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Sammanfattning  
Under senare år har intresset för affekter i psykoterapi ökat. I denna studie skattas affekter hos deprimerade klienter i 

Brief Relational Therapy (BRT), och affektskattningarnas samband med allians- och processmått samt utfall undersöks. 

Det instrument som använts är en modifierad version av Client Emotional Arousal Scale-III (CEAS). Studien visar att 

instrumentet har god interbedömarreliabilitet och rimlig konvergent och diskriminant validitet. Både affektintensitet 

och förekomst av kategoriaffekter skattas. Detta jämförs med utfall mätt med Patient Health Questionnaire-9 (PHQ-9) 

samt självskattningar med Working Alliance Inventory-12 (WAI-12) och Känsloord (Feeling Word Checklist; FC), gjorda 

av både terapeut och klient. Några signifikanta korrelationer finns inte mellan utfall och affektintensitet eller frekvens 

av enskilda kategoriaffekter. Det finns en signifikant måttlig negativ korrelation mellan affektintensitet och 

terapeutens alliansskattningar. När det gäller samband mellan affektintensitet och Känsloord finns inget signifikant 

samband för hela skalan, däremot för klientens skattningar av delskalorna Distans och Ofri. Det finns genomgående 

starka signifikanta samband vad gäller affekterna sorg och glädje. Glädje korrelerar positivt med hela terapeutens och 

delar av klientens alliansskattningar. Sorg korrelerar negativt med samtliga alliansskattningar. Vad gäller sambanden 

mellan sorg, glädje och Känsloord, framträder ett mönster där sorg väckte negativa reaktioner och glädje väckte 

positiva reaktioner. Det kan tyckas anmärkningsvärt att terapeuten skattar alliansen lägre när klienten visar starka 

affekter, i synnerhet sorg. Särskilt i BRT där fokus ligger på allians och känslomässig närvaro. Kanske kan detta 

förstås utifrån att det är deprimerade klienter och att starka affekter kan tolkas som att klienten är fast i sina 

depressiva symtom. Det är också anmärkningsvärt att alliansen tycks vara så pass känslig för klientens visade 

affekter, vilket möjligtvis komplicerar synen på förhållandet mellan allians och terapiutfall. 
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Abstract 
 

Under senare år har intresset för affekter i psykoterapi ökat. I denna studie 
skattas affekter hos deprimerade klienter i Brief Relational Therapy (BRT), och 
affektskattningarnas samband med allians- och processmått samt utfall 
undersöks. Det instrument som använts är en modifierad version av Client 

Emotional Arousal Scale-III (CEAS). Studien visar att instrumentet har god 
interbedömarreliabilitet och rimlig konvergent och diskriminant validitet. Både 
affektintensitet och förekomst av kategoriaffekter skattas. Detta jämförs med 
utfall mätt med Patient Health Questionnaire-9 (PHQ-9) samt självskattningar 
med Working Alliance Inventory-12 (WAI-12) och Känsloord (Feeling Word 

Checklist; FC), gjorda av både terapeut och klient. Några signifikanta 
korrelationer finns inte mellan utfall och affektintensitet eller frekvens av 
enskilda kategoriaffekter. Det finns en signifikant måttlig negativ korrelation 
mellan affektintensitet och terapeutens alliansskattningar. När det gäller 
samband mellan affektintensitet och Känsloord finns inget signifikant samband 
för hela skalan, däremot för klientens skattningar av delskalorna Distans och 
Ofri. Det finns genomgående starka signifikanta samband vad gäller affekterna 
sorg och glädje. Glädje korrelerar positivt med hela terapeutens och delar av 
klientens alliansskattningar. Sorg korrelerar negativt med samtliga 
alliansskattningar. Vad gäller sambanden mellan sorg, glädje och Känsloord, 
framträder ett mönster där sorg väckte negativa reaktioner och glädje väckte 
positiva reaktioner. Det kan tyckas anmärkningsvärt att terapeuten skattar 
alliansen lägre när klienten visar starka affekter, i synnerhet sorg. Särskilt i BRT 
där fokus ligger på allians och känslomässig närvaro. Kanske kan detta förstås 
utifrån att det är deprimerade klienter och att starka affekter kan tolkas som att 
klienten är fast i sina depressiva symtom. Det är också anmärkningsvärt att 
alliansen tycks vara så pass känslig för klientens visade affekter, vilket 
möjligtvis komplicerar synen på förhållandet mellan allians och terapiutfall. 
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Sambandet mellan observatörsskattade affekter i terapisamtal och 

terapeutens och klientens skattningar av processen i psykoterapi med 
deprimerade klienter 

 
Affect is the most fundamental element and background field of 
the mind and brain of humankind. Like the physical elements of 
gravity, wind and lightning, emotion has force and direction 
(David Garfield, 2009, s. vii).  

 
Affektteori 
Affekter och affektteori har under senare år kommit att spela en allt större roll 
inom psykoterapeutisk teoribildning, klinisk verksamhet och forskning. 
Affekternas betydelse har studerats i mer än ett sekel, men deras betydelse för 
psykoterapi har uppmärksammats ordentligt först under de senaste decennierna. 
 
Charles Darwin var en pionjär inom affektteorin och även om hans The 

expression of emotions in man and animals (1872) inte rönt samma 
uppmärksamhet som hans arbete om evolutionen, är den idag en utgångspunkt 
för mycket av modern affektteori. Darwin beskriver hur benägenheten att kunna 
uppleva de grundläggande affekterna ilska, rädsla, skam, glädje, sorg/ledsnad, 
avsky och förvåning är universell och nedärvd, och alltså inte kulturellt 
betingad. Varje affekt är också kopplad till ett ansiktsuttryck, som är likadant 
hos alla människor i olika delar av världen och i olika kulturer (Havnesköld & 
Risholm Mothander, 2010). 
  
Studiet av affekter och affektteori har under lång tid varit eftersatt inom 
psykologisk forskning. Kognitioner har istället varit i fokus. Känslor har ofta 
inte studerats vetenskapligt eftersom de ansetts vara svåra att mäta. Både 
psykoanalytiker och akademisk psykologi negligerade under lång tid studiet av 
affekter och emotioner (Sonnby-Borgström, 2005). Inte förrän på 1950-talet 
började detta ändras. Från 1950-talet och framåt utvecklades modern affektteori 
framförallt av Tomkins. Med sina teorier om affektsystem är han en av dem som 
kommit att få störst betydelse för att belysa affekternas roll i psykoterapivärlden 
(Havnesköld & Risholm Mothander, 2010). Tomkins grundläggande idé var att 
affekterna är en förstärkande samordnare - själva kärnan av vårt psykiska liv. 
Tomkins hypotes innebär att känslor är både biologiska och psykologiska 
fenomen. Affekter är den process som binder samman medvetet och omedvetet, 
psyke och soma, drift och handling, tanke och handling. Enligt Tomkins är 
affekterna den grundläggande förändrande kraften i människans psyke. Han 
identifierade nio kategoriaffekter, förutom de sju som Darwin beskrivit även 
avsmak och intresse/iver (Tomkins, 2008). 
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Tomkins affektteori har haft stor betydelse för andra forskare och teoretiker och 
utvecklats av dem. Flera av dessa har också kunnat påvisa de processer i hjärnan 
som är involverade i upplevandet av affekter, vilket inte bara lämnar 
ansiktsuttryck som källa till beskrivning och kategorisering av affekter. 
Däribland kan nämnas Damasios teorier om hjärnans funktion och medvetandets 
koppling till känslor, samt Panksepps beskrivning av affektreglerande system 
(Damasio, 1999; Panksepp, 2009). 
 
Det finns ingen enhetlig definition av affekt, känsla och emotion i litteraturen. 
Tomkins använder ordet affekt för de grundläggande emotioner som Darwin 
beskrev. Andra författare (Ekman, 1992; Izard, 1994) använder, liksom Darwin, 
emotion för dessa. Ordet känsla används oftast för en subjektiv upplevelse av 
affekten/emotionen (Havnesköld & Risholm Mothander, 2010). Man kan dela in 
de olika teorierna om affekter/emotioner i biologiska teorier (Damasio, 1999; 
Darwin, 1872; Panksepp, 2009), som tar fasta på hur affekter uttrycks genom 
t.ex. ansiktsuttryck och andra fysiska reaktioner, och kognitiva eller 
socialkonstruktivistiska teorier som poängterar affekter/emotioner som 
subjektiva, medvetna upplevelser (Averill, 1996; Lazarus, 1991). De 
förstnämnda teorierna anser att emotioner och kognitioner är separata system 
som interagerar medan de senare menar att de är delar av samma system eller 
nära sammanbundna (Lech, 2012). Flera författare (Damasio, 1999; Panksepp, 
2009) menar att det på en nivå existerar basala medfödda affekter som påverkar 
medvetandet och kognitioner, medan det på en annan nivå är så att kognitioner, 
minnen och reflektioner påverkar affekten/emotionen, vilket skapar den 
subjektivt upplevda känslan. Teorier om olika nivåer av affekter kan förklara 
vissa av skillnaderna mellan de olika teorierna. Då skulle basala medfödda 
affekter beskriva affekter på den primära nivån medan kognitiva och 
socialkonstruktivistiska teorier befinner sig på den sekundära nivån (Lech, 
2012). 
 
I denna studie används en skattningsskala som bygger på Greenbergs Client 

Emotional Arousal Scale-III (CEAS) och indelningen av affekter är identisk 
med Tomkins affektindelning. Affekter skattas utifrån nyanser i röst, 
ansiktsuttryck och kroppshållning. Därför används fortsättningsvis samma 
terminologi som Tomkins använder, där affekter avses vara de grundläggande 
basala affekterna. Med känsla menas den subjektiva upplevelsen av affekten. 
 
Affekter i psykoterapi 
Under senare år har affekter alltmer hamnat i fokus inom flera former av 
psykoterapi. Inom psykodynamisk teoribildning har flera metoder ett uttalat 
affektfokus. Framträdande bland dessa är Foshas Accelerated Experiential-

Dynamic Psychotherapy (AEDP; Fosha, 2000) och McCulloughs 
affektfobiterapi (ATP; McCullough et. al, 2003). Även Greenbergs Emotion-



 3 

Focused Therapy (EFT; Greenberg & Watson, 2008), som kommer från en 
humanistisk tradition, tillhör denna kategori. Gemensamt för dessa metoder är 
att man är intresserad av affekters roll i förändringsprocessen och strävar efter 
att ha en stark känslomässig närvaro i terapin. Även inom Safrans Brief 

Relational Therapy (BRT; Safran & Muran, 2000) finns tydligt fokus på den 
omedelbara emotionella upplevelsen i terapisituationen. Inom den tredje vågens 
kognitiv beteendeterapi (KBT), bl.a. Dialektisk beteendeterapi (DBT) och 
Acceptance and Committment Therapy (ACT), finns också ett ökat intresse för 
affekter (Hayes, Strosahl & Wilson, 2003; Kåver, 2009; 2011). Man är inom 
dessa terapiformer mån om att patienten ska uppmärksamma olika sorters 
affekter, bli medveten om och exponeras för dem, samt acceptera dem. 
 
Allan Schore, som är neuropsykolog och forskare, har visat på affekters roll i 
människors utveckling både i barndom och i psykoterapi och har gått så långt 
som att kalla detta alltmer affektfokuserade förhållningssätt till psykoterapi för 
ett paradigmskifte. Han menar att det ständigt ökande utbytet mellan 
psykoterapiforskning, utvecklingspsykologi, biologi och neurovetenskap kretsar 
kring ett gemensamt intresse för affekternas betydelse för människans villkor 
(Schore, 2009). 
 
Schore har sammanfört forskningsfynd inom neuropsykologin med psykoterapi. 
Han menar att affektteori mer och mer erkänns som en viktig komponent i 
överbryggandet av gapet mellan forskning och praktik. Utvecklingen och 
mognaden av affekter representerar nyckelhändelser i barndomen. Optimal 
reglering är ett mål för all mognad, inklusive terapeutisk mognad. Han skriver 
att känslomässig kommunikation mellan terapeut och klient är den 
psykobiologiska kärnan i den terapeutiska alliansen och att känslomässiga 
processer genom kommunikation mellan de högra hjärnhalvorna är väsentlig för 
psykosocial utveckling, utveckling av psykopatologi och i psykoterapi (Schore, 
2003). Vidare menar Schore att alla former av psykoterapi ser bristfällig 
affektreglering som en grundläggande del i alla psykiatriska sjukdomar, och att 
psykoterapi inte är ”the talking cure” utan snarare "the affect communicating 
and regulating cure” (Schore, 2009, s 128). Han pekar också på att man i 
psykoterapi under lång tid inriktat sig på minskning av ångest/rädsla och 
ilska/aggression (hyperarousal), med konsekvensen att övriga affekter kopplade 
till hypoarousal, som skam, avsky och hopplöshet, inte uppmärksammats 
tillräckligt. 
 
Leslie Greenberg är en forskare och teoretiker som länge ägnat sig åt att studera 
affekter i psykoterapi. Han har i flera studier och artiklar undersökt betydelsen 
av patientens känsloutlevelse för terapin, bl.a. har han studerat känslomässig 
intensitet, perceptuell bearbetning och allians (Missirlian, Toukmanian, Warwar 
& Greenberg, 2005) samt känslomässig produktivitet, känslomässig intensitet 
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och utfall (Greenberg, Auszra & Herrmann, 2007). Han har identifierat fyra 
olika känslomässiga processer; känslomässig medvetenhet och intensitet, 
affektreglering, aktiv reflektion om känslor och känslomässig omvandling 
(Greenberg & Pascual-Leone, 2006). Utifrån sin forskning har Greenberg 
utarbetat en modell för hur känslor processas genom olika steg från global 
stress, till uttryckandet av behov och negativa självvärderingar, för att sedan 
vidare processas som till exempel assertive anger och self-soothing och slutligen 
accepterande och agentskap (Pascual-Leone & Greenberg, 2007). 
 
Greenberg har tillsammans med Watson (Greenberg & Watson, 2008) utvecklat 
Process-Experiential/Emotion-Focused Therapy (EFT). Detta kan sägas vara en 
humanistisk terapi som bygger på klientcentrerad, gestaltterapeutisk och 
existentiell grund (Holmqvist, 2010). I EFT finns två fokus; underlätta 
terapeutisk relation och underlätta terapeutiskt arbete. Empatisk intoning, 
terapeutiskt bond och förhandling om uppgift är viktiga ingredienser. Intoningen 
betonar terapeutens närvaro i nuet och en fokusering på klientens skiftande 
affektiva upplevelse. Man skiljer t.ex. mellan primära och sekundära känslor, 
adaptiva och maladaptiva känslor (Greenberg et al., 2007) och beskriver att EFT 
har tre steg; väcka, undersöka och omvandla ohälsosamma känslor. I detta sista 
steg kommer man i kontakt med core maladaptive emotion schemas. I korthet 
beskrivs att själva essensen vid känslomässig omorganisation är skapandet av ett 
hälsosamt känslomässigt alternativ. Detta involverar att genom förändring röra 
sig från stress mot en kroppslig, somatisk upplevelse av kärnaffekt utan oro, 
försvar eller skam (Pascual-Leone & Greenberg, 2007). 
 
Process-experiental therapy/Emotion-Focused Therapy (EFT) har studerats i 
flera välgjorda studier och har visat goda resultat för depression och vissa 
personlighetsstörningar (Elliot, Watson, Goldman & Greenberg 2004; Ellison, 
Greenberg, Goldman & Angus, 2009). Även McCulloghs affektfobiterapi har 
fått goda resultat i olika studier (Svartberg, Stiles & Selzer, 2004; Winston et al., 
1994).  
 
Även Safran har noterat att det inom den psykodynamiska traditionen har skett 
en förskjutning från drifter mot affekter, från en passiv terapeut mot en mera 
aktiv terapeut, mot ett fokus på här-och-nu-situationen, där överföring och 
motöverföring ses som något ofrånkomligt och något som både terapeut och 
patient bidrar till och behöver ta ansvar för, vilket ligger till grund för hans 
utvecklande av BRT (Safran & Muran, 2000). 
 
Affekters betydelse för terapi och utfall har på olika sätt uppmärksammats i 
forskning under de senaste åren. I en metaanalys av psykodynamisk terapi 
(Diener, Hilsenroth & Weinberger, 2007) konstaterades att det finns ett 
signifikant samband mellan terapeutens uppmuntrande och understödjande av 
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känsloutlevelse och utfall, r = .30. Författarna menar också att andra 
genomgångar av psykodynamisk forskning pekar åt samma håll och vikten av 
affektfokus i psykodynamisk terapi poängteras av dessa forskare (Diener & 
Hilsenroth, 2010). Diener och Hilsenroth (2010) hänvisar också till 
litteraturöversikter gjorda av Blagys och Hilsenroth (2000; 2002) där man 
jämförde KBT och psykodynamisk/interpersonell terapi och fann att det som 
skilde de båda terapierna åt var att psykodynamisk/interpersonell psykoterapi 
innehöll större fokus på affekter/känslor och att man mer uppmuntrade sina 
patienter att uttrycka känslor.  
 
Achivement of Therapeutic Objectives Scale (ATOS; McCullough et al., 2003), 
är ett skattningsinstrument för att undersöka sju olika common factors i 
psykoterapi (insikt, motivation, exponering, nytt lärande, inhibition, 
självuppfattning och allians/relationer). Några av skalorna i ATOS har en del 
gemensamt med det skattningsinstrument, CEAS, som använts i denna studie. 
Särskilt exponering som förklaras som "affektupplevelse - grad av affektiv, 
kroppslig arousal under sessionen" och inhibition som definieras som "grad av 
oro, skuld, skam eller smärta i sessionen". Med ATOS görs en kategorisering 
och bedömning av känslor för att kunna ta ställning till terapins utfall. 
Affekterna delas upp i hämmande eller aktiverande.  
 
Client Emotional Arousal Scale-III, CEAS 
I denna studie används en något modifierad version av Client Emotional Arousal 

Scale-III (CEAS; Warwar & Greenberg, 1999) för att studera affekter i BRT. 
CEAS har använts i olika versioner i olika studier (t.ex. Carryer & Greenberg, 
2010; Greenberg et al., 2007). Det används för att skatta dels vilka affekter 
patienten ger uttryck för, dels med vilken intensitet patienten gör det. 
Skattningen görs från video- eller ljudband och intensiteten bedöms utifrån 
givna kriterier på en sjugradig skala. Under den bedömda tidsenheten bedöms 
basvärdet, men även om där finns några toppar (peaks). I den ursprungliga 
versionen delas känslorna in i 15 olika kategorier. Förutom kategoriaffekterna 
finns också hopplöshet/hjälplöshet, ensamhet, kärlek och stolthet. Dessutom 
skattar man kombinationer av känslorna ilska/sorg och stolthet/ilska. Denna 
version ter sig omfångsrik och otymplig. Föreliggande studie utgår från en 
version som är förhållandevis enkel att använda.  
 
Warwar och Greenberg (2000) rapporterade interbedömarreliabilitet på r= .70 
för skattning av känslointensitet när de använde CEAS. Missirlian et al., (2005) 
rapporterade ICC = .75. Greenberg et al., (2007) rapporterade Cohen´s kappa 
.81. 
 
I de studier där instrumentet har använts, har man fått olika resultat vad gäller 
sambandet mellan känslomässig intensitet (arousal) och utfall. I en studie av 
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Warwar och Greenberg (1999) fann man att en generellt hög grad av intensitet 
förutsade utfall oavsett vilken typ av affekt det handlade om. I en annan 
undersökning från 2007 (Greenberg et al., 2007) hittade man ingen skillnad 
mellan fyra terapier med positivt utfall jämfört med fyra terapier med icke-
positivt utfall vad gäller grad av känslomässig intensitet. I en senare 
undersökning visade sig CEAS korrelera med utfallet i Emotion-focused therapy 
och Client-centered therapy (Carryer & Greenberg, 2010). Resultatet från denna 
studie visar att positivt utfall av behandlingen korrelerar med måttlig, men inte 
alltför hög eller låg, känslomässig intensitet under terapin. Man beskriver 
korrelationen som en ickelinjär relation mellan utfall och känslomässig intensitet 
och att 25 % av episoder med hög intensitet korrelerade med positivt utfall. I en 
opublicerad undersökning av Warwar från 2003 fann man att ökning av 
känslomässig intensitet mellan början av terapi till mitten av terapi predicerade 
positivt utfall (Greenberg & Watson, 2008). Greenberg och kollegor har också 
funnit att observatörsskattad känslointensitet förutsade utfall medan klienternas 
egna skattningar av känslointensitet inte gjorde det (Warwar & Greenberg, 
2000).  
 
Det finns alltså en del motsägelsefulla resultat vad gäller affektintensitet i terapi 
kopplat till utfall. De flesta forskare verkar vara överens om att affekter är en 
viktig ingrediens i terapi men det är mer oklart vilken roll de spelar.  
 
I ovan nämnda studier där CEAS använts har man studerat terapier som har stort 
fokus på uttryckande av känslor. I BRT eftersträvar man inte på samma 
strukturerade sätt att förmå patienten att uttrycka sina känslor. Det är däremot en 
terapi som är affektfokuserad på så sätt att man försöker lyfta upp patientens 
reaktioner och känslor i den terapeutiska relationen, och man har stort fokus på 
här och nu. Det är således intressant att undersöka huruvida uttryckande av 
känslor har relevans för utfallet även vid behandling med BRT.  
 
Till skillnad från skattningar med andra skalor, som t.ex. ATOS, identifierar 
man med i CEAS känslouttryck enbart genom att observera röst och 
kroppsuttryck på film. Detta innebär att man inte tolkar dem som "bra eller 
dåliga" eller som uttryck för mer eller mindre processade känslor. Instrumentet 
är därmed relativt teoriobundet. 
 
Relationell korttidsterapi, BRT 
I föreliggande studie skattas olika affekter och affekternas intensitet i 
depressionsbehandlingar med BRT. BRT är en relativt ny metod inom den 
psykodynamiska traditionen. I BRT arbetar man aktivt med alliansen mellan 
terapeut och klient. Metoden skapades för att kunna arbeta konstruktivt med 
negativa processer i terapi och för att framgångsrikt kunna förhandla om och 
reparera alliansbrott. Detta bygger på forskning om att alliansen är en viktig 
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faktor för gott behandlingsutfall och att förmågan att hantera negativa processer 
i terapin är en av de viktigaste terapeutiska frågorna (Safran & Muran, 2000). I 
en studie där BRT jämfördes med traditionell psykodynamisk korttidsterapi och 
KBT vid behandling av personlighetsstörningar kluster C fann man att de olika 
behandlingarna hade lika goda behandlingsresultat och dessutom att BRT hade 
färre avhopp (Muran, Safran, Samstag & Winston, 2005). I en annan studie av 
klienter med personlighetsstörningar fann man att BRT förutom att ge positivt 
utfall också lyckats behålla svåra klienter i terapin (Safran, Muran, Samstag, & 
Winston, 2005).  
 
BRT är en korttidspsykoterapi med låg grad av struktur, där man utgår från 
relationen mellan klient och terapeut. I BRT koncentrerar man sig på 
terapiprocessen, och inte i första hand på innehållet. Det sker en ständig 
förhandling mellan terapeut och klient om deras respektive bidrag till 
interaktionen. Fokus är på relationen mellan terapeut och klient och på den 
omedelbara emotionella upplevelsen, på att öka medvetenheten om inre 
processer och handlingar i stunden. Detta ger en chans till ny medvetenhet om 
egna negativa mönster och sker genom en uppmärksamhet på alliansbrott och 
genom metakommunikation kring vad som händer i terapirelationen. 
Metakommunikation är central. Att metakommunicera är ett sätt att "kliva ur" 
relationen/agerandet och på så sätt få syn på egna reaktioner och ageranden. I 
BRT eftersträvas att relevanta teman uppenbarar sig under behandlingens gång, 
med inställningen att det är något som behöver ta tid. Det sker genom 
enactment, disembedding och förståelse av detta. Med detta menas, kortfattat, att 
en problematik kommer att gestaltas i den terapeutiska relationen, och genom att 
både terapeut och patient metakommunicerar kan man sortera i vad som sker för 
att förstå det. Som terapeut använder man sig i stor utsträckning av self-

disclosure för att visa vad man känner och upplever i relationen och man 
understryker, och terapeuten tar ansvar för, det subjektiva i sin upplevelse.  
 
BRT är en två-personers-psykologi. Som terapeut problematiserar man sin 
expertroll och intar en frågande och undersökande attityd till sina utsagor. Man 
antar att alla interventioner har en relationell mening. Eftersom terapin är 
inriktad på processen sätts inga mål i traditionell mening. Man är istället tydlig 
mot klienten om att själva processen är målet. Målet är att klienten ska utveckla 
en generell färdighet av medveten närvaro och självreflektion i relationer till 
andra. Målet med BRT är alltså mer att utveckla en generaliserbar mindfulness 
än att få insikt i och kunna hantera ett speciellt relationstema (core theme) 
(Safran & Muran, 2000). Ibland har målet med BRT också beskrivits som ökad 
mentaliseringsförmåga. 
 
Att man har fokus på den omedelbara emotionella upplevelsen innebär att det 
finns stora likheter med emotionsfokuserade terapier och tidigare beskrivna 
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affektfokuserade terapier. Likheten ligger i att man har betoningen på den 
omedelbara upplevelsen och inte på insikt. En skillnad kan vara att man i BRT 
lägger större fokus på affekter i relationen, medan man i de affektfokuserade 
terapierna mera betonar patientens egen känslomässiga upplevelse. 
 
Allians 
Ett av syftena i denna studie är att undersöka sambandet mellan känslomässig 
intensitet och allians. Alliansen är en viktig och väl beforskad del av de 
gemensamma faktorerna i psykoterapi. Bordin (1979) menade att den 
terapeutiska alliansen är grundläggande för all förändring i psykoterapi. Han 
definierade att allians bestod av tre olika delar: mål, uppgift och bond, och detta 
är en vedertagen definition. Styrkan på alliansen beror på hur överens man är om 
mål och uppgift i terapin och kvalitén på den känslomässiga relationen. 
 
Forskning har funnit en säker men måttlig korrelation mellan utfall och allians i 
många olika behandlingar med olika typer av klienter och problemställningar. 
Medelkorrelationen mellan allians och utfall ligger mellan .22 och .24 (Horvath, 
Del Re, Fluckinger & Symonds, 2011; Horvath & Symonds, 1991; Martin, 
Gaske & Davis, 2000). Patientens skattning av allians verkar predicera utfall 
bättre än observatörers eller terapeuters (Horvath, 2000; Horvath & Symonds, 
1991).  
 
BRT skapades för att terapeuter bättre skulle kunna förhandla och skapa en 
terapeutisk allians med sina klienter (Safran & Muran, 2000). I BRT har man 
framför allt fokus på att upptäcka och reparera brott i alliansen. Brotten kan vara 
av undvikande eller konfrontativ karaktär, där undvikandet kan ses som en 
prioritering av relation över agentskap medan konfrontation kan ses som det 
motsatta. I arbetet med alliansbrott ligger fokus på relationen mellan terapeut 
och klient och på den omedelbara emotionella upplevelsen, på att öka 
medvetenheten om inre processer och handlingar i stunden. 
 
Bordin menar att alliansen är viktigt för alla sorters behandling men att de 
variabler som påverkar alliansen kommer att variera beroende på olika terapeut-, 
klient- och behandlingsspecifika faktorer (Safran & Muran, 2000). 
 
I en norsk studie jämfördes KBT och Short-term Psykodynamic Psychotherapy 
(STDP) med avseende på betydelsen av alliansen (Ulvenäs et al., 2012). Man 
fann att relationen mellan vad terapeuten gör, bond och utfall skilde sig mellan 
de olika behandlingarna. I STDP gjorde terapeutens undvikande av affekter att 
bandet mellan terapeut och klient visserligen förbättrades, men att detta 
påverkade utfallet negativt. I KBT var undvikande av affekter positivt korrelerat 
till både skapandet av bond och till utfall. Författarna menar att bond, trots att 
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det är en common factor i psykoterapi, verkar fungera olika i olika 
psykoterapiformer. 
 
Man kan anta att alliansen på olika sätt samvarierar med affektintensitet. 
Alliansen handlar om hur överens man är om mål och uppgift och vad man 
tycker om varandra i relationen. I detta ligger implicit känslor av nöjdhet och 
värme vid god allians och av missnöje, ilska och svek när konflikter uppstår. Det 
är sannolikt att i BRT, där man fokuserar på både allians och känslomässig 
närvaro i relationen, borde allians också ha samband med affektintensitet, 
kanske i första hand i terapeutens skattningar, eftersom terapeuten fokuserar på 
att skapa en stark allians och samtidigt ha en känslomässig närvaro. Allians 
korrelerar med utfall (Horvath, De Re, Fluckinger & Symonds, 2011; Horvath & 
Symonds 1991; Martin, Gaske & Davis, 2000). Därmed kan man anta att 
affektintensitet till viss del också korrelerar med utfall. 
 
Syfte och frågeställningar 
Uppsatsen har flera syften. Det primära syftet är att undersöka huruvida en 
omarbetad version av intrumentet Client Emotional Arousal Scale-III (CEAS) 
kan användas för att mäta affektintensitet hos klienter i en terapisession. Detta 
har gjorts genom att testa instrumentets reliabilitet och validitet. För att testa 
validitet jämfördes affektintensitet med de känsloord som terapeut och klient 
skattat under terapierna och de skattningar av allians som de gjort (WAI-C och 
WAI-T). Det sekundära syftet är att undersöka om affektintensitet korrelerar 
med utfall i BRT, samt om det finns samband mellan affektintensitet och de 
skattningar av allians och känslor som gjorts av både terapeuter och patienter. I 
studien undersöks också korrelationer mellan olika enskilda affekter och 
skattningar av allians, känsloord och utfall. 
 
Frågeställningar: 
 

- Har den omarbetade versionen av CEAS tillräckligt god reliabilitet och 
konvergent och diskriminant validitet för att den ska kunna användas för 
att skatta affektintensitet hos klienter i en terapisession?  

 
- Korrelerar affektintensitet mätt med CEAS med utfallet i det enskilda 

samtalet och för hela terapin i BRT? Hypotesen är att affektintensitet har 
ett positivt samband med utfall.  

 



 10 

 
- Korrelerar affektintensitet mätt med CEAS med de skattningar av allians 

och känslor som gjorts av terapeuter och klienter? Hypotesen är att 
affektintensitet har samband med god allians i terapeutens skattningar 
efter samtalet, och med hög skattning av känslor av klienten.  
 

- Korrelerar hög frekvens av enskilda affekter mätt med CEAS med de 
skattningar av allians och känslor som gjorts av terapeuter och klienter, 
samt med utfall? 
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Metod 

 

LURIPP 
LURIPP (Linköping University Relational and Interpersonal Psychotherapy 
Project) är ett forskningsprojekt vid Linköpings universitet där effekterna av två 
psykoterapiformer för deprimerade vuxna patienter jämförs. De två metoderna 
är Interpersonell psykoterapi (IPT) och Relationell korttidsterapi (BRT). Studien 
är speciell i det avseendet att det är samma terapeuter som ger båda 
terapiformerna. Materialet i projektet används också för annan klinisk forskning. 
 
Deltagare 

Terapeuter. Terapeuterna i LURIPP har gått korttidsutbildning i BRT och 
IPT vid Linköpings universitet. Inträdeskrav till korttidsutbildning i BRT/IPT är 
grundläggande psykoterapiutbildning (steg 1-utbildning). Under 
korttidsutbildningen får deltagarna teoretisk utbildning i de två metoderna och 
handledning på två terapier i båda metoderna. Under deltagandet i LURIPP får 
deltagarna sedan kontinuerlig handledning i de båda metoderna av experter på 
de respektive metoderna. 
 

Klienter. Klienterna som deltar i LURIPP kommer från terapeuternas 
respektive arbetsplats. Patienternas ålder är mellan 17 och 65 år. De informeras 
om de olika metoderna, om videoinspelning och sekretessregler samt om att de 
kommer att lottas till IPT eller BRT. För att kunna delta ska klienten 
diagnostiseras med egentlig depression enligt DSM-IV och skattas med minst 15 
poäng på Hamilton Depression Rating Scale (Hamilton, 1960).  Personer med 
psykossjukdom, pågående missbruk eller organisk hjärnskada får inte delta i 
studien. 
 
Terapimetoder 
Både IPT och BRT är korttidsterapier och består i LURIPP av 16 videoinspelade 
sessioner. Vid genomförandet av denna studie hade elva BRT-terapier 
genomförts. Följsamhetsstudie har gjorts inom LURIPP, där man funnit stöd för 
att terapeuterna utför respektive metod (Beijnoff & Börjesson, 2010). 
 
I denna studie valdes att enbart skatta BRT-terapier. Det fanns två anledningar 
till detta. Den ena var att materialet skulle bli för begränsat för att några 
slutsatser skulle kunna dras angående skillnader i känslointensitet mellan de 
båda metoderna BRT och IPT. Den andra anledningen var att det antogs finnas 
mera känslor/högre känslointensitet i BRT-terapierna jämfört med IPT utifrån 
att det är ett uttalat mål i BRT att arbeta med processen och relationen i nuet. 
Detta kan jämföras med det intensiva fokus på här-och-nu och affekter som 
finns i Greenbergs emotionsfokuserade terapi och i affektfokuserade terapier. 
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Etiska övervägande 
Både terapeuter och klienter som deltar i LURIPP har gett sitt medgivande till 
att delta i forskningsprojektet, att de filmas och att materialet används inom 
ramen för projektet. LURIPP har godkänts av Etikprövningsnämnden i 
Linköping. Terapisessionerna är kodade och resultaten i denna studie kommer 
att presenteras på ett sådant sätt att varken terapeut eller klient kan identifieras. 
 
Instrument 

Client Emotional Arousal Scale-III. Det instrument som använts i studien 
är en omarbetad version av Client Emotional Arousal Scale-III (CEAS; Warwar, 
& Greenberg, 1999).  
 
I denna studie valdes att använda den sjugradiga skalan för skattning av 
affektintensitet från CEAS men istället för att dela in affekter i 15 olika 
kategorier används en omarbetad version som tagits fram inom LURIPP-
projektet av Holmqvist Larsson och Möller (2012). Med denna skala identifieras 
de nio olika kategoriaffekterna (se bilaga).   
 
Denna indelning följer Tomkins ursprungliga indelning av affekter och dess 
koppling till ansiktsuttryck och grundläggande affektsystem. Denna indelning är 
enklare och har heller inte indelningar där man kategoriserar affekter 
tillsammans.  
 
När man bedömer intensiteten på en affekt tar man hänsyn till både röst och 
kroppsspråk och graden av begränsning av uttrycket. En känslomässig röst 
karaktäriseras av en översvämning av känslor i talet, intoning, hur snabbt eller 
sakta man pratar, hur man avslutar och om det finns avbrott i talet (Carryer & 
Greenberg, 2010). 
 

Patient Health Questionnaire-9. PHQ-9 (Spitzer, Kroenke & Williams, 
1999) är ett självskattningsinstrument som används både i 
forskningssammanhang och för screening inom hälsovård. PHQ-9 är ett 
formulär med nio påståenden som handlar om depressionssymptom. 
Påståendena följer diagnoskriterierna för DSM-IV. PHQ-9 är både ett 
screeninginstrument för depression och ett sätt att bedöma svårighetsgraden på 
depressionen. Formuläret besvaras av klienten före varje terapitillfälle och avser 
klientens mående under de senaste två veckorna. PHQ-9 uppvisar god validitet 
och reliabilitet (Kroenke, Spitzer & Williams, 2001).  
 

Working Alliance Inventory-12. WAI-12 (Tracey & Kokotovic, 1989) 
mäter alliansen med 12 frågor. WAI-12 är en förkortad version av 
originalversionen på 36 frågor (Horvath & Greenberg, 1989). WAI-12 är det 
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mätinstrument av allians som tydligast har teoretisk grund. Det bygger på 
Bordins (1979) indelning av den terapeutiska alliansen i mål, uppgifter och 
känslomässigt bond (Martin et al., 2000). WAI-12 ger både ett övergripande 
mått om allians men också delskalor för var och en av de olika faktorerna. WAI 
är det mest använda instrumentet för att mäta den terapeutiska alliansen och 
uppvisar god reliabilitet, validitet och intern konsistens (Samstag et al., 2008). 
Formuläret finns i en terapeut- och en patientversion och har i båda versionerna 
en sjugradig skala. 
 

Känsloord. Feeling Word Checklist (FC; Holmqvist & Armelius, 1994) 
används för att skatta 24 känslor i förhållande till en annan person. Det finns i en 
terapeut- och en patientversion. Svaren på de 24 frågorna summeras till åtta 
delskalor, som är arrangerade i en circumplex modell. Delskalorna är: Nära, 
Varm, Positiv, Fri, Distans, Kall, Negativ och Ofri. Nära består av känsloorden 
rörd, överväldigad och överraskad, Varm består av varm, entusiastisk och 
energisk, Positiv består av lekfull, öppen och glad och Fri består av nöjd, 
avspänd och fri. Distans består av sansad, neutral och lugn.  Kall består av 
likgiltig, kall och uttråkad, Negativ består av irriterad, spänd och förlamad och 
Ofri består nervös, maktlös och skamsen. 
 
Skattningsprocedur  
Samtliga skattningar gjordes av författarna till studien. Först genomfördes tre 
övningsskattningar tillsammans med Clara Möller, som varit med och omarbetat 
instrumentet, för inlärning av skattningsmetoden. Sedan valdes fyra 
terapisessioner, som inte ingår i undersökningsmaterialet, som författarna 
skattade var för sig. På detta beräknades sedan reliabilitet. Då en godkänd nivå 
uppnåtts påbörjades skattningarna av undersökningsmaterialet.  
 
Tio olika terapier med tio olika klienter skattades. Det var sex olika terapeuter, 
varav fyra terapeuter genomförde två terapier var och två terapeuter genomförde 
en terapi var. 
 
För att kunna följa terapiprocessen skattades en session i början, en i mitten och 
en i slutet av varje terapi. De tredje, åttonde och femtonde sessionerna valdes ut 
när de fanns tillgängliga. I några terapier fanns inte just dessa tillgängliga p.g.a. 
tekniska problem, då valdes den närmaste tillgängliga. Det betyder att session 4 
valdes istället för session 3 vid två tillfällen, session 11 istället för session 8 vid 
ett tillfälle, samt session 13 istället för session 15 vid ett tillfälle och session 14 
istället för session 15 vid ett annat tillfälle. Tjugonio olika sessioner skattades 
(en av terapierna avslutades i förtid vilket betyder att det inte fanns en session 
från slutet att tillgå).  
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För att kunna få en uppfattning om instrumentets reliabilitet skattades tio av 
dessa sessioner av båda två oberoende av varandra. Efter detta beräknades 
interbedömarreliabilitet. Därefter fortsattes skattningarna av de återstående 19 
sessionerna, den ena av författarna skattade tio och den andra nio sessioner. 
 
Innan skattningarna påbörjades delades varje session in i tio olika episoder som 
var ca fem minuter långa. Tre av sessionerna var kortare och delades då in i färre 
episoder. Denna indelning gjordes med tidsangivelser och inledande ord där 
sekvensen börjar. 
 
Varje 5-minuters-sekvens skattades utifrån affektintensitet på skalan 1-7. Här 
valdes vilken nivå som var mest signifikant för sekvensen. Dessutom skattades 
en peak om det fanns en kortare del av sekvensen som visade högre intensitet än 
resterande del. Sedan skattades vilken affekt det var fråga om. Även här gjordes 
en uppskattning av vilken affekt som varit mest förekommande i sekvensen, 
detta betyder alltså inte att det behöver vara den enda förekommande känslan. 
 
Dataanalys 
Det analyserade materialet kommer från 29 samtal från 10 terapier som har 
genomförts av 6 terapeuter. Det innebär att det, fastän antalet episoder (n = 282) 
kan te sig stort, finns ett starkt beroende mellan skattningarna. Flernivå-analyser 
skulle ha kunnat belysa eventuell samvarians mellan dessa. För att de skulle ge 
stabila resultat skulle det dock ha krävts fler terapeuter och fler terapier än i 
denna studie. 
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Resultat 

 
Reliabilitet 
Interbedömarreliabiliteten för affektintensitet beräknades på två olika grupper av 
skattningar. Först skattades fyra terapier som inte hörde till forskningsmaterialet 
av båda författarna oberoende av varandra. Interbedömarreliabiliteten blev här 
Pearsons r = .71 och ICC = .83. Sedan skattades de tio första sessionerna som 
används i studien av båda författarna oberoende av varandra. Samstämmigheten 
var då Pearsons r = .78 och ICC = .87.  
 
Även överensstämmelsen när det gällde skattningarna av de kategoriska 
affekterna studerades. Cohens kappa gav ett värde på .26 (T = 8.1, p < .001), 
vilket visar på svårigheter att nå överensstämmelse. För glädje var den 
procentuella överensstämmelsen 73%, för ilska 63%, för intresse 49%, för rädsla 
22%, för skam 25% och för sorg 63%  
 
Deskriptiv statistik 
Analysen bygger på skattningar av 282 episoder från 29 terapisamtal. 
Beräkningar gjordes dels på affektintensitet (mode), dels på affektintensitet 
kombinerad med med peak. I det senare fallet räknades en skattad peak som ett 
halvt skalsteg, d.v.s. mode 3 och peak 4 räknades som 3,5. 
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Tabell 1 
Medelvärden, standardavvikelser och vidd för affektskattningarna och för WAI-

patient, WAI-terapeut, samt Känsloordens olika delskalor för patient och 

terapeut 
 Medelvärde Standardavvikelse Vidd 

PHQ samtal 3 (n = 7) 17.3 13.1 5 - 52 
PHQ samtal 8 (n = 5) 7.9 6.2 1 - 26 
PHQ samtal 15 (n = 7) 8.1 5.5 1 - 27 
Affektintensitet (n = 282) 3.22 .64 1 - 5 
Affektintensitet med peak 

 (n =282) 
3.32 .67 1 - 5.5 

WAI-P hela (n = 23) 5.51 1.24 2.58 - 7 
 WAI-P task 5.31 1.51 2 - 7 
 WAI-P goal 5.10 1.56 2 - 7 
 WAI-T bond 5.59 1.31 2 - 7 
WAI-T hela (n = 26) 4.95 .77 3.83 – 6.83 
 WAI-T task 4.88 .89 3 -7 
 WAI-T goal 4.90 .94 2 – 6.75 
 WAI-T bond 4.86 .95 2 – 6.75 
FC patient (n = 23) 
   Nära    

 
.70 

 
.91 

 
0 - 3 

   Varm .97 .86 0 – 2.33 
   Positiv 1.24 .51 .67 – 2.00 
   Fri 1.61 .78 .33 – 3.0 
   Distanserad 1.44 .36 .67 – 2.0 
   Kall .26 .39 0 – 1.67 
   Negativ .70 .91 0 – 3.0 
   Ofri .66 .57 0 – 2.0 
FC terapeut (n = 26) 
    Nära 

 
.85 

 
.53 

 
0 – 3.0 

    Varm 1.85 .42 1.0 – 3.0 
    Positiv 1.60 .48 .67 – 2.67 
    Fri 1.68 .45 1. 0 – 2.67 
    Distanserad 1.28 .37 .67 – 1.67 
    Kall .33 .41 0 – 1.33 
    Negativ .85 .53 0 – 2.0 
    Ofri .88 .49 0 – 2.0 
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Affektintensitet och utfall 
Korrelation mellan affektintensitet och utfall beräknades på tre olika sätt. Dels 
med utfallet för hela terapin, d.v.s. skillnaden mellan PHQ-9 vid första och sista 
samtalet. Korrelationen var då r = .35 (n = 9; p = .35) för affektintensitet och r = 
.28 (n = 9; p = .47) för affektintensitet med peak. Dessa måttliga korrelationer är 
således inte signifikanta.  
 
Dessutom beräknades korrelation mellan affektintensitet och utfall från session 
till session, d.v.s. skillnaden på PHQ-9 mellan observerade session och nästa. 
Korrelationen var här r = -.19 (n = 22; p = .40) för affektintensitet och r = -.22 
(n = 22 p = .34) för affektintensitet med peak. 

 
Tidigare studie (Carryer & Greenberg, 2010) har visat positiv korrelation mellan 
utfall och måttlig, men inte alltför hög eller låg, känslomässig intensitet under 
terapin. Man använde där 25 % av hög intensitet som värde på måttlig 
korrelation. Därför gjordes en liknande beräkning i den aktuella studien. Antalet 
episodskattningar där värdet var 5 eller högre räknades som hög intensitet och 
sambandet mellan andelen höga skattningar i varje terapi och terapiutfallet 
beräknades. Korrelationen var r = .27 (n= 9; ns).  
 

Affektintensitet och allians 
Korrelationsberäkningar gjordes mellan affektintensitet och alliansskattningar. 
 
Tabell 2 
Korrelationer mellan affektskattning, med och utan peak, och patientens och 

terapeutens WAI-skattningar 
 Affektskattning 

 
Affektskattning  

med peak 
WAI-P hela (n = 23) .00 -.13 
WAI-P task -.01 -.10 
WAI-P goal -.06 -.17 
WAI-P bond -.01 -.15 
WAI-T hela (n = 26) -.41* -.48* 
WAI-T task -.26* -.33 
WAI-T goal -.20* -.27 
WAI-T bond -.31*** -.41* 
 
Det fanns inte något samband mellan klientens skattningar av alliansen och den 
skattade affektintensiteten. För terapeutens skattningar fanns ett negativt 
samband mellan affektintensitet och alliansskattning. Detta innebär alltså att hög 
affektintensitet gör att terapeuten skattar alliansen lägre. 
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Affektintensitet och Känsloord 
Korrelationsberäkningar gjordes även av sambandet mellan affektintensitet och 
självskattning av känsloord för terapeut och klient. 
 
Först undersöktes korrelationen mellan summan av skattningarna av alla 
upplevda känslor hos klienten och hans eller hennes affektintensitet. Den var r = 
-.05 (ns). Mellan affektintensiteten och terapeutens alla upplevda känslor var 
korrelationen r = .38 (n = 25; p = .06). Detta är alltså en måttlig korrelation som 
inte riktigt uppnår signifikansnivå.  
 
Dessutom gjordes korrelationsberäkningar av samband mellan affektintensitet 
och känsloordens delskalor. 
 
Tabell 3 
Korrelationer mellan affektskattning, med och utan peak, och de Känsloord, 

summerade i delskalor, som patient och terapeut rapporterade efter samtalet 
  Affektskattning Affektskattning med peak 
Klient  Nära .08 .14 
(n = 23 ) Varm -.23 -.26 
 Positiv -.13 -.20 
 Fri -.09 -.13 
 Distans -.44* -.50* 
 Kall -.11 -.09 
 Negativ .08 .14 
 Ofri .46* .48* 
Terapeut Nära .28 .18 
(n = 26) Varm -.17 -.17 
 Positiv .05 .00 
 Fri .13 .05 
 Distans .02 -.05 
 Kall .16 .18 
 Negativ .12 .18 
 Ofri .29 .39 
 
Här finns således signifikanta måttliga till starka samband mellan 
affektintensitet och de klientskattade delskalorna Distans (negativ korrelation) 
och Ofri (positiv korrelation). Delskalan Ofri utgörs av känsloorden nervös, 
maktlös och skamsen. Delskalan Distans utgörs av känsloorden sansad, neutral 
och lugn.  
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Kategoriska affekter, allians och Känsloord 
Förutom nivån på affektintensiteten skattades även vilken typ av affekt som 
kännetecknade varje episod. För att få ett mått på i vilken omfattning en viss 
affekt karakteriserade ett helt samtal, beräknades procentsatsen av episoder som 
kännetecknades av denna affekt. De genomsnittliga proportionerna för de olika 
affekterna var: intresse 45%, sorg 21%, glädje 12%, ilska 11%, rädsla 7% och 
skam 2%. Om båda författarna hade skattat samtalet användes medelvärdet av 
deras skattningar. 
 
Tabell 4  
Korrelationer mellan proportioner av affekter under samtalet och patientens 

och terapeutens skattningar av allians och Känsloord, summerade i delskalor, 

efter samtalet (n = 26) 
 Glädje 

 
Ilska 
 

Intresse 
 

Rädsla  
 

Skam 
 

Sorg 

WAI klient hela .40 .20 .07 -.21 -.21 -.51* 
    Task .40 .22 .20 -.06 -.33 -.58** 
    Goal .44* .10 .17 -.02 -.23 -.57** 
    Bond .44* -.02 .04 -.03 -.14 -.40 
WAI terapeut hela .61** .26 .05 -.30 -.30 -.58** 
   Task .62** .27 .04 -.19 -.33 -.58** 
   Goal .52** .27 .05 -.08 -.31 -.55** 
   Bond .53** .17 .16 -.24 -.29 -.53** 
Klientens känslor       
   Nära -.33 -.22 -.13 .05 .42* .41 
   Varma .23 .08 .39 -.16 -.14 -.61** 
   Positiva .63** .03 .26 -.09 -.30 -.73*** 
   Fria .01 ,12 .17 -.24 -.15 -.32 
   Distanserade .17 -.52* .11 .36 .14 .06 
   Kalla -.12 -.14 -.11 .23 .29 .20 
   Negativa -.33 -.22 -.14 .05 .42* .41 
   Ofria -.49* -.26 .04 .51* .40 .41 
Terapeutens känslor       
   Nära -.52* -.29 .04 .22 .32 .40* 
   Varma .04 .15 .40* -.30 -.17 -.36 
   Positiva .34 .45* .12 -.08 -.05 -.65*** 
   Fria .32 .37 -.12 .01 -.12 -.44* 
   Distanserade -.05 .21 -.18 .08 .16 -.02 
   Kalla -.21 -.13 -.24 .42* -.01 .33 
   Negativa -.52** -.29 .04 .22 .32 .40* 
   Ofria -.56** -.18 -.06 .38 -.09 .45* 
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Det är tydligt att vissa affekter väckte starka reaktioner när patienter och 
terapeuter skattade allians och känslor efter samtalen. Starkast positiva 
reaktioner väckte samtal som kännetecknades av mycket glädje, och starkast 
negativa reaktioner väckte samtal som var präglade av mycket sorg.  
 
Kategoriska affekter och utfall 
Det fanns inga samband mellan frekvensen av affekter och utfallet, varken från 
samtal till samtal eller för hela terapierna. De starkaste korrelationerna för 
sessionsutfall gällde skam (-.27) och rädsla (-.22), För terapiutfall fanns de 
starkaste korrelationerna för glädje (.34) och intresse (-.34). Inga av dessa 
korrelationer är dock i närheten av att vara statistiskt signifikanta. 
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Diskussion 

 
Det primära syftet i den här studien är att undersöka huruvida en modifierad 
version av CEAS är en användbar metod, för att med god reliabilitet och 
konvergent och diskriminant validitet undersöka affektintensitet i terapisamtal.  
 
Analyserna visar att det var möjligt att uppnå god interbedömarreliabilitet. 
CEAS korrelerar med terapeutens alliansskattningar och delvis med klientens 
skattning av Känsloord.  
 
Författarna upplevde vissa svårigheter vid skattningarna med instrumentet som 
det är viktigt att hålla i minnet vid framtida användning av det. En var att flera 
känslor kunde identifieras under samma femminutersepisod, en annan att olika 
affekter var olika lätta att identifiera på film (t ex var ilska lättare att urskilja än 
skam), att vissa affekter kan tänkas innehålla flera olika ingredienser (sorg kan 
t.ex. tänkas innehålla både sorg, ledsenhet och depressiva symptom). Dessutom 
påverkade möjligen observatörens subjektiva tolkningar skattningen och 
terapeutens agerande på filmen kunde ibland vara svår att bortse från. Detta kan 
ha påverkat interbedömarreliabiliteten. Denna är trots detta god både vad gäller 
affektintensitet och kategoriaffekter. Det gick dessutom relativt snabbt att uppnå 
samstämmighet i bedömningen. Redan efter tre övningsskattningar och fyra 
provskattningar uppnåddes acceptabel interbedömarreliabilitet. Detta tyder på att 
instrumentet också är förhållandevis enkelt att lära sig och att använda.  
 
Vad gäller validitet kan konstateras att CEAS till viss del korrelerar med andra 
mått där man kan förutsätta att visst samband bör finnas. Det finns en måttlig 
korrelation mellan CEAS och terapeutens allianskattningar samt mellan CEAS 
och vissa delar av de klientskattade känsloorden. Detta talar för att det finns 
rimlig konvergent och diskriminant validitet. Korrelationen mellan CEAS och 
terapeutens alliansskattningar är dock negativ, när den i hypotesen förväntats 
vara positiv. Det innebär att även om den empiriska validiteten är god, väcks en 
del frågor gällande begreppsvaliditeten. Hypotesen bygger dock på ett teoretiskt 
resonemang om vad författarna ansett vara ett rimligt förhållande mellan allians 
och affektintensitet i BRT. Det är alltså inte underbyggt av samband som 
observerats i tidigare studier, eftersom sådana studier inte gjorts. Detta skulle 
kunna innebära att analysen av begreppet affektintensitet i psykoterapisamtal 
kräver fler studier, där fler fynd i samma riktning skulle göra det möjligt att 
bättre förstå de komplexa samband som sannolikt finns mellan en optimal nivå 
av affektintensitet och produktivt terapeutiskt arbete.  Frågan blir om resultatet 
från denna studie är generaliserbart till andra patientgrupper och andra 
terapimetoder. Denna studie gäller deprimerade klienter och BRT-terapeuter. 
Här behövs ytterligare studier för att bringa mer klarhet i detta. 
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Studien har uppenbara begränsningar vad gäller möjligheten att dra säkra 
slutsatser. Urvalet var litet. Studien bygger på 282 skattade episoder från 29 
sessioner i tio terapier genomförda av 6 olika terapeuter. Detta påverkar 
möjligheten att uppnå statistisk power när det gäller att undersöka skattningarnas 
samband med terapiutfallet. Det innebär också att det, fastän antalet episoder 
kan te sig stort, finns ett starkt beroende mellan skattningarna. Flernivå-analyser, 
som för att ge stabila resultat skulle ha krävt fler terapeuter och fler terapier, 
skulle ha kunnat belysa betydelsen av gemensamma mönster inom terapier och 
terapeuter. 
 
CEAS mäter tio episoder per session medan WAI och Känsloord ger mått för 
hela sessionerna. Det innebär att information förloras i jämförelserna. 
Instrumentet ger dock möjlighet att undersöka samband med andra mätningar av 
delar av terapisamtal. 
 
Hypotesen var att affektintensitet har ett positivt samband med utfall. Det finns 
dock inget signifikant samband mellan affektintensitet och utfall, varken vid 
mätningar från session till session, eller för hela terapierna. Vid analysen av 
samband för hela terapier är dock korrelationerna relativt starka, vilket styrker 
rimligheten i att göra fler analyser på detta sätt, med större urval. Det finns andra 
fynd som stöder idén om att affektintensitet har ett positivt samband med utfall. 
Warwar och Greenberg (1999) fann att generell hög grad av intensitet 
predicerade utfall. I en metaanalys av psykodynamisk terapi (Diener et al., 2007) 
fann man ett signifikant samband mellan terapeutens uppmuntrande och 
understödjande av känsloutlevelse och utfall.  
 
Carryer och Greenberg (2010) fann också ett samband mellan utfall och 
affektintensitet, men relationen var ickelinjär och innebar att om 25 % av de 
skattade episoderna hade hög intensitet ökade möjligheten för gott utfall. När 
detta prövats i föreliggande studie finns inget sådant samband. 
 
Vid jämförelser mellan affektintensitet och WAI-skattningar finns signifikanta 
negativa korrelationer mellan affektintensitet och terapeuternas 
alliansskattningar. Detta gäller hela WAI, men också delskalorna mål, uppgift 
och bond. När det varit högre affektintensitet har terapeuterna således skattat 
alliansen lägre. Detta kan te sig som motsägelsefullt i en terapi som BRT där ett 
uttalat mål är processen mellan terapeut och klient och den omedelbara 
emotionella upplevelsen. Man skulle kunna tycka att terapeuterna skulle se det 
som en framgång om det varit mycket affekter i terapin och därmed skattat 
alliansen högre. Hypotesen var också att det skulle finnas ett positivt samband 
mellan affektintensitet och terapeutens alliansskattning. Resultatet visar dock att 
förhållandet är det omvända.   
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Det verkar alltså som att terapeuter i BRT uppfattar alliansen som sämre när 
klienten visar mycket känslor i rummet. Man kan möjligen anta att när klienten 
visar mycket känslor tolkar terapeuten det som att klienten inte mår bra och 
terapin inte går framåt. Terapeuten och klienten har olika roller. Medan klienten 
förväntas vara i sina känslor ska terapeuten, förutom att vara i sina egna känslor, 
också ha en annan roll, som är mer analyserande och hållande. Utifrån ett 
relationellt perspektiv är både terapeut och patient ansvariga för och bidragande 
till vad som sker i terapirummet. När klienten är känslosam blir terapeuten 
rimligen också känslomässigt indragen och förlorar något av kontrollen över vad 
som sker. Enligt BRT är det bra och nödvändigt, men det kanske ligger nära till 
hands för terapeuten att tänka att man inte gör ett bra terapeutiskt arbete och att 
kanske skatta alliansen som lägre på grund av detta.  
 
Ett annat sätt att förstå terapeutens alliansskattningar är utifrån det resonemang 
kring allians som Ulvenäs et al. (2012) för. De fann att terapeutens undvikande 
av affekter påverkar bond positivt och menar att ett sätt att tolka det är att 
klienten tycker bättre om terapeuten när denne undviker affekter. I föreliggande 
studie fanns inget samband mellan klienternas alliansskattning och 
affektintensitet. Däremot kan man tänka sig att terapeutens alliansskattning vid 
hög affektintensitet kan ha att göra med en upplevelse av att inte vara omtyckt 
av klienten. Ulvenäs et al. (2012) menar att detta att vara omtyckt av klienten är 
en aspekt av bond. Det som där avses är alltså en avgränsad aspekt av bond, som 
i sin tur är en aspekt av allians. Det innebär alltså att även om klienterna i denna 
studie skulle tycka mindre om sin terapeut när affektintensiteten är hög, innebär 
inte det att de skattar hela alliansen, eller ens bond, som låg. Däremot skulle 
man kunna tänka sig att terapeuten är känslig för denna aspekt och fångar upp 
den och att det på grund av detta påverkar terapeutens alliansskattning. I studien 
av Ulvenäs et al. (2012) undersöks terapeutens undvikande av affekter, medan 
föreliggande studie studerar affektintensitet hos klienten. Terapeutens 
undvikande av affekter och låg affektintensitet är visserligen skilda saker, men 
det bör rimligen finnas ett visst samband däremellan. 
 
Klienterna i denna studie är deprimerade, vilket också kan påverka terapeuternas 
upplevelse av vad som sker i rummet. Uppvisar klienten mycket hopplöshet och 
sorg, påverkar det också terapeuten känsla av hopp och framåtskridande i 
terapin, vilket kan återspeglas i skattningen av alliansen. Man kan tänka sig att 
förhållandet mellan affektintensitet och terapeutens alliansskattning varit 
annorlunda med exempelvis ångestklienter. Hög affektintensitet med dessa 
klienter borde innebära att terapeuten känner att man är mitt uppe i det 
terapeutiska arbetet och att alliansen är stark eftersom klienten vågar utsätta sig 
för sina känslor.  
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BRT är en terapi som är utvecklad utifrån tanken att alliansen är viktig och 
allians och alliansbrott är några av de områden man främst arbetar med. Utifrån 
detta kan man kanske förstå att terapeutens alliansskattningar särskilt påverkas 
av vad som sker i terapirummet. 
 
Ytterligare en hypotes var att affektintensitet har samband med hög generell 
skattning av känsloord hos klienten. Resultatet visar dock inte på något 
signifikant samband. Detta är liknande fynd som Warwar och Greenberg (2000) 
gjorde. De drog slutsatsen att det finns en diskrepans mellan självupplevd affekt 
och observatörsskattad affekt, och att det är den senare som har samband med 
terapeutiskt utfall.  
 
Däremot finns i föreliggande studie en måttlig korrelation mellan terapeutens 
totala frekvens av skattningar av känsloord och affektintensitet (r =.38), som 
inte är signifikant, men där det finns en tydlig tendens (p =.06). Detta skulle 
kunna förstås i termer av motöverföring eller enactment. När klienten uppvisar 
observerbara starka affekter genererar det också känslor i terapeuten och denne 
blir mer känslomässigt engagerad i samspelet med klienten. 
 
När affektintensitet jämförs med de olika delskalorna i Känsloord finns ett par 
signifikanta samband för klienterna. Detta återfinns i delskalorna Ofri och 
Distans. Klienten skattar sig mer nervös, maktlös och skamsen samt mindre 
sansad, neutral och lugn efter en session där känslointensiteten varit hög. Detta 
förefaller enkelt att förstå. När det är hög grad av affekt i terapin blir man 
indragen i skeendet; man känner, agerar, kanske sker enactment och man 
upplever en viss kontrollförlust. Man lämnar ut sig och sina känslor till 
terapeuten och efteråt känner man att man varit nervös, maktlös och skamsen, 
och inte alls känt sig sansad, neutral och lugn. 
 
I denna och tidigare studier har i första hand affektintensitet, d.v.s. förekomsten 
av olika starka affekter, i terapi studerats, oberoende av vilken affekt det rör sig 
om. Olika affekter är ju dock så klart fundamentalt olika, glädje skiljer sig från 
sorg, ilska från skam etc. Inom olika affektfokuserade terapier skiljer man ju på 
känslor även på andra sätt och menar att de har olika betydelse för terapi. 
Greenberg skiljer t ex på primära och sekundära känslor, adaptiva och 
maladaptiva känslor (Greenberg et al., 2007). Det ter sig därför rimligt att 
studera enskilda affekter i förhållande till allians- och känsloordsskattningar 
samt utfall, vilket således varit den fjärde frågeställningen i denna studie. 
Resultaten av dessa jämförelser visar på flera intressanta samband. 
 
Sorg korrelerar i stort sett genomgående negativt med alliansskattningar av både 
terapeut och klient. Korrelationerna är både starka och signifikanta. Fyndet kan 
te sig oväntat då BRT är en psykoterapi som har fokus på processen mellan 
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terapeut och klient i den omedelbara emotionella upplevelsen. Kanske skulle 
man ha kunnat förvänta sig att alliansskattningarna hade varit lägre vid till 
exempel ilska och skam, där de skulle kunna ha tolkats som brott i terapin 
(Safran & Muran, 2000). Att alliansskattningarna skattats lågt vid sorg kan 
kanske delvis förstås med hjälp av tidigare förda resonemang om att starka 
affekter i behandling med deprimerade klienter påverkar upplevelsen av 
alliansen negativt. Man kan föreställa sig att när klienten visar och känner sorg 
och ledsnad leder detta till upplevelser av hopplöshet och motgång hos både 
klient och terapeut, vilket påverkar alliansen negativt. Sorg är också starkt 
negativt korrelerat med vissa känsloord. Det gäller delskalorna Varm och Positiv 
för klienten. Vad gäller terapeuten är sorg negativt korrelerat med Positiv och 
Fri, samt positivt korrelerat med Negativ och Ofri, vilket kan förstås om man 
föreställer sig att klientens känslor av hopplöshet och motgång även påverkar 
terapeuten. Sorg korrelerar emellertid även positivt med Nära (vilket består av 
känsloorden rörd, överväldigad och överraskad), vilket tycks innebära att när 
klienten visar mycket sorg känner sig terapeuten överväldigad.  
 
Kanske blir det här återigen viktigt att det är deprimerade klienter som ingår 
studien och att när sorg skattas så ingår både sorg, ledsenhet och depressiva 
symptom. Detta skulle till viss del kunna förklara de något oväntade negativa 
reaktioner på sorg som finns hos både terapeut och klient. I sorg finns både 
hopplöshet och motgång kopplat till upprepning av depressiva symptom, 
känslan av att sitta fast och inte förändras, men också hoppfullhet och förändring 
när de depressiva symptomen avtar och mera adekvata känslor av sorg och 
ledsenhet får mera plats. Depression beskrivs ibland som att den förvränger och 
låser den verkliga förmågan till sorg och att denna oförlösta sorg också står i 
vägen för en naturlig glädje (Beck-Friis, 2005).  
 
Vad gäller glädje finns också flera starka samband med alliansskattningar. 
Glädje är då genomgående positivt korrelerat med terapeutens 
alliansskattningar, och delvis med klientens, vilket innebär att mycket glädje 
från klienten innebär högre alliansskattningar. Glädje är för klienten även 
korrelerat med vissa delar av Känsloord. Det finns en positiv korrelation med 
delskalan Positiv och en negativ korrelation med delskalan Ofri. För terapeuten 
är glädje negativt korrelerat med delskalorna Nära, Negativ och Ofri. Både 
klient och terapeut har således genomgående positiva reaktioner på klientens 
glädje. Det förefaller alltså som att terapeuten känner sig överväldigad när 
klienten uppvisar sorg och ledsnad, men inte alls nära när han visar glädje. 
 
Möjligen skulle ovanstående diskussion om depression som något som står i 
vägen för äkta glädje kunna förklara de goda alliansskattningarna efter glädje 
och de positivt laddade känsloorden. Glädje orsakar naturligtvis generellt 
positiva reaktioner. I behandling av deprimerade klienter kan man tänka sig att 
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det leder till än starkare positiva reaktioner, eftersom glädje där även kan 
upplevas som ett resultat av lyckad bearbetning av depressiva symtom. Det blir 
då förknippat med terapeutisk framgång och tillfrisknande hos klienten. 
 
Övriga förekommande affekter korrelerar inte alls med allians, däremot på 
spridda sätt med de olika delskalorna på Känsloord. Det tycks inte förekomma 
något tydligt mönster här. 
 
Det är således tydligt att den deprimerande klientens sorg och glädje är starkt 
förknippade med alliansen. Efter en session när klienten är ledsen upplevs 
alliansen som svag, och efter en session när klienten är glad upplevs alliansen 
som stark. Det verkar alltså som att alliansskattningarna är känsliga för klientens 
affekter under samtalet. Detta kan tänkas innebära att det inte bara är så att stark 
allians påverkar utfallet positivt, utan också att det motsatta förhållandet gäller, 
att alltså utfallet, eller åtminstone klientens mående för dagen, direkt påverkar 
alliansen. 
 
Sammanfattningsvis finns i denna studie inga samband mellan affektskattningar 
och utfall. Trots det kan det finnas anledning att undersöka sambandet närmare i 
studier med större urval. I övrigt visar fynden att terapeuten skattar alliansen 
lägre när klienten visar starka affekter, i synnerhet sorg. Detta är oväntat, särskilt 
i BRT där fokus ligger på allians och känslomässig närvaro. Kanske kan det 
förstås utifrån att det är deprimerade klienter och att starka affekter kan tolkas 
som att klienten är fast i sina depressiva symtom. Det är också anmärkningsvärt 
att alliansen tycks vara så pass känslig för klientens visade affekter, vilket 
möjligtvis komplicerar synen på förhållandet mellan allians och utfall. 
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Bilaga 
 

Client Emotional Arousal Scale-III 
 
 

1 Person does not express emotions.  Voice or gestures do not disclose any emotional 
arousal 

2 Person may acknowledge emotions, but there is very little arousal in voice or body 
� there is no disruption of usual speech patterns 

� any arousal is almost completely restricted 
3 At this level of arousal as well as higher levels, the person acknowledges emotions  

Arousal is mild in voice and body  
� very little emotional overflow  
� any arousal is still very restricted 
� usual speech patterns are only mildly disrupted 

4 Arousal is moderate in voice and body 
� emotional voice is present: ordinary speech patterns are moderately disrupted by 

emotional overflow as represented by changes in accentuation patterns, unevenness 
of pace, changes in pitch 

� although there is some freedom from control and restraints, arousal may still be 
somewhat restricted 

5 Arousal is fairly intense and full in voice and body 
� emotion overflows into speech pattern to a great extent: speech patterns deviate 

markedly from the client’s baseline, and are fragmented or broken 
� elevated loudness and volume 
� arousal seems fairly unrestricted 

6 Arousal is very intense and extremely full as the person is freely expressing emotion, 
with voice and body.  
� usual speech patterns are extremely disrupted as indicated by changes in 

accentuation patterns, unevenness of pace, changes in pitch, and volume or force of 
voice 

� spontaneous expression of emotion and there is almost no sense of restriction 
7 Arousal is extremely intense and full in voice and body 

� usual speech patterns are completely disrupted by emotional overflow  
� the expression is completely spontaneous and unrestricted   
� arousal appears uncontrollable and enduring. 
� falling apart quality: although arousal can be a completely unrestricted therapeutic 

experience, it may also be a disruptive negative experience in which the clients 
feels like they are falling apart 

 
control = containment in contrast to contorl = restriction 
* The distinguishing feature between level 6 and level 7 is that in level 6 there is the 
sense that although a person’s expression may be fairly unrestricted, this individual 
would be able to contain or control his or her arousal, whereas in level 7, a person’s 
expression is completely unrestricted and there is the sense that emotional arousal 
would not be within this person’s control. 
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Affektlista 
 

Nr  Primär affekt Låg arousal Hög arousal ? 
 

 
1. Glädje 

 

 
Belåtenhet 

 
Eufori/Extas 

 
Reaktiv/Närhet/Behaglig 

 
2. Intresse 

 

 
Uppmärksamhet 

 
Entusiasm 

 
Aktiv/Närhet/ Behaglig 

 
3. Förvåning 

 

 
Öppenhet 

 
Chock 

 
Reaktiv/Neutral/Neutral 

 
4.  Ilska 

 

 
Irritation 

 
Raseri 

 
Aktiv/Distans/Obehaglig 

 
5. Rädsla 

 

 
Ängslan 

 
Skräck/Panik 

 
Reaktiv/Distans/Obehaglig 

 
6. Sorg 

 

 
Nedstämdhet 

 
Förtvivlan/Smärta 

 
Reaktiv/Neutral/Obehaglig 

 
7. Skam 

 

 
Blygsel/Genans 

 
Tillintetgörande skam 

 
Reaktiv/Distans/Obehaglig 

 
8. Avsky 

 

 
Förakt 

 
Hat 

 
Aktiv/Distans/Obehaglig 

 
9. Avsmak 

 

 
Motvilja/Olust 

 
Äckel 

 
Reaktiv/Distans/Obehaglig 

 
 
 


