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Sammanfattning 
Föreliggande studie är en utvärdering av behandlingsmetoden Affektskola inom ramen 

för vuxenpsykiatrin. Syftet är att undersöka vilka effekter Affektskola har med avseende 

på psykisk ohälsa och affektmedvetenhet samt hur bestående dessa effekter är. 

Deltagarna är 13 patienter inom den psykiatriska öppenvården med varierande 

problematik, inkluderandes förstämningssyndrom, ADHD samt personlighetsstörningar. 

Mätningar med mätinstrumenten TAS-20, HADS samt KASAM-29 genomfördes vid 

fyra tillfällen; Affektskolas start, Affektskolans avslut samt åtta respektive sexton 

veckor efter avslut. Utöver detta distribuerades vid sista mättillfället ett kompletterande 

frågeformulär gällande subjektiv upplevelse av effekterna av Affektskolan. Resultaten 

tyder på tendenser till en ökad affektmedvetenhet samt en minskad psykisk ohälsa och 

att dessa effekter består och ökar över tid. Deltagarna rapporterar en måttlig grad av 

subjektivt upplevd förändring gällande känslor respektive psykisk hälsa samt att de i 

måttlig till stor grad tillskrev Affektskola dessa förändringar. Sammantaget indikerar 

studien att Affektskola har en positiv effekt på affektmedvetenhet och psykisk ohälsa.  
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Abstract 
The present study is an evaluation of the treatment method Affect School in the context 

of adult psychiatry. The aim is to examine the effects of the Affect School on mental ill-

health and affect consciousness, and how stable these effects are. The participants 

consist of 13 patients in psychiatric outpatient care with varying disorders, including 

mood disorders, ADHD and personality disorders. Assessments with the instruments 

TAS-20, HADS and KASAM-29 were performed on four occasions; before the start 

and by the completion of the Affect School and eight and sixteen weeks after 

completion. At the end of the study, an additional questionnaire regarding subjective 

experiences of the effect of the Affect School was distributed. The results indicate 

trends of increased affect consciousness as well as reduced mental ill-health and that 

these effects are stable and increases over time. Participants report a moderate degree of 

subjectively perceived change regarding emotions and mental health, and that they 

attributed Affect School these changes in a moderate to large extent. Overall, the study 

indicates that the Affect School has a positive effect on affect consciousness and mental 

health. 
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1 Introduktion 
1.1 Inledning 
Brister som rör affekter och affekthantering skapar stora svårigheter både i relation till sig 

själv och till andra. Flera studier har visat att dessa brister är en bidragande orsak till många 

olika typer av psykisk ohälsa (Bradley, 2000; Mattila, Ahola, Honkonen, Salminen, Huhtala 

& Joukamaa, 2007; Simonsson-Sarnecki, 2001). Att arbeta med affekter utgör kärnan, eller 

finns som inslag, i flera behandlingsmetoder, till exempel Dialektisk beteendeterapi (DBT) 

(Linehan, 2000), Affektfokuserad terapi (AFT) (Levy & Ablon, 2010) och Acceptance and 

Commitment Therapy (ACT) (Kåver, 2007). Ytterligare en metod som har affekter som 

huvudfokus är Affektskola. Affektskola syftar till att i grupp utforska affekter och därigenom 

öka medvetenheten kring dem (Armelius & Persson, 2003).  

 Enligt Folkhälsomyndigheten (2016a) rapporteras ungefär 30 procent av befolkningen i 

Sverige 2015 lida av lindriga psykiska besvär och ungefär 6 procent av svåra psykiska besvär. 

En nationell folkhälsoenkät gjord 2015 visar att 17 procent av befolkningen rapporterar 

nedsatt psykiskt välbefinnande, där de vanligaste besvären uppges vara ångest/oro/ängslan, 

trötthet, sömnbesvär och huvudvärk (Folkhälsomyndigheten, 2016b). Det finns ingen 

allmängiltig definition av termen psykisk ohälsa. Därför antas i föreliggande studie en 

definition från American Psychiatric Association (2015), vilken lyder enligt följande: ”Mental 

illnesses are health conditions involving changes in thinking, emotion or behavior (or a 

combination of these). Mental illnesses are associated with distress and/or problems 

functioning in social, work or family activities.” Psykisk ohälsa inbegriper således såväl 

känslor som tänkande och beteende och kopplas samman med dysfunktion inom flera olika 

områden i livet, såsom familj, arbete eller socialt liv.  

 Associationen mellan psykisk ohälsa och affekter ger antaganden om att Affektskola, 

vars syfte är att arbeta med affekter, också har en positiv effekt på psykisk ohälsa. 

Föreliggande studie syftar till att utvärdera metoden Affektskola utifrån effekter på 

affektmedvetenhet och ovanstående precisering av psykisk ohälsa. 

 

1.2 Affektteori 
Darwin var först med att lägga fram teorin om att känslor har ett evolutionärt 

överlevnadsvärde för människan (Havnesköld & Risholm Mothander, 2009; Nathanson, 

1992). Han menade även att det fanns universella känslouttryck som gick att avläsa via 

ansiktsuttryck (Brodin & Hylander, 2002). Senare tog Silvan Tomkins vid där Darwin slutade 
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och utvecklade en teori om affekter och dess värde samt funktion för människan (Nathanson, 

1992).  

 Tomkins menar att affekter är medfödda, att de är både biologiska och psykologiska till 

sin natur samt att de har ett eget system i hjärnan (Sonnby-Borgström, 2012; Tomkins, 1962). 

Under de första åren förvärvar barnet erfarenheter i samspel med viktiga andra. Dessa 

erfarenheter består av upplevelser som enligt Tomkins (1962) lagras som scener och skript. 

Nathanson (1992) definierar scener som erfarenheter där en affekt har upplevts och där 

händelserna i erfarenheten kopplas till affekten. Skript beskrivs som de samlade scenerna för 

en viss affekt, vilket för individen ger vägledning och förutsägbarhet vid upplevandet av just 

denna affekt. När en affekt upplevs aktiveras dessa skript och individen upplever det som 

Tomkins definierar som emotion. Individen reagerar sedan med de beteenden som har haft 

störst adaptivt värde i tidigare erfarenheter. Detta utgör, enligt Tomkins affektteori, grunden 

för utvecklandet av självet (Brodin & Hylander, 2002; Havnesköld & Risholm Mothander, 

2009) och samtidigt grunden för utvecklingen av affektsystemet (Nathanson, 1992).  

 Affekter färgar människans upplevelse av världen och ger, tillsammans med kognition 

och minne, vägledning både när det gäller omgivningens samt egna tillstånd. Detta hjälper 

människan att rikta sin uppmärksamhet och att orientera sig i olika situationer. Enligt 

Tomkins är därför affekter den grundläggande källan till mänsklig motivation (Sonnby-

Borgström, 2012). Han definierar affekter som ett inre psykologiskt och fysiologiskt tillstånd 

som inte förutsätter en faktisk handling. En affekt kan således upplevas utan att ageras utifrån. 

Affekter kommunicerar med mer medvetna processer som kognition och perception och 

fungerar även motiverande för, och som förstärkande av, andra system såsom drifter och 

beteende. Denna samverkan med andra processer och system är en förutsättning för den 

centrala funktion affekter har i det mänskliga fungerandet (Tomkins, 1962).  

 Det återfinns idag flera olika definitioner av begreppen affekt, emotion och känsla inom 

psykologisk forskning. Tomkins (1991) åtskiljer dessa tre begrepp och tillskriver dem olika 

delar av affektupplevelsen. Begreppet affekt handlar om de fysiologiska reaktionerna som 

aktiveras när yttre eller inre stimuli registreras. Dessa reaktioner involverar muskulatur, hud, 

hjärtrytm, andning samt hormon- och matsmältningssystemet. Begreppet känsla syftar på den 

medvetna upplevelsen av affekten. När en affekt och känsla upplevs aktiveras minnen av 

liknande erfarenheter och genom detta skapas en emotion hos individen. Emotionen utgörs 

således av samspelet mellan känslan och de personliga erfarenheter som är kopplade till 

denna. I föreliggande studie kommer ovan beskrivna begreppsdefinitioner att användas. 
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 Tomkins utvecklade också Darwins tanke om universella ansiktsuttryck kopplade till 

affekter. Utifrån Tomkins fortsatta forskning inom detta beskrivs inom Tomkins affektteori 

nio grundläggande affekter; intresse-upphetsning, välbehag-glädje, förvåning-överraskning, 

rädsla-skräck, ledsnad-förtvivlan, vrede-raseri, avsky-förakt, avsmak-äckel samt skam-

förödmjukelse (Nathansson, 1992; Tomkins, 1992). Varje affekt medför ett visst 

ansiktsuttryck och särskilda fysiologiska reaktioner som återfinns över hela världen oavsett 

kultur (LeDoux, 1998; Matsumoto & Hwang, 2016; Sonnby-Borgström, 2012; Tomkins, 

1962; Tomkins 1991). Senare forskning har bekräftat Tomkins teori om att dessa 

ansiktsuttryck är automatiska och triggas av emotionella stimuli (Dimberg, Thunberg & 

Grunedal, 2002; Nathanson, 1992; Yan, Andrews & Young, 2016). Studier visar även att 

dessa reaktioner är svåra att medvetet och viljemässigt styra (Dimberg, Thunberg & Grunedal, 

2002; LeDoux, 1998; Sonnby-Borgström, 2012). De nio grundaffekter som Tomkins 

presenterat delas in i positiva, negativa och neutrala (Figur 1). Detta innebär inte en värdering 

av de olika affekterna, utan fungerar som en del i beskrivningen av dess funktion att reglera 

avståndet till det som väcker affekten. De positiva affekterna signalerar ett närmande, de 

negativa signalerar ett avståndstagande och de neutrala innebär ingen egen riktning, utan 

avstånd regleras först av efterföljande affekt. Tomkins menar att samtliga affekter fungerar 

som överlevnadsmekanismer och att de alla är lika betydelsefulla när det gäller 

överlevnadsvärdet för människan (Brodin & Hylander, 2002).  

 
Figur 1. De nio grundaffekterna  

Tomkins nio 
grundaffekter 

Positiva 
Intresse-Upphetsning 

Välbehag-Glädje 
Neutral 

Förvåning-Överraskning 

Negativa 
Rädsla-Skräck 

Ledsnad-Förtvivlan 
Vrede-Raseri 
Avsky-Förakt 
Avsmak-Äckel 

Skam-Förödmjukelse 
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1.3 Utveckling av affektsystemet 
Det finns många teorier kring människans utveckling genom livet. Samtliga försöker på något 

sätt omfatta så mycket som möjligt av det som inverkar på vår utveckling, men på grund av 

komplexiteten fokuserar olika teorier på olika saker (Havnesköld & Risholm Mothander, 

2009). Detta avsnitt avser att redogöra för utvecklingen av affektsystemet enligt Sterns 

intersubjektivitetsteori och Bowlbys anknytningsteori. Dessa två teorier överensstämmer i hög 

grad med Tomkins affektteori gällande utvecklingen av affektsystemet. De flesta teoretiker är 

överens om att människan föds med vissa basala affekter och att dessa i spädbarnsåldern är 

barnets enda sätt att kommunicera med omvärlden. Efter hand utvecklas mer komplexa 

känslor som till exempel kärlek, stolthet och avundsjuka, och i detta spelar kognition och 

relationellt samspel en avgörande roll. För det lilla barnet fungerar omsorgspersonen som 

essentiellt stöd i affektregleringen (Fonagy, Gergely, Jurist & Target, 2005; Taylor, Bagby & 

Parker, 1997). När omsorgspersonen svarar på och speglar barnets affekter hjälper det barnet 

att organisera och reglera dess inre affektiva värld. Omsorgspersonens affektuttryck fungerar 

också som guidning för barnets handlande (Sorce, Emde, Campos & Klinnert, 1985). Dessa 

funktioner tar barnet efter hand över mer och mer. I samspel med omsorgspersoner får barnet, 

genom spegling, härmning och affektsmitta, uppleva både egna och den andres affekter 

(Havnesköld & Risholm Mothander, 2009).  

 Sterns intersubjektivitetsteori beskriver den utveckling som sker i början av livet, 

mellan det lilla barnet och dess omsorgspersoner. Teorin menar att de subjektiva upplevelser 

som barnet delar med viktiga andra är essentiella för den känslomässiga utvecklingen 

(Havnesköld & Risholm Mothander, 2009). Stern (1991) beskriver begreppet interaffektivitet, 

vilket innebär att barnet matchar känslotillståndet hos sig själv med det känslotillstånd som 

barnet ser hos människorna runt omkring. Detta är den första formen av att dela subjektiva 

erfarenheter. Affekter är således, enligt Stern, vår första kommunikationsväg och det är i 

denna kommunikation som vårt affektsystem utvecklas.  

 Även anknytningsteorin hävdar att utvecklingen av våra affekter sker i samspel med 

andra (Wennerberg, 2010) och både Bowlby och Ainsworth beskriver anknytningen som en 

form av känslomässiga band mellan människor. De menar att affektsystemet utvecklas 

samtidigt som, och som en del av, anknytningen. Inre arbetsmodeller utvecklas genom de 

faktiska erfarenheter som barnet har med sina anknytningspersoner och dessa är laddade med 

affekter. Genom de inre arbetsmodeller och erfarenheter av affektupplevelser utvecklas sedan 

barnets affektsystem (Broberg, Granqvist, Ivarsson & Risholm Mothander, 2006).  
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 Dessa två teoriers beskrivning av utvecklingen och betydelsen av affekter liknar 

varandra, dock skiljer de sig genom att de i grunden fokuserar på olika delar. Sterns 

intersubjektivitetsteori lägger fokus på affekter som kommunikation och hur affektsystemet 

utvecklas genom att matcha affekter mot omsorgspersoner, medan anknytningsteorin 

fokuserar på hur inre arbetsmodeller av affekter utvecklas och hur dessa modeller påverkar 

vårt framtida emotionella fungerande. Trots sina skillnader i fokus konvergerar dessa och 

underbygger den teorigrund som Affektskola har i Tomkins affektteori. 

 

1.4 Affektintegrering, affektmedvetenhet och alexitymi 
Affektintegrering syftar på förmågan att kunna förstå och använda sig av våra affekters 

signalvärde och motivationsfunktion, både på en explicit, medveten nivå och på en implicit, 

icke-medveten nivå (Monsen, Eilertsen, Melgård & Ødegård, 1996). En hög nivå av 

affektintegrering fungerar enligt Monsen et al. (1996) som en skyddsfaktor mot psykisk 

ohälsa då det ger en flexibilitet och anpassningsbarhet till en ständigt föränderlig omvärld.  

 Begreppet affektmedvetenhet utvecklades av Monsen och skapades med syfte att 

användas som en operationalisering av affektintegrering (Mohaupt, Holgersen, Binder & 

Høstmark Nielsen, 2006). Konceptualiseringen har visat sig användbar både på klinisk och 

teoretisk nivå (Monsen et al., 1996). Begreppet avser den explicita delen av begreppet 

affektintegrering, således en individs förmåga att medvetet identifiera, förstå, tolerera, 

reflektera över och uttrycka de affekter som upplevs (Solbakken, Sandvik Hansen, Havik & 

Monsen, 2011). En individ med en låg nivå av affektmedvetenhet antas ha svårt att förstå 

både sina egna och andras emotionella tillstånd och har också svårt att skilja dessa åt, vilket 

kan resultera i svårigheter med att etablera och upprätthålla relationer med andra (Mohaupt et 

al., 2006). Dessa svårigheter kan också beskrivas utifrån termen alexitymi, vilken tillsammans 

med termen affektmedvetenhet kan betraktas som ytterligheter på en skala.  

 Begreppet alexitymi avser svårigheter med att kognitivt processa och reglera affekter, 

vilket inkluderar brister gällande att identifiera, uppleva, reglera och verbalt beskriva känslor 

(Fantini-Hauwel, Luminet & Vermeulen, 2015; Luminet, Vermeulen, Demaret, Taylor & 

Bagby, 2006; Taylor et al., 1997). Utöver detta inkluderas även en begränsad 

föreställningsförmåga, begränsad förmåga att skilja känslor från kroppsliga sensationer samt 

ett konkret, stimulusbundet och handlingsinriktat tänkande, det vill säga att innehållet i 

tänkandet har fysiska detaljer i centrum före känslor och fantasier (Taylor et al., 1997).  

 Termen alexitymi introducerades 1973 av Sifneos (Taylor et al., 1997) och associerades 

inledningsvis med psykosomatisk problematik (Luminet et al., 2006). Sedan dess har 
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begreppet utvecklats och kommit att kopplas samman med olika typer av psykisk ohälsa, 

såsom depression (Luminet et al., 2006; Mattila et al., 2007; Taylor & Bagby, 2004), vissa 

ångestsyndrom, drogmissbruk (Luminet et al., 2006; Mattila et al., 2007) samt ätstörningar 

(Luminet et al., 2006; Sonnby-Borgström, 2010). De brister alexitymiker har antas bidra till 

dysfunktionell affektreglering, vilket i sin tur är en central komponent i många former av 

psykisk ohälsa (Sonnby-Borgström, 2010).  

 

1.5 Affektskola 
Affektskola är en psykopedagogisk metod utvecklad vid Umeå universitet. Armelius och 

Persson (2003) uppger i manualen att den teoretiska grunden främst vilar på Tomkins 

affektteori, men även på Sterns intersubjektivitetsteori samt Bowlbys anknytningsteori. 

Målsättningen med Affektskolan är enligt författarna att: ”öka individens affektmedvetenhet 

så att affekternas signalfunktion återställs och därmed gör individen mer lyhörd för sina 

känslor” (Armelius & Persson, 2003, s. 6). Syftet med Affektskolan är således att deltagarna 

ska ges möjlighet till att förbättra sin förmåga att bli medvetna om, identifiera, förstå, tolka 

samt hantera känslor hos sig själva.  

 Det ursprungliga upplägget för Affektskolan ser ut enligt följande. Åtta träffar 

genomförs under åtta veckor, där två gruppledare och cirka sex deltagare närvarar. Varje träff 

behandlar en eller två grundaffekter och utöver detta tas även ämnena stress, drifter, hjärnan, 

smärta samt försvar upp. Träffarna pågår under två timmar och inkluderar två delar samt en 

paus med fika däremellan. I den första delen presenterar gruppledarna den aktuella affekten 

och dess specifika kännetecken, fysiologi och signalvärde. Den andra delen består av en 

gruppdiskussion som inleds med att samtliga närvarande får möjlighet att dela med sig av en 

konkret situation då de upplevt den aktuella affekten i någon grad. Genom 

gruppdiskussionerna vidgas deltagarnas förståelse och acceptans för de olika affekterna, dels 

genom att reflektera över egna upplevelser, men även genom att ta del av övriga deltagares 

berättelser om upplevelser av affekter och känslor. Författarna poängterar i manualen vikten 

av den pedagogiska processen och att anpassa denna efter gruppen samt att gruppledarna 

utnyttjar sin individuella kompetens och erfarenhet (Armelius & Persson, 2003).  

 Affektskolan ingår i det ursprungliga konceptet för det som Armelius och Persson 

(2003) benämner Affektintegrering, vilket skiljer sig från det teoretiska begreppet 

affektintegrering (se ovan) och här fungerar som ett samlingsnamn för två olika metoder. 

Förutom Affektskola tas även Skriptanalys upp i Affektintegreringskonceptet som en metod 

för att arbeta med att öka affektmedvetenhet. Skriptanalys innebär en individuell 
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samtalskontakt med syftet att analysera individens skript utifrån de erfarenheter som gjorts 

under Affektskolan. Armelius och Persson (2003) förespråkar att använda dessa två metoder 

tillsammans.  

 

1.6 Tidigare studier 
Affektskola har tidigare studerats kopplat till stress och psykosomatiska besvär, men 

vetenskapliga studier inom området är få. Melin, Thulesius och Persson (2010) undersökte en 

grupp av patienter med kronisk smärta och resultaten visade på förbättringar gällande 

alexitymi, depression, ångest, sociala relationer och livskvalitet efter genomförd Affektskola. 

En annan studie, genomförd av Bergdahl, Larsson, Nilsson, Riklund Åhlström och Nyberg 

(2005), studerade stress, psykologiska symtom, innefattandes ångest- och depressionssymtom, 

samt episodiskt minne hos en grupp med kronisk stress. Resultaten visade på att 

experimentgruppens stressnivå minskade, att psykologiska symtom förbättrades samt att 

nivån av episodiskt minne bibehölls, till skillnad från kontrollgruppen. Vidare har Bergdahl, 

Armelius och Armelius (2000) genomfört en studie där en grupp på 14 personer med 

psykosomatiska besvär genomgick både Affektskola och Skriptanalys. Resultaten visade att 

deltagarna efter avslutande av både Affektskola och Skriptanalys upplevde minskade symtom, 

förbättrat psykosocialt fungerade och en mindre negativ självbild. Efter enbart Affektskola 

hade de psykiatriska symtomen dock ökat. På Täby psykiatriska öppenmottagning 

genomfördes en utvärdering av Affektskola för patienter med ångest- och 

depressionsproblematik, psykosomatiska symtom samt svårigheter att identifiera känslor. 

Studien visade bland annat på att depressionssymtom minskade och att ångestsymtom ökade. 

Inga statistiska skillnader kunde dock uppmätas gällande effekter av genomförd Affektskola 

(Steen, 2006).  

 Flera examensuppsatser på avancerad nivå har skrivits inom ämnet. Hatt och Lind 

(2016) undersökte deltagares upplevelse av Affektskola och resultaten indikerar en högre 

affektmedvetenhet efter genomförd Affektskola, där deltagarna lyfter fram erfarenheten av 

lärandet i utbytet med andra. Affektskolan har också anpassats efter olika målgrupper, till 

exempel klienter med missbruk (Hellgren, Lindmark & Stenberg, 2007), sexualbrottsdömda 

(Rosén, 2007) samt ungdomar med stress och psykosomatiska besvär (Högberg & Udd, 

2007). I samtliga studier visar resultaten på tendenser till ökad affektmedvetenhet samt 

förbättrad självbild och reflektionsförmåga. I ovanstående nämnda studier framförs även att 

klienterna uttryckt att de uppskattat deltagandet i Affektskola. Gustavsson (2005) genomförde 

en studie som undersökte hur upplevelserna av arbetsmiljö, stress, psykiska och fysiska 
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symtom samt utbrändhet påverkades efter deltagande i Affektskola och Skriptanalys och om 

dessa upplevelser förändrades över tid. Resultaten visade dock inte på några signifikanta 

skillnader mellan experiment- och kontrollgrupp.  

 Två undersökningar har haft som syfte att utvärdera Känsloskola, en variant av 

Affektskola. Känsloskola utgår från Affektskola, men skiljer sig från denna på flera sätt. De 

två studierna har anpassat Känsloskolan på olika vis. Dessa anpassningar inkluderar bland 

annat anpassning för ungdomar, DBT-inslag såsom fördjupat fokus på affekthantering och 

hemuppgifter, musik samt övningar och lekar istället för egna exempel på affektupplevelser 

från deltagarna. Larssons (2007) undersökning visade på att deltagarna uppfattade att 

Känsloskolan påverkat deras mående positivt. Även i Thorups (2010) undersökning 

rapporterade deltagarna att de var nöjda med sin medverkan och att de själva upplevde att de 

blivit bättre på att känna igen, hantera och uttrycka sina känslor. Båda undersökningarna 

genomfördes med patienter på psykiatrisk öppenvårdsklinik.  

 

1.7 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna studie är att undersöka vilka effekter metoden Affektskola har med 

avseende på psykisk ohälsa och affektmedvetenhet hos patienter inom psykiatrisk öppenvård 

samt hur bestående dessa effekter är. 

 

Frågeställningarna lyder: 

x Vilka effekter kan ses på psykisk ohälsa samt affektmedvetenhet efter deltagande i 

Affektskola? 

x Hur bestående är dessa effekter efter 8 respektive 16 veckor?
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2 Metod 
Följande avsnitt kommer att behandla studiens metod och inkludera beskrivning av urvalet, 

redogörelse för vilka mätinstrument som använts, beskrivning av proceduren samt vilka etiska 

överväganden som gjorts.  

  

2.1 Urval  
I studien deltog tretton patienter inom vuxenpsykiatrin i Region Kronoberg. De hade alla 

genomfört Affektskola under hösten 2016 på mottagningen i Ljungby respektive 

mottagningen i Växjö inom ramen för ordinarie behandling. Gruppledare för båda grupperna 

var Sven-Åke Gustafsson, leg sjuksköterska, leg psykoterapeut, och Gunnar Sindt, leg 

sjuksköterska, steg 1-utbildad inom KBT. Urvalet var ett konsekutivt urval, där 

Affektskolegrupperna valdes utifrån vissa inklusionskriterier under den för studien 

fördefinierade tidsperioden, samt ett bekvämlighetsurval som gjordes utifrån den faktiska 

tillgången till Affektskolegrupper. Inklusionskriterierna innefattade slutförande av 

Affektskola samt att slutförandet skett under 2016. Exkluderande skedde om Affektskola 

genomförts innan 2016, eftersom det då bedömdes ha gått för lång tid sedan avslut. I urvalets 

första skede tog författarna kontakt med arbetsplatser som använde Affektskola som 

behandling. Genomförda Affektskolegrupper inom Region Kronoberg uppfyllde 

inklusionskriterierna och valdes därför som studieobjekt.  

  

2.1.1 Rekrytering av deltagare till behandling med Affektskola inom vuxenpsykiatrin 
Bildandet av de två Affektskolegrupperna inleddes genom att gruppledarna informerade 

behandlarna på vuxenpsykiatrin i Ljungby och Växjö om teorigrunden och metoderna inom 

Affektintegrering samt förestående möjlighet att remittera till Affektskola. Behandlarna på 

mottagningarna remitterade patienter till gruppledarna och patienterna fick då enskilt träffa 

gruppledaren Sven-Åke Gustafsson på ett introducerande möte där information om 

innebörden av Affektskola förmedlades samt där lämplighet och motivation för Affektskola 

resonerades kring. Två grupper konstruerades och Affektskola genomfördes, en på 

mottagningen i Ljungby och en på mottagningen i Växjö. Efter Affektskolans genomförande 

informerade gruppledarna samtliga behandlare som hade individuell kontakt med deltagarna 

om Skriptanalys och uppmanade dem att, med principerna för Skriptanalys i åtanke, i fortsatt 

arbete lägga fokus på affekter på det sätt behandlarna kände sig förtrogna med. Detta har dock 

inte följts upp av gruppledarna.  
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2.1.2 Beskrivning av deltagare 
Studiens deltagare inkluderade totalt nio kvinnor och fyra män i åldrarna 22-50 år, med en 

medelålder på 36,5 år. Sju deltagare hade genomfört Affektskola i Ljungby och sex deltagare 

i Växjö. Av de nio som rapporterade om annan behandling genomfördes innan, under tiden 

för eller efter Affektskola uppgav åtta deltagare att de genomgått någon form av annan 

behandling (individualterapi, stödsamtal eller medicinering). Ingångsvärden vid start för 

Affektskola utifrån studiens inkluderade självskattningsformulär beskrivs i Tabell 1. 

 

Tabell 1. Spridning, medelvärden och standardavvikelser för ingångsvärdena på använda 

instrument  

 Min. Max. M SD 
HADS Ångest 6 17 13.00 3.70 
HADS Depression 2 16 9.62 4.31 
KASAM-29 Total 69 135 94.23 20.05 
TAS-20 45 75 60.31 8.34 
 

 Vid rekrytering av deltagare till Affektskola inkluderade gruppledarna samtliga 

remitterade som av dem bedömdes ha tillräckligt god reflektionsförmåga gällande upplevda 

affekter och som bedömdes motiverade till genomförande av Affektskola. Exklusionskriterier 

innefattade grav neuropsykiatrisk problematik, låg grad av motivation eller om individen 

bedömts ha svårigheter att ingå i en grupp. Sammantaget var gruppen heterogen, med olika 

typer av psykiatrisk problematik och även olika grad av symtombelastning. De två 

Affektskolegrupperna skilde sig även åt gällande bedömd nivå av affektmedvetenhet och 

reflektionsförmåga. I den ena gruppen dominerade depressionsproblematik och 

ångestsyndrom, medan det i den andra gruppen fanns en större spridning av problematik, 

inkluderandes ADHD, olika typer av personlighetsstörningar samt olika 

förstämningssyndrom. Affektskolegrupperna beskrevs av gruppledarna som olika sett till 

gruppdynamik och reflektionsförmåga, vilket påverkade gruppledarnas roll. I den ena gruppen 

fick gruppledarna lägga fokus på att få igång samtal, genom att ge egna exempel och själva 

vara aktiva. Gruppledarna tog i den andra gruppen en mer passiv roll som istället innebar att 

fördela ordet och utforska vidare, eftersom den gruppen var mer självgående och aktiv. 

Gällande förfarande var gruppledarnas roll det enda som skiljde Affektskolegrupperna åt. 

Affektmanualen uppmanar till att anpassa upplägg och gruppledarnas roll för gruppen 

(Armelius & Persson, 2003), vilket således innebar att denna skillnad mellan 

Affektskolegrupperna inte medfört ett frångående från manualen.  
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2.1.3 Bortfall och inkomplett datamaterial 
Sammantaget deltog fjorton personer i Affektskolan. En av de fjorton individerna genomförde 

endast mätning 2. Detta innebar att ingångsvärde saknades för denna individ samt att ingen 

uppföljande data fanns att tillgå. Således betraktades denna individ som ett bortfall och 

inkluderades inte i studien. Av de tretton deltagarna som inkluderades i studien fanns 

komplett datamaterial för åtta individer. För de resterande fem saknades data från minst ett 

mättillfälle. Dessa individer exkluderades från de statistiska analyser som innefattade ett eller 

flera mättillfällen där individens värde saknades. 

 

2.2 Mätinstrument 
Mätinstrumenten som använts i föreliggande studie utgörs av tre instrument för att mäta 

alexitymi respektive psykisk ohälsa, både utifrån ett patogent respektive ett salutogent 

perspektiv: The Twenty-item Toronto Alexithymia Scale, The Hospital Anxiety and 

Depression Scale samt KASAM-29, vilka redogörs för nedan. Instrumenten valdes av 

gruppledarna för Affektskola och är en del i den ordinarie behandlingsprocessen för 

Affektskola inom vuxenpsykiatrin i Region Kronoberg. Instrumenten bedöms svara på 

frågeställningen och uppfylla syftet för föreliggande studie, då de är adekvata och vedertagna 

instrument för att mäta alexitymi respektive psykisk ohälsa. Vid inledandet av studien hade 

den första mätningen genomförts. Det beslutades därför att inga ytterligare instrument skulle 

adderas, då inga ingångsvärden för dessa skulle finnas och resultaten på grund av detta inte 

skulle vara brukbara. Utöver dessa tre instrument används ett formulär, Frågeformulär 1, som 

konstruerats av författarna för att erhålla information gällande bakgrund och upplevelse av 

förändring. Även detta redogörs för nedan.  

 

2.2.1 The Twenty-item Toronto Alexithymia Scale (TAS-20) 
Vid tidpunkten för denna studies tillblivelse kunde författarna inte finna något validerat 

självskattningsformulär som avser mäta närvaron av affektmedvetenhet och ett funktionellt 

affektivt processande. Det finns däremot självskattningsformulär som avser mäta frånvaro av 

dessa funktioner, det vill säga alexitymi. TAS-20 är det internationellt sett mest använda 

självskattningsformuläret för detta (Bagby, Parker & Taylor, 1994a; Bagby, Taylor & Parker, 

1994b; Simonsson–Sarnecki, 2001; Taylor et al., 1997) och ett vedertaget mätinstrument för 

studier om affekter och Affektskolevarianter (Högberg & Udd, 2007; Larsson, 2007; Melin, 

Svensson, Gustavsson, Winberg, Denward-Olah, Landin-Olsson & Thulesius, 2016; Steen, 

2006). Testet har översatts till svenska och normerats och standardiserats utifrån svenska 

förhållanden (Simonsson-Sarnecki, Lundh, Törestad, Bagby, Taylor & Parker, 2000). 
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Översättningen av Simonsson-Sarnecki et al. (2000) är i dagsläget den mest valida och 

reliabla. 

  Testet är ett självskattningsformulär som utgörs av tre skalor, vilka mäter olika faktorer 

inom alexitymi-begreppet, samt ett totalvärde. Tjugo påståenden skattas på en femgradig 

skala, där 1 representerar ”Helt fel” och 5 motsvarar ”Helt rätt”. Totalvärdet kan således 

variera mellan 20 och 100, där ett totalvärde under 52 indikerar frånvaro av alexitymi och ett 

totalvärde över 60 indikerar närvaro av alexitymi. De tre skalorna mäter faktorerna 

Svårigheter att identifiera känslor och urskilja dem från kroppssensationer (SIF), Svårigheter 

att beskriva känslor för andra (SBK) och Ett extern-orienterat sätt att tänka (EOT) 

(Simonsson-Sarnecki et al., 2000). I föreliggande studie användes endast totalvärdet, således 

presenterades inte resultaten för delskalorna.  

 
2.2.2 The Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) 
HADS publicerades första gången 1983 av Zigmond och Snaith och avser att mäta 

depression- och ångestsymtom (Zigmond & Snaith, 1983). HADS används som 

screeningverktyg för att ge en indikation på om problematik föreligger och således inte som 

ett diagnostiskt verktyg (Snaith, 2003).  HADS har uppvisat god validitet och reliabilitet i 

såväl den ursprungligen avsedda miljön, sjukhus, som andra kliniska verksamheter (Bjelland, 

Dahl, Haug & Neckelmann, 2002; Johnston, Pollard & Hennessey, 2000; Snaith, 2003). 

Enligt Herrmann (1997) har testet visat sig vara känsligt för förändringar i psykiskt mående 

som ett svar på psykoterapeutisk behandling såväl som under sjukdomsförlopp. Den svenska 

versionen av HADS anses ha god validitet och reliabilitet (Lisspers, Nygren & Söderman, 

1997).  

 Testet utgörs av ett självskattningsformulär med fjorton påståenden som ska tas 

ställning till utifrån en fyrgradig skala (0-3). Två delskalor skapas, en ångestdelskala utifrån 

sju påståenden och en depressiondelskala utifrån sju påståenden. Poängen för respektive 

delskala summeras och således erhålls två totalvärden. Möjliga poäng för respektive delskala 

är 0-21. Ett värde på mindre än 8 indikerar att ångest respektive depression ej föreligger och 

ett värde över 10 indikerar närvaro av ångest respektive depression (Snaith, 2003).  

 

2.2.3 KASAM-29 
Termen KASAM, Känsla av sammanhang, myntades 1979 av Aaron Antonovsky och 

definieras som: 
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en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man har en genomträngande och varaktig men 

dynamisk känsla av tillit till att (1) de stimuli som härrör från ens inre och yttre värld under livets gång 

är strukturerade, förutsägbara och begripliga, (2) de resurser som krävs för att man ska kunna möta de 

krav som dessa stimuli ställer på en finns tillgängliga, och (3) dessa krav  är utmaningar, värda 

investering och engagemang (Antonovsky, 1991, s. 46). 

 

Begreppet inkluderar således tre centrala komponenter, vilka benämns som Begriplighet, 

Hanterbarhet och Meningsfullhet. En hög grad av KASAM anses skapa goda förutsättningar 

för att hantera stressfyllda livshändelser och för att reglera känslor (Antonovsky, 1991). 

Utöver detta korrelerar en hög grad av KASAM positivt med god hälsa (Larsson & 

Kallenberg, 1996; Suominen, Helenius, Blomberg, Uutela & Koskenvuo, 2001) samt negativt 

med utbrändhet (Kalimo, Pahkin, Mutanen & Topipinen-Tanner, 2003). Begreppet har 

ifrågasatts utifrån stabilitet eller föränderlighet över tid och forskning finns som stödjer både 

tesen att begreppet är stabilt över tid respektive tesen att nivån av KASAM förändras över tid 

(Langius & Björvell, 1996; Vastamäki, Moser & Paul, 2009). Testet inkluderas i denna studie 

som en salutogen del av det operationaliserade begreppet psykisk ohälsa. 

  KASAM-29 är ett självskattningsformulär konstruerat av Antonovsky (1991) som avser 

mäta graden av KASAM. Testet utgörs av tjugonio frågor som besvaras utifrån en sjugradig 

skala.  Totalvärdet kan variera mellan 29 och 203, där ett högt värde motsvarar hög grad av 

KASAM. KASAM-29 har uppvisat god validitet och reliabilitet i flera studier, såväl den 

internationella versionen (Eriksson & Lindström, 2005; Flannery, Perry, Penk & Flannery, 

1994; Frenz, Carey & Jorgensen, 1993) som den svenska (Söderhamn & Holmgren, 2004).  

 

2.2.4 Frågeformulär 1 
Med syfte att erhålla ytterligare information om deltagarna utformades ett formulär (Bilaga 3), 

vilket distribuerades tillsammans med övriga mätinstrument vid den sista av de fyra 

mätningarna. Tidpunkten för distribuerande valdes för att formuläret inte skulle komma att 

påverka de tidigare skattningarna på övriga formulär. Informationen som efterfrågades var 

utbildningsnivå, parallell behandling samt deltagarnas egen upplevelse av eventuella 

förändringar de upplevt under tiden för och efter avslutad Affektskola. Syftet med att 

efterfråga information gällande utbildningsnivå och parallell behandling var att kunna 

analysera eventuell interaktion med resultaten på övriga mätinstrument. Denna information 

skapar också möjligheter att jämföra studiens urval med urvalsgrupper i andra studier. 

 Frågor om upplevelse av eventuella förändringar under pågående och efter avslutad 

Affektskola syftar till att fånga upp en subjektiv uppfattning om förändring gällande psykisk 
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ohälsa och affekter samt huruvida deltagarna tillskriver Affektskola denna förändring. TAS-

20, HADS och KASAM-29 möjliggör en observation av faktisk förändring utifrån symtom. 

Den kompletterande information som erhålls gällande deltagarnas subjektiva upplevelse å 

andra sidan ger information om den, för deltagarna, märkbara förändringen i livet gällande 

känslor och psykisk ohälsa. Här undersöks således om förändringen enbart observeras i 

mätinstrumenten eller om deltagarna också upplever den. Många andra faktorer i livet än 

genomförande av Affektskola kan influera deltagarnas mående under tiden för samt efter 

Affektskola. För att erhålla information om huruvida deltagarna anser att deras potentiella 

förändring berott på Affektskola eller någon annan faktor i livet efterfrågas deras subjektiva 

upplevelse av detta.  

 Frågorna gällande förändring av psykisk hälsa respektive affekter konstruerades med en 

sjugradig Likert-skala som svarsalternativ, där 1 representerade Ingen förändring och 7 

representerade Stor förändring. Utöver detta gavs deltagarna möjlighet att med egna ord 

beskriva förändringen. Frågorna gällande i vilken grad förändringen tillskrivs Affektskola 

svarades på utifrån en sjugradig Likert-skala, där 1 representerade Inte alls och 7 

representerade Hög grad.  

 

2.3 Procedur 
Föreliggande undersökning är en naturalistisk studie, med inomgruppsdesign innehållandes 

upprepade mätningar. Initialt kontaktades gruppledare Sven-Åke Gustafsson för att få 

information om den pågående Affektskolan inom Region Kronoberg. Vid kontakttillfället 

hade sex av åtta Affektskoleträffar genomförts. En mätning med instrumenten TAS-20, 

HADS och KASAM-29 hade genomförts av gruppledarna vid första träffen, enligt ordinarie 

behandlingsupplägg. Deltagarna informerades av gruppledarna vid tillfälle sju om deltagande 

i en eventuell studie. Vid sista träffen i Affektskolan, tillfälle åtta, som ägde rum 1 november 

2016, tilldelades deltagarna ett informationsbrev om föreliggande studie (Bilaga 1). 

Informationsbrevet innehöll information om studiens upplägg, anonymitet samt frivillighet 

gällande deltagande. Deltagarna fick ta ställning till medverkan i studien och gavs möjlighet 

att ge sitt skriftliga samtycke till att delta i den. Vid detta tillfälle distribuerades även nämnda 

mätinstrument igen, i enlighet med vuxenpsykiatrins ordinarie upplägg. Enstaka obesvarade 

frågor upptäcktes i formuläret KASAM-29 för vissa deltagare vid detta mättillfälle. Dessa 

hanterades genom att mittvärdet, det vill säga 4, angavs för att få ett komplett datamaterial.  

 Två efterföljande mätningar skedde under vecka 1 i januari 2017 respektive vecka 9 i 

mars 2017. Således genomfördes sammanlagt fyra mätningar; mätning 1 vid start för 
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Affektskola, mätning 2 vid avslut för Affektskola, mätning 3 åtta veckor efter avslutad 

Affektskola samt mätning 4 sexton veckor efter avslutad Affektskola. Grunden för 

tidsintervallen är tidsramen för föreliggande studie. Tidsintervallet har bedömts vara 

tillräckligt för att ge möjlighet att upptäcka förändringar. Mätningarna distribuerades av 

gruppledare Sven-Åke Gustafsson via post. Vid sista mätningen distribuerades, utöver 

formulären, ytterligare ett informationsbrev (Bilaga 2), med en förfrågan om samtycke till ett 

kompletterande formulär, Frågeformulär 1. I samband med detta sändes även det 

kompletterande formuläret ut. När samtliga mätningar genomförts erhöll författarna en 

sammanställning av avidentifierat datamaterial av gruppledaren. Datamaterialet bearbetades 

genom kvantitativa statistiska analyser samt genom jämförande analyser av enskilda 

individers resultat över tid. 

 

2.3.1 Statistiska analyser 
För att kontrollera för eventuella skillnader mellan de två Affektskolegrupperna vid studiens 

start genomfördes analys med Pearson’s Chi-Square. Parametriska antaganden undersöktes 

sedan för att fastställa vilka statistiska analyser som skulle användas för att analysera 

resultaten från inkluderade formulär. Resultaten från TAS-20 respektive HADS Depression 

analyserades med beroende t-test och resultaten från HADS Ångest respektive KASAM-29 

analyserades med det icke-parametriska testet Wilcoxon, då antagandena om 

normalfördelning och lika varians inte kunde uppfyllas. Då alla deltagare inte inkommit med 

svar vid samtliga mättillfällen varierar antalet inkluderade studieobjekt mellan genomförda 

analyser. Detta redovisas vid presentation av respektive resultat.  

 

2.4 Etiska överväganden 
I ett första skede togs kontakt med en av gruppledarna för Affektskolegrupperna, Sven-Åke 

Gustafsson, för att resonera kring deltagarnas lämplighet att delta i studien. Studien 

inkluderade ingen behandlingsintervention, utan var en uppföljning och utvärdering av en 

redan genomförd behandlingsinsats. Utöver ordinarie behandlingsupplägg adderade denna 

studie således två uppföljande mätningar med de ursprungliga mätinstrumenten samt ett 

kompletterande formulär. Då de två uppföljande mätningarna inte bedömdes påverka 

deltagarna negativt ansågs samtliga deltagare vara lämpliga. Studien har granskats och 

godkänts av Etikkommittén Sydost. 

 Ur etisk synpunkt är det viktigt att samtliga deltagare gett ett informerat samtycke till 

deltagande i studien (Vetenskapsrådet, 2002). För att säkerställa detta informerades deltagarna 
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i slutet av Affektskolan samt vid det sista mättillfället om möjlighet att delta i föreliggande 

studie och fick skriftlig information gällande sekretess, anonymitet, frivillighet samt möjlighet 

att närsomhelst avbryta deltagandet i studien utan påverkan på framtida behandling. 

 För att skydda deltagarnas identitet och ge anonymitet har följande föranstaltats. 

Författarna har inte haft någon kontakt med deltagarna och har inte heller haft kännedom om 

deras identitet före, under eller efter studiens gång. All data har kodats av gruppledaren, som 

har kodnyckeln, och det avidentifierade datamaterialet har sedan överlämnats till författarna. 

Datamaterialet förvarades inlåsta i skåp och förstördes efter studiens genomförande. 

Dokumenten med samtyckesgivande förvaras av gruppledaren, då de innehåller 

personuppgifter. All kommunikation med deltagarna, det vill säga informationsbreven samt 

formulären, har skett via gruppledaren och det är även gruppledaren som har förmedlat 

information och formulär.  

 Alla deltagare hade en pågående kontakt inom vuxenpsykiatrin. Gruppledarna hade det 

formella behandlingsansvaret och hade kontakt med samtliga deltagare. Gruppledarna hade 

således beredskap för att omgående följa upp eventuella komplikationer till följd av 

deltagande. Denna risk bedömdes dock som närmast obefintlig. Ovanstående överväganden 

gjordes med syfte att minimera negativ inverkan på deltagarnas liv. 
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3 Resultat 
För att besvara aktuella frågeställningar genomfördes statistiska analyser. Nedan presenteras 

resultaten uppdelat på variablerna Affektmedvetenhet samt Psykisk ohälsa. Dessförinnan 

presenteras analyser gjorda på urvalet för att utröna om det kan betraktas som en helhet samt 

analyser gällande inkomplett data. Till sist redogörs för resultaten från Frågeformulär 1.  

 

3.1 Skillnad mellan Affektskolegrupperna 
Eventuella skillnader mellan de två Affektskolegrupperna gällande kön, ålder, antal 

utbildningsår, ingångsvärde för HADS Ångest, HADS Depression, KASAM-29 och TAS-20 

samt resultat från Frågeformulär 1 kontrollerades för. I Tabell 2 återfinns resultaten som visar 

på att det inte fanns några statistiskt signifikanta skillnader mellan grupperna gällande 

ingångsvärdena på dessa variabler. Således kunde urvalet behandlas som en enhetlig grupp ur 

dessa aspekter. Då gruppledarna beskrivit de två Affektskolegrupperna som olika beträffande 

problematik samt gruppdynamik gjordes senare även jämförelser mellan grupperna utifrån de 

förändringar som observerats. Dessa resultat beskrivs nedan under respektive rubrik.  

 
Tabell 2. Skillnader mellan ingångsvärden för Affektskolegrupperna 
 Chi2 df p 
Kön .03 1 .853 
Ålder 10.99 10 .358 
Utbildningsår 6.98 6 .323 
HADS Ångest 6.29 6 .391 
HADS Depression 10.99 9 .277 
KASAM-29 Total 13.00 12 .369 
TAS-20 10.32 10 .413 
Subjektiv förändring i psykisk hälsa 9.00 5 .109 
Subjektiv förändring i psykisk hälsa  
på grund av Affektskola 

9.00 6 .174 

Subjektiv förändring i känslor 4.95 4 .292 
Subjektiv förändring i känslor  
på grund av Affektskola 

6.98 5 .223 

 

3.2 Hanterande av inkomplett datamaterial 
De deltagare som inte inlämnat komplett datamaterial för samtliga mättillfällen jämfördes 

med de deltagare som lämnat in komplett datamaterial. Den statistiska analysen genomfördes 

med Pearson’s Chi-Square och resultaten visade på att det inte fanns några signifikanta 

skillnader mellan grupptillhörighet, kön, ålder, antal utbildningsår samt ingångsvärde för 

HADS Ångest, HADS Depression, KASAM-29 och TAS-20 (Tabell 3). Detta innebar att de 
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två grupperna inte skiljde sig åt och således kunde det antas att det inte fanns en systematik i 

vilka deltagare som hade ett inkomplett respektive komplett datamaterial.  

 
Tabell 3. Skillnader mellan deltagare som lämnat komplett datamaterial respektive 
 inkomplett datamaterial 
 Chi2 df p 
Grupptillhörighet .63 1 .429 
Kön .33 1 .569 
Ålder 13.00 10 .224 
Utbildningsår 9.00 6 .174 
HADS Ångest 5.25 6 .512 
HADS Depression 8.78 9 .458 
KASAM-29 Total 13.00 12 .369 
TAS-20 10.18 10 .425 
 
 

3.3 Affektmedvetenhet 
3.3.1 TAS-20 
3.3.1.1 Effekt av Affektskola 
Vid start av Affektskola hade deltagarna en högre grad av alexitymi än efter avslutad 

Affektskola. Sammanlagt tolv deltagare (N = 12) genomförde både mätning 1 (start för 

Affektskola) och mätning 2 (avslut för Affektskola). Medelvärdet förändrades från 60.5 till 

55.8, vilket innebär att deltagarna på gruppnivå sjunkit från över gränsvärdet för alexitymi till 

att varken indikera närvaro eller frånvaro av alexitymi. Förändringen i graden av alexitymi på 

gruppnivå var inte signifikant (t = 1.756, df = 11, p = 0.107). 

 

3.3.1.2 Effekternas varaktighet 
Åtta veckor efter avslutad Affektskola var deltagarnas grad av alexitymi lägre än direkt efter 

avslutad Affektskola. Sammanlagt elva deltagare (N = 11) genomförde både mätning 2 

(avslut för Affektskola) och mätning 3 (åtta veckor efter avslut). Medelvärdet vid mätning 2 

var 55.4 och vid mätning 3 53.0. Således hade medelvärdet sjunkit, dock innebar detta inte 

någon förändring i den kliniska tolkningen. Skillnaden var inte signifikant (t = 0.901, df = 10, 

p = 0.389). 

 Vid den andra uppföljande mätningen (mätning 4, sexton veckor efter avslut) hade 

graden av alexitymi i förhållande till mätning 2 sjunkit ytterligare. Totalt åtta deltagare (N = 

8) genomförde både mätning 2 och 4. Medelvärdet vid mätning 2 var 57.5 och vid mätning 4 

50.5. Detta innebar att deltagarna på gruppnivå hade sjunkit från ett värde som varken 

indikerade närvaro eller frånvaro av alexitymi till att ligga på ett totalvärde som indikerade 

frånvaro av alexitymi. Skillnaden var inte signifikant (t = 1.553, df = 7, p = 0.164). 
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 Medelvärdet för resultaten på TAS-20 sjönk med 7.8 poäng från ingångsvärdet 60.9 vid 

mättillfälle 1 (start av Affektskola) till 53.1 vid studiens avslutande mätning, mättillfälle 4. 

Detta innebar att gruppens medelvärde under tiden för föreliggande studie gick från att 

indikera närvaro av alexitymi till att varken indikera närvaro eller frånvaro av alexitymi. 

Ingen signifikant förändring uppmättes (t = 1.835, df = 8, p = 0.104). Totalt nio deltagare (N 

= 9) genomförde både mätning 1 och 4.  

 

3.3.1.3 Jämförelse av Affektskolegrupper 
Vid jämförelse av de två Affektskolegrupperna observerades att samtliga deltagare som ingått 

i Grupp 1 uppvisade lägre resultat på TAS-20 vid studiens avslut (mätning 4) än vid starten 

för studien (mätning 1). Poängmässigt hade de fem deltagarnas resultat minskat med 3, 8, 16, 

19 respektive 23 poäng. Kliniskt innebar detta att två individer gått från ett resultat som 

varken indikerade närvaro eller frånvaro av alexitymi till ett resultat som indikerade frånvaro 

av alexitymi. En individ gick från ett resultat över gränsvärdet för alexitymi till att vid avslut 

rapportera ett resultat under gränsvärdet för alexitymi. En annan individ som vid start låg över 

gränsvärdet för alexitymi, uppvisade ett resultat som varken indikerade närvaro eller frånvaro 

av alexitymi. Den femte individen i gruppen låg redan vid start under gränsvärdet för 

alexitymi och gjorde även så vid studiens avslutande mätning.  

 I Grupp 2 kunde en minskning endast observeras hos en av deltagarna, denna på 19 

poäng. Resterande tre deltagare i Grupp 2 rapporterade resultat som ökat med 1, 1 respektive 

16 poäng. Den kliniska tolkningen av resultaten för Grupp 2 löd enligt följande; två individer 

som vid start låg över gränsvärdet för alexitymi gjorde även så vid avslut och de två individer 

som låg mellan det undre och det övre gränsvärdet vid start uppvisade vid avslut resultat som 

för den ena innebar en indikation på avsaknad av alexitymi och för den andra en indikation på 

närvaro av alexitymi. Varje enskild deltagares resultat på TAS-20 vid de olika mättillfällena 

illustreras i Figur 2.  
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Figur 2. Resultaten från mättillfälle 1 samt mättillfälle 4 på TAS-20 för varje enskild 

deltagare utifrån Affektskolegrupp-tillhörighet  

 

3.4 Psykisk ohälsa 
3.4.1 HADS  
3.4.1.1 Effekter av Affektskola 
Vid start av Affektskola hade deltagarna på gruppnivå en högre grad av ångest samt en högre 

grad av depression än vid avslut av Affektskola. Sammanlagt tolv deltagare (N = 12) 

genomförde både mätning 1 (start för Affektskola) och mätning 2 (avslut för Affektskola). 

Medelvärdet för delskalan Ångest förändrades från 12.8 till 12.0, vilket innebar att deltagarna 

på gruppnivå fortfarande låg över det kliniska gränsvärdet för ångestproblematik. Skillnaden 

mellan mätning 1 och 2 var inte signifikant (z = -0.299, N – ties = 9, p = 0.765). Delskalan 

Depression gav medelvärdet 9.3 vid mätning 1 och medelvärdet 7.8 vid mätning 2. Kliniskt 

innebar detta att deltagarna på gruppnivå sjunkit från ett värde som varken indikerade närvaro 

eller frånvaro av depression till att ligga på ett värde som indikerade frånvaro av depression, 

skillnaden var dock ej signifikant (t = 1.541, df = 11, p = 0.151).  

 

3.4.1.2 Effekternas varaktighet 
Åtta veckor efter avslutad Affektskola hade deltagarna både en lägre nivå av ångest samt en 

lägre nivå av depression än vid avslut för Affektskola. Sammanlagt elva deltagare (N = 11) 

genomförde både mätning 2 (avslut för Affektskola) och mätning 3 (åtta veckor efter). 
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Medelvärdet för delskalan Ångest förändrades från 12.0 till 11.5, vilket inte innebar någon 

förändring i den kliniska tolkningen. Resultaten var inte heller signifikanta (z = -0.844, N – 

ties = 9, p = 0.399). Delskalan Depression gav medelvärdet 8.3 vid mätning 2 och 

medelvärdet 7.9 vid mätning 3. Kliniskt innebar detta att deltagarna på gruppnivå sjunkit från 

ett värde som varken indikerade närvaro eller frånvaro av depression till att ligga på ett värde 

som indikerade frånvaro av depression. Förändringen var inte signifikant (t = 0.380, df = 10, p 

= 0.712).  

 Vid den andra uppföljande mätningen (mätning 4, sexton veckor efter avslut) hade 

graden av både ångest och depression sjunkit i förhållande till mätning 2. Totalt åtta deltagare 

(N = 8) genomförde både mätning 2 och 4. Medelvärdet för delskalan Ångest vid mätning 2 

var 12.5. Vid mätning 4 var medelvärdet 11.4. Detta innebar att deltagarna på gruppnivå 

fortfarande låg över det kliniska gränsvärdet för ångest, resultaten var inte signifikanta (z = -

1.018, N – ties = 7, p = 0.309). Delskalan Depression gav medelvärdet 8.4 vid mätning 2 och 

medelvärdet 8.3 vid mätning 4, vilket inte innebar någon förändring i den kliniska tolkningen. 

Förändringen var inte signifikant (t = 0.060, df = 7, p = 0.954). 

 Medelvärdet för resultaten på HADS Ångest gick från 13.6 vid mättillfälle 1 (start av 

Affektskola) till 11.3 vid studiens avslutande mätning, mättillfälle 4. Detta innebar en 

minskning av medelvärdet som inte gav en förändring i den kliniska tolkningen och som inte 

heller var statistiskt signifikant (z = -1.485, N – ties = 9, p = 0.138). För delskalan HADS 

Depression kunde en minskning på 2.5 i medelvärde uppmätas från ingångsvärde 10.2 vid 

mättillfälle 1 till 7.7 vid studiens avslutande mätning, mättillfälle 4. Detta innebar att 

deltagarna på gruppnivå gick från att ha ett värde som kliniskt indikerade depression till att ha 

ett värde som kliniskt indikerade frånvaro av depression. Skillnaden var dock inte signifikant 

(t = 1.309, df = 8, p = 0.227). Totalt nio deltagare (N = 9) genomförde både mätning 1 och 4. 

 

3.4.1.3 Jämförelse av Affektskolegrupper 
Vid jämförelse av resultaten på grupp- och individnivå observerades en minskning i poäng på 

HADS Ångest för fyra av fem deltagare i Grupp 1 på 1, 3, 7 respektive 8 poäng. Den femte 

deltagaren i Grupp 1 rapporterade en ökning med 2 poäng. För den kliniska tolkningen 

innebar detta att två individer låg över gränsvärdet för ångest både vid studiens första och 

sista mätning. En individ låg vid start över gränsvärdet för ångest och vid slut mellan 

gränsvärdena för närvaro respektive frånvaro av ångest. Av de två individer som vid den 

avslutande mätningen låg under gränsvärdet för närvaro av ångest låg den ena vid starten över 
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gränsvärdet och den andra mellan de båda gränsvärdena för närvaro respektive frånvaro av 

ångestsymtom.  

 I Grupp 2 visade resultaten att tre av fyra deltagare hade minskade ångestsymtom, vilket 

indikerades av en nedgång i poäng med 1, 2 respektive 4 poäng. Den resterande deltagaren 

rapporterade en ökning på 4 poäng. Kliniskt innebar detta att de tre deltagarna vars poäng 

minskade låg över gränsvärdet för ångestsymtom både vid studiens start och avslut. Den 

individ som rapporterade en ökad poäng på denna delskala gick från att ligga under 

gränsvärdet till att ligga över gränsvärdet. I Figur 3 illustreras varje enskild deltagares resultat 

på HADS Ångest vid de olika mättillfällena. 

 

 
Figur 3. Resultaten från mättillfälle 1 samt mättillfälle 4 på HADS Ångest för varje enskild 

deltagare utifrån Affektskolegrupp-tillhörighet 

 

 Vid jämförelse av Affektskolegrupperna på grupp- och individnivå visade resultaten på 

HADS Depression för Grupp 1 på samma mönster som för delskalan Ångest, det vill säga att 

en och samma individ rapporterade en ökning i symtombelastning, här med 6 poäng, samt att 

en minskning i resultaten för de övriga fyra deltagarna observerades, detta på 2, 5, 6 

respektive 7 poäng. Individen med rapporterad ökad symtombelastning gick från en klinisk 

tolkning som varken innebar närvaro eller frånvaro av depression till att indikera närvaro av 

depression. En individ låg både vid studiens start och avslut över gränsvärdet för depression 
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och resterande tre deltagare i gruppen gick från ett värde mellan de båda gränsvärdena till att 

ligga under gränsvärdet för depression.  

 I Grupp 2 observerades resultaten för två deltagare ha minskat med 7 respektive 10 

poäng. Den kliniska tolkningen av dessa deltagares resultat förändrades därigenom från att 

indikera närvaro av depression till att ligga under gränsvärdet för depression. De övriga två 

deltagarna i Grupp 2 uppvisade ett högre resultat på denna delskala, detta med 3 respektive 5 

poäng. Den kliniska tolkningen för dessa två individers resultat förändrades därmed inte utan 

låg kvar över respektive under gränsvärdet för depression. Varje enskild deltagares resultat på 

HADS Depression vid de olika mättillfällena illustreras i Figur 4. 

 

 
Figur 4. Resultaten från mättillfälle 1 samt mättillfälle 4 på HADS Depression för varje 

enskild deltagare utifrån Affektskolegrupp-tillhörighet 

 

3.4.2 KASAM-29 
3.4.2.1 Effekter av Affektskola 
Vid avslut av Affektskola hade deltagarna på gruppnivå en högre grad av KASAM än vid 

starten. Sammanlagt genomförde tolv deltagare (N = 12) både mätning 1 (start för 

Affektskola) och 2 (avslut för Affektskola). Deltagarnas medelvärde ökade från 95.5 till 

104.9, dock var skillnaden inte signifikant (z = -1.609, N – ties = 12, p = 0.108). 
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3.4.2.2 Effekternas varaktighet 
Åtta veckor efter avslutad Affektskola var deltagarnas grad av KASAM lägre än direkt efter 

avslutad Affektskola. Sammanlagt elva deltagare (N = 11) genomförde både mätning 2 

(avslut för Affektskola) och mätning 3 (åtta veckor efter avslut). Medelvärdet vid mätning 2 

var 104.5 och vid mätning 3 var medelvärdet 103.3. Skillnaden var inte signifikant (z = -

0.535, N – ties = 11, p = 0.593). 

 Vid den andra uppföljande mätningen (mätning 4, sexton veckor efter avslut) hade 

graden av KASAM ökat i förhållande till mätning 2. Totalt åtta deltagare (N = 8) genomförde 

både mätning 2 och 4. Medelvärdet vid mätning 2 var 99.1 och vid mätning 4 109.9, dock var 

resultaten inte signifikanta (z = -1.262, N – ties = 8, p = 0.207). 

 Medelvärdet för resultaten på KASAM-29 ökade med 19.7 poäng från 88.4 vid start av 

Affektskola, mättillfälle 1, till 108.11 vid studiens avslutande mätning, mättillfälle 4. 

Förändringen som uppmättes låg nära statistisk signifikans (z = -1.955, N – ties = 9, p = 

0.051). Totalt nio deltagare (N = 9) genomförde både mätning 1 och 4. 

 

3.4.2.3 Jämförelse av Affektskolegrupper 
 Vid jämförelse av de två Affektskolegrupperna observerades att fyra av fem deltagare som 

ingått i Grupp 1 uppvisade högre resultat på KASAM-29 vid studiens avslut (mätning 4) än 

vid starten för studien (mätning 1). Poängmässigt hade tre deltagare gjort en betydande 

ökning med 35, 49 respektive 60 poäng och en deltagare en liten ökning med 1 poäng. För 

den femte deltagaren i Grupp 1 kunde en minskning med 4 poäng observeras, vilket inte kan 

sägas göra någon skillnad för den kliniska tolkningen. I Grupp 2 kunde en ökning observeras 

hos tre av deltagarna, detta på 7, 15 respektive 24 poäng. Den fjärde deltagaren i Grupp 2 

rapporterade ett resultat som minskat med 10 poäng. Varje enskild deltagares resultat på 

KASAM-29 vid de olika mättillfällena illustreras i Figur 5. 
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Figur 5. Resultaten från mättillfälle 1 samt mättillfälle 4 på KASAM-29 för varje enskild 

deltagare utifrån Affektskolegrupp-tillhörighet 

 

3.5 Konklusion 
Sammanfattningsvis har gruppens medelvärde, från start av Affektskola fram till den fjärde 

och sista uppföljningen, sjunkit gällande alexitymi och ångest- och depressionsproblematik 

samt ökat gällande KASAM. Både graden av alexitymi, ångestnivån samt depressionsnivån 

har sjunkit successivt vid varje mättillfälle. Resultaten från KASAM-29 har ökat successivt 

med undantag för mättillfälle 3, då resultaten sjönk. Resultaten från TAS-20 indikerar en 

trend av ökad affektmedvetenhet och gällande den psykiska ohälsan hos deltagarna kunde en 

trend där det psykiska måendet förbättras över tid ses. På individnivå kan dock sägas att 

resultaten är skiftande och spridningen relativt stor.  

 

3.6 Frågeformulär 1 
I Frågeformulär 1 undersöktes deltagarnas subjektiva upplevelse av förändring gällande 

psykisk hälsa respektive känslor samt i vilken grad deltagarna tillskrev Affektskola denna 

förändring. Resultaten återfinns i Tabell 4. Totalt nio deltagare (N = 9) genomförde 

Frågeformulär 1 vid mätning 4. 
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Tabell 4. Spridning, medelvärden och standardavvikelser gällande resultaten om subjektivt 

upplevd förändring från Frågeformulär 1 

 Min. Max. M SD 
Subjektiv förändring i psykisk hälsa  1 7 3.89 2.32 
Subjektiv förändring i psykisk hälsa  
på grund av Affektskola  

1 7 3.89 2.26 

Subjektiv förändring i känslor  1 7 3.78 2.39 
Subjektiv förändring i känslor  
på grund av Affektskola  

1 7 4.78 2.11 

 

 Frågeformulär 1 gav även möjlighet för deltagarna att med egna ord beskriva den 

förändring de skattat utifrån en skala. Fem av nio individer gav svar på fritext-frågan 

angående subjektivt upplevd förändring gällande psykisk hälsa. Sex individer svarade på 

fritext-frågan angående subjektivt upplevd förändring gällande känslor. Samtliga svar lade 

fokus på känslor och känsloupplevelse. Deltagarna uttryckte en normalisering av deras 

känslor och beskrev att de fått en ny förståelse för sina känslor och de olika delarna av 

känsloupplevelsen. En deltagare skrev ”Man får en förståelse för sitt känsloliv och det gör det 

lättare att sätta fingret på vad som gör att man reagerar på olika situationer i vardagen” och en 

annan uttryckte att ”Nu vet jag vilken känsla det är jag faktiskt upplever”. Deltagarna 

uttryckte även att de upplever att det är lättare att sätta ord på och hantera sina känslor efter 

Affektskolan. En deltagare uttryckte att ”Känslor är naturliga, alltså inget jag behöver dölja 

eller gå i konflikt med. Därmed blev känslor inte så förstorat” och en annan uttryckte att hen 

”Ser ljusare på framtiden, lättare att hantera ångest och oro, förstår mina känslor bättre”. 
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4 Diskussion 
4.1 Resultatdiskussion 
Resultaten i den aktuella studien visar tendenser som tyder på att Affektskolan hade positiva 

effekter för deltagarna, både gällande affektmedvetenhet (mätt med TAS-20) samt gällande 

psykisk ohälsa (mätt med HADS och KASAM-29). Utifrån en klinisk tolkning var effekten 

störst gällande affektmedvetenhet, då gruppens medelvärde sjönk från att kliniskt ge 

tolkningen närvaro av alexitymi vid starten av Affektskola, till frånvaro av alexitymi vid den 

sista uppföljande mätningen. Således tyder detta på att deltagarna på gruppnivå efter 

genomförd Affektskola är bättre på att förstå sina egna och andras emotionella tillstånd, vilket 

kan gynna både befintliga relationer samt möjligheter till skapandet av nya sådana (Mohaupt 

et al., 2006). Dessa resultat ligger i linje med Affektskolans syfte, att öka 

affektmedvetenheten hos deltagarna.  

 I Frågeformulär 1 rapporterade deltagarna en subjektiv upplevelse av förändring 

gällande känslor i måttlig grad, vilket kan sägas återspeglas i resultaten från TAS-20. 

Deltagargruppen uppgav att de tillskriver Affektskola den subjektiva upplevelsen av 

förändring gällande känslor i måttlig till stor grad. Således kan tolkningen göras att deltagarna 

anser att Affektskola har påverkat deras känslor, men att de även kan se att andra faktorer har 

haft en inverkan. Vad dessa andra faktorer är kan dock inte besvaras av resultaten i den 

aktuella studien.  

 Medelvärdesresultaten på HADS två delskalor sjönk successivt vid samtliga 

mättillfällen, vilket tyder på minskade ångest- och depressionssymtom. Emellertid innebar 

detta inte en förändring i den kliniska tolkningen, då deltagarna på gruppnivå fortfarande 

befann sig över gränsvärdet för ångestproblematik och mellan gränsvärdena för Depression 

respektive Inte depression. Gruppens medelvärde på KASAM-29 ökade successivt med 

undantag för mättillfälle 3. Inga kliniska gränsvärden för tolkning finns för KASAM-29, 

vilket innebär en svårighet att uttala sig om den kliniska innebörden av resultaten. Likväl kan 

sägas att ett högre resultat innebär en högre känsla av sammanhang och därigenom bättre 

förutsättningar för att hantera stressfyllda livshändelser och reglera känslor (Antonovsky, 

1991), något resultaten på KASAM-29 visade tendenser till. De tendenser till förändring i 

psykisk ohälsa, både ur det patogena respektive det salutogena perspektivet, som kunde ses i 

resultaten från både HADS och KASAM-29, fick stöd i Frågeformulär 1. På gruppnivå 

rapporterade deltagarna att den subjektiva upplevelsen av förändring gällande psykisk hälsa 

var av måttlig grad. I avseendet om deltagarna tillskriver Affektskola denna subjektivt 
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upplevda förändring uppgavs även här en måttlig grad, vilket kan tolkas som att deltagarna 

anser att Affektskola haft betydelse, men att även andra faktorer har spelat in.  

 En låg grad av affektmedvetenhet, det vill säga alexitymi, är en riskfaktor gällande 

psykisk ohälsa (Luminet et al., 2006; Mattila et al., 2007; Sonnby-Borgström, 2010). Det kan 

därför antas att en förbättrad affektmedvetenhet dels skulle kunna skapa förutsättningar för en 

förbättrad psykisk hälsa, men också skulle kunna verka förebyggande mot en försämring av 

den psykiska ohälsan. I denna undersökning har tendenser till såväl förbättringar i 

affektmedvetenhet som psykisk ohälsa observerats, vilket går i linje med tidigare studier om 

såväl alexitymi (Luminet et al., 2006; Mattila et al., 2007) som Affektskola (Bergdahl et al., 

2005; Melin et al., 2010; Steen, 2006). 

 Affektmedvetenhet är något som successivt utvecklas under uppväxten i samspel med 

viktiga andra (Broberg et al., 2006; Stern, 1991; Tomkins, 1962). Det kan således ses som en 

förhållandevis stabil del av individen som tar tid att förändra, vilket skulle kunna vara en 

möjlig förklaring till att en större förändring inte kunnat urskiljas i denna studie, på grund av 

den korta tid som studien avser. Den andra undersökta komponenten, psykisk ohälsa, kan 

istället liknas vid ett tillstånd som är mer föränderligt. Dock omfattar psykisk ohälsa många 

aspekter av en individ, såsom känslor, tänkande, beteende och socialt fungerande (American 

Psychiatric Association, 2015), varför även denna komponent kan kräva mer tid innan tydliga 

förändringar kan observeras. De observerade resultaten i denna studie skulle, i skenet av detta, 

kunna betraktas som en motsägelse, då förändringen i den kliniska tolkningen var större 

gällande affektmedvetenhet än psykisk ohälsa, vilket kan indikera att den förra komponenten 

är mer föränderlig än den senare. En alternativ tolkning av resultaten skulle kunna vara att ett 

kausalt samband finns mellan de båda komponenterna, där affektmedvetenhet påverkar 

psykisk ohälsa i högre grad än det omvända.  

 Affektskolegrupperna har av gruppledarna beskrivits som olika utifrån både typ och 

grad av psykiatrisk problematik samt gruppdynamik. Resultaten på individnivå utifrån 

Affektskolegrupp-tillhörighet indikerar att Grupp 1, som har beskrivits som en mer dynamisk 

grupp med en inte lika svår problematik, har gjort större förändringar i önskvärd riktning både 

beträffande affektmedvetenhet och psykisk ohälsa. Grupp 2, som har beskrivits som en grupp 

med högre symtombelastning och en mer utmanande gruppsammansättning, har utvecklats i 

en icke önskvärd riktning gällande affektmedvetenhet och uppvisat mindre förändringar 

gällande psykisk ohälsa. Detta väcker frågor om vilken påverkan typ och grad av psykiatrisk 

problematik har gällande hur väl deltagare kan tillgodogöra sig Affektskola. Utifrån de 

resultat som Bergdahl et al. (2000) presenterat, med en deltagargrupp liknande den i Grupp 2, 
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samt utifrån de skillnader mellan Grupp 1 och Grupp 2 som observerats i denna studie, skulle 

slutsatsen kunna dras att enbart Affektskola i sin ursprungliga utformning inte är tillräckligt 

för en grupp med svårare psykiatrisk problematik eller högre symtombelastning. Andra 

studier har anpassat Affektskolans upplägg efter målgrupp (Hellgren et al., 2007; Högberg & 

Udd, 2007; Rosén, 2007). Att anpassa behandlingsupplägget utefter en högre belastad 

målgrupp, såsom i Grupp 2, hade kunnat vara intressant även i denna studie. 

 Omfattningen och strukturen av behandlingsinsatsen som skett skulle kunna diskuteras i 

relation till graden av symtombelastning i de två undersökta Affektskolegrupperna. En fråga 

som uppstår är hur utfallet hade påverkats om studien innefattat en längre uppföljningsperiod 

eller om behandlingsinsatsen som skett hade varit längre alternativt mer omfattande. I 

Affektskolans manual presenteras Affektskola som en del av Affektintegrering, där även 

Skriptanalys ingår (Armelius & Persson, 2003). En invändning mot studien kan vara att 

deltagarna inte har erbjudits samtliga delar av det som ursprungligen avsetts höra ihop, något 

som skulle kunna påverka resultaten. De resultat som Bergdahl et al. (2000) presenterade talar 

för att metoderna bör användas ihop, då de psykiatriska symtomen hos deltagarna ökade efter 

Affektskola för att sedan minska efter Skriptanalys. Dock beskrivs Affektskola och 

Skriptanalys i manualen som två metoder (Armelius & Persson, 2003), där den ena inte 

förutsätter den andra. Således bör effekterna av Affektskola kunna studeras separat. Det skulle 

dock kunna hävdas att ett användande av båda metoderna tillsammans skulle kunna ge ett 

mervärde och möjligen resultera i ett annat utfall.   

 De individuella beteendemönster som en individ reagerar med på en emotion är de som 

utifrån tidigare erfarenheter haft störst adaptivt värde och därigenom integrerats i individens 

inre arbetsmodeller (Broberg et al., 2006; Stern, 1991; Tomkins, 1962). Dessa reaktioner är 

inte nödvändigtvis de mest adaptiva i dagsläget och kan skapa svårigheter, till exempel i 

relation till andra. Affektskola som behandling ger möjlighet till att internalisera nya 

affektupplevelser i samspel med andra deltagare, vilket kan resultera i mer adaptiva och 

funktionella sätt att hantera och uttrycka emotioner. De tendenser till förändring gällande 

affektmedvetenhet som observerats samt de subjektiva upplevelser av förändring som 

rapporterats i föreliggande studie kan sägas ge uttryck för en sådan möjlig förändring och 

därmed ligga i linje med Affektskolans syfte.  

 Då urvalet i undersökningen består av en klinisk population är det svårt att utesluta 

andra orsaker till de uppmätta förändringarna. Vi är alla under påverkan av livshändelser som 

sker naturligt och varje deltagares liv kan i sig ha påverkat resultaten. En majoritet av 

deltagarna uppgav också att de genomgått någon annan form av behandling före, under tiden 



  
 

30 

för eller efter avslutad Affektskola. Denna studie kontrollerar inte för hur dessa behandlingar 

har sett ut och det kan därför inte uteslutas att det är dessa individuella behandlingsinsatser 

som återspeglas i resultaten. De behandlingskontakter som deltagarna har haft på 

mottagningarna har innefattat olika behandlare, som i sin tur innehaft olika förutsättningar 

och kunskaper. Även om behandlarna fick samma information och samtliga uppmanades att 

arbeta med affekter betyder inte detta att behandlingen skett på samma sätt i de individuella 

kontakterna. Det kan också diskuteras om Affektskola som specifik metod är det som gett 

effekt eller om de effekter som kan ses istället kan förklaras av gruppbehandling i sig. Dock 

bör den ökning av affektmedvetenhet som uppmätts kunna härledas till syftet och inriktningen 

för Affektskola.  

 En ytterligare möjlig påverkan på resultaten handlar om en eventuell önskan om att vilja 

tillfredsställa de upplevda sociala förväntningar som återfinns i sammanhanget. Under 

Affektskolan tydliggörs det noggrant för mål och syfte med metoden. Detta innebär att 

deltagarna bör ha varit medvetna om vad som var önskvärda mål att uppnå, vilket möjligen 

kan ha inverkat på deltagarnas svar. Tydliggörandet av mål och syfte med Affektskolan skulle 

också kunna ha gett effekt på det vis att det ökade motivationen hos deltagarna att arbeta med 

och förbättra de delar som behandlas under Affektskola. Att ha en tydlig målbild att jobba 

mot kan ses som en del av Affektskola, men kan också vara en ledtråd till vilka delar i 

upplägget som är verksamma.  

 Resultaten i denna studie går delvis i linje med tidigare studier inom området. I studien 

av Melin et al. (2010) observerades positiva effekter av Affektskola beträffande alexitymi 

samt ångest och depression. I studien var patientgruppen mer homogen, vilket kan ha varit en 

orsak till att uppmätta effekter blev tydligare. I föreliggande studie har samma mätinstrument 

som i Melins et al. (2010) studie använts, vilket bedöms stärka de tendenser som resultaten i 

befintlig studie visar på. Urval och förutsättningar i denna studie liknar i hög grad de i Steens 

(2006) undersökning, i de avseendena att båda genomfördes inom vuxenpsykiatrin och 

innefattade låga deltagarantal. Även resultaten i Steens undersökning överensstämmer i stort 

med det som denna studie visar på, då uppmätta symtom på depression samt alexitymi 

minskat. Ångestsymtom hade dock ökat. Ingen av dessa förändringar i Steens utvärdering 

kunde påvisas statistiskt signifikanta, liksom i föreliggande studie. Föreliggande 

undersöknings resultat gällande ångest- och depressionssymtom stämmer även överens med 

Bergdahls et al. (2005) studie där psykiatriska symtom, främst ångest och depression, hade 

minskat signifikant. I de undersökningar där samma målgrupp, det vill säga patienter på 

psykiatrisk öppenvårdsklinik, studerats men Känsloskola istället har använts, har deltagarna 
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själva uttryckt att de upplevt en positiv påverkan på deras mående (Larsson, 2007) och att de 

själva upplever att de blivit bättre på att känna igen, hantera och uttrycka sina känslor 

(Thorup, 2010). De resultat som observerats i denna studie gällande deltagarnas subjektivt 

upplevda förändringar kan sägas gå i linje med detta. 

 

4.2 Metoddiskussion 
4.2.1 Urval  
Den undersökta gruppen var relativt liten, vilket begränsar möjligheterna att generalisera 

resultaten till andra verksamheter och patientgrupper. Det faktum att deltagarantalet var litet 

innebär att resultaten var känsliga för påverkan av stora individuella skillnader, vilket främst 

kan ha påverkats av de båda gruppernas heterogena sammansättning. Författarnas bedömning 

är att upprepade mätningar ökar trovärdigheten i resultaten och i viss mån kan sägas 

kompensera för det låga deltagarantalet. Likaså kan det bortfall och det inkompletta 

datamaterial som studien omfattat ses som en svaghet. Statistiska analyser visade dock att den 

grupp av deltagare som inkommit med inkomplett datamaterial inte innebar ett systematiskt 

bortfall då de som grupp inte signifikant skilde sig i ingångsvärden på använda mätinstrument 

från den grupp av deltagare som fyllt i alla formulär vid samtliga tillfällen. Trots urvalets 

brister kan resultaten sägas ha en klinisk signifikans för verksamheten, eftersom det ger 

kunskap om metoden i just deras verksamhet, med deras patienter. 

 En fråga som blir aktuell gällande urval är om det är representativt för patienter på 

vuxenpsykiatriska kliniker. Den spridning av psykiatrisk problematik som återfinns i 

Affektskolegrupperna, samt det faktum att gruppen är tagen ur ett verkligt sammanhang, ökar 

den externa validiteten och ger möjligheter att generalisera resultaten även till andra patienter 

eller grupper inom vuxenpsykiatrin.  

 
4.2.2 Procedur 
Ett problem med studiens design var att författarna kom in i ett sent skede och att 

behandlingarna i båda grupperna var långt framskridna. Det innebar att författarna varken 

kunde ha synpunkter på val av mätinstrument eller hur de administrerades, och inte heller på 

genomförande av själva interventionen. Författarna hade inte heller möjlighet att påverka 

urvalet av patienter, till exempel gällande inklusions- eller exklusionskriterier.  

 Studiens design kan sägas resultera i problem med den interna validiteten. Studien kan 

inte kontrollera för felkällor, då det inte gick att heltäckande mäta allt som pågick i 

deltagarnas liv utanför Affektskolan. Således kan författarna inte fullt kontrollera för om det 

var Affektskola som medförde förändringar på resultaten från mätinstrumenten eller om andra 
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faktorer påverkat. Frågeformulär 1 skapades med syfte att samla in ytterligare demografisk 

information om deltagarna samt att undersöka deras subjektiva upplevelse av effekterna av 

Affektskola. Detta syftade till att tillföra ytterligare en dimension till studien då det gav 

möjlighet att jämföra deltagarnas subjektiva upplevelser med resultaten på de tre 

självskattningsformulären. Dock lades ett betydande ansvar på deltagarna själva att bedöma 

graden av påverkan av Affektskola samt möjlig påverkan från andra livsfaktorer. Ett alternativ 

hade kunnat vara att istället ha kryssalternativ i Frågeformulär 1, vilket kunde ha gett en mer 

nyanserad bild av olika möjliga livsomständigheter som kunnat anses relevanta för utfallet av 

behandlingen. 

 Något som kan ha haft en påverkan på resultaten är det faktum att gruppledarna, tillika 

behandlarna, var de som samlade in data. Relationen mellan gruppledarna och deltagarna 

skulle kunna innebära en eventuell risk att deltagarna svarat utifrån önskvärt beteende, en 

aspekt som kan vara särskilt betydande gällande fritext-frågorna i Frågeformulär 1. De 

mätintervall som studien har omfattat har bedömts vara acceptabla, dock skulle det kunna 

argumenteras för längre intervall för att förändringarna ska hinna framträda tydligare och 

befästas ytterligare.  

 
4.2.3 Mätinstrument 
De mätinstrument som användes i studien är vedertagna instrument som används i de flesta 

andra studier om Affektskola, i synnerhet mätinstrumentet TAS-20. Detta möjliggör 

jämförelser och skapar en grund för att studien kan användas som en del av en större 

utvärdering av Affektskola. När studien inleddes var instrumenten redan valda av 

gruppledarna, varför frågan om de är lämpliga för denna studie blir aktuell. För att mäta 

affektmedvetenhet användes TAS-20. TAS-20 är i sig inte ett specifikt mått på detta, utan på 

alexitymi. Dock är det ett adekvat instrument när mått på affektmedvetenhet vill erhållas, då 

hög närvaro av affektmedvetenhet och alexitymi kan ses som ytterligheter i ett spektrum. Det 

är även det instrumentet som används i de flesta andra studier som vill uppmäta 

affektmedvetenhet. 

 Förutom affektmedvetenhet krävde frågeställningen även mått på psykisk ohälsa, 

utifrån tidigare beskriven definition. För detta användes HADS och KASAM-29. HADS 

inkluderar depression och ångest, således uppmäter det de delar av psykisk ohälsa som 

handlar om symtom av olika slag. I definitionen av psykisk ohälsa inkluderas alla delar av 

livet, även de som ligger utanför symtom. KASAM-29 mäter de salutogena delarna, vilket 

tillsammans med HADS-resultaten bedömdes ge en adekvat bild av deltagarnas psykiska 

hälsa.  
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 Instrumenten som användes var inte omfattande avseende antalet frågor, vilket ökade 

sannolikheten för slutförande av samtliga formulär och minskade risken för bortfall. Dock var 

svarsfrekvensen lägre vid de två sista mätningarna, vilket kan tyda på att distribuering via 

post skapade fler hinder för deltagande. En begränsning gällande studiens mätinstrument är 

att endast självskattningsformulär användes. Resultaten som presenterats är således 

självskattningar utifrån symtom samt upplevelser och inte neutrala, oberoende skildringar av 

verkligheten, vilket bör tas i beaktning när resultaten studeras.  

 

4.3 Avslutande diskussion, slutsatser och förslag till framtida forskning 
Resultaten från föreliggande studie visar tendenser till positiva förändringar av 

affektmedvetenhet och psykisk ohälsa efter deltagande i Affektskola, vilket svarar mot syftet 

med metoden. Studien visar också tendenser till att dessa effekter var beständiga och 

successivt ökade upp till sexton veckor efter avslutad behandling. För framtida forskning kan 

det vara av intresse att göra längre uppföljningar för att fastställa hur beständiga dessa 

förändringar är på längre sikt. Ett större urval samt en kontrollgrupp skulle ge möjlighet till 

säkrare slutsatser och vore en fördel i kommande studier. Andra uppslag för kommande 

studier kan vara mer specialiserade operationaliseringar av begreppet psykisk ohälsa, detta då 

begreppet är brett och svårdefinierat. Utifrån den omfattande litteraturgenomgång som 

författarna gjort i samband med denna studie noteras även att viktiga verksamma 

komponenter i Affektskola bör kunna identifieras och vara en möjlig infallsvinkel för 

framtida forskning. Avslutningsvis kan sägas att denna studies resultat stärks av det faktum att 

andra studier inom området kommit fram till liknande slutsatser. I ljuset av befintliga studier 

inom området kan således föreliggande studies resultat indikera att Affektskola har en positiv 

effekt på affektmedvetenhet och psykisk ohälsa.  
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Bilagor 
Bilaga 1 – Informationsbrev 1 
Hej!  
 
Vi är två psykologstudenter som läser sista året på Psykologprogrammet på Linnéuniversitetet 
i Växjö. Vi ska skriva ett examenarbete om hur Affektskola påverkar psykisk hälsa och 
affektmedvetenhet och undrar om du skulle vilja vara med och delta i denna studie. Att 
utvärdera metoder som används kliniskt är en viktig del för att säkerställa kvaliteten i vården. 
Ditt deltagande skulle göra skillnad! 
 
Deltagandet innebär att vi får ta del av dina resultat på de tre formulär som du fyllt i innan 
samt efter Affektskolan. Utöver det får du även fylla i samma formulär vid två tillfällen under 
2017, planerat till ca vecka 1 samt vecka 9. Varje tillfälle beräknas ta ca 10-15 minuter. Sven-
Åke Gustafsson kommer att vara ansvarig för insamlandet av formulären.  
 
Vid deltagande kommer du att vara anonym och oidentifierbar, både för oss som genomför 
studien samt i själva uppsatsen. Den enda information vi som skriver skulle få om dig är ditt 
kön, din ålder samt resultaten på de tre formulären du fyllt i. Deltagandet är frivilligt och du 
kan närsomhelst välja att avbryta.  
 
Vi hoppas verkligen att du vill vara med och hjälpa oss med detta!  
 
Tack! 
 
Malin Johansson & Gabriella Widlund 
Psykologprogrammet, Linnéuniversitetet 
 
 
 
 
Jag godkänner härmed deltagande i studien om Affektskolans effekt på psykisk hälsa och 
affektmedvetenhet, skriven av Malin Johansson och Gabriella Widlund. De får ta del av 
information gällande kön, ålder samt resultat på formulären  
TAS-20, HADS och KASAM-29.  
 
 
 
Datum / Namnteckning 
 
 
 
Namnförtydligande 



  
 

II 

Bilaga 2 – Informationsbrev 2 
 
Deltagande i studie om effekterna av Affektskola 
 
Du har tidigare gett ditt samtycke till att delta i en studie kring Affektskola. Studien syftar till 
att undersöka effekterna av Affektskola och kommer att utmynna i en examensuppsats inom 
ramen för Psykologprogrammet. Vi önskar få kompletterande information kring din 
utbildningsnivå, om du genomgått någon form av behandling parallellt med Affektskolan och 
din upplevelse av tiden efter Affektskolan.  
 
Leg. psykoterapeut Sven-Åke Gustafsson kommer att vara ansvarig för insamlandet och 
avidentifierandet av formulären. Under tiden för sammanställning av data kommer dessa att 
förvaras inlåsta i kassaskåp vid Institutionen för psykologi, Linnéuniversitetet. Efter avslutad 
studie kommer materialet att förstöras. Du är hela tiden anonym i förhållande till oss som 
uppsatsförfattare och resultatet kommer att presenteras så att det inte går att identifiera dig i 
uppsatsen. Sven-Åke Gustafsson är den enda som får se dina personliga resultat, då han 
ansvarar för insamlandet av formulären. 
 
Deltagandet är frivilligt och du kan närsomhelst välja att avbryta. Att avstå från deltagande 
kommer inte att påverka din framtida behandling. 
 
Har du några frågor, kontakta Gunnar Sindt på gunnar.sindt@kronoberg.se. 

Malin Johansson & Gabriella Widlund 
Psykologprogrammet, Linnéuniversitetet 
mj222cc@student.lnu.se, gs222cc@student.lnu.se 

Jag godkänner härmed att författarna till psykologexamensuppsatsen om Affektskolans effekt 
på psykisk hälsa och affektmedvetenhet får ta del av information gällande utbildningsnivå, 
övrig behandling samt upplevelse av tiden efter Affektskola. 
 
 
 
Datum / Namnteckning 
 
 
 
Namnförtydligande 

mailto:mj222cc@student.lnu.se
mailto:gs222cc@student.lnu.se


  
 

III 

Bilaga 3 – Frågeformulär 1 
Studie om Affektskola – Frågeformulär 1 
 
Namn: ___________________________________ 
 
Kryssa för det alternativ som du tycker stämmer bäst in på dig. 
 

 

1. Vilken är din högsta genomförda utbildning? 
Ange endast ett alternativ. 

� Grundskola, folkskola, realskola eller liknande 

� Gymnasieutbildning 

� Universitets- eller högskoleutbildning 

 
2. Ange hur många år du sammanlagt studerat (grundskola + gymnasium + universitets - 

eller högskoleutbildning): ________________ 

 
3. Har du under tiden för Affektskola eller under perioden efter avslutad Affektskola 

genomgått annan behandling? 
� Ja 

� Nej 

Om ja: 

� Individualterapi 

� Gruppterapi 

� Stödsamtal 

� Medicinering 

� Annan, ange vilken typ av behandling: _______________________________ 

 

När genomgick du behandlingen? (Du kan kryssa i flera alternativ här) 

� Innan Affektskola 

� Under tiden för Affektskola 

� Efter Affektskola 

 

VAR GOD VÄND 
 



  
 

IV 

4. I vilken grad har du upplevt förändring gällande din psykiska hälsa under tiden för 

Affektskola eller under perioden efter avslutad Affektskola?  

Ingen förändring         1         2         3         4         5         6         7         Stor förändring 

       

5. Om du upplevt förändring, beskriv kort denna förändring med dina egna ord: 

 

 

 

 

 

6. I vilken grad upplever du att denna förändring beror på genomförd Affektskola? 

Inte alls         1         2         3         4         5         6         7         Hög grad 

 

7. I vilken grad har du upplevt förändring gällande dina känslor under tiden för 

Affektskola eller under perioden efter avslutad Affektskola?  

Ingen förändring         1         2         3         4         5         6         7         Stor förändring 

 

8. Om du upplevt förändring, beskriv kort denna förändring med dina egna ord: 

 

 

 

 

9. I vilken grad upplever du att denna förändring beror på genomförd Affektskola? 
Inte alls         1         2         3         4         5         6         7         Hög grad 

 
Tack för din medverkan! 
Malin Johansson & Gabriella Widlund Handledare: 

Psykologprogrammet, Linnéuniversitetet Roger Carlsson, roger.carlsson@lnu.se 

mj222cc@student.lnu.se Ralph Svensson, ralph.svensson@lnu.se 

gs222cc@student.lnu.se Institutionen för psykologi 

 


