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Sammanfattning/Abstract 

Syftet med denna studie var att undersöka den kvalitativa aspekten av deltagarnas 

upplevelse av Affektskola. Affektskola var vid studiens genomförande en relativt ny 

psykoedukativ metod, som har sin grund i Tomkins affektteori och arbetades fram av Armelius 

och Bergdahl. Därför har det varit angeläget att undersöka deltagarnas upplevelse av metoden. 

Målet med Affektskola är att höja deltagarnas affektmedvetenhet och därmed återställa 

affekternas signalvärde. Utifrån en fenomenologisk ansats undersöktes detta genom individuella 

semistrukturerade intervjuer med fyra deltagare. Den tematiska analysen visade på tre 

huvudteman: Trygghet, Gruppaspekten och Utforskande, vilka utgjorde grunden för deltagarnas 

upplevelse av Affektskolan. Det visade sig att deltagarna upplevde att de hade med sig explicita 

kunskaper från skolans psykoedukativa del, samt att gruppreflektionen ledde till nya 

känslomässiga upplevelser vilket upplevdes som givande. 

 

 

The purpose of the study is to examine the experience of the participants of Affect 

School, from a qualitative point of view. At the time the study was made, Affect School was a 

relatively new psychoeducational method created by Armelius and Bergdahl, based on Tomkins 

Theories of Affect. The novelty and promising results of this method warranted further research 

on the experience of the participants. The objective of Affect School is to raise the participants 

affect consciousness and restore the signal value of Affects. The research had a phenomenology 

stance through semi-structured interviews with four participants. The thematic analysis resulted 

in three main themes: Saftey, Group Aspect and Exploration. The results showed that the 

participants carried explicit knowledge from the psychoeducational part and the reflections in the 

group led to new experiences with affects, emotions and feelings. For which the participants 

expressed satisfaction.  
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Deltagares upplevelser av Affektskola 

Syftet med denna studie var att undersöka hur personer som deltog i Affektskola upplevde 

metoden, vilket ansågs angeläget att utforska eftersom metoden var relativt ny och hade visat sig 

lovande i kvantitativa studier (Bergdahl, Armelius & Armelius, 2000; Bergdahl, Larsson, 

Nilsson, Riklund Åhlström & Nyberg, 2005; Melin, Thulesius & Persson, 2010). De tillstånd och 

sjukdomar som hade undersökts i dessa studier var depression, smärtproblematik, alexitymi och 

stressrelaterade besvär (Bergdahl et al., 2000; Bergdahl et al., 2005; Melin et al., 2010). 

Affektskola utgår huvudsakligen från Tomkins affektteori (Persson & Armelius, 2003) 

Under de senaste femtio åren har affekter, emotioner och känslor inte beforskats inom 

psykologin i stort. Forskningen fokuserade under 1900-talets senare hälft på mer kognitiva, 

mätbara egenskaper, såsom perception, minne, språk och problemlösning,. De senaste årtiondena 

väcktes åter intresset för människans känslor, och affekter och emotioner fick återigen ta plats i 

det psykologiska forskningsfältet (Sonnby-Borgström, 2012). 

Integration, reglering och modulering av affekter och känslor har alltmer kommit att 

uppmärksammas i forskningen och metodutvecklingen av psykoterapi. Det är särskilt sambandet 

mellan högre funktionsnivå, förmåga till mer avancerad reflektion och dessa processer som har 

uppmärksammats (Solbakken, Sandvik Hansen, Havik & Monsen, 2011a). Till exempel har man 

funnit samband mellan svårigheter att uppmärksamma, identifiera, benämna och känna 

kroppssensationer, och symtom på depression enligt självskattning (Luminet, Vermeulen, 

Demaret, Taylor & Bagby, 2006). 

 

Affektteori 

Affektteori används för att förstå de mänskliga affekterna och utgår till stor del från 

Silvan Tomkins arbete (Nathanson, 1992). Tomkins menade att affekter tidigare hade förbisetts i 

den psykologiska forskningen. Han beskrev att forskningen hade fokuserat på medvetandet (eng. 

consciousness) och medvetandets roll i hur människor hanterar sina känslor. Tomkins affektteori 

(TAT) (1961, 1963) omfattar dessa mekanismer men belyser också biologiska, icke-kognitiva 

aspekter av känslor och affekter. I det här arbetet har Tomkins och Nathansons definitioner av 

dessa begrepp använts, då Affektskolan är utgår från dessa. 

Den biologiska, kroppsliga reaktionen på ett stimuli är det som Tomkins benämner som 

affekt. En affekt är en biologisk mekanism som utlöses i en individ utifrån inre eller yttre stimuli. 
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Affektteori används för att beskriva våra olika affekter och sätta dem i samband med de 

.vanligaste formerna av respons för just denna affekt (Tomkins, 1961, 1963, 1991, 1992). 

Med termen scen avses inom affektteorin minnen som bär med sig erfarenheter kopplade 

till en särskild affekt med åtföljande respons. Skript är en samling av erfarenheter (scener) kring 

en viss affekt, som grupperas tillsammans och förstärks utifrån styrkan i den förutsägbarhet som 

dessa mönster bildar. Varje gång en affekt väcks hos en människa processas tidigare erfarenheter 

för att kunna förutsäga vilket agerande som har störst adaptivt värde. Detta gör att tidigare 

erfarenheter av hur affekten har tolererats av primära anknytningspersoner väcks och leder till ett 

förhållningssätt till affekten och agerande i konsekvens av detta (Nathanson, 1992). 

 

Definition av begreppen affekt, emotion och känsla   

Tomkins (1961, 1963, 1991) definierar affekt som en strikt biologisk komponent, en 

automatisk reaktion på inre eller yttre stimuli. För individens omgivning blir affekten tydligast i 

till exempel ansiktsmimik, men andra förändringar som kan märkas är kroppsspråk och 

förändringar i rösten. 

Det råder inte någon konsensus bland fältets teoretiker om definition av begreppen affekt, 

emotion och känsla (Greenberg & Paivio, 1997). Taylor, Bagby och Parker (1997) använde till 

exempel begreppet affekt och emotion utbytbart för att beskriva både den fysiologiska aspekten 

samt medvetandegörande, kognitiva aspekter, och menade att de flesta författare följer denna 

praxis.  

Andra forskare och teoretiker har använt sig av andra distinktioner mellan begreppen 

affekt, emotion och känsla, och även om många följer Tomkins och Nathansons definitioner 

används begreppen långt ifrån enhetligt (Sonnby-Borgström, 2012). Nathanson (1992) följer 

Tomkins definitioner av begreppen affekt, känsla (eng. feeling) och emotion. Basch (1983) 

belyser även att begreppet affekt inte omfattar symboliska betydelser hos det stimuli som har 

utlöst reaktion. 

Känsla används för att beskriva hur en individ blir medveten om affekten. Det är alltså en 

kognitiv, subjektiv och upplevelsemässig komponent av det emotionella responssystemet (Basch, 

1983; Nathanson, 1997). 

Begreppet emotion används för att beskriva processer av affekter i kombination med de 

minnen och associationer som de väcker. Affekter kan också väcka associationer som i sin tur 

aktiverar andra affekter och emotioner. Emotioner är avancerade kognitiva processer som 

individen kan vara mer eller mindre medveten om (Basch, 1983; Nathanson 1997). Utöver dessa 
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termer beskriver Nathanson (1997) även sinnesstämning, ihållande processer av emotioner som 

består i timmar eller dagar. 

 

De olika affekterna 

Enligt Tomkins affektteori (TAT) aktiveras affekter av olika typer av ökningar och 

fluktueringar i stimuli. Affekter som har en profil av snabba ökningar i stimulans kan i stunden 

upplevas som lättare att identifiera för individen medan affekter som kännetecknas av ihållande 

stimulans kan bli tydligare över tid (Tomkins 1961, 1963). 

Tomkins (1961, 1963, 1991, 1992) delade upp affekterna efter fysiologiska 

stimuleringsmönster och identifierade nio distinkta affekter; han beskrev affekterna som 

medfödda och kopplade affekternas stimuleringsmönster till specifika ansiktsuttryck och 

beteenden. 

Affekterna delas in i dessa kategorier, men upplevs ofta i olika kombinationer, och ibland 

var för sig. Begreppet affekter används inom affektteorin för att beskriva individens kroppsliga 

reaktion på inre eller yttre stimuli, till exempel snabba pulsökningar till följd av skrämmande ljud 

(Tomkins, 1991). Till exempel kan ett plötsligt ljud göra att en individs pupiller vidgas och 

pulsen höjs, detta leder till affekten rädsla/skräck, men kan även ha inslag av andra affekter 

såsom nyfikenhet/intresse och ilska/raseri (Tomkins, 1961). 

Två affekter som Tomkins benämner som positiva är välbehag/glädje och 

nyfikenhet/intresse. När det gäller affekten som Tomkins kallar för välbehag/glädje menar 

Nathanson att den närmare kan beskrivas som belåtenhet (contentment). Stimulusprofilen 

kännetecknas av olika typer av stimuli avtar, vilket leder till en form av lättnad. 

Ansiktsmuskulaturen tenderar till att bli mer avslappnad och mungiporna dras upp (Nathanson, 

1992). Nyfikenhet/intresse anses vara den affekt som är drivande för människans utforskande, då 

de aktiveras av optimala stimulusnivåer, när ett stimuli är tillräckligt starkt för att vara värt att 

uppmärksamma, men inte så intensivt att det upplevs som obehagligt (Nathanson, 1992). 

Tre affekter som upplevs som negativa är rädsla/skräck, ilska/raseri och 

ledsnad/förtvivlan. Rädsla/skräck kännetecknas av en hastig och intensiv ökning i stimulans, 

medan ilska/raseri och ledsnad/förtvivlan kännetecknas av höga och ihållande stimulansnivåer 

(Nathanson, 1992).  

Affekterna avsmak/äckel, avsky/förakt och skam/förödmjukelse kännetecknas däremot av 

avbrott i respons och karaktäriseras av att de är obehagliga för individen att uppleva. De har som 
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funktion att förmå individen att stanna upp, genom avbrottet i stimuli, och därmed undvika 

riskfyllda beteenden (Nathanson, 1992).  

Avsmak/äckel aktiveras till exempel av lukten från föda som blivit skämd, vilket hindrar 

individen från att äta sådant som hen riskerar att bli sjuk av. Skam/förödmjukelse fyller en 

liknande funktion, då affekten signalerar till individen att undvika beteenden som kan leda till 

social exkludering (Nathanson, 1992). 

Överraskning/förvåning betraktas som en neutral affekt, och kännetecknas av en snabb 

och hög stimulusökning. Dess funktion är att snabbt få oss att fokusera på angelägna händelser i 

vår omgivning, och den snabba ökningen slår ut det som upptog vår uppmärksamhet bara ett 

ögonblick tidigare (Nathanson, 1992). 

Monsen, Eilertsen, Melgård och Ødegård (1996) delar in affekterna något annorlunda: 1. 

Intrest/Excitement, 2. Enjoyment/Joy, 3. Fear/Panic, 4. Anger/Rage, 5. Humiliation/Shame, 6. 

Sadness/Despair, 7. Envy/Jealousy, 8. Guilt/Remorse samt 9.Tenderness/Devotion.  

Denna indelning sker inte utifrån ett biologiskt perspektiv som Tomkins avgränsning av 

affekterna, utan har skapats utifrån det kliniska värde Monsen såg i dessa (Sonnby-Borgström, 

2012). I denna studie har författarna istället valt att utgå ifrån Tomkins (1961, 1963, 1991, 1992) 

grundaffekter, såsom de identifierades i hans studier av bland annat ansiktsmimik. 

 

Top-down och bottom-up teorierna 

Det finns två olika teorier kring samverkan mellan emotion och kognition, top-down och 

bottom-up. Utifrån att affekter är något biologiskt som främjar vår överlevnad menade Tomkins 

(1991) att affekten är det första som väcks, bottom-up perspektivet, och ger en fysiologisk 

reaktion som tolkas och kopplas till gamla erfarenheter varifrån det väcks en emotion (Sonnby-

Borgström, 2012).  

Top-down teorin utgår från att affekter som väcks först behandlas kognitivt och därefter 

kan bli en fysiologisk reaktion och därmed en emotion eller nedregleras. Dessa två teorier anses 

numera inte stå i motsatsförhållande, utan överlappande och kompletterande för att beskriva olika 

skeenden och aspekter av inlärning. Bottom-up perspektivet ger oss en förståelse för direkta och 

implicita emotioner som väcks, medan top-down ger oss en förklaring till varför vi kan reglera 

våra känslor (Sonnby-Borgström, 2012). 
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Affektintegrering  

Med affektintegration (eng. affect integration) avses graden av funktionell integrationen 

av affekt, kognition och beteende. Affektintegrering avser en individs förmåga och möjligheter 

att på både implicit och avsiktlig nivå ha kapacitet att använda den affektiva inputen. Det kan 

handla om att tolka den information som den affektiva responsen utgör och reagera på ett 

konstruktivt och adaptivt sätt (Solbakken, Sandvik Hansen, Havik & Monsen, 2011b; Solbakken, 

Sandvik Hansen, Havik och Monsen, 2012). 

För att mäta affektintegration används begreppet affektmedvetenhet. Solbakken et al. 

(2011b) fann i sin studie med 153 deltagare belägg för att bristande affektintegration korrelerade 

med symtom på psykisk ohälsa, där ju högre affektintegrationen är desto färre symtom på psykisk 

ohälsa självskattas. Detsamma gällde interpersonella problem och grad av personlighetsstörning. 

Solbakken et al. (2012) kunde i en annan studie påvisa att affektintegration höjdes genom en 

affektfokuserad psykodynamisk terapi. Denna förändring var större hos patienter som i början fått 

låga poäng på den Globala delen av ACI (Affect Consciousness Interview). 

 

Affektmedvetenhet 

Begreppet affektmedvetenhet (eng. affect consciousness) används för att beskriva en 

individs kapacitet för att medvetet uppfatta, tolerera, reflektera över och uttrycka affektivt 

laddade upplevelser och affektiv aktivering (Solbakken et al., 2011b). Till skillnad mot 

affektintegrering avses främst medvetna, kognitiva aspekter av hur individen responderar på 

affektiv aktivering (Solbakken et al., 2011b).  

Monsen et al. (1996) utvecklade begreppet affektmedvetenhet, och ansåg att det 

biologiska fokuset på affekter som medfödda var problematiskt. Ett biologiska fokus medför 

enligt Monsen et al. (1996) en risk för att självmedvetenhetens betydelse för möjligheten att 

uppleva affekter riskerar att försummas. Affektmedvetenhet utvecklas hos barn i samspelet med 

omvärlden och förälderns förmåga att kunna uppmärksamma och besvara affekten är viktig för 

att förmågan ska utvecklas (Mohaupt, Holgersen, Binder, & Høstmark Nielsen, 2006) 

Monsen betraktar affekterna som kognitiva och biologiska processer utifrån Tomkins 

affektteori och Kohuts självpsykologi, men har ett större fokus på affekter, deras organisation i 

skript och scener som en kognitiv process, till skillnad från Tomkins fokus på biologisk respons 

och aktivering (Mohaupt et al., 2006; Tomkins, 1961, 1963, 1991, 1992). 
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Psykoterapi med fokus på affektmedvetenhet utifrån Tomkins affektteori utarbetades och 

utvärderades i flera studier i Norge (Monsen & Monsen, 1999). En av studierna var en 

långtidsuppföljning med 25 deltagare, en genomsnittlig uppföljningperiod på 5,2 år efter terapins 

avslut och en genomsnittlig behandlingslängd på 25,4 månader. 75 % av de deltagare som 

tidigare hade bedömts uppfylla en axel I-diagnos enligt DSM-III ansågs vid behandlingens avslut 

inte längre uppfylla kriterierna och motsvarande resultat för axel II var 72 % (Monsen, Odland, 

Faugli, Daae, & Eilertsen, 1995a; Monsen, Odland, Faugli, Daae, & Eilertsen, 1995b). 

 

Mentalisering 

Fonagy (2003) utvecklade sin teori om mentalisering för att undersöka människans 

förmåga att uppfatta och tolka känslor och sinnestillstånd hos sig själv och andra. Fonagy (2003) 

utgick bland annat från Bowlbys anknytningsteori och fäste stor vikt vid betydelsen av trygg 

anknytning för utvecklandet av den typ av högre tolkningsmekanism som ansågs nödvändig för 

utvecklade interpersonella färdigheter. Genom interaktion med omsorgspersoner i omgivningen 

och deras spegling av barnets affekter skapas barnets internaliserade känsla av själv och det är 

denna interaktion, snarare än affekterna specifikt som var Fonagys fokus (Mohaupt et al., 2006).  

Det finns en tydlig överlappning mellan Monsens affektmedvetenhet och hur Fonagy 

beskrev förmågan att mentalisera. Båda begreppen var konceptualiseringar av en individs 

förmåga att uppfatta, reflektera över och adekvat uttrycka affekter (Mohaupt et al., 2006). 

Samtidigt närmade de sig området utifrån olika utgångspunkter: Monsens arbete främst fokuserat 

på affekter och de kognitiva aspekterna av dessa, Fonagy med en annan tonvikt vid omedvetna 

kvaliteter av affektiv inlärning i anknytningsrelationen (Mohaupt et al., 2006). Choi-Kain och 

Gundersson (2008) menar även att affektmedvetenhet, till skillnad från mentaliseringsteori, 

fokuserar mer på explicita, medvetna aspekter av att uppfatta och uttrycka affektiva tillstånd.  

 

Affektreglering 

Affektreglering innefattar vår förmåga att modulera och kontrollera affektiva tillstånd. 

Begreppet affektreglering är centralt för förståelsen av till exempelvis anknytningsteori och 

mentaliseringsteori, eftersom det är omsorgspersonens förmåga att spegla barnets affekter som lär 

barnet att reglera de egna affekterna (Fonagy, 2003). Utifrån detta var affektreglering enligt 

Fonagy (2003), märkligt outforskat i den tidiga anknytningsteorin.  

Fonagy beskrev affektreglering som en komplicerad process, som behöver förstås på flera 

olika nivåer samtidigt. Den mest basala nivån sker huvudsakligen utanför vårt medvetna, till 
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exempel är det inte alltid som människan fattar medvetna beslut när vi reglerar vårt tillstånd för 

att det är nödvändigt för vår överlevnad (Fonagy, 2003).  

Affektreglering på nästa nivå är mer medveten och samtidigt starkare sammanbunden 

med den specifika mening som affekter har för olika individer. Här överlappar i till viss del 

Fonagys beskrivning av affektreglering med Tomkins tankar kring emotioner och skript som 

uttryck för personliga tolkningar av den information som affekterna ger (Fonagy, 2003; 

Nathanson, 1996). 

 

Affektskola 

Affektskola är en manualbaserad, psykoedukativ gruppbehandling som utgår från 

Tomkins (1962, 1963, 1991, 1992) affektteori (TAT). Den följer även Nathansons (1992) 

definitioner av begreppen affekt, emotion, känsla och sinnesstämning. Affektskola som 

behandlingsmodell utvecklades vid Umeå universitet, målsättningen med behandlingen var att 

deltagarnas affektmedvetenhet och förmåga att uttrycka affekter skulle öka (Bergdahl et al., 

2000; Persson & Armelius, 2003). Ökad affektmedvetenhet innebär ökad affektintegrering 

(Persson & Armelius, 2003; Solbakken, et al., 2011a), vilket är Affektskolans mål, det vill säga 

att återställa affekternas signalfunktion. 

Affektskolan består av psykoedukation om var och en av Tomkins grundaffekter samt ett 

avsnitt om smärta, stress och försvar och en diskussionsdel där deltagarna får reflektera och dela 

med sig av sina egna upplevelser av affekterna. I detta moment betonas det att det är 

eftersträvansvärt att deltagarna väljer små och vardagliga exempel, samt att sådana exempel anses 

optimera möjligheterna att den aktuella affekten väcks till liv. Affektskolan varar i åtta veckor 

och lika många tillfällen. Den är uppbyggd efter Tomkins tankar kring skript som skapas av 

återupprepande händelser som kopplas till en viss affekt (Persson & Armelius, 2003). 

I Affektskolan är det viktigt är att se till att alla kommer till tals och känner sig delaktiga. 

Efter Affektskolan är tanken att den ska följas av skriptanalys, en samtalsserie på tio (10) samtal 

där det sker en fördjupning av sådant som patienten har med sig från affektskolan. Skriptanalysen 

är byggd på Tomkins teori kring skript och själv- och objektbilder och är oftast en fördjupning i 

en affekt som varit särskilt svår för patienten att känna. Varken Affektskola eller skriptanalys gör 

anspråk på att kunna bota svåra åkommor och poängterar att i klinisk användning ska beredskap 

att remittera vidare finnas (Persson & Armelius, 2003). Patienten bör även ha gjort skattningar 

enligt SASB (Strukturell Analys av Socialt Beteende), som är ett självskattningsformulär kring 

det egna självet, och TCI (Temperament and Character Inventory). 
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Affektskola har främst studerats kring besvär relaterade till ångest, depression, 

smärtproblematik, psykosomatik och stress, med goda resultat gällande färre symtom och bättre 

känsla av hanterbarhet (Bergdahl et al., 2000; Bergdahl et al., 2005; Melin et al., 2010).  

Det har även visats i flera masteruppsatser att Affektskolan har funnits verksam på flera 

olika områden. Personer med missbruk har efter avslutad Affektskola skattat en högre positiv 

självbild än innan (Hellgren, Lindmark & Stenberg, 2007). Personer som genomgått Affektskola 

visade sig även skatta högre på affektmedvetenhet efter avslut än de gjorde tidigare (Hellgren et 

al., 2007; Larsson, 2007; Ohlsson, 2010). 

 

Psykoedukation 

Upplägget av Affektskolan bygger på en eftersträvad synergieffekt mellan 

psykoedukation och reflektion i grupp. Psykoedukation som begrepp bland annat anses 

härstamma från Guerney, Guerney och Stollaks, och arbete, som innebar ett fokus på klientens 

egen problembeskrivning, färdighetsinlärning och att terapeut och klient istället betraktades som 

lärare och elev (Autier, 1977).  

Psykoedukation bedrivs idag i många olika former, ofta anpassad utifrån specifika 

psykiatriska diagnoser enligt DSM 5, och ibland med inslag av att både anhöriga och patienten 

själv tar del av informationen (Colom, 2015; Economou, 2015). En meta-analys från Cochrane-

institutet visade att olika typer av psykoedukation vid schizofreni signifikant minskade återfall 

och återinläggning i psykiatrisk vård (Xia, Merinder & Belgamwar, 2011). Bendelin, Hesser, 

Dahl, Carlbring, Nelson, och Andersson (2011) fann i en kvalitativ intervjustudie av deltagare i 

internetbehandling för depression att det förmodligen inte räcker med enbart kunskapsinhämtning 

för att psykoedukation ska vara verksamt. Det visade sig i deras arbete att de deltagare som läste 

och därefter använde sig av kunskapen förbättrades mycket av behandlingen, till skillnad från de 

deltagare som mer ensidigt hade tagit till sig materialet skriftligt, då förbättringarna hos dessa var 

låga eller måttliga (Bendelin et al 2011).  

 

Ledarskap och Gruppterapi 

Gruppledarnas roll i Affektskola är enligt Affektmanualen genom att ge stöd och därmed 

fokusera på optimerande av gruppklimatet (Persson & Armelius, 2003). Det poängteras att det är 

eftersträvansvärt att alla deltagare upplever att de har möjlighet att komma till tals, samtidigt som 

det bör undvikas att någon känner sig pressad att berätta (Persson & Armelius, 2003). Samtidigt 

ska gruppledarna i både Affektskolan och den individuella skriptanalysen tillåta och uppmuntra 
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affekter, som tidigare upplevts som förbjudna, att träda fram och därmed avdramatisera dem 

(Persson & Armelius, 2003).  

Det saknas forskningsunderlag specifikt för ledarskapskomponeten i Affektskola, däremot 

kan ledarskapet undersökas utifrån hur forskningsläget ser ut när det gäller de två moment som 

kombineras i Affektskola; psykoedukation och gruppreflektion. Även om Affektskolans 

samtalsdel inte beskrivs som en gruppterapi i litteraturen, finns det några gemensamma drag 

mellan gruppterapi och Affektskolan, varför det kan vara av intresse att undersöka den teoretiska 

synen på ledarskap i gruppterapi. Bland likheterna mellan gruppterapi och affektskola, kan det 

nämnas att arbetet sker med en målsättning om implicit och explicitinlärning och utforskande 

genom nya känslomässiga upplevelser, samt att man arbetar med en utbildad, professionell ledare 

och att arbetet sker i mindre grupper (Persson & Armelius, 2003; Sandahl et al., 2014). 

Det finns som fyra aspekter eller funktioner av ledarskap som behövs i de flesta 

behandlingsgrupper: Omsorg, Klargörande av mening, Emotionell stimulans (ledaren uppmuntrar 

frigörande av känslor och risktagande) samt Exekutiv funktion (gränssättande samt moderering av 

tempo och fokus) (Sandahl et al., 2014; Yalom & Leczsz, 2005). De grundläggande uppgifterna 

för en ledare i terapeutiskt arbete är enligt Sandahl (2014) att föra grupprocessen framåt, vårda 

gruppens klimat samt sätta ord på och begripliggöra sådant material som gruppens medlemmar 

själva inte kan uttrycka.  

Sandahl et al. (2014) menar också att en huvuduppgift hos ledare i gruppterapi är att 

hjälpa gruppdeltagarna att tala med varandra, och bygga gemenskap, bland annat genom att länka 

deltagarnas berättelser till varandra. Det är även gruppledarens ansvar att se till att de gränser och 

ramar som sätts för behandlingen efterlevs (Sandahl et al., 2014). En viktig gräns är gruppens 

avslutning, och Sandahl et al. (2014) beskriver här att separationsarbetet kan innebära att det 

uppstår av sorg och övergivenhet, men även tacksamhet och längtan efter att pröva sina vingar. 

För att förstå vilka de verksamma komponenterna är i gruppterapi, är det enligt Philips 

och Holmqvist (2008) viktigt att hålla isär detta från bakomliggande teorier om vad som är 

psykoterapeutiskt verksamt och istället fokusera på vilken typ av patienter som passar för vilken 

gruppterapi, och under vilka former den aktuella grupperapin arbetar. Traditionellt har kognitiv 

gruppterapi, liksom viss typ av gruppbaserad psykoedukation, haft just ett sådant fokus på att 

anpassa behandlingen utefter deltagarnas kliniska diagnos enligt diagnosmanualen DSM, samt ett 

tydligt fokus på inlärning (Bieling, McCabe & Antony, 2006). Bieling et al. (2006) menar att 

detta har medfört att gruppens och gruppprocessens betydelse har blivit förbisedd i kognitiv 

gruppterapi. 
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Grupprocess enligt FIRO-modellen 

Alla grupper startar en process tillsammans från första gången de ses. De finns flera olika 

teorier och modeller kring grupprocessen, men en av de mest vedertagna är FIRO-modellen 

(Fundamental Interpersonal Relationship Orientation) som utvecklades av Will Schutz under 

1950-talet och Koreakriget (Schutz, 1997; Svedberg, 2012). Enligt FIRO-modellen går alla 

grupper igenom tre faser: Fas 1 Tillhöra, Fas 2 Kontroll och Fas 3 Öppenhet (Schutz, 1997). Till 

dessa tre faser finns även två underfaser Gemyt som infaller mellan fas 1 och fas 2, Idyll som 

infaller mellan fas 2 och fas 3.  

I fas 1 försöker gruppens medlemmar att framställa sig i god dager för de andra i gruppen. 

För medlemmarna är det centrala frågorna “Vill jag vara en del av denna grupp?” och “Får jag 

vara med?”. Ur ledarskapssynpunkt är det i denna fas viktigt med struktur och tydlighet för att 

gruppen och dess medlemmar ska känna sig trygg (Schutz, 1997).  

I fas 2 börjar olika roller ta form i gruppen och även vissa konflikter kring vilken roll en 

gruppmedlem vill och får ta. Det är även denna fas där hur arbetet ska gå till bestäms och även 

hierarkin i gruppen. I denna fas är det lätt för splittring av gruppen och det är viktigt att ledaren är 

lyhörd för vad gruppen vill ha för ledarskap och hur de vill arbeta (Schutz, 1997).  

I fas 3 har roller intagits och gruppen är överens om hur de ska arbeta tillsammans. Det 

finns en tydlig samhörighet, ett vi där olika åsikter kan uttryckas och tolereras. Energin kan nu 

användas helt åt uppgiften. Ledaren bör i denna fas finnas i bakgrunden och bara göra sig själv 

hörd när detta behövs (Schutz, 1997).  

 

Syfte 

Ansatsen för denna studie är att ge en djupare beskrivning av hur deltagarna upplever 

Affektskola. Tidigare forskning kring affektmedvetenhet och affektintegration har främst haft en 

kvantitativ grund, samt ett par kvalitativa studier på masternivå. Ambitionen med denna studie är 

att överbrygga forskningsgapet och bidra till Affektskolans vetenskapliga grund. Vid varje 

reguljär Affektskola samlas även kvantitativ data in för att bland annat öka kunskapsläget för 

metoden. Syftet med denna studie är att bredda denna framväxande kunskapen genom att 

kvalitativt undersöka metoden och hur deltagarna upplever den. Vårt syfte är att fånga deltagares 

breda upplevelser av Affektskolan, som inbegriper dess olika facetter, såsom gruppsituationen, 

förändring i eget relaterande till sig själv och andra, och brett om hur man upplevde 

Affektskolans olika moment. 
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Frågeställning 

Hur upplever deltagare i Affektsskola denna form av behandling?  

 

Metod 

Epistemologiskt förhållningssätt  

Uppsatsens metod är kvalitativ och vilar på en fenomenologisk grund som valdes för att 

uppfylla studiens syfte. Fenomenologin som metodologi har sitt fokus på människans erfarande 

och upplevande av tillvaron (Lawthom & Tindall, 2011).  

Fenomenologin som filosofisk rörelse har sin utgångspunkt i Husserls arbete, där en 

bärande tanke är att grunden för allt vetande och all kunskap utgörs av det mänskliga 

medvetandet (Moran, 2000). Med utgångspunkt i Husserls tänkande formulerade sedan Heideger 

grunden till den hermeneutiska fenomenologin, där fokus förflyttas från människans medvetande, 

till tolkning av den faktiska världen (Moran, 2000; Schmidt, 2006). 

Enligt Lawthom och Tindall (2011) ses fenomenologi som både ett paradigm och en 

undersökande ansats. Detta medför att en redogörelse av fenomenologi som metod kan innebära 

både en redogörelse för hela det fenomenologiska paradigmet som sådant eller en redogörelse för 

fenomenologi som undersökande ansats. Att ha en fenomenologisk utgångspunkt för en 

vetenskaplig undersökning innebär samtidigt att undersökningen utgår från en fenomenologisk 

kunskapssyn, och därmed det fenomenologiska paradigmet. 

Enligt Willig (2013) innebär fenomenologisk metod att målet med den aktuella 

forskningen är att studera en eller flera personers beskrivning av en företeelse. Individens 

upplevelse av en företeelse anses här djupt sammanvävd med och tolkad utifrån den tidigare 

levda erfarenheten (Lawthom & Tindall, 2011). En fenomenologisk ansats innebär därmed ett 

uttalat fokus på människors meningsskapande kring fenomen, snarare än en strävan att beskriva 

fenomenet som sådant (Lawthom & Tindall, 2011). 

Det som har undersökts i denna uppsats är hur Affektskolan har tolkats, uppfattats och 

medvetandegjorts av personer om har deltagit i den. Eftersom det är detta som undersökts, till 

skillnad från hur Affektskolan ur ett positivistiskt perspektiv rent de facto gick till, kan 

utgångspunkten sägas vara fenomenologisk, då arbetet har eftersträvat att beskriva detta 

meningsskapande. 
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Fenomenologi var uppsatsens epistemologiska förhållningssätt och grunden i utformandet 

av uppsatsen. Av praktiska skäl som inte ansågs påverka den fenomenologiska ansatsen i en för 

komprimerande grad, valdes en annan analys metod och intervjuguiden hade flertalet alternativa 

frågor. 

 

Datainsamling 

Data samlades in med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna utfördes i två 

omgångar, för att deltagarna hade deltagit i Affektskolan vid olika tidpunkter. En intervju 

utfördes i mars 2016 och de övriga tre under april samma år. Den första intervjun utfördes fyra 

månader efter att Affektskolan hade avslutats och de senare strax efter avslutandet av 

Affektskolan. I övrigt hade uppsatsens författare ingen del i uppläggningen eller genomförandet 

av de aktuella affektskolorna och inte heller någon kännedom om de medverkande personerna, 

utöver det som framkom i intervjuerna. 

 

Deltagare  

Studien baserades på fyra (4) intervjuer med deltagare av Affektskola som pågick inom 

vuxenpsykiatrin i Region Kronoberg. Studiens deltagare valdes utifrån ett bekvämlighetsurval, 

konsekutivt urval och vars Affektskola hade genomförts både tidsmässigt och geografiskt nära. 

Av de nio (9) deltagare som anmälde sitt intresse för att genomföra intervjun var det fyra (4) som 

fullföljde. 

Inklusionskriterier var att deltagarna ska ha deltagit i en Affektskola vars avslut skett 

under det senaste halvåret. Exklusionskriterier var konstaterad förekomst av ett pågående 

missbruk eller aktiv psykos vid intervjutillfället.  

 

Instrument 

En semistrukturerad intervjuguide (bilaga I) skapades med hänsyn till Affektskolan som 

metod för att bättre få fram deltagarnas upplevelse. Frågorna kretsade kring upplevelsen av 

Affektskolan, i ett undersökande av deltagarnas förkunskap, upplevda förändring under 

Affektskolan, samt hur de såg tillbaka på tiden i skolan och de upplevda kunskaperna de fått med 

sig därifrån. För att säkerställa att intervjuguiden gav intervjuaren tillräckligt med stöd för att få 

fram essensen av deltagarnas upplevelse av Affektskolan genomfördes en pilotstudie under 

december 2015. Deltagarna i pilotstudien var psykologstudenter vid Linnéuniversitetet som i ett 

kurmoment hade varit deltagare i en Affektskola. Noteringar gjordes vid frågor som skapade flyt 
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i samtalet, djupare förståelse och ledde fram till essensen, detsamma gjordes med deras 

motsatser. Det gjordes även en notering kring tidsåtgång. Efter detta omreviderades 

intervjuguiden för att ytterligare komma åt frågeställningen. 

 

Procedur 

Initialt skapades ett deltagarmaterial (bilaga II), som kunde ges till eventuella deltagare av 

Affektskolan och även intervjun, och ett rekryteringsmaterial (bilaga III), som gavs till de i 

personalen inom primärvården som skulle kunna komma att remittera patienter till Affektskolan. 

Deltagarmaterialet fick en affektskolegrupp ta del av innan Affektskolan drogs igång, två andra 

grupper fick materialet efter Affektskolans avslut. I detta material fanns en beskrivning av 

examensarbetet och en förfrågan om deltagande. Författarna besökte även två av dessa 

affektskolor för att informera om studien. 

Vid den tredje Affektskolan var det patienternas behandlare som ställde frågan kring 

deltagande. Författarna tog sedan kontakt med de som var intresserade och bestämde tid för 

intervju. Innan varje enskild intervju informerades deltagaren ännu en gång om syfte och ämne 

för intervjun samt frivillighet och att intervjuerna spelades in. Varje deltagare undertecknade 

sedan samtyckesblanketten (bilaga IV), varefter intervjun inleddes.  

 

Intervjusituationen 

Till intervjuerna i detta arbete har författarna både i deltagarmaterialet och som en del av den 

muntliga informationen berättat att ett par fördelar med att delta var att det kan ge ytterligare en 

möjlighet till att få reflektera kring sina upplevelser av Affektskolan och bidra till att 

Affektskolan blir mer beforskad. En möjlig nackdel med att delta i denna intervju var att den 

kunde komma att väcka känslor förknippade med Affektskolan som inte kunde behandlas under 

intervjun, vilket riskerade att väcka obehag hos personer som upplever svårigheter med att 

hantera känslor. 

Informationen till deltagarna gavs i vissa fall muntligen av berörd vårdpersonal, dessa 

hade fått material ifrån författarna dels till vad de skulle säga (bilaga III) och dels att själv ge ut 

till patienterna (bilaga II). När intervjun skulle ske fick deltagaren chansen att ännu en gång titta 

på deltagarinformationen (bilaga II), som författaren också hade med sig till intervju samt en 

samtyckesblankett (bilaga IV) om denna inte redan var undertecknad. Tanken var att intervjun 

skulle vara en trevlig och lärorik upplevelse för båda parter och den som blev intervjuad skulle 

känna sig tillfreds. Detta möjliggjordes genom att den som intervjuade tog det sociala ansvaret 
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för situationen och skapade en trevlig situation. Innan intervjun började var det viktigt att se att 

det fanns möjlighet att dricka vatten och att småprata lite innan intervjun startar. 

 

Tematisk analys 

För att analysera materialet valdes tematisk analys, som är en väletablerad metod för att 

identifiera, analysera och rapportera mönster och teman i data. Analysmetoden valdes utifrån att 

författarna hade kunskap och använt metoden innan, samt att den ansågs på ett fullgott sätt få 

fram det mest essentiella ur texten.   

I litteraturen kategoriseras tematisk analys ibland som ett verktyg, men Braun och Clarke 

(2006) menar att den istället bör betraktas som en separat metod i sin egen rätt. Den tematiska 

analysen är mycket vanligt förekommande inom olika typer av kvalitativ forskning och anses 

epistemologiskt och teoretiskt obunden (Braun & Clarke, 2006). 

Eftersom utgångspunkten var att undersöka deltagarnas upplevelse av en Affektskola, 

som utgår från affektteori, kan den tematiska analysen delvis anses ha varit teoristyrd. Med den 

semistrukturerade intervjuform som valts kan det dock sägas att det finns utrymme för både 

induktion och deduktion i analysen.  

I analysen av datamaterialet skapades teman induktivt, utifrån de mönster som 

identifierades i de kodade transkriberingarna. Samtidigt var syftet att undersöka upplevelsen av 

fenomenet Affektskola, och inget teoretiskt ställningstagande eller någon avgränsning gjordes i 

relation till vad upplevelse skulle kunna innebära. 

 

Analys 

Efter genomförd intervju transkriberades materialet. Därefter kodades varje intervju 

induktivt och enskilt av båda författarna som sedan jämförde och jämkade koderna. Därefter 

skedde en organisering av koder och berättande stycken. Vidare följde en första organisering av 

teman och underteman. Dessa reviderades och finjusterades för att få fram essensen ur texten. 

Därefter valdes lämpliga citat för att representera de olika teman som funnits i texten. 

 

Etiska överväganden 

En grundprincip för att kunna bedriva forskning med god etisk grund är informerat 

samtycke, vilket innebär att författarna berättar om det allmänna syftet för deltagarna, studiens 

upplägg, vem som har tillgång till materialet, sekretess och deltagandets för- och nackdelar 

(Kvale & Brinkmann, 2014; Vetenskapsrådet, 2002). Deltagarna informerades om att deras 
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deltagande var frivilligt och helt frånkopplat deras deltagande i Affektskola. Det lyftes vid 

flertalet tillfällen att deltagandet kunde avbrytas utan att deltagarna behövde ange någon 

anledning.  

Det var viktigt att ta hänsyn till risken att deltagarna upplevde medverkan i studien som 

påfrestande. Deltagarna skulle ha kunnat komma att återuppleva svåra tillfällen i Affektskolan, 

det kom då an på intervjuaren att uppmärksamma detta och lindra den ångest som eventuellt 

väckts, för att sedan gå vidare med intervjun. Intervjun kunde även komma att behöva avbrytas 

om det uppstod en situation som var allt för påfrestande för deltagaren. Det var upp till 

intervjuaren att vid behov råda deltagaren att söka vidare stöd.   

Ett etiskt problem kan vara att ge uttryck för stark empati och för brett inkännande, detta 

kan leda till att deltagaren avslöjar mer än de vill och är bekväm med. Intervjuguiden utformades 

på ett sätt som inte i sig var inkännande och vid intervjun uppmanades deltagarna till reflektion 

kring metoden och inte till deras personliga omständigheter.   

Studiens utformning har granskats av Kronobergs forskningsetiska råd (beslutsnummer 

14/2015), samt Etikkommittén i sydost. Båda etiska prövningar godkändes och de mottagna 

råden har i största möjliga mån implementerats. Vid motstridiga råd har de råd som gavs i 

bedömningen från Forskningsetiska rådet i Kronoberg prioriterats, till exempel råd kring vilken 

verksamhets logotype som skulle visas i brevhuvudet i informationsmaterialet. Det fanns 

synpunkter från de etiska kommittéerna som inte kunde tas hänsyn till då de låg utanför 

författarnas befogenhetsområde, en av dessa frågor var hur data förvarades under själva 

processen, där allt som fanns att tillgå var ett skåp som delades av flera studenter.  

 

Resultat 

Den tematiska analysen av intervjuerna resulterade i tre huvudteman: Trygghet, Gruppaspekten, 

Utforskande. Dessa hade underteman knutna till sig, vilka redovisas i tabellen nedan. 

 

Tabell 1.  

Samtliga huvudteman och dess underteman. 

Huvudtema Undertema 

Trygghet Oklara ramar 

Samtalets villkor 
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Gruppaspekten Acceptans 

Ledarskap 

Igenkänning 

Utforskande Kunskap 

Att tillåta affekter 

Reflektiva processer 

 

Trygghet 

Deltagarna uttryckte att det var viktigt att uppleva trygghet för att kunna prata om de egna 

affekterna, då detta var en erfarenhet de sällan gjort. I och med att de delade med sig av 

personliga erfarenheter verkar det i sin tur också lett till en större tilltro till gruppen. 

Erfarenheterna de verkade göra var att personer faktiskt var kvar fast de berättade om sina 

affekter.  

Det upplevda behovet av trygghet verkade vara ett uttryck för en större längtan efter 

acceptans av sina medmänniskor. Tryggheten i gruppen kan också ses i kontrast med deltagarnas 

vardagsliv som tolkas ha många inslag av osäkerhet.  

Underteman till trygghet var: Oklara ramar och Utrymme. 

 

Oklara ramar 

Tydlighet har varit viktigt för deltagarna och det framkom att det fanns oklarheter kring 

ramarna. Deltagarna beskrev en varierad bild av hur de upplevde att ramarna för Affektskolan 

hade ingåtts. Deltagarna återkom till att de hade upplevt vissa oklarheter kring vårdplanering 

samt huruvida själva Affektskolan skulle efterföljas av andra vårdkontakter med eller utan 

koppling till arbetet i Affektskolan.  

 

... och det liksom skjuts längre upp, för då var ju tanken att jag skulle gå på affektskolan först och sen få den 

(vårdkontakt) och hade jag fått den informationen innan affektskolan så hade jag ju, vet jag ju inte om jag då 

hade valt att gå i affektskolan för jag var väldigt i behov av att få enskilda samtal så på det sättet var det ju 

bra eftersom affektskolan har gett mig nånting men sådana tydliga, den tydligheten hade jag ändå velat ha 

innan. 
 

De flesta av deltagarna gav uttryck för en önskan om att arbeta vidare, i en organiserad 

form. Detta uttrycktes till exempel genom önskningar om uppföljande gruppträffar, men också 

genom en önskan om någon form av individuell kontakt utifrån arbetet i Affektskolan.  

Återkommande i dessa beskrivningar är en upplevelse av att Affektskolan har varit 

givande, men att det fanns oklarhet kring framtida stöd i efterarbetet med att hantera sådant som 
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hade kommit fram i skolan och arbeta vidare med det. Den otydlighet som de gav uttryck för, 

kring uppföljande vårdkontakter och efterarbete kan även tolkas som en upplevelse av otrygghet i 

kontakten med vården, samt tendenser av övergivenhet och längtan efter fortsatt kontakt.  

 
... de här träffarna efteråt som vi alla tyckte att det borde vara någon. Typ något halvår efteråt. Någon 

uppföljning, ja att se om det har påverkat om vi har förändrats på något sätt. Och om affektskolan har hjälpt 

och så. 
/.../  
I alla fall någon uppföljning som vi sa hade varit bättre för oss att få ett såhär sakta men säkert avslut och 

inte bara tvärnit efter bara åtta träffar och sen tack och adjö. Det tyckte vi var sorgligt och sådär. /.../ 
Nej det är ungefär så det känns, att nästa vecka är det finit. Det finns liksom inget. Hade vi vetat att om ett 

halvår skulle vi träffas då hade man något att se fram emot.  
 

Det uttrycktes olika typer av önskningar om att omförhandla ramarna för Affektskolan, 

ofta kopplat till denna upplevda otydlighet om hur ramarna för avslut var beskaffade. I dessa 

önskningar om återföreningstillfällen med gruppen eller uppföljande samtalskontakter återkom 

deltagarna ofta till önskningar om uppföljning av det som hade behandlats i gruppen, där det gavs 

uttryck för en nyfikenhet över om Affektskolan skulle hjälpa på sikt. Detta uttrycktes även som 

en önskan om att få Affektskolans effekter utvärderade, samt som en längtan efter att återgå till 

att pröva och fördjupa det som en utforskat och lärt sig i gruppen.  

 

Samtalets villkor 

Det visade sig att valet av scener att beskriva i diskussionsdelen oftast var utmanande för 

deltagarna. Det fanns en upplevd otydlighet kring vilken typ av scen som efterfrågades, samtidigt 

som de ibland också uppfattade att det fanns en implicit, outtalad norm som var svår att 

identifiera. Samtidigt upplevde de också en motsättning mellan att välja dramatiska scener med 

tydliga och kraftfulla affekter eller mer vardagliga scener där affekterna kunde vara mer subtila. 

Att identifiera mer vardagliga scener eller ett mellanläge i intensitet som affekterna väckte 

beskrevs ibland som något mer utmanande. 

 

Man gjorde säkert mycket reflektion under tiden också, som man inte tänkte på liksom. Men det var nästan 

enklare att hitta extremerna än de här mittengrejerna, och det är väl kanske de som är svårast att härleda.  
 

Deltagarna reflekterade utförligt kring turtagande och utrymmesfrågor i Affektskolans 

diskussionsdel. Samtalsformatet tycktes väcka en önskan om att föra samtalet framåt genom att 

själv bidra, men också reflektioner kring att lämna plats för andra människor. Detta kom till 

uttryck genom reflektioner kring att lämna talarutrymme till andra för den som upplever sig ha 
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lätt för att tala, men också reflektioner kring att de hade upplevt att det fanns ett värde av att höra 

andras reflektioner kring affekter och att detta vidgade den egna förståelsen för andras livsvillkor. 

Vidare menade en deltagare att det gav trygghet att veta att deltagarna inte heller 

avkrävdes att de skulle tala. Upplevelsen tolkas som tillåtande för alla dess deltagare och 

införlivade en sorts agens hos deltagarna.  

 

Jag tyckte att den [gruppen] var väldigt bra och att man kom till tals när man ville komma till tals. Eller så 

att det inte var någon som tog över hela samtalet och just att jag kände mig trygg och kunde säga det jag 

ville så jag tyckte att det var bra. 
 

 

Gruppaspekten 

Ett annat tema var Gruppaspekten och i förlängningen hur deltagarna upplevde de olika 

aspekterna av att mötas i grupp. Huvudtemat delades in i följande underteman: Acceptans, 

Ledarskap och Igenkänning. 

 

Acceptans 

Deltagarna gav uttryck för en upplevelse av att de hade funnit varandra i ett gemensamt 

givande och tagande av erfarenheter och acceptans. Deltagarna uttryckte vikten av att ha gruppen 

för att kunna prova att sätta ord på sina affekter. De fann det även svårt att hitta andra personer i 

sin närhet som var mottagliga för ett utbyte kring affekter, vilket de förklarade med bristande 

kunskap från motpartens sida. Det verkade även finnas en ovilja att dela med sig till andra än 

gruppen då denna var en fast och trygg plats för deltagarna. Det blir tydligt att gruppen formade 

sig en vi-identitet som stärker gruppsammanhållningen, men distanserar andra.  

 

[Gruppen] var extremt viktig och det har ingenting med att vi vill träffas efteråt eller vara nära vänner utan 

det var mer att alla lyssnade och vågade ge av sig själva på något sätt. … Man kanske inte svarade på 

varenda fråga, men man svarade på det man kände att man hade någonting att bidra med.  
 

 

Ledarskap 

Deltagarna uppgav att de upplevde att ledarskapet kännetecknades av att gruppledarna 

kom med egna exempel och med värme och engagemang engagerade gruppen. Det upplevdes 

som att ledarna placerade i sig i jämnhöjd med deltagarna, och samtidigt tycktes eftersträva att 

fokus bibehölls. Här gav deltagarna uttryck för olika upplevelser av hur ledarna arbetade med att 
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se till att fokus upprätthölls i gruppen. Det kunde upplevas som avslappnat och respektfullt att 

gruppen fick avvika något från ämnet, och sedan kunde det finnas en annan upplevelse av att 

sidospåren kom i vägen för gruppens uppdrag. Det tycks dels ha funnits en skillnad i hur 

deltagarna definierade vad som hörde till gruppens uppdrag att reflektera kring, men också olika 

upplevelser och tolkningar av vad ledarnas val att inte ingripa tidigt när gruppen eventuellt avvek 

från ämnet signalerade.  

  

... de pratade lite om ämnet och sen så fick vi prata, lite sådär. Och de ställde vidare frågor om det var 

någonting och sådär och det tyckte jag var bra. Det var inte det att de stod och liksom sådär jamen såhär är 

det, och såhär är det, och såhär är det… utan liksom… Det här har vi liksom sett att såhär är det. Och 

vågade också dela med sig av sina egna/.../Och det kändes också väldigt skönt, att de delade med sig av sina 

upplevelser för då blev det mer som en grupp än en grupp och ledare. Allting blev en grupp istället. Så att 

det, det är jätteskönt.   
 

 

 Igenkänning 

Att kunna se sig själv i andra, om än bara i att alla hade affekter, gav deltagarna en 

upplevelse av att vara en människa som vem som helst och inte definieras utifrån sin eventuella 

psykiska ohälsa. Det var en lättnad för deltagarna att finna att det fanns andra som hade likadana 

känslor som de själva och uppleva hur affekterna kunde vara en naturlig del av att vara människa. 

Mentalisering är grunden för att kunna förstå en annans persons perspektiv, och just 

perspektivtagande var något som utvecklades under Affektskolans gång.  

 

Om det var just vår grupp, men det var många som hade liknande [affekter]... det kändes också bra att man 

inte var ensam… Skönt att bara få en bekräftelse på att man inte är helgalen för att man går där. 
 

Det var viktigt att känna igen sig med de andra på fler plan än att dela samma affekt, då 

utgångspunkten kunde skifta, liksom sättet att uttrycka sig på. Personer som inte fann andra 

gemensamma nämnare med andra i gruppen kunde ändå uppleva att de relaterade till de andra i 

själva affekterna som delades. Att inte ha fler omständigheter gemensamt gav vissa problem med 

möjligheten att identifiera sig med och relatera till andra, men uttrycktes även ge en större bred i 

förståelse av hur affekter kunde te sig för andra. 

 

Jag tyckte det var lite jobbigt att inte kunna känna igen mig med någon. Även om jag kunde se det som en 

fördel i vissa situationer, men överlag tyckte jag nog ändå att det var lite jobbigt.  
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Utforskande 

Detta huvudtema handlar om deltagarnas utforskande av affekter och skript, bland annat i 

kontakten med andra. Huvudtemat delas in i tre underteman: Kunskap, Att tillåta affekter samt 

Självbild. 

 

Kunskap 

I intervjuerna beskrev deltagarna att de tog fasta på de psykoedukativa inslagen i 

Affektskolan. Den biologiska grunden för affekter och deras stora överlevnadsvärde beskrevs 

som avstigmatiserande och normaliserande. Att affekter är universellt förekommande uppgavs 

också vara viktigt, och bidrog till en mer positiv bild av affekter som företeelse, samt de egna 

affekterna. Just kunskapen om affekters funktion och biologiska grund uppgavs vara centralt i det 

som deltagarna tog med sig från Affektskolan.  

Deltagarna uppgav att ökad kunskap ledde till en ökad förståelse för de egna affekterna 

och känslorna. De beskrev bland annat att när en affekt kom till dem kunde de gå tillbaka till 

kunskapen om att affekter har en mening och att denna information gjorde det lättare att 

acceptera affekter och känslor. Kunskapen tycks även ha bidragit till ökad affektmedvetenhet. 

 

Jag kände stor nytta utav att det verkligen berättades om vad de hade för biologisk betydelse från början, 

för då kunde jag ändå få mer förståelse för varför jag kände som jag gjorde. 
 

 

Reflektiva processer 

Deltagarna beskrev i intervjuerna att Affektskolan ledde till en reflektionsprocess, där 

kunskapen om, och normaliseringen av affekterna i sin tur bidrog till en ökad förståelse för sig 

själv och andra. Psykoedukationen och särskilt reflektionerna i grupp upplevdes som 

meningsfulla och en önskade att det hade funnits mer tid att lägga på reflektion vid varje affekt. 

Deltagarna önskade att de hade haft mer tid under passen för reflektion, men också att de hade 

tagit sig möjlighet att reflektera mer mellan träffarna. 

 

... det pratade vi om, att det fanns inte tid för reflektion, man skulle ha haft en träff mellan 

gångerna där man kanske sågs i gruppen eller att gruppledarna hjälpte till att ordna någon typ av träff där vi 

kunde reflektera över det som har sagts /.../ Så vi sa det när vi träffades nästa gång liksom att vad trötta vi 

var när vi kom hem efter förra gången och man fick inte någon tid för reflektion mer än med sig själv då ju.  
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Detta reflektiva arbete upplevdes som intressant, och samtidigt som ansträngande. 

Processerna av att utforska egna skript knutna till affekter genom att studera scener beskrevs som 

givande men också som intensiva, tröttande upplevelser. 

Flera av deltagarna reflekterade kring att de hade haft med sig upplevelserna från 

Affektskolan i sina nära relationer och där prövat att bemöta egna och andras affekter med på nya 

sätt. En uppgav också att den egna självreflektionen hade stimulerats och förändrats under 

Affektskolans gång. En återkommande reflektion var att något hände när de berättade om egna 

affekter och känslor, och att detta något förde med sig en upplevd förändring av hur de 

reflekterade. 

 

Men jag tänker lite såhär nu, vad mina svårigheter var innan jag började Affektskolan och om det liksom 

har under Affektskolans gång… påverkats positivt där att man har kunnat hem över att det är något som 

har förändrats men det är väl i så fall jag själv då som i mitt sätt att reflektera över mig själv och situationer 

på ett annat sätt som har ju det självklart gjort.  
 

 

Att tillåta affekter 

Den tydligaste erfarenheten ifrån Affektskolan var att deltagarna upplevde sig ha kommit 

i kontakt med affekter hos sig själva och varandra. Det var tydligt att det ibland hade varit 

ansträngande eller smärtsamt att utforska vissa av affekterna och tillhörande skript. Detta kunde 

väcka tankar kring hur de egna skripten hade uppkommit, men också synliggöra hur de själva 

hanterade sina affekter idag. Den kroppsliga aktiveringen kunde ibland tolkas tidigare i den 

situation där den uppstod, och därmed kunde affekten medvetandegöras. Detta innebar andra 

möjligheter att agera utifrån de behov som man ansåg sig ha i situationen, vilket i sin tur innebar 

nya upplevelser av att uttrycka behov och få dessa tillgodosedda av sig själv eller andra. 

Affektskolan bidrog till att affekter avdramatiserades, men implicit även att de behov som 

affekternas signalerade avdramatiserade. Upplevelsen av att man tillsammans kom fram till att 

det var mänskligt att känna affekter, tycks följaktligen också ha bidragit till att de egna behov, 

vars existens affekterna ibland signalerade, blev mer tillåtna. 

 

Man blir lite mer självmedveten på något vis, tror jag, och som sagt, man funderar över... varför kom det här 

[affekten] till mig nu? Bara den acceptansen att det kom till mig, fick mig att hantera känslan på ett annat 

sätt än jag vanligtvis brukar kunna göra. 
 

Det gavs samtidigt uttryck för en önskan om att långsiktigt öka kontakten med affekterna 

och att acceptera affekter när de uppstod beskrevs som positivt och önskvärt, samt något som 
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samtliga deltagare önskade fortsätta utveckla över tid. Detta visar på inte bara en ökad 

affektmedvetenhet utan även en egen vilja att vidareutveckla förmågan. 

 

Men bara att vara medveten om det gör ju någonting och jag tänker att jag långsiktigt kanske mer och mer 

kan våga låta de affekterna och känslorna få ta lika mycket plats som de andra också när de väl kommer 

till mig.  
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Diskussion 

Studiens syfte var att undersöka upplevelsen av Affektskola. Sammanfattningsvis beskrev 

deltagarna att utbytet och gemenskapen i gruppen bidrog till att de uppskattade Affektskolan. De 

fick nya kunskaper om de mänskliga affekterna och dessa kunskaper möjliggör en ökad 

benägenhet att reflektera kring och bejaka egna känslor och affekter. Vid frågor om vad de tog 

med sig från affektskolan återkom deltagarna till kunskaper om affekters biologiska funktion och 

att denna kunskap fyllde en normaliserande funktion, liksom vetskapen om affekter har ett värde 

och kan bidra med värdefull information.  

Samtidigt återkommer deltagarna till att det var i mötet med de andra deltagarna, och 

diskussionsdelen som de fick det största utbytet. Att tillsammans med andra med sig av egna 

erfareneter av affekter tycks ha avdramatiserat affekter och bidragit till en större förståelse för 

varför de själva upplever affekter, och lett till ett bejakande av dessa. 

Det fanns viss skillnad i vilka aspekter av Affektskolan som deltagarna satte störst värde 

på, och viss skillnad i vilken effekt eller behållning en uppskattade att medverkan Affektskolan 

skulle ge över tid. Samtidigt uttryckte samtliga deltagare att de hade upplevt Affektskolan som 

meningsfull och hjälpsam. 

 

Trygghet 

Att vara trygg verkar ha varit en basal del i Affektskolan. Det finns en stark indikation på 

att få dela med sig av sina affekter och upplevelser och mötas av hänsyn och acceptans är en av 

de verksamma aspekterna av Affektskola. En central del var utrymmet, att känna att en fick 

komma tilltals om en ville, vilket knyter an till att Affektskolan alltid drog över tiden.  

Sandahl (2014) betonar att det är gruppledarens ansvar att utsatta tidsramar hålls, och 

menar att detta bidrar till att signalera att gruppens gränser är viktiga, vilket bidrar till trygghet. 

Här kan vi se att deltagarna ger uttryck för en annan upplevelse, där den extra tid som gruppen 

ibland tilläts att ta upplevdes som en signal om gruppens betydelse och att den extra tiden 

uppfattats som en generös omsorg, given av gruppledarna. I en diskurs där det även ges uttryck 

för viss frustration och uppgivenhet i relation till den psykiatriska vården, tycks den omsorg som 

den extra tiden innebär utgöra en slags motberättelse, där den omsorgsbrist en beskriver i andra 

vårdkontakter, kan upplevas som lindrad. 

Det var inte bara viktigt att få ta plats, men också att välja att inte ta plats och inte känna 

sig tvingad till det. Att se till att just ett sådant tillåtande gruppklimat uppstår beskriver Persson 
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och Armelius (2003) som en viktig del i uppdraget för Affektskolans ledare, men också 

nödvändigt för att ett tryggt och förtroendefullt klimat ska kunna upprättas.  

Det är inte svårt att se ett samband mellan att Affektskolans bortre tidsramar uppfattas 

som något diffusa och att de blir föremål för önskemål om omförhandling. Ramar som inte 

kommunicerats tydligt väcker inte bara en osäkerhet i individen som upplever dem, utan kan 

dessutom kommunicera till denne att avsändaren/avsändarna själva är osäkra på hur ramarna ser 

ut, och därför bör gå att förhandla om.  

I det ursprungliga upplägget följs Affektskolan av skriptanalys, (Persson & Armelius, 

2003). Affektskolorna som dessa deltagare deltog i följdes däremot inte av någon skriptanalys, 

samtidigt som deltagarna upplevde ett behov av något liknande. Det är möjligt att denna 

efterfrågan på uppföljning och fortsatt väglett utforskande berättar något om förtjänsterna med att 

även i den kliniska verkligheten låta Affektskolan följas av skriptanalysen. Det är inte heller 

otänkbart att denna diskrepans mellan metodens ursprungliga upplägg (Affektskola + 

skriptanalys) och utförandet (Affektskola) kan spela in i den upplevelse av oklara ramar kring 

just avslut och uppföljning som deltagarna skildrar.  

I en tolkning av avslutningens oklara ramar och hur detta skapar en önskan om 

återförening finns även aspekterna att det kan röra sig om en längtan efter att få återgå till 

gruppens hållande sammanhang, eller en önskan om att den gemensamma berättelse om 

Affektskolans betydelse som gruppen skapat tillsammans också får en gemensamt författad 

epilog. Samtidigt kan också dessa önskemål tyda på att arbetet i gruppen har upplevts som 

meningsfullt, och att separationsfasen, som enligt litteraturen kan kännetecknas av sorg (Sandahl 

et al., 2014) ger en möjlighet att ge uttryck för till exempel affekterna ledsnad/förtvivlan och 

utforska skript kopplade till dessa.  

 

Gruppaspekten 

Att få ses i en grupp har inte bara möjliggjort egen reflektion kring de egna känslorna, 

utan öppnat upp för reflektion kring andras känslor, och i en vidare mening, mentalisering.  

Gruppen verkar vara en viktig del att få till, även om det verkar som att metoden kan vara 

verksam fast en inte känner tillhörighet, är respekt och acceptans av de andra personerna av vikt. 

Upplevelsen av gruppen är central för deltagarna.  

Affektskolan i sig verkar löst vara uppbyggt kring viktiga principer i hur en skapar en 

grupp, genom att ledarna i början har en tydlig roll i att skapa strukturen för gruppen och allt 

eftersom blir en del av gruppen, i enlighet med Schutzs (1997) FIRO-modell. Utifrån deltagarnas 
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utsagor kring gruppens fungerande och accepterande, men även rollreflektion är det inte långt 

ifrån att tänka att de kom till fasen kring kontroll, måhända ända till idyll (Schutz, 1997; 

Svedberg). Gruppledarna, möjligtvis i en kombination med personer från gruppen, har lyckats 

skapa ett öppet klimat. Som en del av att bygga upp en grupp skapas ett tydligt vi, vilket leder till 

deltagarnas distinktion av vi i gruppen som kan samtala tillsammans om affekter och de utanför 

som inte kan det.  

I själva texten är det tydligt att de vid det ögonblicket befinner sig i en separationsfas, där 

de sörjer sin grupp och ännu inte vet om de kommer kunna återfå det de fick i gruppen i ett annat 

sammanhang. De känslor av sorg och övergivenhet som Sandahl et al. (2014) beskriver att 

separationsarbetet i gruppterapi kan väcka, kan här kopplas till önskningarna om att skjuta upp 

avskedet. 

 

Utforskande 

Det deltagarna berättade i undertemat Kunskap kan tolkas som att en biologisk 

förklaringsmodell bidrar till att normalisera affekter och känslor. Det skulle kunna tolkas som att 

informationen om att affekter har ett överlevnadsvärde tycks göra det lättare att acceptera att 

affekter är en del av det mänskliga livet. Det framkom att det kan upplevas vara stigmatiserande 

att ha behövt söka psykologisk vård, men att det biologiska perspektivet tydliggör att affekter och 

känslor är naturligt förkommande i det mänskliga livet, inte bara när de upplevs som 

övermäktiga. 

Denna avstigmatisering genom kunskapsöverföring tycks möjliggöra och bidra till ett 

återställande av affekternas signalfunktion, vilket Persson och Armelius (2003) beskriver som en 

viktig målsättning för Affektskolan. Samtidigt kan vi se en diskrepans - deltagarna återkommer 

ofta till kunskapsöverföringens centrala roll när samtalet rör just affekter, men när reflektionen 

rör Affektskolan som helhet betonar man gruppreflektionens stora betydelse. 

Psykoedukativa delens explicita inlärning kopplas här till affekter som företeelse, medan 

den mer implicita inlärning, som utforskandet av egna och andras scener och skript tydligare 

förknippas med den personliga, känslomässiga upplevelsen av Affektskolans. De finns mycket 

som talar för att explicit inlärning i sig inte är tillräckligt för att leda till större förbättring i klinisk 

mening, men när explicit inlärning kombineras med implicit, praktisk omsättning av samma 

material har det resultat i större förbättring av kliniska symtom (Bendelin et al., 2011). Det tycks 

här som att kunskapsöverföringens normaliserande funktion i sin tur möjliggör ett utbyte kring 
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upplevelsen av affekter och att dessa två tillsammans bidrar till att affekterna avdramatiseras och 

medvetandegörs.  

I undertemat Att tillåta affekter beskriver deltagarna att de upplever att de tydligare kan 

identifiera och medvetandegöra sina affekter. Vissa deltagare upplever att det är lättare att 

uppleva känslor, eller att känslorna tycks tydligare, och att detta hänger ihop med att deras syn på 

känslor har blivit mer accepterande. Detta stämmer väl överens med Monsens (1996) syn på 

affektmedvetenhet, där fokus ligger på just medvetna reflektiva processer. Även i undertemat 

Reflektiva processer tydliggörs denna självreflektion och hur deltagarna uppger att den har 

förändrats av deras medverkan i Affektskolan.  

Förmågan att tolerera och uttrycka affektivt laddat material och situationer är ett sätt att 

definiera affektmedvetenhet (Monsen, 1996), och i materialet kan vi se hur deltagarna beskriver 

en upplevelse av att liknande processer hos dem själva i någon mån har påverkats under 

Affektskolans gång.  

 

Metoddiskussion 

Det som kan besvaras i denna undersökning är hur deltagarna återger sin upplevelse av 

Affektskolan. Langemar (2008) påpekar att det finns en viktig metodologisk distinktion mellan 

att undersöka en företeelse och att undersöka hur företeelsen uppfattas och sedan återges av 

någon som upplever den. Det är naturligtvis skillnad mellan hur Affektskolan upplevs i stunden 

och hur en människa i ett samtal vid ett senare tillfälle förmedlar denna upplevelse.  

Att undersöka just individens meningsskapande av fenomenet är i själva verket styrkan 

med den fenomenologiska ansatsen, eftersom det möjliggör en djup och mångfacetterad 

redogörelse av hur detta fenomen gestaltats för de som har upplevt det. (Lawthom & Tindall, 

2011). Att på detta sätt undersöka hur interventioner upplevs kan möjligtvis ha ett ännu större 

värde när det uppleva fenomen som studeras är Affektskolan, som i sig själv behandlar just 

meningsskapande - av de mänskliga affekterna. I intervjusituationen kan det sägas att deltagarna 

bjuds in till meningsskapande av det meningsskapande kring sina affekter som de tidigare ägnat 

sig åt i Affektskolan. 

I detta arbete undersöks hur deltagarna i Affektskola återger och reflekterar över sina 

upplevelser av metoden. Resultatet innehåller berättelser om hur deltagarna uppskattar värdet av 

att reflektera och upplevelser av en ökad förståelse och mottaglighet för de egna affekterna. Det 

är dock relativt explicit i Affektskolans pedagogiska ansats att det är dessa processer och denna 
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utveckling som eftersträvas. Detta bidrar till en ökad risk för bias genom önskvärdhet, där andra 

faktorer kan öka benägenheten hos människor att rapportera en viss typ av utveckling. 

En tidsmässig begränsning av tillgång till texterna gjorde att analysen intensifierad och 

flera genomgångar av texten omöjliggjordes. Detta medför att andra teman kunde ha växt fram 

med ytterligare begrundan av texterna, samtidigt som alla steg i en kvalitativ intervjuanalys har 

genomförts. En annan möjlig begränsning i materialet är att endast fyra deltagare valde att delta i 

studien, vilket kan ha påverkat bredden och djupet i den bild som träder fram i texten. 

 

Avslutande diskussion 

Avslutningsvis kan vi se att det finns likheter mellan deltagarnas reflektioner kring hur de 

har förändrats i sitt sätt att förhålla sig till de egna affekterna och känslorna, och 

affektmedvetenhet.  

Deltagarna har återkommande uttryckt att de har tagit med sig vissa specifika kunskaper 

om affekter, scener och skript från affektskolans psykoedukativa inslag. Samtidigt återkommer de 

till att upplevelserna av att möta andra deltagare, och tillsammans med dem utforska affekter och 

scener, för att upptäcka att andra tål det de har med sig, vilket har varit det som verkligen har 

varit intressant och givande. 

Tillsammans tycks dessa två aspekter av deltagarna ha samverkat, där kunskapens 

normaliserande funktion har möjliggjort en öppenhet i gruppen, och gruppreflektionerna i sin tur 

har lett till en mer implicit inlärning och utveckling. Det tycks här som att kunskapsöverföringens 

normaliserande funktion i sin tur bidrar till ett utbyte kring upplevelsen av affekter, och att dessa 

två tillsammans uppnår en synergieffekt, men att de är upplevelsen av att komma i kontakt med 

affekterna tillsammans med andra som är den verkligt bärande erfarenheten.  

Det skulle även vara intressant att undersöka om uppföljande behandling genom 

skriptanalys skulle ge andra resultat, eftersom sådan ursprungligen ingick i metoden som den 

utvecklades av Bergdahl et al. (2000). Resultaten tyder ändå på att vetskapen om fortsatt kontakt 

hade kunnat påverka upplevelsen av gruppen och metoden. Det vore även intressant att överlag 

undersöka om Affektskolor utförs i enlighet med metodens ursprungliga upplägg och hur det 

påverkar utfall. 
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Bilaga I 

Upplevelsen av Affektskola - Intervjuguide 

-presenterar sig för varandra- 

 

Tack så mycket för att du har gått med på att komma hit idag och delta i intervjun. Den 

kommer att vara i ungefär en timme..  

Idag kommer jag att ställa några frågor om hur du upplevde att delta i affektskolan. Jag 

antar att du fått ta del av den skriftliga informationen kring vad ett deltagande i intervjun innebär? 

Jag tänkte ändå kort gå igenom några av de viktiga delarna. 

Du kan när som helst välja att avsluta intervjun och behöver inte svara på något som du 

inte vill. Jag kommer att spela in intervjun med den här [påvisar inspelningsapparaturen] och 

senare kommer jag att transkribera - vilket betyder att jag kommer skriva ner allt som sägs på 

inspelningen. Både inspelningen och det nedskrivna materialet kommer att förvaras i ett låst skåp 

för att säkerställa att sekretessen hålls. Ditt namn kommer inte finnas med på något av materialet. 

Jag och min medförfattare kommer spara samtyckesblanketten med din kontaktinformation tills 

vi fått uppsatsen godkänd. Detta ifall vi skulle behöva någon kompletterande information eller på 

annat sätt få kontakt med dig i studienssyfte.  Intervjun kommar att spraras i sin helhet för att man 

ska kunna granska vår forskning, men som sagt, där kommer inget finnas som kan knyta dig till 

det du sagt här .  

- Har du några frågor kring detta mer praktiska, innan vi påbörjar intervjun? 

 

-påbörjar inspelningen- 

 

Har du deltagit i affektskolans alla tillfällen 

- Om nej; vilket/vilka tillfällen är det som du har missat? 

 

Vad visste du om affektskola sedan innan? Vad visste du om att prata med andra i grupp 

sedan innan?       

 ur trodde du att det skulle bli vara att gå i affektskola? 

Hade du några tidigare erfarenheter av att prata med andra i en grupp på det här sättet?   
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(eller vara med i någon liknande “skola”) 

- Varifrån fick du din bild av hur det skulle vara att prata med andra i en grupp? (vänner, tv, 

internet, böcker)      

 ur påverkade dina erfarenheter din bild av affektskolan? 

 

 ur kändes det att gå till Affektskolan första gången?  

- Utan att berätta vad du och andra sa, kan du berätta vad ni gjorde första tillfället? 

-  ur kändes det när du gick därifrån? 

 

Kan du berätta hur affektskolan var för dig?    

Vad tyckte du om att gå i affektskola? 

- Vad var bra?  

- Vad kunde varit bättre?  

- Vad var dåligt? 

Ha olika delar av affektskolan som följdfrågor:  

- Hur upplevde du gruppsituationen? 

- Hur upplevde du kontakten med de som höll i affektskolan? 

- Hur var rasten? 

- Hur var det att dela med sig av en affekt? 

- ev. fler 

 

Vad tar du med dig ifrån affektskolan? 

- Var tar du inte med dig ifrån affektskolan? 

       

                                     

 

Upplever du någon särskild förändring i ditt liv under eller efter affektskolan? 

- I vilken utsträckning kan affektskolan ha med denna förändring att göra? 

            

 ur kändes det när du gick dit? 

Vad gjorde ni sista gången? 

 ur kändes det när du gick därifrån? 
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- Vad var bra?  

- Vad kunde varit bättre?  

- Vad var dåligt?         

                                                      

 

Hur är din relation till dina känslor nu, jämfört med innan? 

-tänka på mjukhet i följande frågor- 

Hur är det för dig att berätta för andra att du känner dig till exempel glad.  

 ur är den det för att berätta för andra att du känner någon annan känsla….   

- Vad har ändrats hos dig? 

Hur märker du att andra är glada? 

- Vad har ändrats hos dig? 

 

Upprepningsfrågor:      

Vad har du med dig från affektskolan? 

- Vad var bra?  

- Vad kunde varit bättre?  

- Vad var dåligt? 

       

Finns det något du skulle vilja tillägga innan vi avslutar?  

-Tacka för medverkan- 

 

  



 

 

Bilaga II 

 
Affektskola på Strandbjörkets Vårdcentral Februari-April 2016 
 

Vad är affektskola?  

Till dig som funderar på att delta 

 

Del 1 - Affektskola 

 

Vi träffas under två timmar, en gång i veckan under 8 veckor. Varje träff inleds med att 

gruppledarna ger en kort genomgång av dagens känsla (affekt), därefter diskuterar vi och utbyter 

erfarenheter kring känslan. Affektskolan hålls i grupper om ungefär 6-8 deltagare per grupp. 

Varje träff varar ungefär 2 timmar, inklusive en paus med fika i mitten. 

I affektskolan pratar vi om olika känslor och hur de kan kännas i kroppen. Hur vet man 

till exempel att man är nyfiken? Genom att prata om känslorna kan vi förstå oss själva bättre och 

vad det är som händer med oss i olika situationer. Tidigare forskning har visat att de flesta 

deltagare av affektskola fått ett ökat välmående, förståelse för sina egna känslor/affekter och ökad 

förståelse för kopplingen till kroppen. För att du ska få ut så mycket som möjligt av affektskolan 

är det viktigt att försöka vara med varje gång. Det är också viktigt att det som sägs i gruppen 

stannar i gruppen. 
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Del 2 - Uppföljning med intervju 

Som en del av ett examensarbete för psykologexamen kommer du tillfrågas om att delta i 

intervjuer kring upplevelsen av affektskolan. Deltagande är helt frivilligt och är utöver 

deltagandet i affektskolan. Studiens syfte är att berätta hur deltagare i affektskolan uppfattar den 

genom intervjuer, då det hittills mest finns forskning utifrån självskattningsformulär. 

Intervjun beräknas vara i ca 1 timme och handlar om hur du som deltagare har upplevt 

affektskolan. Då vi kommer tala om hur affektskolan har varit, kan det återuppväcka känslor 

därifrån. Tanken är inte att det ska vara en jobbig intervju och du kan välja att inte svara på vissa 

frågor eller närsomhelst avsluta intervjun utan att säga varför. Skulle du under intervjun välja att 

avbryta ditt deltagande raderas alla dina svar. En fördel med ditt deltagande är att du får en chans 

att reflektera och tala om affektskolan en gång till. Intervjuerna spelas in (endast ljud) och skrivs 

sedan ner till en avidentifierad text och allt material hanteras med största möjliga varsamhet. En 

analys av dina, tillsammans med andras, svar kommer sedan att göras och sammanställas till en 

uppsats där du är anonym. När analysen väl har påbörjats kan det bli svårt att radera dina svar om 

du önskar avbryta deltagandet, då dina svar är avidentifierade. Dina svar och dina resultat 

kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. 

Intervjuerna är en del av ett examensarbete på psykologprogrammet vid 

Linnéuniversitetet. Momentet utförs av Cecilia Lind och Johanna Hatt som studerar sista året på 

psykologprogrammet. Resultatet kommer att publiceras på DiVA, ett arkiv på nätet för uppsatser 

för Sveriges universitet. Om du själv vill ta del av resultatet, vänligen kontakta Cecilia eller 

Johanna. 

Om du vill delta, skriv på Samtyckesblanketten, med namnteckning, namnförtydligande, 

telefonnummer och e-postadress så kontaktar vi dig och bestämmer tid. 

 

Vid frågor kontakta:  

Eva Melin. Specialist i allmänmedicin, Specialist i barn- och ungdomsmedicin,  Medicine 

doctor. Vårdcentralen Strandbjörket.  
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Vid frågor rörande intervjun kontakta:  

Cecilia Lind, Psykologprogrammet  Telefon: 0708214949    

Epost: cecilia.lind@outlook.com 

Johanna Hatt, Psykologprogrammet  Telefon: 0729641158    

Epost: jh222it@student.lnu.se 

 

Intervjuerna kommer hållas på Psykoterapimottagningen vid Linnéuniversitetet.  

Adress: Trummenvägen 7b, 35257.  

Hus J, ingång på hörnet från parkeringen (P09), närmast sjön Trummen. 

Busslinje 3 stannar vid Universitetsplatsen

 
 

mailto:cecilia.lind@outlook.com
mailto:cecilia.lind@outlook.com
mailto:jh222it@student.lnu.se
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Vad är affektskola? 

Underlag för rekrytering

 

Praktiska frågor 

▪ 8 tillfällen, en gång i veckan med beräknat startdatum i början av februari 2016.  

▪ 2 h per tillfälle inklusive en fikapaus 

▪ En känsla/affekt per tillfälle, man brukar till exempel starta med affekten Glädje 

Affektskolans syfte och bakgrund 

Affektskolan är en pedagogisk process med fokus på våra grundaffekter. Målsättningen är 

att öka individens affektmedvetenhet så att affekternas signalfunktion återställs och därmed gör 

individen mer lyhörd för sina känslor. Metoden tydliggör hur affekter ger kroppsliga reaktioner 

och öka toleransen för dessa. Affektskola har visat sig ge goda effekter på välmåendet hos 

deltagarna. Föreställningen att de egna känslorna är ”felaktiga” avklingar när deltagarna får ta del 

av varandras upplevelser och erfarenheter. Detta avdramatiserar situationen och bäddar för en 

gynnsam grupprocess. 

Syftet med affektskolan kan beskrivas som att vi genom att prata om hur olika känslor och 

affekter känns i kroppen kan förstå oss själva bättre och vad det är som händer med oss i olika 

situationer. Deltagare i affektskolan tycker ofta i efterhand att det har varit givande att ha ett 

utbyte med de andra medlemmarna i gruppen utifrån materialet.  

Det är viktigt att deltagarna görs införstådda med att de har egenansvar för att inte föra 

vidare information om de andra deltagarna i affektskolan. Detta rör i första hand vilka andra 

som är med i skolan och sådant som andra berättar om sig själva. Ibland kan man vilja berätta 

för någon i sin omgivning vad man har pratat om och funderingar som kommit upp under 



 

 

affektskolan, och det är naturligtvis tillåtet men det kan vara bra att försöka prata utifrån sina 

egna upplevelser. 

 

Tillvägagångssätt 

Del 1 - Affektskolan  

Affektskolan hålls i grupper om ungefär 6-8 deltagare per grupp. Gruppen träffas under 

två timmar, en gång i veckan under 8 veckor. Varje träff inleds med att gruppledarna ger en kort 

genomgång av dagens affekt, därefter diskuterar gruppen och utbyter egna erfarenheter kring 

affekten. Denna del hålls huvudsakligen av Eva Melin, i landstingets regi.  

 

Del 2 - Uppföljning med intervju 

Deltagarnas upplevelser följs upp med individuella intervjuer som beräknas vara ca 1 h. 

Fokus i dessa intervjuer är deltagarnas upplevelse av affektskolan, snarare än deras kliniska 

problematik. Intervjuerna är en del av ett examensarbete på psykologprogrammet vid 

Linnéuniversitetet. Dessa intervjuer spelas in (endast ljud) men avidentifieras och materialet 

hanteras med största möjliga varsamhet. Deltagarna kan när som helst avbryta sitt deltagande och 

måste inte delta i intervjun för att de deltar i affektskolan.  

Intervjuerna är en del av ett examensarbete på psykologprogrammet vid 

Linneuniversitetet. Momentet utförs av Cecilia Lind och Johanna Hatt som studerar sista året på 

psykologprogrammet. Vid frågor, hänvisa till Cecilia och Johanna. 

Bilaga III 

Deltagare 

Deltagarna bör uppfylla vissa kriterium för att vara lämpliga för interventionen 

affektskola.   

      Inklusionskriterier         Exklusionskriterier 



 

 

➢ Psykosomatiska besvär 

➢ Depression (mild-moderat) 

➢ Nedstämdhet 

➢ Ångestproblematik  

➢ Utmattningssyndrom 

➢ Pågående missbruk 

➢ Psykossjukdom 

➢ Aktiv psykos 

➢ Personlighetsstörning (med undantag 

av fobisk) 

➢ Användande av lugnande medicin (av 

typen Stesolid, Sobril) 

➢ Demens 

Vid frågor om studien kontakta: 

Cecilia Lind  Psykologprogrammet  Mobil: 0708214949 Epost: cecilia.lind@outlook.com 
Johanna Hatt  Psykologprogrammet  Mobil: 0729641158 Epost: jh222it@student.lnu.se 

mailto:cecilia.lind@outlook.com
mailto:cecilia.lind@outlook.com
mailto:jh222it@student.lnu.se
mailto:jh222it@student.lnu.se


Bilaga IV 

 

 

 

 

 

 

Samtycke till 

att delta i intervju knuten till Affektskolan 

Jag är medveten om att Affektskolan kommer följas av intervjuer till ett examensarbete för 

psykologstudenter som läser vid Linnéuniversitetet i Växjö. Mitt deltagande i denna 

intervju är frivillig och kan avbrytas närsomhelst, utan att jag behöver ange någon 

anledning. Jag som deltar i denna intervju, intygar härmed att jag tagit del av muntlig och 

skriftlig information om vad mitt deltagande innebär. Jag har fått tillfälle att ställa de frågor 

jag har. Jag känner att jag förstått den information jag har fått och jag accepterat att delta i 

intervjun knuten till Affektskolan.  

 

Jag godkänner även användande av mina kontaktuppgifter i studiens syfte och att dessa kan 

komma att förvaras på begränsad tid. 

 

Som representant för examensarbetet intygar vi att intervjun kommer att utföras i enlighet 

med den skriftliga informationen som givits till deltagaren och information som kan ha 

getts muntligt vid telefonkontakt. Dina svar och dina resultat kommer att behandlas så att 

inte obehöriga kan ta del av dem.  

 

Ort och datum: 

       

 

   

 

Underskrift, Deltagare    Underskrift, psykologkandidat 

      Cecilia Lind 

 

  

Namnförtydligande   Underskrift, psykologkandidat 

      Johanna Hatt 

 

 

Telefonnummer: 

E-post: 

 

 

  

  


