycket svårhanterliga situationer, framför allt i kontakten med 
patienter med desorganiserade anknytningsmönster. 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. 

Beck (2007) beskriver terapirelationens komplexitet och skriver: ”För att kunna 
medverka till fullo i behandlingen behöver de flesta patienter uppleva sina 
terapeuter som förstående, empatiska och kompetenta. Även om terapeuten 
demonstrerar dessa egenskaper, händer det emellertid att vissa patienter reagerar 
negativt. De kan till exempel börja tvivla på terapeutens motiv. Ibland behöver 
terapeuten variera sin stil, bli mer eller mindre empatisk, strukturerad, didaktisk, 
konfronterande, självutlämnade eller humoristisk.” (Beck, 2007. s 27). Hon 
beskriver två typer av patienter, autonoma och sociotropa. Autonoma patienter 
föredrar affärsmässighet och en viss distans, medan sociotropa patienter är 
inriktade på närhetsskapande och att terapeuten behöver ta hänsyn till detta. 

Fosha (2000) tydliggör att terapeutens uppgift är att vara emotionellt tillgänglig 
och känslomässigt intonande, med uppmärksamhet på patientens skiftande 
kroppsspråk och signaler. Fosha betonar att patienter även kan ha svårt att 
hantera positiva känslor från terapeuten, kopplat till tidigare upprepade negativa 
relationserfarenheter. Steg för steg kan terapeuten i allt större grad utgöra en 
trygg bas för patienten, som efter hand kan våga utforska de känslor som under 
lång tid kan ha undvikits.  
 
Safran och Muran (2000) menar att terapeutens känslomässiga tillgänglighet är 
betydelsefull för skapandet och vidmakthållandet av en fungerande relation 
mellan terapeut och patient och vilket behöver beaktas under hela terapin. De 
nämner två huvudtyper av svårigheter/alliansbrott; en som anknyter till 
beteenden avseende rädsla inför självständighet (agency) och uttrycker sig fram 
för allt i undandragande markörer och en annan typ av alliansbrott som är 

 7



relaterade till beteenden anknutna till rädsla för närhet och beroende av andra 
(relatedness) och som huvudsakligen utrycker sig i markörer avseende 
konfrontation. Exempel på undandragandemarkörer är förnekande, minimala 
svar, att byta ämne eller intellektualisering. Exempel på markörer för 
konfrontation är klagan på terapeutens kompetens, en uttryckt känsla av 
tveksamhet inför att fortsätta behandlingen eller kritik mot tillvägagångssätt och 
struktur för behandlingen. Markörerna bidrar till att terapeuten kan 
uppmärksamma patientens signaler. Terapeutens uppgift är enligt Safran och 
Muran att vara emotionellt tillgänglig, lyssna in de känslomässiga signaler hon 
uppfattar från patienten och sig själv samt kunna förhandla med patienten vid 
svårigheter.   

Bordin (1979) beskriver att de viktigaste komponenterna för utvecklandet och 
vidmakthållandet av en god allians är ”task, bond och goal”, vilket i korthet 
innebär att terapeut och patient behöver vara någorlunda överens om metoderna 
i terapin, att de behöver utveckla ett känslomässigt band samt att det behöver 
finnas en överensstämmelse kring vilka mål som ska uppnås i behandlingen. 
Dessa tre komponenter är betydelsefulla för och påverkar varandra sinsemellan.  

Syfte och frågeställningar 
 
Huvudsyftet med undersökningen var att ta reda på huruvida den emotionella 
tillgängligheten mellan terapeut och patient i psykoterapi kan mätas med hjälp 
av skattningsinstrumentet Emotional Availability Scales (EAS). Studiens syfte 
var alltså att undersöka användbarheten hos instrumentet. 
  
Ett annat syfte var att undersöka instrumentets validitet genom att jämföra 
resultatet av skattningarna med alliansskattningar, där instrumentet Working 
Alliance Inventory-observatör (WAI-OS) använts.  
 
Frågeställningarna var: I vilken utsträckning kan användandet av EAS bidra till 
reliabla skattningar av kvalitén på relationen mellan terapeut och patient?  
Hur korrelerar EAS skattningarna med WAI-OS skattningar? 
 

Metod 
 

Förutsättningar för undersökningen 
 

För att kunna besvara frågeställningarna har författarna utbildat sig i 
instrumentet EAS samt därefter anpassat instrumentet för skattningar av 
emotionell tillgänglighet mellan terapeut och patient. Data generades via 
strukturerade observationer från sexton inspelade psykoterapisessioner där 
utvalda episoder skattades med utgångspunkt från den modifierade EAS-
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metoden. Psykoterapisessionerna fanns tillgängliga via det pågående 
forskningsprojektet LURIPP (Linköping University Relational and Interpersonal 
Psychotherapy Project).  
 
Författarna är i sina grundutbildningar leg psykolog respektive socionom samt 
har mångårig erfarenhet av kliniskt behandlingsarbete inom barn- och 
ungdomspsykiatri respektive vuxenpsykiatri. Författarnas behandlingsmässiga 
metodologiska och teoretiska tillhörighet omfattar ett relationellt, 
interpersonellt, kognitivt samt integrativt förhållningssätt. Båda författarna är 
utbildade i de i studien ingående psykoterapimetoderna Brief Relational Therapy 
(BRT) samt Interpersonal Psychotherapy (IPT). Föreliggande studie utgör den 
avslutande delen i psykoterapeututbildning med relationell och interpersonell 
inriktning. 
 
I texten kommer förkortningen EAS (Emotional Availability Scales) att 
användas vid relaterande till det ursprungliga instrumentet och EAS-T 
(Emotional Availability Scales- Therapy) att användas vid relaterande till den 
modifierade versionen. 
 

Procedur 
 
Interbedömarreliabilitet för EAS 
Som ett led i att kunna svara på den första frågeställningen utbildade författarna 
sig i EAS, med målet att uppnå en god interbedömarreliabilitet. Utbildningen 
utgjordes av en distansutbildning omfattande videoinspelade workshops 
(bestående av nio videoband) där Zeinep Biringen utbildar en grupp kliniker i 
metoden samt en manual för EAS (Biringen, Robinson & Emde, 1998). I 
videomaterialet varvas teoretiska diskussioner med autentiska videoinspelningar 
av barn och föräldrar och provskattningar genomförs återkommande. Författarna 
provskattade kontinuerligt de inspelningar som förekom i videomaterialet samt 
förde diskussioner kring instrumentets användande kopplade till teorier, egen 
klinisk erfarenhet och till manualen. Vidare tillhandahålls i utbildningsmaterialet 
ett antal inspelade autentiska barn-föräldrainteraktioner för övningsskattningar. 
Författarna skattade dessa enskilt och uppnådde en god samstämmighet i 
bedömningarna. 
 
Modifiering av EAS 
Med utgångspunkt från en god samstämmighet i skattningar av interaktioner 
mellan mor och barn, modifierades EAS så att det skulle kunna vara användbart 
vid skattningar av emotionell tillgänglighet mellan en terapeut och en patient. 
Författarna utgick i huvudsak från manualen för EAS (Biringen et al., 1998) 
samt kunskaper och erfarenheter tillägnade vid utbildningen i instrumentet. 
Författarnas kliniska erfarenhet och teoretiska kunskap om psykoterapi och 
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anknytningsteori bidrog till bedömningen av hur instrumentet som helhet samt 
hur innehållet i de olika dimensionerna skulle kunna operationaliseras. I 
modifieringen har en strävan varit att stå så nära EAS som möjligt. Biringen 
(2010) skriver ”The same EA principles also apply for other relationships. 
Individuals are likely to transfer their improved EA skills to other, completely 
different relationships in their lives”, vilket ger stöd för att de ingående 
dimensionerna kan överföras till vuxna samt till andra relationer än den mellan 
mor och barn. 
 
Författarna använde inledningsvis eget inspelat videomaterial omfattande ett 10-
tal sessioner ur olika psykoterapier. Tio till 20 minuters slumpmässigt utvalda 
episoder provskattades gemensamt och varvades med teoretiska diskussioner 
kring hur instrumentet som helhet och dimensionerna var för sig skulle kunna 
användas. Problemområden identifierades och författarna återkopplade 
kontinuerligt diskussioner och spörsmål till manualen och instrumentets 
teoretiska utgångspunkter. Ett övervägande att 10 minuter långa episoder var 
tillräckligt för att göra skattningarna gjordes under denna del av modifieringen. 
 
I nästa steg inlånades videoinspelat psykoterapimaterial från projekt LURIPP 
vid Linköpings Universitet. Materialet ingick inte i det författarna senare skulle 
skatta. Författarna valde slumpmässigt ca 10 minuter långa episoder och 
skattade dessa var för sig. Skattningarna jämfördes därefter och resultaten 
diskuterades och kopplades till teori och tidigare erfarenheter. För att provskatta 
instrumentet i en annan kontext gjordes ett par skattningar av episoder ur TV-
serien ”In treatment”, där fiktiva psykoterapisessioner visas.  
 
Slutligen skattade författarna fem episoder var för sig.     
Interbedömarreliabiliteten, skattad med Pearsons r, var .85, vilket bedöms vara 
en mycket god nivå (Shrout & Fleiss, 1979).  
 
Författarna utarbetade under processens gång en ”nyckel”, vilken bestod av dels 
en kort meningsbärande enhet för varje dimension, dels operationaliserade 
stödord inom de olika skattningsnivåerna för varje dimension. 
 

Urval 
 

Urvalet av episoder som skattats med EAS-T gjordes ur 16 sessioner från 10 
olika terapier. Varje session var indelad i fem episoder, vilka skattats med WAI-
OS i en annan pågående studie. Episoderna varierade mellan 7 och 13 minuter i 
längd. Sammantaget fanns alltså 80 episoder att tillgå. Av dessa 80 valdes 25 
episoder för skattning med EAS-T. Inga episoder som var kortare än 10 minuter 
valdes ut för skattning med EAS-T, i syfte att i möjligaste mån vara följsamma 
till manualen för EAS (Biringen, Robinson & Emde, 1998). Urvalet 
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systematiserades på så sätt att det skulle vara jämnt fördelat mellan de två 
terapiformerna. Ingen session representerades med mer än två episoder i urvalet, 
i syfte att bidra till en bredd avseende antal olika dyader. Utifrån dessa principer 
slumpades sedan urvalet av episoder för skattning med EAS-T.  
 
Terapeuterna 
De terapeuter som ingår i LURIPP har en grundläggande psykoterapiutbildning 
samt har genomfört en korttidsterapiutbildning i de båda psykoterapimetoderna 
Brief Relational Therapy (BRT) och Interpersonal Psychotherapy (IPT) vid 
Linköpings Universitet.   
 
Patienterna 
Inklusionskriterier 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) samt att de är i åldern 17 till 65 år. 
Patienterna får ej uppfylla kriterier för psykossjukdom, får ej ha ett pågående 
missbruk eller ha en organisk hjärnskada. Patienterna är informerade om de båda 
terapimetoderna samt har vetskap om att de lottas till behandling med antingen 
IPT eller BRT. 
 
Beskrivning av psykoterapimetoder 
I LURIPP behandlas patienter med de två korttidsterapierna BRT och IPT. 
Weissman, Markowitz & Klerman (2007) beskriver IPT som en a-teoretisk, 
symtomlindrande stödjande psykoterapi där vikten läggs vid de interpersonella 
relationerna utanför terapeut-patientrelationen. Stuart och Robertsson (2003) 
understryker anknytningsteorins betydelse vid IPT. IPT är en strukturerad och 
manualbaserad terapiform med en tydlig beskrivning av vad som ingår i terapins 
olika faser. Safran och Muran (2000) beskriver att BRT har sin förankring i den 
relationella psykodynamiska traditionen, är en personlighetsutvecklande 
psykoterapi med tonvikt på att det psykoterapeutiska arbetet sker genom olika 
tekniker avseende terapirelationen. BRT beskrivs vara mindre strukturerad, 
delvis manualbaserad och ha ett tydligt fokus på skeenden i relationen mellan 
terapeut och patient. 
 

Etiska överväganden 
 

Forskningsetiska principer (HSFR, 1999) beaktades vid planering och 
genomförande av denna studie. LURIPP har godkänts av etikprövningsnämnden 
i Linköping. Samtliga terapeuter som deltagit i LURIPP har givits möjlighet att 
läsa föreliggande uppsats och påverka fallbeskrivningarnas innehåll så att 
materialet inte skulle kunna vara igenkännbart på ett utlämnande sätt.  
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Instrument 
 
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 psykoterapi. Instrumentet omfattar observationer av 
interaktioner och ger en holistisk bedömning. Observatören använder 
kontextuella omständigheter och klinisk bedömning för att kunna sluta sig till 
ändamålsenligheten i de beteenden som kan uppfattas i interaktionen.  
 
EAS-T omfattar sex dimensioner vilka avser spegla terapeutens respektive 
patientens bidrag i den emotionella tillgänglighet som bedöms föreligga. Fyra 
dimensioner har fokus på terapeutens bidrag; Sensitivity, Structuring, 
NonIntrusiveness och NonHostility och två har fokus på patientens bidrag; 
Responsivness och Involvement.  
 
Dimensionerna skattas var för sig och då emotionell tillgänglighet avser ett 
dyadiskt relationellt begrepp, görs bedömningen i varje dimension även med den 
andre partens reaktioner i fokus. Skattningsintervallen är olika för 
dimensionerna (se nedan) och poäng kan sättas i halvsteg. I texten nedan 
beskrivs övergripande varje dimension samt anges meningsbärande nyckelord.  
 
 
Dimensioner Nyckelord: lämplig grad av … Skattningsintervall 
Sensitivity värme, lyhördhet och timing 1-9 
Structuring ledarskap och pedagogik 1-5 
NonIntrusiveness ”space” och autonomi 1-5 
NonHostility frånvaro av fientlighet 1-5 
Responsiveness besvarande av kontakt 1-7 
Involvement involverande beteenden 1-7 
      
 
     Sensitivity. Sensitivity avser i vilken grad terapeuten är känslomässigt 
tillgänglig, visar acceptans, värme och flexibilitet i syfte att stötta patienten i sitt 
utforskande och att uppnå en balans mellan autonomi och närhet. Terapeutens 
uttryck av samstämmighet i verbal och ickeverbal kommunikation, hennes 
lyhördhet för och förmåga att läsa av patientens signaler samt handla lämpligt 
(med rätt beteende, timing och intensitet) är i fokus. Terapeutens förmåga att 
förhandla vid missämja och konflikter beaktas. Affekter är i fokus. 
 
Nyckelord: terapeutens bidrag till emotionell tillgänglighet genom värme, 
autenticitet, acceptans, flexibilitet, timing och en lyhördhet för patientens behov. 
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     Structuring. Structuring innefattar hur terapeuten strukturerar interaktionen 
genom att visa på betydelsen av delaktighet i terapisituationen, sätta gränser vid 
behov och huruvida detta sker på ett avslappnat och ickeforcerat vis. Vidare hur 
terapeuten följer patientens initiativ samt uppmuntrar patientens utforskande och 
förmedlar lagom med information. Stor vikt läggs vid i vilken grad terapeutens 
försök till struktur är lyckade. 
 
Nyckelord: terapeuten bidrag som ledare och pedagog i interaktionen. 
 
     NonIntrusiveness. NonIntrusiveness avser graden av icke påträngande 
beteende från terapeuten, hennes förmåga att respektera patientens autonomi 
samt bidra till ”space” i interaktionen. Vidare beaktas om terapeuten kontrollerar 
interaktionen genom att vara direktiv, överbeskyddande eller på annat sätt 
uttrycka misstro gentemot patientens förmåga samt huruvida interaktionen 
verkar styras av terapeutens egna behov. 
 
Nyckelord: terapeutens bidrag till graden av utrymme (space) samt respekt för 
patientens autonomi. 
 
     NonHostility. NonHostility avser förekomst av fientligt beteende i 
interaktionen. Terapeuten kan uttrycka öppen eller dold fientlighet. Öppen 
fientlighet kan vara fysiska tecken på ilska eller en tydlig fientlighet i den 
verbala kommunikationen. Dold fientlighet kan uttryckas implicit genom 
kroppsspråk eller i den verbala kommunikationen. Terapeutens bidrag i form av 
tålmodighet och till en trevlig stämning i terapin vägs in i bedömningen.   
 
Nyckelord: terapeutens bidrag till graden av tålmodighet, trevlig stämning och 
frånvaro av fientlighet. 
 
     Responsiveness. Responsiveness avser patientens bidrag till den 
känslomässiga tillgängligheten, vilket bedöms genom observation av patienten 
vid tillfällen när terapeuten efterfrågar kontakt. Stor vikt läggs vid patientens 
affektiva gensvar, genom graden av villighet, nöjdhet och engagemang. En 
balans mellan självständighet och närhetssökande poängteras, där en alltför stor 
angelägenhet att svara på terapeutens kontaktförsök inte heller ses som ett 
optimalt beteende.  
 
Nyckelord: patientens bidrag till emotionell tillgänglighet genom att balanserat 
besvara terapeutens försök till kontakt och interaktion. 
 
     Involvement. Involvement avser hur patienten uppmärksammar, bjuder in 
och vill engagera terapeuten i interaktionen. Stor vikt läggs vid balansen mellan 
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autonomi och närhetssökande och huruvida patienten involverar terapeuten utan 
att överge sina egna behov i interaktionen.  
 
Nyckelord: patientens bidrag till emotionell tillgänglighet genom balanserade 
försök att involvera terapeuten till kontakt och interaktion. 
 
Working Alliance Inventory – observatörsversionen (WAI-OS) 
WAI är ett teoriövergripande verktyg tänkt att mäta kvalitén på alliansen 
(Horvath, 1994). WAI har tre delskalor vilka motsvarar de tre subfaktorerna i 
Bordins definition av arbetsalliansen. Skattningsformuläret finns i tre versioner; 
klient-, behandlar-, och observatörsskattning. Ursprungsversionen av 
självskattningsformuläret har omarbetats till en kortare version WAI-S, 
(Working Alliance Inventory – Short).  
 
Den korta observatörsvarianten WAI-OS innefattar 12 items, 4 items på varje 
delskala. De är representativa för de 36 items, 12 per delskala som finns i den 
ursprungliga versionen. Andrusyna, Luborsky, Tang och DeRubeis (2001) 
konstaterar att WAI-OS ett vanligt instrument i forskning om terapeutisk allians. 
WAI har enligt Raue, Goldfried och Barkham (1997) och Fenton, Cecero, Nich, 
Frankforter och Carroll (2001) i observatörsutförandet tidigare visat god intern 
konsistens, god interbedömarreliabilitet och stark korrelation med andra typer av 
alliansmått.  
 

Skattningsprocedur 
 
De 25 episoder som utgjorde studiens data skattades var för sig av de båda 
författarna. Skattningarna genomfördes på så sätt att skattarna tittade på varje 
episod två gånger och kontinuerligt förde anteckningar. Därefter skedde 
respektive skattning gällande de sex dimensionerna i EAS-T. Vid två tillfällen 
sågs episoden en tredje gång, med anledning av att en av skattarna kände 
osäkerhet inför skattningen. Efter de enskilda skattningarna gick författarna 
gemensamt igenom episoderna och enades om konsensusskattning för 
dimensionerna i varje episod.  
 

Databearbetning och analys  
 

Interbedömarreliabilitet 
Med interbedömarreliabilitet avses i vilken utsträckning olika observatörer 
oberoende av varandra gör samma skattning av en individ eller ett fenomen 
(Bryman, 2002). Shrout och Fleiss (1979) föreslår följande standardisering för 
Intraclass Correlation Coefficient (ICC): Upp till .41 innebär låga eller 
ickereliabla värden, mellan .41- .60 tillfredsställande värden, .61 - .80 god 

 14



reliabilitet samt att värden över .80 avser en mycket tillfredsställande reliabilitet 
(excellent).  
Samtliga episoder som skattades med EAS-T hade i en annan pågående studie 
skattats med allianskattningsinstrumentet Working Alliance Inventory-
observatörsskattning (WAI-OS). Resultaten från skattningar av EAS-T 
korrelerades med resultaten från WAI-OS i syfte att genom jämförelse med 
skattningsskalor med beprövad validitet undersöka concurrent validity, det vill 
säga hur mycket skattningarna via EAS-T samvarierar med ett annat etablerat 
instrument. 
 
Skattningarna med hjälp av EAS-T analyserades och interbedömarreliabiliteten 
beräknades. Deskriptiv statistik i form av medelvärden, standardavvikelser och 
vidd samt korrelationer mellan de olika dimensionerna i EAS-T beräknades. 
Därefter jämfördes resultaten av skattningarna med WAI-OS. En illustration av 
skattningarna sammanställdes i tre fallbeskrivningar. 
 

Resultat 
 

Deskriptiv statistik 
 

Intraklasskoefficienten för interbedömarreliabilitet beräknades i denna 
undersökning utifrån att alla episoder skattades av båda författarna var för sig.  
 
Interbedömarreliabilitet, mätt med Intraclass Correlation Coefficient (average 
measures) var för Sensitivity .88, för Structuring .88, för NonIntrusiveness .90, 
för NonHostility .84, för Responsiveness .73 och för Involvement .67. 
Resultaten visade, enligt Shrout och Fleiss (1979) klassificering av 
interbedömarreliabiliteten, att samtliga dimensioner klart översteg värdet för god 
interbedömarreliabilitet och att samtliga värden avseende skattning av 
terapeutdimensionerna visade en mycket tillfredsställande (excellent) nivå. 
 
Efter de enskilda skattningarna gick författarna gemensamt igenom episoderna 
och kom fram till en gemensam skattning. Det är denna konsensusskattning som 
används i de följande analyserna.  
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Deskriptiv statistik för dimensionerna i EAS-T framgår av tabell 1 
 
Tabell 1. Medelvärden, standardavvikelser och vidd för de sex EAS-T 
dimensionerna. 
 
 Medelvärde Standardavvikelse Vidd 
Sensitivity 7.3 1.23    4-9
Structuring 4.4   .67    3-5
NonIntrusiveness 4.3   .90    2-5
NonHostility 4.7   .53 3.5-5
Responsiveness 5.8   .79    4-7
Involvement 5.8   .84    4-7
 
Som resultaten i tabell 1 visar ligger medelvärdena relativt nära den maximala 
skattningspoängen för flera av dimensionerna, särskilt NonHostility, Structuring 
och NonIntrusiveness. Det finns dock betydande variation i skattningarna på de 
flesta dimensioner. 
 
Jämförelser av skattningarna avseende de olika terapiformerna IPT och BRT 
gjordes och inga signifikanta skillnader kunde påvisas. 
 
Korrelationen mellan dimensionerna på EAS-T beräknades med Pearson’s r. 
Korrelationskoefficienterna visas i tabell 2. 
 
Tabell 2. Korrelationer mellan dimensionerna i EAS-T 
 
 Sensi-

tivity 
Struc- 
turing 

Non- 
Intrusiveness

Non- 
Hostility

Responsive- 
ness 

Involve- 
ment 

Sensi- 
tivity 

1.0 .89 .92 .88 .87 .81 

Structuring 
 

 1.0 .87 .79 .73 .72 

Non- 
Intrusiveness 

  1.0 .89 .76 .77 

Non- 
Hostility 

   1.0 .76 .74 

Responsive- 
ness 

    1.0 .90 

Involvement 
 

     1.0 

 
I tabell 2 framgår att korrelationerna mellan dimensioner på EAS-T var 
genomgående höga.  
 
Samtliga episoder som skattats med EAS-T hade även alliansskattats med 
instrumentet WAI-OS (Working Alliance Inventory – observatörsversionen). 
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Korrelationer mellan EAS-T dimensionerna och WAI-OS beräknades med 
Pearsons produktmomentkorrelationskoefficient och resultatet visas i tabell 3. 
 
Tabell 3. Korrelation mellan WAI-OS och EAS-T dimensionerna. 
 
 WAI-OS (n=25)  
 r p 
Sensitivity .21 ns 
Structuring .16 ns 
NonIntrusiveness .15 ns 
NonHostility .44 .028 
Responsiveness .22 ns 
Involvement .19 ns 
 
Som framgår i tabell 3 var korrelationen mellan NonHostility och WAI-OS 
starkare än övriga samband. Korrelationen mellan den skalan och WAI-OS är 
moderat, men signifikant på nivån p < 0.05.  
 

Illustration av skattningarna med EAS-T 
 
I syfte att tydliggöra hur skattningar inom de olika dimensionerna har 
operationaliserats illustreras tre fallbeskrivningar. Av konfidentialitetsskäl har 
författarna förändrat omständigheterna i följande fallexempel. De 
meningsbärande delarna avseende interaktioner mellan terapeut och patient samt 
författarnas respons på detta är dock autentiska. Konsekvent används femininum 
avseende terapeut och maskulinum avseende patient.  
 
Fallbeskrivning 1 
Inledningsvis kännetecknas den episod vi får se av ett till synes avspänt 
känslomässigt klimat. Patienten berättar ingående och engagerat om att han har 
en bekymmersam ekonomisk situation. Han förmedlar att han har det ”kämpigt” 
på grund av detta och att han därför har funderat på om han ska flytta från sitt 
nuvarande boende, en bostadsrätt, till en hyreslägenhet och på så sätt försöka få 
till stånd en förbättrad ekonomi. Terapeuten lyssnar uppmärksamt på patienten 
och nickar så som om hon känner igen och förstår patientens dilemma men efter 
en stunds resonemang från patientens sida uttrycker terapeuten ett tydligt 
ifrågasättande av patientens beslutsfattande. Terapeuten har ett bryskt tonfall 
varvid hon undrar om patienten ”verkligen har gjort en noggrann beräkning av 
detta”. Patienten reagerar på denna kommentar genom att irriterat svara att han 
faktiskt har gjort det. Terapeuten kommenterar inte patientens tydliga reaktion 
och det blir en stunds tystnad dem emellan. Patienten fortsätter så att prata om 
sitt liv och sina funderingar, vilket nu sker på ett mer oengagerat och ytligt sätt. 
Kroppsspråket hos patienten har förändrats, han har ett missnöjt anletsdrag, med 
ett tydligt distanserat sätt att förhålla sig till terapeuten.  Terapeuten tydliggör 
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inte på något sätt att hon har uppmärksammat att något speciellt har hänt dem 
emellan. Efter några minuters samtalande kommer ett nytt ifrågasättande från 
terapeuten angående patientens beslutsfattande, även denna gång med ett 
irriterat tonfall från terapeutens sida, och patienten reagerar med att snabbt 
”hugga av” terapeutens inlägg. Samtalet fortskrider ytterligare några minuter, 
med mer ”tomt prat”, utan något direkt känslomässigt innehåll och med ett svalt 
känslomässigt klimat dem emellan. 
 
Interaktionen kännetecknades av bristande emotionell tillgänglighet. Denna 
interaktion fick den lägsta poängen på Sensitivity av dem som ingick i studien. 
Terapeuten verkade inte lägga märke till sin egen bryskhet, och inte heller 
verkade hon uppmärksamma att patienten reagerade negativt på hennes 
beteende. Hon försökte inte att ”rätta till” den uppkomna känslomässiga 
kargheten dem emellan och bidra till klimatet genom att bli mer vänlig eller på 
annat sätt visa att hon dels uppfattade dels ville förändra kommunikationen dem 
emellan. Den känslomässiga värmen saknades i interaktionen och terapeuten 
klarade inte av att agera på ett flexibelt sätt eller försöka reparera vad som gick 
snett mellan henne och patienten. Interaktionen fick även låga poäng på 
NonHostility då terapeutens budskap framfördes på ett fientligt, avvisande sätt.  
NonIntrusiveness skattades lågt då terapeuten inte respekterades patientens 
ställningstagande och autonomi, utan fortsatte att ifrågasätta hans bedömning, 
trots patientens tydliga ogillande. Terapeuten uppvisade ett icke-fungerande 
ledarskap i situationen och bidrog inte till att forma interaktionen så att hennes 
avsikter och mål i agerandet blev tydligt, varför även dimensionen Structuring 
skattades lågt. Patienten försökte inledningsvis involvera terapeuten i kontakten, 
vilket förändrades till ett tydligt avståndstagande och som successivt ökade 
under interaktionens gång, vilket ledde till en låg skattning på Involvement. 
Patienten upphörde inte att uttrycka sig, men tog ett markerat känslomässigt 
avstånd till sin terapeut, och det material han presenterade hade kvalitéer av 
missnöje och karaktär av att inte önska ett närmande i kontakten, varför poängen 
blev låga även för dimensionen Responsiveness. 
 
Båda skattarna var överens om att interaktionen kännetecknats av låg emotionell 
tillgänglighet, vilket renderade i genomgående låga poäng. Skattarna hade lagt 
märke till ungefär samma saker och efter att poängen var satta hade båda 
funderat på om skattningarna borde ha varit ännu lägre, med tanke på vad som 
utspelades i interaktionen. 
 
Fallbeskrivning 2 
Samtalet kretsar kring patientens relation till sin hustru. Han upplever det som 
bekymmersamt att samspelet med hustrun är dåligt fungerande och känner sig 
nu osäker på om han vill fortsätta relationen. Han berättar detaljerat om deras 
relation, blir känslomässigt berörd och ställer sig frågande inför om relationen 
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till hustrun ger honom det han har tänkt sig, eller huruvida han borde gå vidare 
och söka sig en annan relation. Terapeuten föreslår snabbt att paret bör söka sig 
till familjerådgivning då de är mycket kompetenta på att hjälpa till med 
problematik i parrelationer. Patienten ser tveksam ut, och dröjer något med sitt 
svar, men terapeuten fortsätter ändå att ivrigt hävda att detta skulle kunna vara 
en god lösning. Terapeuten låter mycket vänlig och trevlig på rösten. Patienten 
signalerar osäkerhet med sitt kroppsspråk vid förslaget, blir tvekande och tystnar 
något, men efter en stunds samtalande blir patienten åter igen engagerad och 
berättar ingående, och med inlevelse om sina känslor. Terapeuten visar 
genomgående ett engagemang i vad som uttrycks och hon förmedlar både 
verbalt och ickeverbalt att hon bryr sig om patienten och vad som utspelar sig i 
hans liv. Hon har emellanåt ett mycket högt tempo och drar ibland förhastade 
slutsatser, utan att be om förtydliganden, vilka dock rättas till under samtalets 
gång.  
 
Interaktionen kännetecknades av en relativt hög emotionell tillgänglighet. 
Terapeutens bidrag bestod huvudsakligen av en tydlig värme och omtanke om 
patienten även om hon emellanåt hade en lägre grad av timing, vilket avspeglade 
sig i skattningen av dimensionen Sensitivity. Terapeuten blev då, i stället för att 
lyssna in patientens känsloreaktion, mest intresserad av sin egen lösning och 
verkade inte märka patientens tveksamhet. Under interaktionen hade terapeuten 
vissa svårigheter att involvera och motivera patienten samt ville stundtals 
komma med egna förslag kring vad hon ansåg var den mest fungerande 
lösningen, vilket gör att hon inte låter patientens autonomi komma i första 
rummet. Detta medförde en något lägre skattning på dimensionerna Structuring 
respektive NonIntrusiveness.  Ingen Hostility uppfattades. Patienten visade över 
lag nöjdhet i interaktionen och svarade på terapeutens inbjudningar till 
interaktion, förutom vid förslaget om familjerådgivning. Han signalerade med 
sitt kroppsspråk att han uppfattade och uppskattade terapeutens omsorg och 
engagemang och han var tydligt engagerad i deras samspel. Skattarna gav av 
den anledningen höga poäng på dimensionerna Resonsiveness och Involvement.  
 
Skattarna var överens om att interaktionen kännetecknades av en god men inte 
helt optimal emotionell tillgänglighet. Skattningarna skilde sig något åt avseende 
dimensionen Structuring och NonIntrusiveness, där skattarna uppfattat samma 
svårigheter men där den ena skattaren låtit detta påverka skattningen av 
dimensionen NonIntrusiveness och den andra skattaren skattningen av 
dimensionen Structuring.  
 
Fallbeskrivning 3 
I denna episod berättar patienten hur han tar ett stort ansvar för andra människor 
i sin omgivning, både på arbetet och på hemmaplan, vilket har varit ett 
genomgående mönster i hans liv. Han beskriver hur detta har funnits med sedan 
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barnsben men att han de senaste åren blivit allt mer uttröttad och att han nyligen 
blivit helt sjukskriven. Han känner sig tyngd över av att han nu inte förmår att 
vara en ”duktig och ansvarsfull” människa längre, och att han nu stället står 
inför att ”bara gå hemma”. Terapeuten lyssnar på budskapet i berättelsen, hon 
visar sig engagerad genom både kroppsspråk, genom de frågor som hon ställer 
för att få förtydliganden och genom de sammanfattningar hon gör. Efter en stund 
uttrycker terapeuten att ett sätt att se på situationen är att det även är ”duktigt 
och ansvarsfullt” att söka hjälp när detta är behövligt och terapeuten säger också 
med tydlig värme i rösten ”om det nu ska vara ett huvuduppdrag att vara just 
duktig och ansvarsfull”. Patienten ler och ser mycket nöjd och lättad ut. Både 
visar över lag ett engagemang i sin kommunikation, har en välfungerande 
ögonkontakt och bidrar till en för dem god timing, flexibilitet och intensitet i 
interaktionen. 
 
Interaktionen kännetecknades av en hög emotionell tillgänglighet. Samspelet 
präglades av värme, validering och flexibilitet och det fanns ett tydligt utbyte av 
tankar och känslor patient och terapeut emellan. Patienten fick stöd i att fullfölja 
sitt utforskande och blev validerad när han var i behov av det. Terapeuten 
förmedlade värme, engagemang och hade en samstämmighet i verbal och 
ickeverbal kommunikation, samt visade även en kreativitet i det som hon 
förmedlade, med en mycket god timing. Patienten visade nöjdhet, svarade 
tydligt och engagerat på terapeutens inbjudningar till samspel samt var 
angelägen om att terapeuten skulle ha en plats i samtalet, utan att tappa sin egen 
autonomi. Denna interaktion var den enda, av de 25 vi skattade, som fick högsta 
skattning på alla sex dimensioner.  
 
Skattarna bedömde var för sig att interaktionen kännetecknades av en mycket 
hög emotionell tillgänglighet. 
 

Diskussion 
 

Resultatdiskussion  
 
Huvudsyftet med föreliggande pilotstudie var att ta reda på huruvida emotionell 
tillgänglighet mellan terapeut och patient i psykoterapi kunde mätas med hjälp 
av skattningsinstrumentet Emotional Availability Scales (EAS). Instrumentet 
anpassades för skattningar av psykoterapiepisoder, benämnt EAS-T. Resultaten 
visade, enligt Shrout och Fleiss (1979) klassificering av interbedömarreliabilitet, 
att skattningen av samtliga dimensioner klart översteg värdet för god 
interbedömarreliabilitet samt att det förelåg variation i resultaten.  
 
Interbedömarreliabiliteten för de dimensioner som avser att mäta terapeutens 
bidrag gällande emotionell tillgänglighet (Sensitivity, Structuring, 
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NonIntrusiveness och NonHostility) var genomgående mycket tillfredsställande 
(excellent), medan resultaten för de dimensioner som avser patientens bidrag 
(Responsiveness och Involvement) skattades med något lägre  
interbedömarreliabilitet. En möjlig förklaring till skillnaden i resultatet kan vara 
att skattningen av patientdimensionerna påverkades av flera faktorer. En faktor 
avser dimensionen Involvement, där fokus är i vilken grad patienten genom 
balanserade försök uppmärksammar, bjuder in och vill engagera och involvera 
terapeuten i interaktionen. Författarna kände stundtals en osäkerhet vid 
bedömningen av patientens bidrag av involverande beteenden, vilka skulle 
kunna vara påverkat av patientens depressionssymtom. Framför allt avseende 
verbala och icke-verbala beteenden så som mimik, gester, tonfall, känslouttryck 
och engagemang. Vid dimensionen Responsiveness, vilken bedöms genom 
observation av patienten vid tillfällen när terapeuten efterfrågar kontakt, var 
osäkerheten något mindre. Patientens gensvar och engagemang var här beroende 
av terapeutens initiativ, vilket författarna tror underlättade vid bedömningen.  
 
En annan bidragande faktor till att det var något svårare att samskatta 
patientdimensionerna kan ha varit att vuxna har en annan möjlighet än barn att 
maskera sina affektiva och verbala uttryck. Bowlby (1994) menar att dessa styrs 
av hur de inre arbetsmodellerna är organiserade och att de manifesteras i vårt 
relaterande både till oss själv och till andra människor. Perris (1996) betonar att 
”terapeuten som en trygg bas” innefattar acceptans, empatisk tillgänglighet, 
validering samt en hållning som främjar patientens självständighet. Svårigheten 
att bedöma patientens bidrag avseende emotionell tillgänglighet kunde även vara 
påverkad av dennes tidigare negativa relationserfarenheter, och kan enligt Fosha 
(2000) även visa sig som svårigheter att hantera positiva känslor från 
terapeutens sida. Beck (2007) menar att patienter kan reagera negativt och tvivla 
på terapeutens motiv oavsett terapeutens bidrag, vilket kan kopplas till Fonagys 
(2001) resonemang att otrygga anknytningsmönster kan avspegla sig i relationen 
mellan terapeut och patient och resultera i svårigheter att hantera närhet/avstånd, 
tillit samt affektreglering. Att interbedömarreliabiliteten för 
patientdimensionerna blev något lägre kan ha påverkats av att även om 
terapeuten till synes var lyhörd, varm och involverande så kunde patientens 
bidrag och emotionella gensvar vara svårbedömt, vilket medförde en osäkerhet 
vid bedömningen.  
 
Medelvärdena för flera av dimensionerna låg relativt nära den maximala 
skattningspoängen, vilket skulle kunna förklaras av att de skattade episoderna 
var tagna från psykoterapier där själva utgångspunkten är att terapeuten ska 
bidra till att en tillräckligt trygg, strukturerad och förutsägbar situation etableras 
(utgöra en trygg bas för utforskande och stöd) och där patienten var motiverad 
och hjälpsökande. Samtliga terapier som ingår i LURIPP har fullföljts, vilket 
kan borga för att ovanstående faktorer tillgodosetts på en tillräcklig nivå. 
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Jämförelser av skattningarna avseende de olika terapiformerna IPT och BRT 
gjordes och ingen signifikant skillnad kunde påvisas. Då instrumentet EAS-T är 
avsett att skatta interaktioner mellan terapeut och patient kan man fundera över 
huruvida det, för ett eventuellt framtida användande, är tillräckligt känsligt eller 
om det skulle behöva modifieras ytterligare. Det fanns dock betydande variation 
i skattningarna på alla dimensioner, vilket stärker de psykometriska 
egenskaperna. Korrelationerna mellan dimensionerna i EAS-T var genomgående 
höga vilket stämmer väl överens med vad Biringen et al. (1998) anger för 
dimensionerna i EAS. Samtliga ingående dimensioner var viktiga för att kunna 
göra en holistisk bedömning av den emotionella tillgängligheten mellan terapeut 
och patient. 
 
Syftet med de fallbeskrivningar som presenterats var att tydliggöra hur 
skattningar inom de olika dimensionerna har gjorts samt att ge några exempel på 
vilka överväganden skattarna hade att göra. Utifrån författarnas samlade 
erfarenheter av att dels ha modifierat EAS, vilket beskrivits under 
metodavsnittet, dels ha skattat 25 episoder med EAS-T diskuteras här några 
väsentliga iakttagelser. Kontextens betydelse vid skattningar med EAS betonas 
och var en framträdande och betydelsefull faktor även vid skattning med EAS-T. 
Den holistiska bedömningen av lämpligheten i de beteenden man kan uppfatta 
var beroende av terapeutens och patientens bidrag i interaktionen, vilken i sin tur 
vilade på skattarens subjektiva tolkning av rådande kontextuella omständigheter. 
En svårighet var att skatta relativt korta episoder då detta medförde att skattarna 
kom in i ett sammanhang utan att ha vetskap om tidigare skeenden under 
interaktionen eller hur etablerad relationen mellan terapeut och patient var. 
Biringen et al (1998) påtalar vikten av att observera en tillräckligt lång sekvens 
och att skattaren ser varje sekvens vid ett par tillfällen samt föreslår sekvenser 
på tio till 20 minuter. Utifrån författarnas erfarenheter från provskattningarna 
gjordes bedömningen att tio minuters episoder var tillräckliga för att kunna göra 
reliabla skattningar, vilket också resultatet visade. Trots detta är det sannolikt att 
ett val av något längre episoder skulle kunna ha medfört en större säkerhet vid 
bedömningen av de kontextuella omständigheterna. En annan iakttagelse kan 
kopplas till varaktigheten avseende terapeutens och patientens emotionella 
tillgänglighet där graden av emotionell tillgänglighet kunnat fluktuera vid olika 
episoder inom samma dyad och vid något tillfälle även vid två episoder från 
samma session. En fundering här gäller vilken påverkan relationens längd och 
olika omständigheter kring den har, så som att relationen är kortvarig, att den 
äger rum inom en psykoterapi eller under vilket skede av terapin episoden är 
tagen från. Denna skillnad i varaktighet av observerbar emotionell tillgänglighet 
skulle kunna påvisa en av svårigheterna med att skatta interaktioner mellan 
terapeut och patient, jämfört med att skatta interaktionen mellan mor och barn. 
Safrans och Murans (2000) antaganden att relationen mellan terapeut och patient 
behöver beaktas och underbyggas under hela terapin, känns relevant i detta 
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sammanhang. En tredje iakttagelse var att stressade situationer, till exempel vid 
meningsskiljaktigheter eller missförstånd mellan terapeut och patient, inte var 
avgörande för huruvida skattningen av emotionell tillgänglighet var hög eller 
låg. Detta kan kopplas till Safrans och Murans (2000) utgångspunkt att markörer 
för brott i relationen kan bidra till att terapeuten har möjlighet att 
uppmärksamma svårigheterna, förhandla med patienten och därigenom bidra till 
utvecklande och bibehållandet av en god emotionell tillgänglighet.  
 
Samtliga episoder författarna hade att tillgå var redan skattade med WAI-OS, 
vilket väckte intresset för att undersöka huruvida dessa skattningar samvarierade 
med de nu aktuella och ett andra syfte i studien blev således att jämföra EAS-T 
skattningarna med WAI-OS skattningar. Korrelationsberäkningar visade att det 
förelåg ett svagt, men bara för en dimension signifikant samband. Man kan här 
fundera över hur förutsättningarna för mätningarna kan ha påverkat resultatet. 
Samma episoder skattades med både WAI-OS och EAS-T, men 
förutsättningarna var inte desamma. Skattaren som använt WAI-OS, hade sett 
varje enskild psykoterapisession i sin helhet (vid uppdelningen i mindre 
sekvenser) och kunde därmed ha påverkats av den helhetsbild och förförståelse 
han fick avseende de episoder han sedermera skattade. Skattarna i denna studie 
hade däremot ingen kontextuell förförståelse av episoderna, utan sökte skatta de 
beteenden som kunde uppfattas i den aktuella episoden. Författarna valde att stå 
nära manualen för EAS, där tio till 20 minuter långa episoder anses tillräckliga 
för skattning. Dessa episoder var tillräckliga för att uppnå en hög 
interbedömarreliabilitet vid EAS-T skattningar. En annan väsentlig fråga avser 
huruvida EAS-T mäter allians, delar av allians eller mäter en egen del av den 
emotionella kvalitén avseende relationen mellan terapeut och patient. WAI-OS 
är ett vanligt instrument i forskning avseende den terapeutiska alliansen och 
visar stark korrelation med andra typer av alliansmått. EAS avses mäta 
kvaliteten på relationen mellan mor och barn genom begreppet emotionell 
tillgänglighet samt är ett välanvänt och validerat instrument vid forskning och 
utredning. EAS-T avser att mäta kvalitén på relationen mellan terapeut och 
patient i psykoterapi och har i föreliggande studie visat på god användbarhet för 
detta. Att korrelationen mellan skattningarna var svag skulle kunna visa att 
instrumenten inte mäter samma aspekter, det vill säga allians, och/eller att 
designen kring mätningarna haft en betydande påverkan på resultaten. Detta 
skulle kunna försvåra möjligheten att dra slutsatser från dessa resultat.  
 
Korrelationsberäkningar mellan EAS-T och WAI-OS visade att sambandet med 
dimensionen NonHostility var moderat men signifikant. Medelvärdet för 
dimensionen NonHostility var 4.7 (intervallet är 1-5) och vidden var 3.5-5, 
vilket visar att de flesta episoder skattades mycket högt och att det var ett fåtal 
som skattades i den lägre delen av skattningsintervallet. Att det fanns ett 
moderat samband mellan WAI-OS och dimensionen NonHostility kan möjligen 
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förstås av att den dimensionen kanske är den mest tydliga att uppfatta när 
terapeut och patient är oense om uppgifter (task) och mål (goal), vilket i sig 
påverkar det emotionella bandet. Vid EAS-T kan en interaktion som präglas av 
att terapeuten och patienten förhandlar eller är oense om ”task” och ”goal” 
medföra en hög eller låg grad avseende samtliga dimensioner, beroende på 
terapeutens respektive patientens bidrag till den emotionella tillgängligheten 
dem emellan. Författarnas bild är dock att NonHostility inte skattats lågt i 
interaktioner där terapeut och patient varit överens om innehåll och mål.   
 
En intressant utvidgning av korrelationsberäkningarna hade varit att jämföra de 
items i WAI-OS som avser delskalan för det relationella bandets kvalité (bond) 
med EAS-skattningarna. På så sätt skulle man kunna undersöka huruvida de mer 
emotionella delarna av skattningarna samvarierade. Då jämförelser av 
skattningar med EAS-T och WAI-OS inte var huvudsyftet med föreliggande 
studie, gick författarna inte vidare med detta. 
 

Metoddiskussion 
 

Studiens resultat bör ses i ljuset av en rad olika metodologiska aspekter. En 
grundläggande sådan är hur användbarheten av EAS undersöktes och där 
modifieringen av instrumentet är av central betydelse. Principerna bakom EAS 
bygger på anknytningsteori och olika aspekter av emotionell tillgänglighet och 
en utgångspunkt författarna hade vid modifieringen av instrumentet var att dessa 
teoretiska aspekter var överförbara till relationen mellan terapeut och patient. 
Stöd för detta gavs av Biringens (2010) uttalanden om att grundprinciperna för 
EAS även omfattar andra relationer än den mellan mor och barn. Vidare av 
Bowlbys (1994) antaganden om att behovet av omsorg, närhet och emotionella 
band manifesteras under människans hela livscykel och att psykoterapi kan vara 
en av arenorna för detta. EAS och de olika dimensionerna är konstruerade att 
fånga den emotionella tillgängligheten mellan mor och barn och även om 
grunden för instrumentet har relevans för andra relationer uppfattar författarna 
vissa svårigheter vid operationaliseringen av dimensionerna. En viktig aspekt 
avser att mor- och barnrelationen har en varaktighet, både avseende tid och 
frekvens, vilket inte är fallet med relationen mellan terapeut och patient. 
Relationen mellan terapeut och patient var även i olika stadier av etablering vid 
skattning av de olika episoderna. Operationaliseringen av dimensionerna fick 
därför ta stor tid i anspråk, varvid författarna tränade att skatta olika terapeut-
patientdyader samt kontinuerligt förde diskussioner kopplade till manualen och 
EAS´s teoretiska utgångspunkter. Modifieringen ställde höga krav på både 
teoretisk kunskap och klinisk erfarenheter av psykoterapier hos författarna, 
vilket troligtvis även kan vara en förutsättning vid användandet av instrumentet 
och därmed påverkar dess användbarhet.  
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Förutsättningarna för studien kan ha påverkat resultatet av skattningarna med 
EAS-T. Författarnas breda teoretiska bakgrund samt kliniska erfarenhet bidrog 
till att bedömningen av lämpligheten av olika beteenden kunde göras med bidrag 
från flera olika perspektiv. Samtidigt kan man fundera kring på vilket sätt den 
pågående utbildningen inom relationell och interpersonell psykoterapi 
påverkade skattarnas bedömningar och om samstämmigheten hade kunnat vara 
lika hög om skattarna haft olika teoretiska bakgrund avseende psykoterapi. 
Biringen et al. (1998) problematiserar inte detta när det gäller användandet av 
EAS men det är sannolikt att det blir en skillnad när kontexten för skattningarna 
är psykoterapi. Exempelvis kan förmodligen bedömningen av huruvida en 
terapeuts bidrag som pedagog/ledare (structuring) är lämpligt eller 
överstrukturerande skilja sig åt beroende på om skattaren har en teoretisk och 
praktisk bakgrund i mer eller mindre aktiva och strukturerande psykoterapier. 
En annan aspekt som kan ha betydelse för resultatet av skattningarna är hur de 
egna anknytningsmönstren påverkar skattarens möjlighet att uppfatta nyanser i 
interaktionerna. Biringen et al. (1998) beskriver exempelvis att skattare med mer 
undvikande tendenser kan ha svårare att uppfatta när förälder och barn har 
bristande bidrag i närhetsskapande beteenden. Författarna försökte vara 
observanta på motsvarande fenomen vid de egna provskattningarna, vilket var 
till god nytta vid de skattningar som ingick i studien.  
 
Ytterligare en viktig metodologisk aspekt avser urvalet av terapier för studien. 
Urvalet av episoder skedde utifrån varje terapisessions indelning i fem episoder. 
Dessa var redan skattade med WAI-OS i en annan pågående studie. I 
föreliggande studie valdes sedan episoder som var minst tio minuter långa, 
jämnt fördelade mellan terapiformerna IPT och BRT samt så att ingen session 
representerades med mer än två episoder i urvalet. Ur detta material fanns 80 
episoder att tillgå, från tio olika psykoterapier, och 25 episoder valdes 
slumpmässigt ur dessa. Detta förfaringssätt baserades på författarnas önskan om 
att få en bredd avseende antalet olika dyader och var ett försök att minimera 
antalet faktorer som kunde påverka urvalet och därmed resultatet.  
 
I LURIPP-projektet ingår de båda korttidspsykoterapierna IPT och BRT. 
Terapeuterna är utbildade i dessa metoder och patienterna har en diagnostiserad 
depression. Dessa förutsättningar medförde att endast en mindre del av 
psykoterapifältet fanns med i undersökningen och att endast en av de 
patientkategorier som kan vara aktuella för psykoterapeutisk behandling var 
med i studien. Det begränsade urvalet kan ha haft implikationer för 
modifieringen och kan ha påverkat förutsättningarna vid skattningarna. Vilken 
betydelse BRT och IPT som varandes korttidsterapier haft för resultatet är svårt 
att säga något om, dock fanns flera episoder från långtidsterapi med vid 
provskattningarna och någon skillnad i skattningförfarandet uppfattades inte. 
Författarnas förkunskaper om de båda terapimetoderna kan ha varit 
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underlättande då de interventioner som gjordes i episoderna lätt kändes igen och 
inte störde skattarnas fokus på interaktionen i dyaden.  Samtidigt som en risk 
förelåg att uppmärksamheten kring hur skattaren själv skulle ha agerat i 
interaktionen kunde ta överhanden, vilket blev ett återkommande tema vid 
modifieringsprocessen och de provskattningar som gjordes. Att de patienter som 
ingick i studien var deprimerade kan ha medfört en begränsning för studien. 
Patienternas kognitiva förmågor påverkades av depressionen vilket 
manifesterades i samspelet med terapeuten. Den verbala och icke-verbala 
kommunikation kan därigenom ha begränsats och påverkat vilka beteenden som 
kunde observeras i interaktionerna. Det kan också ha varit så att terapeuternas 
och patienternas autenticitet i känslouttryck kan ha varit påverkade av att de 
deltog i en forskningsstudie och av att de videofilmades.  
 
En annan fråga är hur praktiska faktorer kring skattningarna kan ha påverkat 
resultatet. De 25 episoderna var videofilmade och upptagningarna hade skett 
med enkla handvideokameror i respektive terapeuts behandlingsrum. Kvalitén 
på upptagningarna var skiftande, vilket kunde innebära att det vid några tillfällen 
var svårt att höra vad terapeuten eller patienten sa eller att skattarna inte helt 
kunde se parternas samspel i bild. Detta kunde exempelvis leda till vissa 
svårigheter att uppfatta och bedöma terapeutens verbala och ickeverbala 
beteenden och patientens affektiva gensvar vid tillfällen när terapeuten 
efterfrågade kontakt. Den höga interbedömarreliabiliteten antyder dock att det 
var möjligt att på ett tillfredsställande sätt bedöma interaktionerna. 
 

Slutsatser och framtida forskning 
 

Föreliggande studie visar att användandet av instrumentet EAS-T kunde göras 
med hög interbedömarreliabilitet avseende emotionell tillgänglighet i relationen 
mellan terapeut och patient. Skattningarna på samtliga dimensioner översteg 
klart gränsen för god interbedömarreliabilitet. Validiteten för EAS-T, så som det 
använts i denna studie, stöds dels av att det fanns goda psykometriska 
egenskaper (interbedömarsamstämmighet och varians i skattningarna) och dels 
av att det fanns svaga till måttliga korrelationer med WAI-OS.  
 
En uppfattning författarna har efter studiens genomförande är att samtliga 
ingående dimensioner är viktiga för att kunna göra en holistisk bedömning av 
den emotionella tillgängligheten mellan terapeut och patient. Trots de goda 
resultaten vill författarna påtala att kontextuella omständigheter är av stor 
betydelse vid användandet av instrumentet, varför vi tror att något längre 
episoder än vad som användes vid denna studie skulle kunna bidra till säkrare 
skattningar. Antalet episoder valdes utifrån ett rimlighetsperspektiv i designen 
av föreliggande studie och ett större antal skattade episoder skulle kunna ha ökat 
trovärdigheten samt generaliserbarheten av resultatet. 
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Författarnas kliniska erfarenhet av psykoterapi, teoretiska bakgrund samt 
utbildning i EAS låg som en grund dels för modifieringen av EAS och dels vid 
själva skattningen av emotionell tillgänglighet mellan terapeut och patient. Det 
är viktigt att undersöka i vilken grad detta utgör en förutsättning för att kunna 
göra reliabla skattningar med EAS-T och därmed påverka instrumentets 
användbarhet. Författarna anser att det vid framtida användning av EAS-T är 
nödvändigt att utveckla en manual för skattning av emotionell tillgänglighet 
mellan terapeut och patient i psykoterapi. 
 
I denna undersökning ingick episoder från terapiformerna IPT och BRT. 
Patienterna var diagnostiserade med depression. Det är möjligt att resultatet 
hade blivit annorlunda om skattningar gjorts ur episoder från andra terapiformer 
och/eller med andra patientkategorier. Det vore således av stort intresse att 
undersöka användbarheten av EAS-T under andra förutsättningar än vid denna 
studie. 
 
Vidare visar studien att korrelationerna mellan EAS-T och WAI-OS är svaga 
och endast för en dimension är den signifikant. Resultatet skulle kunna vara 
påverkat av att det förelåg olika förutsättningar vid skattningarna, varför några 
egentliga slutsatser med dessa resultat som grund inte kan dras. Det är viktigt att 
närmare undersöka hur fenomenet emotionell tillgänglighet hänger samman med 
alliansbegreppet och huruvida emotionell tillgänglighet kan ses som en 
förutsättning för utvecklandet och vidmakthållandet av den terapeutiska 
alliansen. En intressant framtida forskningsfråga vore att ytterligare undersöka 
sambandet mellan emotionell tillgänglighet och allians.  
 
En annan intressant fråga handlar om huruvida användandet av EAS-T skulle 
kunna kopplas till utfallsstudier inom psykoterapiforskning, även om denna 
fråga inte faller inom ramen för den här studien.  
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