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Sammanfattning

Syftet var att göra en studie av hur affekter regleras, hanteras och upplevs hos en grupp av 
individer som har haft ett substansberoende. En jämförelse gjordes inom gruppen utifrån 
vilken substans som föredrogs och en jämförelse med en normalgrupp gjordes. Den första 
hypotesen var att det finns en skillnad mellan olika grupperna av individer som haft olika 
typer av substansberoende i hur affektintensitet och affektmedvetenhet ser ut. Den andra 
hypotesen var att gruppen med individer som haft substansberoende hade lägre 
affektmedvetenhet än en normalgrupp. Sammanlagt deltog 39 individer, 17 kvinnor och 22 
män i studien. De intervjuades med ACI-R (Affect Consciousness Instrument-Revised) och 
fyllde i självskattningsformuläret AIM (Affect Intensity Measure). Deltagarna grupperades 
efter typ av substansberoende: alkoholberoende 13 deltagare, bensodiazepinberoende 8 
deltagare, amfetaminberoende 10 deltagare och beroende av blandad art 8 deltagare. 
Resultaten visade att det inte fanns några samband mellan affektmedvetenhet, affektintensitet 
och typ av substansberoende. Om resultat beror på brister i instrumenten som använts eller 
speglar faktiska förhållanden är oklart. Resultaten visade däremot att deltagarna som haft 
beroende hade lägre affektmedvetenhet än jämförelsematerialet som betecknas som en 
normalgrupp. Det förefaller vara troligt, även med stöd av tidigare forskning, att det föreligger 
en lägre nivå av affektmedvetenhet hos personer med substansberoende.
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Förord

Vi vill rikta ett stort tack till alla som ställt upp och hjälpt till så att denna studie kunde göras. 
Vi vill tacka alla deltagare som låtit sig intervjuas och som givit så mycket av sig själva. Vi 
vill även rikta ett stort tack till personalen på Beroendekliniken St. Larsmottagningen i 
Linköping för all hjälp. Ett stort tack vill vi även passa på att ge till Carl-Johan för all hjälp 
och stöd. Vi vill även rikta ett stort tack till Rolf Holmqvist, vår handledare, för all 
uppmuntran och alla värdefulla synpunkter. Vi vill slutligen tacka Leffe & Lulle, Baltazar & 
Kitty för all glädje de skänker oss!
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Affektmedvetenhet och affektintensitet hos personer som har haft 
substansberoende

En av pionjärerna inom forskning och teorier om affekter, Silvan Tomkins (1962), menar att 
affekterna är den huvudsakliga biologiska motivationsmekanismen hos oss människor. Inom 
den existentiella psykologin ses känslorna som en kompass i livet och man menar att de ger
insikter till individen om dennes sätt att vara i världen (van Deurzen, 1998). Att affekter och 
känslor är så tongivande för en individs motivation och orientering i livet har varit en 
drivkraft för författarna till denna studie. 

Beroende och missbruk av olika substanser är ett problem som har ett högt pris i samhällen 
runt om i världen. Det leder till ekonomiska kostnader men inte minst orsakar de ett stort 
psykiskt lidande. Även i Sverige finns det stora problem i samband med beroende och 
missbruk (Centralförbundet för alkohol-och narkotikaupplysning, CAN, 2006). Det är inte 
bara de missbrukande individerna som drabbas hårt utan även de människor som står dem 
nära. Missbruk och beroende splittrar familjer och skapar olycka i sin framfart. Som ringar på 
vattnet drabbas personer i den substansbrukande individens närhet och tvingar de nära och 
kära att ta ställning till hur de ska hantera situationen. 

Den definition som finns av substansberoende i DSM-IV (1994) innebär bland annat att 
individen ska ha en toleransutveckling, abstinensbesvär, förlorad kontroll över vilken mängd 
som intas samt att viktiga sociala relationer och intressen försummas på grund av 
substansintagets roll i individens liv. I DSM-IV (1994) skiljs missbruk från beroende genom 
att missbruk inte innefattar tolerans och abstinens. 

Forskningen kring orsakerna till missbruk och beroende är inte särskilt uttömmande. Många 
fynd är dessutom svårtolkade och motsägelsefulla. Exempelvis pekar Leissner (1997) på fynd 
som indikerar att alkoholberoende kan ha genetiska orsaker medan bland annat Dube, Anda, 
Felitti & Croft (2002) visar att alkoholberoende även hör samman med ogynnsamma 
uppväxtförhållanden. Simons, Christopher & McLaury (2004) fann att alkoholproblem hör 
samman med otydliga och vaga ambitioner i livet och menar vidare att personer som gärna 
framhäver sig själva inför andra oftare har alkoholproblem än de som inte uppgav detta som 
viktigt. 

Anledningarna till det otydliga forskningsläget skulle kunna vara många och man kan undra
om det exempelvis kan vara så att missbruk och beroende fortfarande anses vara något 
skamligt som gemene man inte riktigt vill konfronteras med. En annan anledning till de 
bristande forskningsinsatserna skulle kunna vara de praktiska problem som det medför att 
genomföra kontrollerade studier med marginaliserade individer. Med tanke på de stora 
kostnader och psykiska lidande som missbruk och beroende bidrar till i samhället är det 
anmärkningsvärt hur lite insatser som görs för att förebygga och behandla problemet. 

Att öka förståelsen kring problematiken vid missbruk och beroende är viktigt för att kunna 
förbättra behandlingen för personer med substansberoende. Därför är det ett angeläget område 
att utöka kunskaperna kring. Med tanke på Tomkins (1962) idé om att affekterna är den 
huvudsakliga motivationsmekanismen hos oss människor skulle det vara av intresse att 
undersöka samband mellan affekter och beroendeproblematik. De begrepp som 
huvudsakligen kommer att användas i studien är affekter och beroende. 
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Tidigare forskning

Följande avsnitt innehåller en översiktlig genomgång av teorier och forskning rörande för 
denna studie väsentliga och relevanta områden. Inledningsvis presenteras teorier om affekter. 
Därefter behandlas begreppet prefererad drog och en kort presentation ges av de substanser 
som är relevanta att ha kännedom om för denna studie.

Affektteori

Begreppen affekter, känslor och emotioner definieras olika utifrån olika teoribildningar. 
Författarna till denna studie har i begreppsanvändningen i första hand utgått från hur Tomkins 
(1962), Monsen (1997) och Wiechelt (2007) använder begreppet affekter. Tomkins (1962) 
menar att affekterna är den huvudsakliga biologiska motivationsmekanismen hos oss 
människor. Affekterna är det drivmedel som gör att de biologiska drifterna fungerar och 
förstärks. Wiechelt (2007) beskriver att inom affektteori ses affekten som den biologiska 
aspekten av en emotion. Känslor är den delen av en emotion som handlar om det medvetna 
varseblivandet av en affekt då man använder sig av kunskap och erfarenhet från tidigare 
situationer där affekten uppkommit. Emotioner innefattar alltså både den biologiska affekten 
och den mer erfarenhetsbaserade känsloupplevelsen (Wiechelt, 2007). Tomkins (1962) menar 
att människan är utrustad med ett antal primära affekter som är universella. Dessa affekter 
delar Tomkins (1962) in i tre grupper; positiva affekter, neutrala affekter och negativa 
affekter. Bland de positiva affekterna finns intresse-iver och glädje-välbehag. Till de neutrala 
affekterna hör förvåning-överaskning. De negativa affekterna består av oro-kval, rädsla-
skräck, skam-förödmjukelse, avsmak, avsky, ilska-raseri (Tomkins, 1962). Även Damasio
(1994) har en teori om att människan har ett antal känslor som är grundläggande och 
allmänmänskliga. 

Kohut (1978) och Stern (1985) menar att medvetenhet om affekter är en viktig faktor när man 
talar om självet. Monsen, Eilertsen, Melgård & Ødegård (1996) beskriver vidare hur en 
individ för att kunna samspela med sin omgivning på ett konstruktivt sätt behöver kunna 
särskilja känslor från varandra. Det är även viktigt för den personliga utvecklingen menar 
Monsen et al. (1996). För personlig utveckling på det känslomässiga planet behöver en 
individ kunna förmedla sina affektupplevelser till omgivningen och sedan kunna ta emot och 
förstå omgivningens respons på känslan (Monsen et al., 1996). Monsen et al. (1996) har ägnat 
sig mycket åt begreppet affektmedvetenhet, till exempel i samband med forskning på personer 
med personlighetsstörning.

Monsen et al. (1996) menar att affektmedvetenhet handlar om att kunna verbalisera, 
organisera och tänka kring känslor samt om hur man uttrycker känslor i ord och med 
kroppsliga signaler. I begreppet ryms även medvetenhet om hur man uttrycker känslor. 
Monsen et al. (1996) anser att låg grad av affektmedvetenhet har samband med svårigheter i 
sociala kontakter och relationer. Låg affektmedvetenhet hör även ofta ihop med utåtagerande 
av känsloupplevelser och att individen har svårigheter att härbärgera affekten. Vidare menar
Monsen et al. (1996) att det finns ett samband mellan låg affektmedvetenhet och svårigheter 
att förändra värderingsgrunder och förväntningar samt att individen även har otydliga 
anledningar till sina handlingar. En låg affektmedvetenhet kan leda till att individen inte har
kontakt med sig själv. Den kan utgöra ett hinder för insikt om vad individen har för 
målsättningar i livet. Hög affektmedvetenhet däremot, menar Monsen et al. (1996), hör 
samman med en god psykisk hälsa, vilket bland annat innefattar förmåga att uppleva intimitet 
och hantera sociala kontakter samt att individen har drivkrafter till att agera målmedvetet. 
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Monsen et al. (1996) menar att affektmedvetenhet har fyra dimensioner, nämligen
uppmärksamhet, tolerans, emotionell expressivitet och begreppsmässig expressivitet. 

Uppmärksamhet är en aspekt som kan definieras som varseblivandet av kroppsliga uttryck 
och även av uppkommande tankar som sätts igång när en viss affekt upplevs. Denna aspekt 
innefattar både identifiering av affekten och graden av medvetenhet kring vilka känslor som 
väcks i situationen. 

Tolerans handlar om i vilken grad individen kan härbärgera en affekt inom sig. Det handlar 
också om i vilken utsträckning man är benägen att reflektera kring den uppkomna affekten 
och låta dessa reflektioner utmynna i adekvata insikter och handlingar.

Emotionell expressivitet bygger på hur och i vilken omfattning individen förmedlar en affekt 
till sin omgivning med hjälp av kroppsliga markörer som kan innefatta ansiktsuttryck, blickar, 
röstläge och röstnyanser.

Begreppsmässig expressivitet handlar om förmågan att verbalt kunna förmedla en affekt till 
sin omgivning. Av intresse är också huruvida individen kan beskriva sin upplevelse av 
affekten på ett sätt som fångar upp de skiftningar som gör att affekterna kan särskiljas från 
varandra.

Affekterna skam och skuld i samband med beroende

Wiechelt (2007) menar att hos individer som haft beroende kan skam och skuld vara känslor
som blir svåra att hantera för dem och att det är viktiga begrepp att uppmärksamma vid 
behandlingsplanering. Vidare påpekar Wiechelt (2007) att skam och skuld är två begrepp som 
kan vara svåra att skilja åt för gemene man. Skam kan enligt Wiechelt (2007) definieras som 
något en individ kan känna när denne konfronteras med sina brister och att denne då själv 
reducerar sitt eget värde som människa. Skammen handlar om att ens egna brister blir 
blottade och avslöjade och detta upplevs ofta som väldigt svårt för individen (Wiechelt,
2007). Skammen behöver inte ens avslöjas för andra människor för att bli svår att uthärda, 
utan det är något som kan vara svårt att stå ut med även inför sig själv. 

Wiechelt (2007) definierar skuld som den känsla som kan uppstå när en individ har dåligt 
samvete för något som denne anser sig ha gjort fel. Wiechelt (2007) beskriver skillnaden i 
följdverkningarna mellan skam och skuld. Om en individ gjort något fel som denne känner 
skuld över så kan det finnas möjlighet att rätta till det genom gottgörelse eller kompensation. I 
skammen däremot kan det kännas som att ens allra innersta blir avskalat och noga synat i 
sömmarna. Individen skäms alltså över sin egen bristande person och den är inte lika lätt att 
rätta till eller kompensera för (Wiechelt, 2007). Därför kan det för en individ kännas lättare att 
hantera skulden än skammen. 

Vidare menar Wiechelt (2007) att skammens positiva potentialer fungerar som ett redskap 
som hjälper individen att reglera sitt beteende genom att förstå gränser och kunna anpassa sig 
till andra individer. Skammen hjälper också individer att utveckla samvete (Wiechelt, 2007). 
Cook (2001) beskriver skammens negativa potentialer och menar att om en person blir utsatt 
för längre perioder av intensiv skamupplevelse kan skammen bli en del av en persons identitet 
genom att den internaliseras. Människor som har tydliga dominerande skamkänslor upplever 
det ofta som väldigt smärtsamt och det som kan märkas hos dessa personer är att de har en 



7

inre sårbarhet och känslighet och att de ofta upplever sig själva som ensamma och isolerade
(Cook, 2001). 

Nathanson (1992) skriver om olika sätt som individer kan ta till för att försvara sig mot starka 
skamkänslor och en av dessa strategier benämns som undvikande. Denna strategi går ut på att 
fly bort från svåra och starka känsloupplevelser genom att till exempel ägna sig åt missbruk 
och beroende. Wiechelt (2007) beskriver hur skam i samband med beroendeproblematik ofta 
ses som både en orsak till och upprätthållare av själva beroendet. Vidare menar Wiechelt 
(2007) att förloppet av skam kan orsaka och upprätthålla substansberoende i en cyklisk 
rörelse. Stark skam kan då dövas genom att använda substanspreparat och det beroende som 
då utvecklas blir ännu en källa till skam vilket leder till en känsla av kontrollförlust. Skammen 
ökar då och detta leder till ett ökat substansberoende för att dämpa skamkänslorna. 

Wiechelt och Sales (2001) visar på att skammen kan utgöra ett hinder för individer som 
försöker ta sig ur ett beroende. O’Connor, Berry, Inaba, Weiss och Morrison (1994) menar att 
skammen för individer som är på väg ut ur beroende kan vara så stark att de är i behov av 
behandling som inriktar sig på att reducera den. Wiechelt och Sales (2001) pekar på att höga 
nivåer av skam hos kvinnor som varit medlemmar i Anonyma Alkoholister (AA) är 
sammankopplat med ökad risk för återfall i beroende. Skammen är så pass stark att den blir 
svår att hantera för individerna och därför tyder resultaten från dessa studier på att det är 
viktigt att dessa individer får alternativa sätt istället för substansberoende för att hantera dessa 
svåra upplevelser. Fossum och Mason (1986) menar att familjesystem som dominerats av
mönster där skam varit centralt leder till ökade skamkänslor hos barnen i familjen. Tangney 
och Dearing (2002) menar att det finns belägg för att tro att barn som haft mycket starka 
skamupplevelser under uppväxten har en större sårbarhet för att hamna i beroende och 
missbruk när de blir vuxna. 

Lewis (1992) lägger fram hypoteser att barn i dysfunktionella familjer, med till exempel 
missbruks- och beroendeproblematik, tar på sig ansvaret för att hjälpa sina föräldrar och när 
detta sedan misslyckas tar barnen på sig skulden och utvecklar skamkänslor. Brown (1988)
pekar på att det även kan väckas skuldkänslor gentemot familjen hos en individ som är på väg 
ut ur ett substansberoende om familjen fortfarande är kvar i sitt missbruk. Det kan vara 
känslor av att vara illojal mot familjen och att denne genom sitt eget tillfrisknande klarar sig 
bättre än resten av familjen och på så sätt avskärmar sig och överger den. Detta kan då leda 
till att personen som är på väg ur missbruket ser sig själv som någon som skadar familjen, 
vilket skapar skuldkänslor (Brown, 1988).

Prefererad drog

Wiedar och Kaplan (1969) beskriver hur de funnit att droger har en korrigerande och
självmedicinerande effekt på missbrukaren och att valet av drog beror på hur 
personlighetsutvecklingen hos individen sett ut. Därmed var Wiedar och Kaplan (1969) bland 
de första av använda begreppet drug of choice (prefererad drog). Khantzian (1978) arbetade 
vidare med begreppet utifrån en psykodynamisk teoribakgrund och gjorde fynd som 
indikerade att olika drogers effekt kunde användas som en typ av kompensation av olika 
jagdefekter. Khantzian (1974) menar att drogberoende även hänger samman med 
problematisk affekthantering och affektreglering. Khantzian (1974) beskriver att individer 
med substansberoende ofta upplever känslor mycket intensivt eller mycket svagt.  Dock
menar Khantzian (1974) att i de flesta fall är känslorna hos de substansberoende individerna 
otydliga, vaga och ohanterliga. 
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Vidare menar Khantizian (1974) att individer med substansberoende ofta har svårt att skilja ut 
känslor från varandra samt även svårigheter med att förmedla affekterna verbalt till 
omgivningen. Wurmser (1974) och Khantizian (1972, 1975) menar att opiatmissbruk hör 
samman med svårigheter att hantera affekter som till exempel ilska och skam. Khantizian 
(1974) menar att opiater har dämpande funktioner och hjälper därmed individen att reglera 
och tygla problematisk ilska och skam. Även amfetamin- och kokainmissbruk kan användas i 
syfte att hantera ilska och skam men då hos individer vars ilska och skam tar sig uttryck i
tomhetskänslor menar Wurmser (1978). 

Milkman och Frosch (1973) gjorde en psykodynamiskt inriktad studie och fann att både 
amfetaminmissbrukare och heroinmissbrukare har problematiska objektrelationer men att de 
hanterar detta på skilda sätt.  Amfetminmissbrukare tenderar att kompensera för detta genom 
att förstärka sin självbild med hjälp av amfetamin medan heroinmissbrukare kompenserar för
de problematiska objektrelationerna med hjälp av heroinets dämpande effekter. Greene, 
Adyanthaya, Morse & Davis (1993) gjorde en studie där Multiphasic, Minnesota Personalty 
Inventory (MMPI; Hathaway & McKinley, 1940) användes på olika grupper av 
substansberoende individer men där kunde inga samband upptäckas mellan 
personlighetsprofil och val av drog. 

Montgomery (2002) har dock byggt vidare på teorierna om att personlighetsdrag kunde vara 
avgörande för vilken drog som huvudsakligen missbrukas av en individ och använder begrepp 
som drogval och drug of choice. Studien utfördes på sammanlagt 128 män och kvinnor med 
amfetamin-, cannabis- eller opiatberoende och personlighetsorganisationen testades enligt 
perceptgenetiska metoder. Montgomery (2002) fann att det finns ett samband mellan drogval
och personligheten hos individen och att dessa personlighetsdrag kan skilja sig mellan könen. 
Montgomery (2002) fann exempelvis att hos män kunde heroin användas som en 
kompensation för känslor av övergivenhet och även som ett hjälpmedel för att dämpa intryck 
från omvärlden. 

Vidare menar Montgomery (2002) att amfetaminberoende hos män hör ihop med 
personlighetsdrag som behov av uppmärksamhet och en strävan efter att förstärka självbilden. 
Cannabisberoende män kunde använda drogen för att upprätthålla självuppfattningen. 
Montgomery (2002) fann även att rädslor inför att inte kunna hantera den egna ilskan var 
vanligare hos heroinberoende kvinnor än hos amfetaminberoende kvinnor. Le Bon et al. 
(2004) jämförde heroin- och alkoholberoende individer med en ickeklinisk grupp och fann 
också att prefererad drog kunde ha samband med personlighetsdrag. Bland annat fann Le Bon 
et al. (2004) att impulsivitet och behov av omväxling var större hos både alkoholberoende och 
heroinberoende individer jämfört med den ickekliniska gruppen men att detta drag var 
starkare uttalat hos heroinberoende än hos alkoholberoende.

Substanser

Bensodiazepiner. Bensodiazepiner finns i en rad olika ångestdämpande och 
lugnande läkemedel som Stesolid, Xanor och Sobril och användningen av dessa preparat är 
starkt utbredd inom svensk sjukvård (Akademi-FASS, 2007). De olika läkemedlen skiljer sig 
åt i styrkan på bensodiazepiner samt i halveringstiden, det vill säga den tid det tar för kroppen 
att bryta ner ämnet till hälften efter en tagen dos (Ashton, 1995). Vissa läkemedel har en 
mycket långsam halveringstid, en del på 36 till 200 timmar, vilket gör att vid ett regelbundet 
dagligt intag ansamlas mycket höga nivåer av bensodiazepiner i kroppens fettvävnader 
(Ashton, 1995). Bensodiazepiner är starkt beroendeframkallande och ska endast förskrivas 
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under en kortare tid på några veckor men de faktiska förhållandena är att många får 
bensodiazepiner utskrivna under mångåriga perioder hävdar Ashton (2002). 

Agerberg (2004) beskriver att det även finns ett utbrett illegalt missbruk av bensodiazepiner i 
Sverige där läkemedlen blandas med andra preparat. Toleransutvecklingen för 
bensodiazepiner är stor och Ashton (1995) hävdar att det inte finns något som tyder på att den 
ångestdämpande effekten kvarstår efter några månaders användning av preparatet. 
Abstinensbesvären av bensodiazepiner består bland annat av en ökad ångestkänsla (Ashton, 
1995). Detta kan leda till att ångestupplevelser hos brukaren ökar efter ett långvarigt 
användande av bensodiazepiner eftersom den ångestdämpande effekten avtagit medan de 
ångestframkallande abstinensbesvären kvarstår (Ashton, 1995).

Ashton (2005) räknar upp de fem olika terapeutiska effekterna som bensodiazepiner har; 
ångestdämpande, lugnande och sömnframkallande, muskelavslappnande, kramplösande och 
minnesförsämrande. Signalsubstansen gammaaminosmörsyra (GABA) har en dämpande 
effekt på en rad olika funktioner i hjärnan och ett intag av bensodiazepiner förstärker GABAs 
hämmande verkan (Ashton, 2005). Den hämmande effekt som GABA har på hjärnan gör att 
produktionen av flera stimulerande signalsubstanser som noradrenalin, serotonin, acetylkolin 
och dopamin minskar. Dessa signalsubstanser är nödvändiga för att vakenhet, minne och 
känsloreaktioner ska fungera adekvat (Ashton, 2005). Således orsakar ett intag av 
bensodiazepiner bland annat att vakenhet, minne och känslomässiga reaktioner försvagas 
(Ashton, 2005). Hos de människor som har ett långvarigt bruk av bensodiazepiner inträder 
ofta depression, vilket Ashton (2005) menar skulle kunna vara en effekt av att noradrenalin-
och serotoninhalterna i hjärnan är för låga. Många långtidsbrukare av bensodiazepiner 
rapporterar även en känslomässig avtrubbning som kvarstår långt efter att intaget upphört 
(Ashton, 2005).

Alkohol. Bruket av alkohol är starkt utbrett i vårt samhälle och fortsätter att 
växa, bara under 2000-talet har alkoholkonsumtionen ökat med ca 20 % och även uppnått en 
historisk hög nivå (CAN, 2006). Agerberg (2004) beskriver hur alkohol indirekt påverkar 
belöningssystemen i hjärnan och känslor av välbefinnande och lycka kan uppstå i 
alkoholrusets inledande skede. De följder som är mest framträdande är dock att alkohol 
främjar GABAs hämmande effekter, fortsätter Agerberg (2004). Därmed har alkoholintag 
liknande följder som de ovan beskrivna effekterna av bensodiazepinbruk, det vill säga 
ångestdämpande, lugnande och hämmande av vakenhet (Agerberg, 2004). Alkohol är starkt 
beroendeframkallande och vid regelbundet intag är toleransutvecklingen markant. 
Abstinensbesvären vid upphörande av regelbundet intag är starka (Agerberg, 2004).

Amfetamin. Amfetamin är näst efter cannabis den vanligaste förekommande 
illegala drogen i Sverige, såväl inom tungt missbruk som inom experimentellt användande av 
narkotika (CAN, 2006). Agerberg (2004) beskriver amfetamin som en centralstimulerande 
drog som aktiverar hjärnans belöningssystem och ökar frisättningen av dopamin. Ökade 
mängder av dopamin ger ökad vakenhet, uthållighet och lyckoruskänslor. Ett amfetaminrus 
kan ge känslor av ökat självförtroende, ökad sexuell lust och prestation samt en allmän känsla 
av upprymdhet. Hur ruset upplevs beror naturligtvis på dosens storlek men även på 
förväntningar och tidigare erfarenhet av berusning menar Liljesson (1999). Ruset från ett 
amfetaminintag varar ungefär fem till sex timmar även om de uppiggande påverkningarna 
stannar kvar längre fortsätter Liljesson (1999). Agerberg (2004) beskriver hur amfetaminruset 
kan förlängas genom ett upprepat intag och därmed pågå i flera dygn då missbrukaren varken 



10

äter eller sover. Efter amfetaminruset kan ökade trötthetskänslor, depression och apati infinna 
sig hos missbrukaren (Liljesson, 1999). Även om inga tydliga abstinenssymptom kan 
kartläggas vid amfetaminmissbruk menar Liljesson (1999) att preparatet är starkt 
beroendeframkallande. Detta på grund av att det kraftiga ruset kan ge upphov till en önskan 
om få uppleva effekten igen, även fast de positiva rusupplevelserna avtar vid upprepat intag.

Blandmissbruk. Vid blandmissbruk figurerar ett flertal olika preparat som 
individen har ett beroende eller missbruk av. Olika droger intas utifrån önskad rusupplevelse 
eller tillgången på droger (CAN, 2006). Olika droger kan blandas för att uppnå eller motverka 
vissa effekter av drogerna eller förhöja andra effekter. Vanligtvis är det då alkohol eller 
lugnande medel som blandas med andra narkotiska preparat (CAN, 2006). 

Studiens utgångspunkt

Tidigare forskning antyder att affekter och affekthantering är viktiga aspekter vid beroende. 
Som bland annat Montgomery (2002) fann kan det finnas ett samband mellan vilken drog som 
missbrukas och personlighetsdrag hos individen. Därmed väcktes ett intresse hos författarna 
till denna studie om eventuella samband mellan affektupplevelser, affekthantering och olika 
typer av substansberoende. För att möjliggöra en undersökning av eventuella samband mellan 
affekthantering, affektupplevelser och olika typer av substansberoende valde vi att undersöka 
affektmedvetenhet hos personer som haft ett beroende. Affektmedvetenhet utgör en viktig 
aspekt av affekthantering och affektupplevelser. Affektmedvetenhet innefattar dock inte alla 
dimensioner av affekthantering och affektupplevelser. Även om affektmedvetenhet är en 
viktig aspekt av en individs affekthantering och affektupplevelser finns naturligtvis risken för
att eventuella samband med substansberoende inte fångas upp om man enbart undersöker 
affektmedvetenhet. För att bredda utgångspunkten något och kunna fånga in fler aspekter 
valde vi att även utgå från intensitet i känsloupplevelserna hos personer som haft beroende. 

Om valet av drog hör samman med personligheten som Montgomery (2002) visat skulle 
kanske olika personlighetsdrag kunna vara riskfaktorer för att hamna i beroende. För att 
kunna inventera om det finns någon skillnad mellan hur affekthantering och affektintensitet 
ser ut beroende på vilken drog individen är beroende av har författarna valt att dela upp 
beroendegruppen utifrån substansanvändning. Larsen (1986) fann att vissa människor 
tenderar att vilja öka intensiteten i vardagliga upplevelser och känslor medan andra gärna 
dämpar dessa. Steget blir därmed inte så långt till att föreställa sig att vissa människor hellre 
väljer en centralstimulerande och intensifierande drog än en dämpande och lugnande drog, 
eller tvärtom. 

För att undersöka affektmedvetenhet valdes instrumentet Affect Consciousness Instrument-
Revised (ACI-R). ACI-R har använts i ett antal olika studier med olika målgrupper, till 
exempel Lech (2004), Holmqvist (in press), Lindegren och Åkerman (2006), Danielsson och
Kvarnlöf (2005). Lech (2004) har undersökt instrumentets användbarhet och fann att 
instrumentet korrelerade med andra instrument som avser att mäta andra mentala funktioner. 
Lech (2004) fann även att det gick att uppnå en acceptabel nivå av interbedömarreabilitet 
mellan olika bedömare som använde sig av instrumentet. Holmqvist (in press) har i en studie 
funnit ett signifikant samband mellan personer med höga poäng på Psykopatichecklistan 
(Hare, 1991) och låg medvetenhet kring affekten skam. Lindgren och Åkerman (2006) gjorde 
en studie på deprimerade ungdomar och fann att de hade en signifikant lägre 
affektmedvetenhet än i en vuxen normalgrupp. Danielsson och Kvarnlöf (2005) gjorde en 
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studie på en normalgrupp där ACI-R visade sig ha meningsfulla korrelationer med andra 
instrument. 

För att undersöka intensiteten i känsloupplevelser valdes instrumentet Affect Intensity 
Measure (AIM; Larsen, 1986). Någon tidigare studie av liknande slag där man har undersökt 
eventuella samband mellan affektmedvetenhet, affektintensitet, beroendeproblematik och 
prefererad drog har inte kunnat hittas av författarna. Både ACI-R och AIM avser mäta olika 
dimensioner av affektupplevelser och har inte använts tidigare på personer som haft 
substansberoende. 

Syfte

Syftet var att göra en undersökning av hur affekter regleras, hanteras och upplevs hos en 
grupp av individer som har haft ett substansberoende. Sambandet mellan vilka substanser som 
föredras av olika individer med beroende och hur dessa personer reglerar, hanterar och 
upplever sina känslor undersöktes. En jämförelse mellan hur beroendegruppen och en 
normalgrupp reglerar, hanterar och upplever sina känslor gjordes.

Hypotes 1 – Det finns en skillnad mellan grupper av individer som haft olika typer av 
substansberoende i hur affektintensitet och affektmedvetenhet ser ut.
Hypotes 2 – Gruppen med individer som haft substansberoende har lägre affektmedvetenhet 
än en normalgrupp.

Metod

Deltagare

För att komma i kontakt med personer med beroendeproblematik tillfrågades personalen på 
beroendekliniken St Larsmottagningen vid Linköpings Universitetssjukhus om att förmedla 
kontakt med möjliga intervjupersoner. För att i möjligaste mån undvika att någon av 
deltagarna var drogpåverkade under intervjutillfället så poängterades för personalen vikten av 
att deltagarna inte var aktiva i sitt beroende. De flesta deltagarna, 32 patienter, har tillfrågats 
av personal på beroendekliniken om att delta i intervjun. För att utöka antalet deltagare 
ytterligare gjordes förfrågningar om att delta i studien på möten för föreningen Anonyma 
Alkoholister (AA) och på detta vis värvades 7 deltagare. Även här poängterade författarna att 
det var viktigt att deltagarna inte var i ett aktivt beroende. Urvalet kan närmast beskrivas som 
convenience sampling, det vill säga närurval. Det innebär att de intervjuade är individer som 
varit tillgängliga och haft intresse av att delta. 

Sammanlagt har 39 personer deltagit i studien, 17 kvinnor och 22 män. I gruppen av individer 
som haft ett beroende av alkohol fanns 13 deltagare, i gruppen av individer som haft beroende 
av bensodiazepiner fanns 8 deltagare, i gruppen av individer som haft beroende av amfetamin 
fanns 10 deltagare och i gruppen av individer som haft beroende av blandad art fanns 8 
deltagare. Tabell 1 visar fördelningen av män och kvinnor inom de olika 
substansberoendegrupperna.
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Tabell 1
Antal kvinnor och män fördelade efter typ av substansberoende

Typ av substansberoende (N=39)
Alkolhol-
beroende
(n=13)

Bensodiazepin-
beroende
(n=8)

Amfetamin-
beroende
(n=10)

Beroende av 
blandad art
(n=8)

Män 8 2 5 7
Kvinnor 5 6 5 1

I tabell 1 redovisas hur de 22 männen och 17 kvinnorna fördelades efter typ av 
substansberoende. Från början var tanken med studien att intervjua tre grupper av patienter 
med diagnostiserat substansberoende vid beroendekliniken. I gruppindelningen utgick 
författarna från vilken substans patienten hade haft sitt huvudsakliga beroende av. För att 
avgöra vilken droggrupp deltagaren skulle delas in i har denne själv eller deras behandlare 
tillfrågats om detta. De deltagare som varit patienter på beroendekliniken har kategoriserats 
utifrån det missbruk som de diagnostiserats med där. I de fall när deltagarna inte varit aktuella 
som patienter på beroendekliniken så har de i samband med intervjun tillfrågats om vilken 
eller vilka droger de haft ett beroende av. De tre grupper utgjordes av personer som hade haft 
beroende av alkohol, amfetamin och bensodiazepiner. 

Den ursprungliga målsättningen för studiens deltagarantal var tre grupper med vardera ca 15 
personer i varje grupp vilket sammanlagt skulle resultera i ett antal av 45 deltagare. Tanken 
från början var att det skulle vara lika många intervjupersoner i varje grupp. En jämn 
könsfördelning eftersträvades också. Det visade sig dock under arbetets gång att detta var 
svårt att uppnå på grund av att var svårt att få tag i deltagare till studien. Efter samråd med 
handledaren utökade författarna antalet substansgrupper med ytterligare en grupp som 
kategoriserades som deltagare som hade haft ett beroende som varit av blandad art. Då det 
varit relativt svårt att rekrytera deltagare till studien har det inte funnits möjlighet att uppfylla 
jämvikt mellan de olika kvotgrupperna. Storleken av antalet försöksdeltagare prioriterades i 
detta fall. 

Personalens rekrytering av deltagare pågick under flera månaders tid. Några ur personalen 
tillfrågade flera patienter och andra ett fåtal eller inga alls. Det är således svårt att bedöma hur 
många som tackat nej till att delta. Vid möten hos AA gjordes allmänna förfrågningar om 
deltagande i studien till hela mötesgrupper. Några av förfrågningarna till AA-mötesgrupperna 
skedde vid så kallade slutna möten, vilket betyder att utomstående inte får närvara och detta 
gällde även författarna. Därmed har författarna ingen möjlighet att kontrollera hur många av 
mötesdeltagarna som avstått från deltagande i studien. Två deltagare har avbrutit sin 
medverkan genom att inte komma på avtalad tid för intervju och därefter avböjt att boka in en 
ny tid.  

Procedur

Författarna informerade inledningsvis personalen på beroendekliniken om syftet med studien 
och personalen fick ta del av ett informationsblad i form av en intresseanmälan (bilaga 1) som 
skulle delas ut till patienterna. På denna intresseanmälan fick patienterna skriva sina 
kontaktuppgifter och dessa uppgifter förmedlades till författarna till studien via personalen på 
kliniken. De deltagare som rekryterades via möten med AA lämnade sin intresseanmälan till 
en kontaktperson som förmedlade dem vidare till författarna. Därefter kontaktades de 
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personer som lämnat intresseanmälan och en tid för en intervju bokades. Innan intervjun har 
samtliga fått ta del av den skriftliga informationen som omnämns ovan (bilaga 1) och gett 
muntligt samtycke till att delta i studien. Informationsbladet innehöll bland annat 
upplysningar om syftet med studien, att intervjuerna kommer att videofilmas, 
försöksdeltagarnas anonymitet i det färdiga arbetet, att de inspelade materialet kommer att 
förstöras när arbetet är klart och att endast författarna och deras handledare kommer att ha 
tillgång till det inspelade materialet. 

De flesta intervjuer har genomförts på beroendekliniken med undantag för två intervjuer som 
skett i försöksdeltagarnas hem. Samtliga intervjuer har genomförts av författarna. Dessa 
intervjuer gjordes på detta sätt eftersom deltagarna inte hade möjlighet att ta sig till 
beroendekliniken på de öppettider som kliniken hade. All datainsamling skedde vid samma 
tillfälle och passet inleddes med att deltagaren fick muntlig information av intervjuaren om 
intervjuns upplägg. 

Deltagarna fick först lämna demografiska uppgifter om kön, ålder, utbildning och 
sysselsättning i ett formulär. Detta formulär användes för att ha kontroll över variabler som 
kunde ha eventuella effekter på resultatet. Därefter fylldes affektintensitetsformuläret i av 
deltagarna. Ett undantag gjordes dock för en deltagare som fick fylla i formulären hemma
eftersom försöksdeltagarens fysiska belägenhet inte tillät standardproceduren. Denne 
deltagares formulär överlämnades sedan vid intervjutillfället. Enligt den vanliga proceduren 
så startades kameran när formulären var ifyllda och affektmedvetenhetsintervjun påbörjades. 
Efter intervjun utbyttes några enkla fraser kring deras upplevelse av intervjun samt ett tack för 
deras medverkan. Ingen ersättning gavs för medverkan i studien. Intervjutillfällena tog mellan 
45 och 95 minuter. Intervjuerna skattades därefter i enlighet med skattningsmanualen för 
ACI-R. Författarna skattade ungefär hälften var av intervjuerna. Författarna skattade ungefär 
hälften av sina egna intervjuer och ungefär hälften av den andres. Inget särskilt system 
användes annat än att författarna försökte att skatta ungefär hälften var av intervjuerna och
tillvägagångssättet i det avseendet kan därför ses som närmast slumpmässigt. 

Etiska ställningstaganden

Arbetet med studien har skett efter samtycke av klinikchefen på Beroendekliniken St 
Larsmottagningen. Vetenskapsrådet (2002) tar upp fyra etiska aspekter som bör beaktas vid 
genomförande av en undersökning: information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande.

Information. Samtliga deltagare har fått tagit del av en skriftlig information om 
intervjutillfället (bilaga 1). Vid ett tillfälle var författarna själva med och informerade vid ett 
AA-möte och vid andra tillfällen tillfrågades mötesdeltagare av en gruppmedlem i AA som 
redan genomfört intervjun i egenskap av patient på beroendekliniken. På informationsbladet 
framgick att intervjun handlade om känsloupplevelser och att syftet med arbetet var att öka 
förståelsen kring känslohantering hos personer med beroendeproblematik. Det framgick även 
att intervjun kommer att filmas, att två formulär ska fyllas i och en ungefärlig uppgift om hur 
lång tid intervjutillfället kommer att uppta.

Samtycke. I informationsbladet informerades också om att de deltagande kunde 
avbryta sin medverkan när som helst under arbetets gång. Alla deltagare gav muntligt 
samtycke till deltagande vid bokning av tid för intervju. 
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Konfidentialitet. I den skriftliga informationen framgick att alla uppgifter som 
samlas in kommer att avpersonifieras i det färdiga arbetet.

Nyttjande. Det framgick även att det inspelade materialet endast kommer att 
vara tillgängligt för författarna och deras handledare under arbetets gång och att det därefter 
kommer att förstöras. Det insamlade materialet kommer endast att användas till 
forskningsändamål. 

Instrument

ACI-R. Det instrument som har använts för att mäta affektmedvetenhet är Affect 
Consciousness Instrument – Revised (ACI-R). Den ursprungliga intervjun har utvecklats av 
Monsen et al. (1996) och berör endast hantering och upplevelse av individens egna affekter. 
ACI-R är en vidareutveckling av Lech (2004) som är översatt till svenska och även tar upp 
förhållningssättet till andras känslor (bilaga 2). Intervjun är semistrukturerad och innehåller 
ett avsnitt kring egna affekter och hantering av dessa samt ett avsnitt om andras affekter. I 
intervjun behandlas affekterna intresse/iver, välbehag/glädje, rädsla/skräck, ilska/arg/raseri, 
skam/förödmjukelse, sorg/förtvivlan samt skuld. Inledningsvis ber intervjuaren deltagaren att 
berätta om en situation där denne upplevt den aktuella affekten. Varje affekt utforskas utifrån 
delskalorna uppmärksamhet, tolerans, emotionell expressivitet samt verbal expressivitet. Med 
dessa delskalor som utgångspunkt uttrycks frågor till deltagaren om dennes medvetenhetsgrad 
kring varje affekt. Efter att ha undersökt medvetenheten kring de egna affektupplevelserna 
med utgångspunkt i de fyra delskalorna fortsätter intervjun med att omfatta liknande frågor 
kring andra människors känsloupplevelser. Frågorna kring andras affekter föregås av att 
deltagarna får beskriva en situation där de sett någon annan människa uppleva den aktuella 
affekten. 

För att undersöka graden av uppmärksamhet kring en viss affekt ställs frågor som: Hur 
märker du att du är…? Vad känner du igen det på? Hur vet du att det är denna känsla och inte 
någon annan känsla? Hur märker du att X är…? 

Gällande inventeringen av tolerans kan frågor som följande förekomma: När du märker att du 
är… vad gör du då? Hur tycker du att den känslan påverkar dig? När du märker att X är… vad 
gör du då? Hur tycker du att det påverkade dig?

Emotionell expressivitet utforskas genom exempelvis följande frågor: Hur är det för dig att 
visa för andra att du är…? Hur tror du att du visar det? När du märker… hos andra, hur kan de 
veta att du märkt det?

Avslutningsvis utforskas begreppsmässig expressivitet med hjälp av frågor som: Hur är det 
för dig att berätta för andra att du är…? Hur brukar du typiskt berätta för andra att du är…? 
När du märker att andra är… kan du tala om det då? Hur talar du om andras…?

För att sammanställa intervjumaterial från ACI-R görs en skattning av det inspelade 
materialet. Skattningen följer ett schema som framtagits av Monsen (bilaga 3). Schemat består 
av en skala från 1 till 10 där varje delaspekt av varje affekt ska tilldelas en viss skalpoäng. I 
Monsens ursprungliga version finns endast ett skattningsschema för egna affekter, Lech
(2004) har vidareutvecklat skattningsschemat så att det även omfattar andras affekter. Således 
är ACI-R ett instrument där bedömingen utgår från deltagande observation.
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Ursprungligen innehöll intervjun ytterligare några affekter men Monsen et al. (1996) visade i 
sin studie att homogeniteten i instrumentet var hög och därmed kan det anses möjligt att 
minska antalet affekter för att spara tid. I denna studie har affekterna intresse/iver och 
sorg/förtvivlan tagits bort. Anledningen till att författarna gärna ville hålla tidsåtgången nere 
var för att intervjun är tämligen repetitiv och det ansågs finnas en risk för att koncentrationen 
och motivationen kunde svikta, särskilt med tanke på att många personer i urvalsgruppen har 
koncentrationssvårigheter. Författarna är bekanta med intervjumetoden sedan tidigare genom 
att de båda har genomfört ett antal intervjuer inom ramen för ett forskningsprojekt på IBL, 
Linköpings Universitet. I skattningsmanualen för ACI-R (Lech, 2004) har varje delskala av 
affekterna kvalitativa kriterier på fem nivåer. Skattningen ger därför ett medelvärde för egna 
affekter, andras affekter, total affektmedvetenhet samt för varje affekt ett medelvärde för 
egna, andras och totalt.

AIM. I studien användes även ett engelskt självskattningsformulär, AIM, som 
utvecklades av Larsen (1986). Instrumentet uppges vara ett typ av mått på upplevd 
affektintensitet. Instrumentet valdes eftersom Larsen (1986) visade att formuläret är en 
användbar måttstock för syftet med studien. AIM översattes till svenska av författarna och 
ingen back-translation gjordes. Detta självskattningsformulär togs med i studien för att ge 
ytterligare bredd åt jämförelsen mellan de olika substansberoendegrupperna. Detta instrument 
blev alltså bara aktuellt för studiens första hypotes. I AIM beräknas ett värde på hur en individ 
själv skattar intensiteten i upplevda känslor. Larsen (1986) har utvecklat instrumentet i två 
olika studier. Båda studierna gjordes på universitetsstudenter och den första studien hade 62 
deltagare och den andra studien hade 187 deltagare. 

I den första studien fick deltagarna under 56 dagar kartlägga två dagliga händelser. Alla 
inrapporterade händelser kodades sedan av andra deltagare utifrån hur positiva eller negativa 
de var. I den andra studien presenterades ett antal hypotetiska händelser för deltagarna och de
fick skatta nivån av sina emotionella reaktioner på händelserna. I båda studierna användes 
även AIM för att dela in deltagarna efter nivån på den självskattade affektintensiteten. Larsen
(1986) fann att deltagarna som fick höga värden på AIM också reagerade mer känslomässigt 
på de faktiska inrapporterade händelserna från första studien samt på de hypotetiska 
händelserna i den andra studien. Fynden var konstanta oavsett om det gällde positiva 
händelser eller negativa händelser. Larsen (1986) menar därmed att AIM är ett användbart 
mått på hur stark en individ upplever sina affekter. 

AIM omfattar 40 items (bilaga 4) där deltagaren får ta ställning till påståenden kring deras 
känslomässiga reaktioner utifrån en sexsiffrig skala. Inledningsvis påpekas att det är viktigt 
att deltagaren utgår från sin egen uppfattning om sig själv och inte hur denne tror att andra 
reagerar eller tycker att en person bör reagera. I den sexsiffriga skalan likställs ett med aldrig, 
två med nästan aldrig, tre med ibland, fyra med vanligtvis, fem med nästan alltid och sex med 
alltid. För att undvika alltför likriktade och slentrianmässigt ifyllda svar är 11 av påstående 
omvända, det vill säga att en högt skattad siffra på de omvända påståendena är lika med en 
lågt skattad siffra på de övriga påståendena. Exempel på de påståendena där en högt skattad 
siffra likställs med hög affektintensitet är:

När jag gjort något fel känner jag stark skam och skuld.
När jag är lycklig så sprudlar jag av energi.

Exempel på de påståenden som är omvända, där en högt skattad siffra likställs med låg 
affektintensitet är:
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”Lugn och sansad” skulle kunna vara en beskrivning av mig.
När jag vet att jag gjort något riktigt bra känner jag mig avslappnad och nöjd snarare än 
exalterad och upprymd.

Jämförelsematerial

Den normalgrupp som användes för jämförelse med författarnas studie finns presenterad i en 
uppsats av Danielsson och Kvarnlöf (2005). Danielsson och Kvarnlöf (2005) använde endast 
ett av de instrument författarna använde sig av, ACI-R. Därmed finns en begränsning i 
jämförelsen mellan de båda grupperna. Den största inventeringen av affektmedvetenhet fanns 
dock i det instrument som normalgruppen testats med och som även begagnades av 
författarna till denna studie.

Interbedömarreliabilitet

Samstämmighet mellan författarna vad gäller skattningar av ACI-R är viktigt för att kunna 
använda skattningarna i beräkningar. Med interbedömarreliabilet menas hur lika författarna 
har bedömt samma intervju. Detta är vikigt för att kunna utesluta att eventuella skillnader och 
samband i resultaten beror på att författarna gjort olika bedömningar av deltagarnas svar i 
intervjuerna. För att avgöra hur pass samstämmiga författarna varit i sina skattningar av ACI-
R beräknades en Intraclass correlation coefficient (ICC). Tio intervjuer dubbelskattades därför
av båda författarna. I de fall där en intervju skattats två gånger har endast en av skattningarna 
använts vid beräkningarna av resultaten. Interbedömarreliabilitet för det totala värdet av 
intervjuerna var god (ICC = .80). ICC-värdena för egna affekterna var för 
glädje/välbefinnande .97, rädsla/skräck .71, ilska/raseri .97, skam/förödmjukelse .89 och för 
skuld .00. Det sammanlagda ICC-värdet för egna affekter var .71. ICC-värdena för andras 
affekter var för glädje/välbefinnande .85, rädsla/skräck .88, ilska/raseri .88, skam .89 och 
skuld .95. Det sammanlagda ICC-värdet för andras affekter var .89. Sammanfattningsvis var 
interbedömarreliabiliteten god för de flesta affekter och mycket god för några affekter men på 
egen skuld fanns ingen samstämmighet mellan författarna. 

Databearbetning

För att undersöka skillnader mellan grupperna när det gällde de demografiska uppgifterna 
användes Pearsons chi2-test. Frågan om det fanns skillnader i affektmedvetenhet och 
affektintensitet mellan de olika droggrupperna undersöktes med variansanalyser. Även 
skillnader mellan den substansberoende gruppen och normalgruppen undersöktes med 
variansanalys. För att undersöka dimensionaliteten hos självskattningsinstrumentet AIM 
gjordes en roterad faktoranalys.

Resultat

I resultatet kommer först deskriptiva data redovisas. Därefter presenteras resultaten utifrån 
hypoteserna.  

Deskriptiva data

Sammanlagt deltog 39 personer i studien. Av dessa var 22 män och 17 kvinnor. Fyra av 
deltagarna var mellan 20 och 29 år, 7 av deltagarna var mellan 30 och 39 år, 13 av deltagarna 
var mellan 40 och 49 år, tio av deltagarna var mellan 50 och 59 år och fem av deltagarna var 
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från 60 år och uppåt. Fördelningen av de olika ålderskategorierna mellan 
substansberoendegrupperna visas nedan i tabell 2.

Tabell 2
Antal deltagare inom varje substansberoendegrupp fördelade efter ålderskategori

Ålderskategori (N=39)
20-29
(n=4)

30-39
(n=7)

40-49
(n=13)

50-59
(n=10)

60-
(n=5)

Samtliga

Alkolholberoende 2 0 7 2 2 13
Bensodiazepinberoende 0 1 1 4 2 8
Amfetaminberoende 0 3 3 3 1 10
Beroende av blandat art 2 3 2 1 0 8

Samtliga 4 7 13 10 5 39

Pearsons chi2-test visade att de erhållna cellvärdena inte skiljde sig från de förväntade 
(Pearson chi2 (12) = 16.8, p = .16).

I tabell 3 visas fördelningen mellan deltagarna inom de olika substansberoendegrupperna 
utifrån deras högsta avslutade utbildningsnivå.

Tabell 3
Antal deltagare inom varje substansberoendegrupp fördelade efter högsta avslutade 
utbildningsnivå

Utbildningsgrad (N=39)
Grundskola
(n=8)

Gymnasium
(n=26)

Universitet/Högskola
(n=5)

Samtliga
(n=39)

Alkoholberoende 1 10 2 13
Bensodiazepinberoende 0 5 3 8
Amfetaminberoende 4 6 0 10
Beroende av blandat art 3 5 0 8

Samtliga 8 26 5 39

Pearsons chi2-test visade en tendens till signifikanta skillnader mellan cell-värdena (chi2 (6) = 
12.1, p = .06). De största skillnaderna mellan observerade och förväntade cellvärden gällde en 
större andel grundskoleutbildade bland amfetamin- och blandberoende och en större andel 
universitetsutbildade bland de bensodiazepinberoende deltagarna.

I tabell 4 presenteras fördelningen mellan deltagarna ur de olika substansberoendegrupperna 
utifrån typ av sysselsättning.
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Tabell 4
Antal deltagare inom varje substansberoendegrupp fördelade efter typ av sysselsättning

Typ av sysselsättning (N=39)
Arbete
(n=16)

Studier
(n=4)

Sjukskrivning
(n=10)

Arbetssökande
(n=3)

Annat
(n=6)

Samtliga
(n=39)

Alkohol-
beroende

5 2 4 0 2 13

Bensodiazepin-
beroende

5 0 2 0 1 8

Amfetamin-
beroende

5 0 1 2 2 10

Beroende av 
blandat art

1 2 3 1 1 8

Samtliga 16 4 10 3 6 39

Pearsons chi2-test visade att de erhållna cellvärdena inte skiljde sig från de förväntade (chi2 
(12) = 12.2, p = .43).

Finns någon skillnad mellan de olika grupperna av individer som haft substansberoende i 
hur affektintensitet och affektmedvetenhet ser ut?

I tabell 5 visas medelvärden och standardavvikelser för affektmedvetenhet hos de olika 
substansberoendegrupperna.
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Tabell 5
Medelvärden och standardavvikelser (inom parentes) för affektmedvetenhet hos de olika 
grupperna av substansberoende samt resultat av variansanalys för att undersöka skillnaderna

Totalt Alkohol Benso-
diazepiner

Amfetamin Blandad art F p

Egen 
glädje

4.15 (1.15) 4.02 (1.22) 4.60 (1.18) 3.95 (1.04) 4.16 (1.25) .53 ns

Egen 
rädsla 

3.03 (1.03) 2.90 (1.17) 2.86 (1.05) 3.13 (.88) 3.28 (1.07) .30 ns

Egen 
ilska 

3.51 (1.17) 3.33 (1.38) 3.66 (1.02) 3.68 (.82) 3.44 (1.49) .21 ns

Egen 
skam

2.88 (1.01) 2.83 (.84) 3.19 (.90) 3.06 (1.21) 2.88 (1.00) .69 ns

Egen 
skuld

3.03 (.75) 2.98 (.49) 3.09 (1.00) 2.98 (.58) 3.13 (1.10) .09 ns

Andras 
glädje

3.97 (1.08) 3.54 (1.15) 4.44 (.65) 4.00 (1.31) 4.16 (.86) 1.31 ns

Andras 
rädsla

3.15 (1.06) 2.71 (1.02) 3.47 (1.27) 3.33 (.83) 3.31 (1.15) 1.14 ns

Andras 
ilska

3.11 (1.00) 2.88 (.96) 3.47 (1.10) 3.13 (.82) 3.13 (1.25) .58 ns

Andras 
skam

3.01 (1.00) 2.85 (1.01) 3.28 (.92) 2.93 (.97) 3.09 (1.20) .34 ns

Andras 
skuld

2.72 (1.02) 2.66 (1.15) 3.16 (1.09) 2.50 (.93) 2.69 (.91) .64 ns

Egna 
totalt

3.32 (.84) 3.21 (.83) 3.49 (.90) 3.26 (.65) 3.41 (1.10) .21 ns

Andras 
totalt

3.19 (.89) 2.92 (.90) 3.56 (.86) 3.18 (.83) 3.28 (1.00) .87 ns

Alla 
totalt

3.26 (.85) 3.07 (.85) 3.52 (.86) 3.22 (.73) 3.34 (1.03) .50 ns

Värdena i tabell 5 visar att det inte fanns några skillnader mellan de olika 
substansberoendegrupperna med avseende på affektmedvetenhet.

Affektintensitetsformuläret innehåller 40 frågor. För att underlätta beräkningarna av samband 
mellan svaren på detta formulär och typ av substansberoende gjordes en varimax-roterad 
faktoranalys av svaren på AIM. Resultatet presenteras i tabell 6. Faktoranalysen resulterade i 
en fem-faktor-modell utifrån en scree-analys. Dessa fem faktorer kunde ges en meningsfull 
tolkning. Faktorladdningar som är över eller lika med .50 redovisas. 



20

Tabell 6
Resultat av roterad faktoranalys av AIM med fem faktorer
Items I II III IV V
7. Mina lyckokänslor är så starka att det känns som om 
jag är i himlen

.80

2. När jag känner mig glad är detta en stark känsla av 
sprudlande vitalitet

.72

1. När jag genomfört något svårt känner jag mig glad 
och upprymd

.67

5. När jag löser ett mindre personligt problem känner 
jag mig euforisk

.66

20. När jag är glad känns det som att jag skulle kunna
 spricka av glädje

.66

27. När saker och ting går bra är jag i absolut toppform .66
18. När jag mår bra är det lätt för mig att gå från ett 
gott humör till att bli riktigt jublande glad

.60

9. Om jag slutför en uppgift som jag trodde var omöjlig
 så blir jag exalterad

.55

16. De minnen jag tycker bäst om är från tillfällen när jag 
känt mig nöjd och fridfull snarare än lustfylld och entusiastisk

-.52

8. Jag blir alltför entusiastisk .50
40. När jag är lycklig så liknar känslan mer förnöjdhet 
och inre lugn snarare än upprymdhet och upphetsning

.81

33. När jag känner lycka så är det en stillsam sorts 
förnöjdhet

.68

29. När jag vet att jag gjort något riktigt bra känner jag mig 
avslappnad och nöjd snarare än exalterad och upprymd

.66

24. När jag lyckas med något blir jag lugn och belåten .61
32. När jag är exalterad över någonting så vill jag dela 
mina känslor med alla

.61

16. De minnen jag tycker bäst om är från tillfällen när jag 
känt mig nöjd och fridfull snarare än lustfylld och entusiastisk

.58

37. Jag skulle beskriva mina lyckokänslor mer som 
förnöjdhet än glädje

.56

4. Jag känner mig ganska illa till mods när jag ljuger -.53
35. När jag är lycklig så sprudlar jag av energi .50 .50
28. När jag blir arg är det lätt för mig att fortsätta vara 
rationell och inte överreagera

.78

6. Mina känslor har en benägenhet att vara mer intensiva 
än de flesta andra människors känslor

.77

19. ”Lugn och sansad” skulle kunna vara en beskrivning 
av mig

.72

34. Mina vänner skulle förmodligen säga att jag är en spänd 
och nervös person

.64

26. Jag behålla mitt lugn även under de mest prövande dagarna .57
36. När jag har dåligt samvete så är detta en rätt så stark känsla .52
12. När jag är glad är det en känsla av att vara sorglös och nöjd 
snarare än att vara lustfylld och upplivad

-.50

15. Mina vänner skulle nog säga att jag är känslosam .72
21. När jag ser en bild av en våldsam bilolycka i en tidning 
känner jag mig illamående

.72

22. När jag är glad känner jag mig väldigt energisk .59
38. När någon ger mig en komplimang blir jag så glad att jag 
skulle kunna spricka

.80

39. När jag är nervös blir jag skakig i hela kroppen .76
13. När jag talar inför en grupp människor första gången blir min 
röst darrig och mitt hjärta klappar snabbare

.74

Den första faktorn handlar om att kunna uppleva starka känslor av glädje och lycka, den andra 
handlar om att känsloupplevelser är mer dämpade, den tredje rymmer påståenden som handlar 
om att vara lugn och rationell men även att kunna känna starka samvetskval och intensiva 
känslor, den fjärde rör sig kring påståenden om att vara känslosam och lättberörd, den femte 
handlar om att glädja sig åt uppskattning samt att uppleva stark nervositet vid framförande 
inför andra.
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I tabell 7 presenteras resultaten av en jämförelse mellan substansberoendegrupperna med 
avseende på skillnader i affektintensitet.  

Tabell 7
Skillnader i genomsnittliga faktorpoäng i de fem AIM-faktorerna mellan de fyra 
substansberoendegrupperna

I
Kan uppleva 
starka 
känslor av 
glädje och 
lycka

II
Känsloupp-
levelser är 
dämpade

III
Är lugn och 
rationell

IV
Är känslosam 
och lätt berörd

V
Nervös vid 
framförande
n inför 
andra

AIM
totalt

Alkohol -.08 (1.06) .22 (1.39) -.50 (.82) .23 (1.24) .04 (1.16) 3.62 (.50)
Bensodiazepiner -.67 (.64) .10 (.59) .53 (1.05) .02 (1.15) -.31 (1.00) 3.66 (.51)
Amfetamin .30 (.80) .00 (.89) .22 (1.03) -.37 (.75) .04 (.65) 3.77 (.62)
Beroende av 
blandat art

.42 (1.19) -.13 (.84) .02 (.98) .06 (.66) .20 (1.19) 3.92 (.38)

F 2.29 .07 2.28 .68 .35 .59

P .11 .98 .11 .57 .79 .63

Variansanalyser visade att det inte fanns några signifikanta skillnader mellan droggrupperna 
för någon av de fem faktorerna. Analysen av den första faktorn gav F (3,35) = 2.29, p = .11, 
den andra F (3,35) = .07, p = .98, den tredje F (3,35) ) 2.18, p = .11, den fjärde F (3,35) = .68), 
p = .57 och den femte F (3,35) = .35, p = .79). De största skillnaderna fanns på den första och 
den tredje faktorn. Därmed finns inget stöd för den första hypotesen, det finns inget samband 
mellan vilken substans deltagarna haft beroende av hur deras affektmedvetenhet och 
affektintensitet ser ut. Däremot kan vissa demografiska faktorer ha betydelse för vilken 
substans de varit beroende av.

Har gruppen med individer som haft substansberoende en lägre affektmedvetenhet än en 
normalgrupp?

En jämförelse mellan affektmedvetenheten hos drogmissbrukarna och ett normalmaterial 
presenteras i tabell 8.

Tabell 8. 
Medelvärden och standardavvikelser (inom parentes) för drogberoende och för ett 
normalmaterial

Drogberoende Normalmaterial t (1, 77) p
Egen glädje 4.15 (1.15) 5.90 (1.01) 51.50 < .001
Egen rädsla 3.03 (1.03) 5.28 (1.20) 79,68 < .001
Egen ilska 3.51 (1.17) 5.15 (1.42) 31.47 < .001
Egen skam 2.88 (1.00) 4.18 (1.63) 17.99 < .001
Egen skuld 3.03 (.75) 4.03 (1.74) 10.78 < .01

Andras glädje 3.97 (1.08) 5.59 (.93) 51.46 < .001
Andras rädsla 3.15 (1.06) 5.04 (1.35) 47.48 < .001
Andras ilska 3.11 (1.00) 4.83 (1.29) 44.04 < .001
Andras skam 3.01 (1.00) 4.37 (1.50) 22.61 < .001
Andras skuld 2.72 (1.02) 3.80 (1.68) 11.90 < .01
Egna totalt 3.32 (.84) 4.91 (1.19) 47.01 < .001
Andras totalt 3.19 (.89) 4.73 (1.15) 44.02 < .001
Alla totalt 3.3 (.85) 4.8 (1.15) 47.2 < .001
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Det är stora skillnader mellan affektmedvetenhetsnivån hos de drogberoende och hos 
normalmaterialet. Alla skillnader är statistiskt signifikanta, med de är något mindre för skuld 
och skam. 

Därmed kan vår andra hypotes bekräftas. Gruppen som haft ett substansberoende har lägre 
affektmedvetenhet än normalgruppen.

Diskussion

Diskussionen inleds med ett resonemang kring resultaten. Därefter följer en genomgång av 
metodens brister och fördelar. Sedan sammanfattas studiens slutsatser och diskussionsdelen 
avslutas med förslag till vidare forskning kring studiens ämnesområden.

Resultatdiskussion

Resultaten visade att det inte fanns några samband mellan affektmedvetenhet, affektintensitet 
och typ av substansberoende. Resultaten visade däremot att deltagarna som haft beroende 
hade lägre affektmedvetenhet än jämförelsematerialet som betecknas som en normalgrupp.  

Hypotes 1. Föreliggande studie fann inte några samband mellan 
affektmedvetenhet, affektintensitet och typ av substansberoende. Wurmser (1978) och
Khantizian (1972, 1974, 1975) påpekar att både amfetamin och heroin kan användas för att 
reglera och tygla problematisk ilska och skam men att kompensationen blir olika beroende på 
vilken drog som väljs. Grundproblemet, som är en bristande förmåga att hantera affekterna 
ilska och skam, kvarstår dock. Detta motsäger inte resultaten i denna studie. Att ha 
svårigheter att hantera en viss affekt kan leda till samma resultat på de instrumenten som 
använts i denna studie även om kompensationen, i form av prefererad drog, är olika 
individerna emellan. Montgomerys (2002) indikationer på att heroinberoende kvinnor hade 
större rädslor kring att inte kunna hantera sin egen ilska än amfetaminberoende kvinnor är 
förvisso ett fynd som skulle kunna väcka tanken att affektmedvetenhet skulle se annorlunda ut 
hos en grupp som väljer en lugnande drog än en grupp som väljer en stimulerande drog. 
Möjligheterna att jämföra fynden från Montgomerys (2002) studie med resultaten från denna 
studie blir begränsade i och med att studierna inte utgår från samma substanser. Dock är det 
tänkbart att rädslor inför att inte kunna hantera en viss affekt är en aspekt som inte fångats 
upp av de instrument som använts i denna studie.

Med tanke på det Larsen (1986) påpekar om att vissa människor önskar öka intensiteten i 
vardagliga upplevelser och känslor medan andra gärna dämpar dessa, och att detta bland annat 
kan ske med droger, kunde resultat som pekade i denna riktning väntas. I den studie som här 
gjorts fanns det inga signifikanta samband mellan intensitet av affektupplevelser och typ av 
substansberoende. Även här kan tänkas att själva strävan om att öka eller dämpa den upplevda 
känslointensiteten är en aspekt som inte fångas upp av instrumentet, då instrumentet 
huvudsakligen undersöker den faktiskt upplevda affektintensiteten. 

Som framgår av resultatet har utbildningsnivå större betydelse för typ av substansberoende än 
affektmedvetenhet. Det fanns en större andel grundskoleutbildade bland de amfetamin- och  
blandberoende deltagarna och en större andel universitetsutbildade bland de 
bensodiazepinberoende deltagarna. Det är också tänkbart att ytterligare andra faktorer än 
affektmedvetenhet kan ha större betydelse för typ av substansberoende. Affektmedvetenhet 
har sannolikt i jämförelse med andra sådana faktorer, möjligen av social karaktär, relativt sett 
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mindre betydelse. En sådan faktor, skulle kunna vara vilken tillgång som finns till en viss 
substans i en individs geografiska närhet. En annan sådan variabel skulle kunna vara vilka 
attityder som finns till olika substanser i en individs sociala nätverk. När det gäller missbruk 
av illegala substanser är det inte otänkbart att en individs inställning till att inta illegala 
preparat har större betydelse för ett eventuellt beroende av just denna substans än individens 
affektmedvetenhet. Om det finns starka attityder mot att bruka illegala preparat som 
amfetamin kanske sannolikheten blir större för att ett beroende utvecklas av ett 
läkarföreskrivet preparat som bensodiazepiner oavsett grad av affektmedvetenhet hos 
individen.

Hypotes 2. Studiens andra hypotes om att deltagarna som haft beroende skulle 
ha lägre affektmedvetenhet än jämförelsematerialet som betecknas som en normalgrupp 
bekräftades. Utifrån dessa resultat kan paralleller dras till de teorier som Khantzian (1974) 
presenterar om att substansberoende hör samman med problematisk affekthantering och 
affektreglering samt att individer med substansberoende ofta upplever känslor mycket 
intensivt eller mycket svagt. Problematisk affekthantering och affektreglering torde innebära 
låga värden på affektmedvetenhet på ACI-R och därmed är resultaten i linje med Khantzians 
(1974) teorier. Att uppleva affekter mycket intensivt eller mycket svagt skulle kunna ge 
liknande låga värden på ACI-R. En svagt upplevd affekt leder troligtvis inte till någon hög 
grad av uppmärksamhet för affekten hos individen. En starkt upplevd affekt kan förvisso ge 
hög grad av affektmedvetenhet i ACI-R men det är också tänkbart att en mycket stark 
affektupplevelse kan höra ihop med låg grad av tolerans för affekten. 

Wiechelt (2007) menar att hos individer som haft beroende kan skam och skuld vara känslor 
som är svåra att hantera. Nathanson (1992) beskriver hur substansberoende kan bli en flykt 
ifrån alltför starka känslor av skam. Resultaten i denna studie visar att den grupp som haft ett 
substansberoende har lägre affektmedvetenhet kring känslorna skam och skuld än 
normalgruppen. Det finns dock inget i resultaten som tyder på att dessa känslor skiljer sig mer 
från normalgruppens än vad de övriga affekterna gör. Detta motsäger förvisso inte Wiechelt 
(2007) och Nathanson (1992) men kan heller inte bekräfta deras teorier. Det är ändå tänkbart 
att skam och skuld är affekter som är speciellt svårhanterliga för individer med 
beroendeproblematik. 

Wiechelt (2007) beskriver hur skam i samband med beroendeproblematik ofta ses som både 
en orsak till och upprätthållare av själva beroendet. Skammens orsakande och upprätthållande 
inverkan på substansberoende beskrivs av Wiechelt (2007) som en cyklisk rörelse. Detta är en 
problematisk aspekt kring affekten skam som inte nödvändigtvis fångas av de instrument som 
använts i denna studie. Vid intervjuerna fick dock författarna intrycket att just skuld och skam 
är affekter som är speciellt svåra att hantera och förhålla sig till för individerna ur 
substansberoendegruppen. Författarna upplevde det som att vissa av deltagarna under sina 
perioder av substansberoende upplevt skam och skuld i så hög grad att de efter att ha kommit 
ur sitt beroende värjer sig mot dessa känslor i stor utsträckning.

Metoddiskussion

Resultatens generaliserbarhet till individer med beroendeproblematik är begränsade. 
Svårigheterna att bedöma bortfallet bidrar till detta liksom svårigheten att avgöra om en viss 
typ av patienter tillfrågades om att delta i studien. Det är inte otänkbart att det skett en 
omedveten selektering från personalens sida om vilka patienter som tillfrågats om att delta i 
studien. Exempelvis kanske patienter som av personalen upplevts som mycket verbala eller 
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känslomässigt medvetna blivit aktuella i större utsträckning än de patienter som upplevs som 
icke-verbala eller känslomässigt sköra. Om detta har inträffat saknas representation från 
grupper som kunnat ge resultatet en annan prägel. Att författarna inte haft möjlighet att 
kontrollera hela denna process försvårar naturligtvis kunskapen om hur tillfrågandet av 
deltagare gått till och hur detta eventuellt påverkat resultatet. Möjligheten att en sådan 
påverkan skett måste ändå tas i beaktande. En annan begränsning i generaliserbarheten är att 
det finns en risk att jämförelsematerialet inte är representativt för en normalgrupp eftersom 
urvalet i jämförelsematerialet inte var slumpmässigt. 

Att intervjuerna filmats med videokamera är en faktor som kan ha påverkat urvalet av 
deltagare som kunnat tänka sig att delta. Det finns en möjlighet att tillfrågade avstått från att 
delta på grund av intervjun skulle videofilmas. Om så var fallet finns ett bortfall av en viss 
grupp individer som kan avspeglas i resultatet. Att filma intervjuerna bedömdes ändå som 
värdefullt eftersom det kan antas ge bättre underlag för mer reliabla skattningar. Trots de 
svårigheter dessa omständigheter medfört har författarna ändå bedömt att det varit ett rimligt 
sätt att värva deltagare till studien. Det får hållas i åtanke att detta är en patientgrupp som 
många gånger är marginaliserade och svåra att komma i kontakt med. För att genomföra 
studier med denna patientgrupp bedömde författarna därför att det var nödvändigt att vara mer 
flexibla i urvalsmetoden. 

Som jämförelsematerial i studien användes den normalgrupp Danielsson och Kvarnlöf (2005) 
undersökte. En begränsning i jämförelsen med detta material är att Danielsson och Kvarnlöf 
(2005) hade ytterligare en affekt med i ACI-R, sorg/förtvivlan. Affekten sorg/förtvivlan togs 
bort ur instrumentet vid denna studie eftersom författarna prioriterade att hålla tidsåtgången 
på intervjutillfället nere. Visserligen finns en risk att väsentlig information missas om flera 
affekter utesluts ur instrumentet. Dock valdes att hålla tidsåtgången nere eftersom författarna 
bedömde att en kortare tidsåtgång skulle öka möjligheterna att värva fler deltagare samt 
förbättra deltagarnas motivation och uthållighet under intervjun. Detta är faktorer som torde 
öka resultatets validitet. Monsen et al. (1996) visade att homogeniteten i instrumentet var hög 
och därmed bör enskilda affekter kunna uteslutas utan att detta påverkar slutresultatets helhet
i alltför stor utsträckning. Det är dock möjligt att detta kan ha haft en inverkan på 
möjligheterna till jämförelse med normalgruppen från Danielsson och Kvarnlöfs (2005) 
studie. Hur denna inverkan skulle kunna se ut blir dock svårt att spekulera i. En annan aspekt 
som kan ha påverkat jämförelsen med normalgruppen är att deltagarna inte är matchade med 
varandra i de olika studierna. 

En annan eventuell påverkansfaktor vid jämförelsen med Danielsson och Kvarnlöfs (2005) 
normalgrupp är att det vid tiden för deras studie inte fanns någon skattningsmanual för andras 
affekter. Danielsson och Kvarnlöf (2005) anpassade skattningsmanualen för egna affekter så 
att den kunde användas vid skattning även av andras affekter. Det finns en möjlighet att detta 
påverkat jämförelsen mellan skattningarna i denna studie och de skattningar som ligger till 
grund för Danielsson och Kvarnlöfs (2005) resultat. 

Interbedömarreliabilitet för skattningarna i denna studie var god. När det gällde skattningarna 
på egen skuld fanns dock inget samband mellan skattarna. Detta är anmärkningsvärt med 
tanke på den generellt goda interbedömarreliabiliteten och inte minst med tanke på att 
sambandet mellan skattningarna på andras skuld är hög. Detta skulle kunna tyda på att egen 
skuld är en särskilt svårbedömd affekt hos studiens deltagare. Den bristande 
samstämmigheten på denna affekt kan också vara en statistisk artefakt, med tanke på det ringa 
antalet gemensamt skattade intervjuer. 
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En intressant fråga är vilken eventuell inverkan som författarnas demografiska bakgrund kan 
ha haft på intervjuernas utfall. Det är möjligt att det skapats ett mer öppet klimat tillsammans 
med deltagare med mer likartade demografiska bakgrundsförhållanden som författarna själva,
det vill säga unga kvinnor med universitetsutbildning. Ett mer öppet klimat kan förstås leda 
till att andra uppgifter anförtros i intervjusituationen än om deltagaren inte känner sig 
bekväm. Om alla deltagare inte upplevt samma förutsättningar vid datainsamlingen skulle 
detta kunna leda till att jämförelsen inom gruppen försvåras. 

Under datainsamlingen uppmärksammades det av författarna att det var några påståenden i 
AIM som var svåra att förstå och ta ställning till av deltagarna. Det var några formuleringar
som upplevdes som invecklade och en aning högtravande och som författarna fick 
återkommande kommentarer om. En orsak till att de upplevdes bekymmersamma av 
deltagarna kan vara att de i översättningen förlorat en del av sin kärna. Det skulle även kunna 
bero på att instrumentet i sin ursprungliga engelska form endast använts på 
universitetsstudenter. Det kan tänkas att universitetsstudenter kan ha förvärvat ett annorlunda 
ordförråd än individer som inte har en universitetsutbildning. Det finns en möjlighet att 
problemet kring formuleringarna inte har uppdagats tidigare eftersom det inte, vad författarna 
vet, har använts tidigare på en målgrupp med spridda utbildningsbakgrunder.

Trots det relativt låga deltagarantalet gjordes en faktoranalys på AIM. Denna faktoranalys bör 
ses som tentativ. Några av de faktorer som framkom vid faktoranalysen av AIM-resultatet var 
svårtolkade. Detta skulle kunna bero på att underlaget var litet i förhållande till antal frågor i 
formuläret. 

Trots att det finns ett antal osäkra faktorer att beakta med de instrument som använts i denna 
studie tyder ändå resultatet som framkommit på att det finns en skillnad i graden av 
affektmedvetenhet mellan de som haft substansberoende och normalgruppen. Att en sådan 
skillnad finns antyder att instrumentet ACI-R har en viss användbarhet och att det fångar upp 
väsentliga aspekter av affektmedvetenhet. Även användbarheten hos AIM var godtagbar. 
Instrumentet verkade fånga upp vissa meningsfulla aspekter av affektintensitet även om vissa 
svårigheter i förståelsen av frågorna fanns hos deltagarna. 

Vid indelningen av deltagarna i substansgrupper fanns ett antal osäkra faktorer. Det fanns inte 
alltid en diagnostisk förankring bakom indelningen vilket kanske skulle ha varit att föredra. 
Det kunde dock ha medfört större svårigheter med att värva deltagare till studien eftersom alla 
deltagare inte var patienter och inte nödvändigtvis blivit aktuella för diagnostisering. En 
diagnos bygger ofta på patientens egen rapportering av vilken eller vilka substanser som 
brukats och det är den principen som legat till grund för klassificering i denna studie. Det kan 
dock tänkas att förtroendet deltagarna känt inför författarna sett annorlunda ut än det 
förtroende de haft inför sina eventuella behandlare. I en del fall var dock behandlarna med 
och klassificerade vilken eller vilka substanser som deltagarna haft beroende av. Under 
datainsamlingen har författarna anat att det i vissa fall kan ha varit så att deltagarna medverkat 
i studien utan att de riktigt känt sig motiverade att dela med sig av sina upplevelser. Om dessa 
funderingar stämmer kan det ha haft en inverkan på resultatet. 

Slutsatser

Resultaten visade att det inte fanns några samband hos deltagarna mellan affektmedvetenhet, 
affektintensitet och typ av substansberoende. Om detta beror på brister i instrumenten eller 
säger något om de faktiska förhållandena är svårt att avgöra. Generaliserbarheten till
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substansberoende individer i allmänhet är begränsad, främst på grund av att urvalsprocessen 
varit bristfällig. Det är dock tänkbart att det inte finns några större skillnader i 
affektmedvetenhet och affektintensitet utifrån typ av substansberoende. Om så är fallet är 
detta en aspekt som bör beaktas vid försök till förståelse av och fortsatt forskning kring 
beroendeproblematik. 

Resultaten visat däremot att deltagarna som haft beroende hade lägre affektmedvetenhet än 
jämförelsematerialet som betecknas som en normalgrupp. Inte heller här går att med säkerhet 
generalisera fynden från denna studie till substansberoende individer överlag. Det förefaller 
dock vara troligt, med stöd av tidigare forskning, att det föreligger en lägre nivå av 
affektmedvetenhet hos personer med substansberoende. Detta är en aspekt som kan vara 
viktigt för att förstå, behandla och förebygga beroendeproblematikens mekanismer. 

Förslag till fortsatt forskning

Med tanke på denna studies inventerande karaktär och det relativt låga deltagarantalet skulle 
det i kommande forskning vara av intresse att utröna om samma resultat skulle föreligga med 
större antal deltagare. I en mer omfattande studie skulle det också vara intressant att använda 
sig av fler eller andra substansberoendegrupper. Det skulle vara intressant att utforska 
frågeställningen om prefererad drog och affekthantering utifrån andra instrument än de som 
använts i denna studie. En annan utgångspunkt skulle kunna vara att dela in substanser i 
dämpande och stimulerande substanser och göra en jämförelse av affekthantering utifrån 
detta. 

Vissa justeringar skulle kunna göras i den svenska versionen av instrumentet AIM som 
författarna översatt till denna studie. Det är möjligt att resultatet skulle bli annorlunda om 
språkliga hinder undanröjdes. Det vore också värdefullt att få värden för AIM från en 
normalgrupp. Ett sådant normmaterial skulle kunna vara till stor hjälp vid framtida 
användning av AIM i klinisk forskning. En normalgrupp skulle då kunna jämföras med de 
resultat som framkommit på AIM i denna studie. På så vis skulle samma typ av jämförelse 
som gjorts i denna studie kring affektmedvetenhet kunna användas på affektintensitet. Då 
skulle frågan om det finns en skillnad i affektintensitet bland dem som haft ett 
substansberoende och en normalgrupp kunna undersökas. 

En fråga som inte kunnat besvaras i denna studie är den som Wiechelt (2007) väcker 
angående skammens orsakande och upprätthållande inverkan på substansberoende. Detta är 
en fråga som författarna ser som högst relevant att forska vidare kring. Inte minst på grund av 
den betydelse detta har i behandling av individer med substansberoende. Om skammen har 
både en orsakande och upprätthållande effekt på beroendeproblematiken bör en stor 
försiktighet och respekt inför detta beaktas i behandlingsarbetet. 
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Bilagor

Bilaga 1

Information till patienter på Beroendekliniken

Vill du medverka i en intervju om olika känslor och upplevelser av känslor?

Vi går på vårt sista år på psykologprogrammet vid Linköpings Universitet. Vi arbetar nu med 
vårt examensarbete och vi vill fördjupa oss i frågor kring beroendeproblematik och känslor. 
Därför vill vi komma i kontakt med patienter på Beroendekliniken för att genomföra en 
intervju som riktar in sig på känsloupplevelser och tankar om egna och andras känslor. Vår 
handledare på Universitetet är Rolf Holmqvist. Syftet med arbetet är att öka kunskapen inom 
detta område. Ökad kunskap kan leda till bättre förståelse och hjälp för personer som hamnat i 
beroende.

Intervjun tar ca: 1 timme och kommer att videofilmas. Efter intervjun kommer materialet att 
granskas och sedan kommer filmerna att förstöras och i vår uppsats kommer man inte att 
kunna identifiera någon enskild medverkande. Vid intervjutillfället kommer vi också att be 
deltagarna att fylla i två självskattningsformulär. Den som deltar i intervjuerna kan när som 
helst under arbetets gång avbryta sin medverkan. Endast vi och vår handledare Rolf 
Holmqvist kommer att ha tillgång till intervjumaterialet.

Om ni vill delta kommer vi att kontakta er för att bestämma tid och plats för intervjun. Lämna 
namn och telefonnummer på talongen nedan och ge till er behandlare. Tack.

Eva Johansson Moa Söderberg
Psykologkandidat Psykologkandidat

-------------------------------------------- -------------------------------------------
Namn Telefonnummer
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Bilaga 2

Intervjuguide:

Jag vill prata med dig om hur du brukar må och om hur du upplever olika situationer.

Först vill jag att du ska berätta för mig om någon gång som du känt dig…

Egna affekter

Uppmärksamhet

Hur märker du att du är … ?
Vad känner du igen det på ?
(i vilken mån tyder mentala eller kroppsliga kriterier på motsatsen ?)
Hur vet du att du är … och inte något annat exempelvis … ?

Tolerans

Kan du försöka att gå in lite mer på hur det är för dig när …?
När du märker att du är … vad gör du då ?
Kan du låta … verka i dig, törs du låta den vara där ?
När du märker att du är … Hur tycker du att den känslan påverkar dig. Vad får den dig att 
göra ?
När du känner den stämningen i dig, vad gör du med den känslan? var gör du av den ?
Tror du att affekten kan berätta något av betydelse för dig? Något viktigt ?
Hur är det för dig själv att känna att du är ...?
Vad skulle ske om du inte  gjorde så (aktuellt sätt att komma undan känslan) och bara lät den 
verka på dig ?

Emotionell Expressivitet

Hur är det för dig att visa andra att du är ….. ?
När du känner dig …, hur kan andra veta att du är det ?
Hur tror du att du visar det(undersök om det finns variationer i förhållande till personer, 
kontext och intensitet av affekten).
Törs du stå för  detta utåt ?
Vad skulle ske om du visade …  för andra ? 
Om andra märkte det här, vad skulle de tänka om dig ?

Begreppsmässig expressivitet

Hur är det för dig att berätta för andra att du är …?
När du känner dig … , kan du då säga till andra hur det är ? Vad säger du då ?
Hur brukar du typiskt berätta för andra att du är … ?
(Vid tvetydiga svar: vad föreställer du dig att … är egentligen? för att undersöka 
begreppsmässiga förståelsen)
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Vad skulle kunna ske om du berättade för andra att du var…?
Om du berättade det här för andra, vad skulle de tänka om dig ?

Andras affekter

Då vill jag att du berättar om något som fått andra att  ….
Kan du berätta om någon gång då du sett andra ….
(Vem var det?, i vilken situation ?, mot vem var känslan riktad?)
(Kan du berätta för mig om vad som får andra att känna sig…)

Uppmärksamhet

Hur märker du att X är …. ?
Vad känner du igen det på ? 
Hur märker du att det är … och inte …. ?
Märker du något inom dig då ?

Tolerans

Kan du försöka att gå in lite mer på hur det är för dig när du märker … ? 
När du märker att X är … vad gör du då ?
När du märker att X är ... hur tycker du att det påverkar dig ?
Vad gjorde du av den  känslan ? 
Hur är det för dig själv att märka att någon är … ?
Tror du att X känsla berättade något 
väsentligt för dig ?
Kan du låta … verka hos X, törs du låta känslan vara där ?

Om affekten enbart uttrycks mot tredje part, d.v.s. om den intervjuade enbart är iakttagare: 
Hur är det för dig om någon uttrycker känslan mot dig? 
Hur är det för dig om X visar … mot dig? Hur påverkar det dig?

Emotionell respons

När du märker ….  hos andra, hur kan de veta att du märkt det ?
Hur tror du att du visar det(undersök om det finns variationer i förhållande till personer, 
kontext och intensitet av affekten).
Hur är det för dig att visa att du märkt … ?

Begreppsmässig respons

När du märker att andra är …. kan du tala om det då ?
Hur är det för dig att prata om andras …. ?
Kan du berätta för andra att du sett deras känsla ?
Hur pratar du då om deras …?
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Bilaga 3

Poäng Uppmärksamhet
(egen, andras,)

Tolerans
(egen, andras)

Emotionell 
Expressivitet/respons

Verbal 
Expressivitet/respons

1-2 Sorterar inte ut upplevelse-
kategorier för affekten.

Kan ej beskriva situation där 
aff. förekommer.

Aktiv ouppmärksamhet

1. Upplever/tror inte aff. Har 
någon påverkan.

Aff angår ej personen

Tål inte stämningen

Blir identisk med aff. Lastar av sig 
aff. på andra.

(2. överväldigas av aff.)

vill inte aff ska synas.

Motverkar aktivt aff uttryck

Förnekande, utagerande av 
aff.

(2)Vet inte om aff visas

Lös klassifisering av aff, liten 
association till egna erfarenheter.

Svårigheter för verbala uttryck för 
aff i relationer

Avsaknad av verbala uttryck, 
håller konsekvent tillbaka varbala 
uttryck.

Önskar inte förmedla affekten

3-4 Fokusering oklar. Kan vara 
andra affekter.

Sammanblandning mellan 
affekten och situationen där 
affekten aktiverades.

Uppmärksamhetssignalen: 
beskriven i beteendetermer. 

Ytlig fokusering

Känner igen aff, försöker undgå dess 
verkan.

Endast lite rörd av aff. i intervjun

Jag är inte den sorts person som blir 
arg

Undvikande av aff.

Försöker gömma/förställa 
uttrycket av aff.

Andra aff förstör uttrycket.

Steroetypt/odifferentierat 
uttryck

Affekten visas mot 
personens intentioner

Konkret begreppsbruk. Knyter till 
bestämda episoder.

Kategoriserar aff men blandar 
samman med andra aff.

Kan ibland uttrycka aff verbalt i 
relationer

Schablonmässigt begreppsbruk

Undvikande, naivt, egocentriskt.
5-6 Kan uppnå tydlig fokusering 

av minst en 
upplevelsekvalitet av aff.

Blandar ej samman den med 
andra aff.

Prövar att uppnå fokus

kan känna, låta sig röras av aff. men 
ej konsekvent.

Visar något av aff. i intervjun

Kan låta aff verka på sig.

Kan vidgå aff. i rel men 
beroende på social 
acceptans.

Kan visa uttrycket tydligt 
med önskan att bli uppfattad.

God differentiering av aff och 
associerar till egen erfarenhet.

Använder minst ett 
begreppskännetecken för aff

Ger vanligen uttryck för aff i 
relation till andra

Tydlig men fältberoenden
7-8 Olika intensitet/olika sociala 

kontext.

Olika nyanser av affekten ses 
i förhållande till olika sociala 
sammanhang utan att förta 
fokus på aff.

Behåller tydligt och något 

nyanserat fokus

kan ta in stämningsinnehållet. 
Accepterar aff som en källa till 
information.

Aff leder till meningsfulla 
konsekvenser

Klarar av att rymma affekten.

Törs visa affektuttrycket 
oberoende av andras 
acceptans.

Anger minst 2 nyanser vad 
gäller intensitet eller kontext.

Önskar uttrycka sig

Kan i olika sammanhang välja 
begreppsuttryck som definierar 
kvaliten på relationen 
själv/andra/situation.

Uttrycker minst 2 nyanser 
beroende på kontext (nära/perifiera 
rel).

9-10 Många övergångar och 
nyanser av aff.

Uppmärksamhetssignal på 2 
olika nivåer: både konkret 
(kroppsligt) och symboliskt

Öppenhet för aff hos sig 
själv/andra

öppnar sig för affektens verkningar, 
erkänner den ett värde.

aff verkningar leder till reflektion 
med bilder scener.

Öppenhet för aff verkningar så att ny 
info inhämtas.

Affekten kan tillföra något nytt och 
ändra på trossystem, bild av 
själv/andra.

Tydligt, medvetet ansvar i 
uttryck.

Stor medvetenhet om sitt 
uttryck samt medveten i 
vilken grad uttrycket når och 
uppfattas av andra.

Decentrerad öppenhet

Öppna, tydliga nyanserade 
begrepp.

Visar önskan att prova begreppens 
informationsvärde.

Förmåga att förändra 
uttrycksformer (begrepp, 
metaforer, bilder) som ökar 
sannolikheten för att informationen 
skall gå fram.

Differentierad, decentralicerad
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Bilaga 4

Affektintensitetsmätning frågeformulär

Anvisningar: De följande frågorna handlar om emotionella reaktioner på typiska livshändelser. 
Vänligen markera hur DU reagerar på dessa händelser genom att fylla i en siffra från skalan nedan i 
den tomma platsen framför varje påstående. Vänligen grunda dina svar på hur DU reagerar, inte på hur 
du tror att andra reagerar eller på hur du tycker att en person bör reagera.

1 = aldrig         2 = nästan aldrig         3 =  ibland         4 = vanligtvis        5 = nästan alltid        6 =alltid

1. När jag genomfört något svårt 
känner jag mig glad och upprymd.

2. När jag känner mig glad är detta en 
stark känsla av sprudlande vitalitet.

3. Jag njuter väldigt mycket av att 
umgås med andra människor.

4. Jag känner mig ganska illa till 
mods när jag ljuger.

5. När jag löser ett mindre personligt 
problem känner jag mig euforisk.

6. Mina känslor har en benägenhet att 
vara mer intensiva än de flesta 
andra människors känslor.

7. Mina lyckokänslor är så starka att 
det känns som om jag är i himlen.

8. Jag blir alltför entusiastisk.

9. Om jag slutför en uppgift som jag 
trodde var omöjlig så blir jag 
exalterad.

10. Mitt hjärta klappar extra fort inför 
en spännande händelse.

11. Sorgliga filmer berör mig djupt.

12. När jag är glad är det en känsla av 
att vara sorglös och nöjd snarare än 
att vara lustfylld och upplivad.

13. När jag talar inför en grupp 
människor första gången blir min 
röst darrig och mitt hjärta klappar 
snabbare.

14. När något bra händer gläder jag 
mig mycket mer än andra 
människor gör.

15. Mina vänner skulle nog säga att jag 
är känslosam.

16. De minnen jag tycker bäst om är 
från tillfällen när jag känt mig nöjd 
och fridfull snarare än lustfylld och 
entusiastisk.

17. Åsynen av någon som är allvarligt 
sårad påverkar mig starkt.

18. När jag mår bra är det lätt för mig 
att gå från ett gott humör till att bli 
riktigt jublande glad.

19. ”Lugn och sansad” skulle kunna 
vara en beskrivning av mig.

20. När jag är glad känns det som att 
jag skulle kunna spricka av glädje.

21. När jag ser en bild av en våldsam 
bilolycka i en tidning känner jag 
mig illamående.

22. När jag är glad känner jag mig 
väldigt energisk.

23. När jag får en belöning blir jag 
överlycklig.

24. När jag lyckas med något blir jag 
lugn och belåten.

25. När jag gjort något fel känner jag 
stark skam och skuld.
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26. Jag kan behålla mitt lugn även 
under de mest prövande dagarna.

27. När saker och ting går bra är jag i 
absolut toppform.

28. När jag blir arg är det lätt för mig 
att fortsätta vara rationell och inte 
överreagera.

29. När jag vet att jag gjort något 
riktigt bra känner jag mig 
avslappnad och nöjd snarare än 
exalterad och upprymd.

30. När jag väl känner oro så är den 
normalt sett väldigt stark.

31. Mina dystra sinnesstämningar har 
en mild intensitet.

32. När jag är exalterad över 
någonting så vill jag dela mina 
känslor med alla.

33. När jag känner lycka så är det en 
stillsam sorts förnöjdhet.

34. Mina vänner skulle förmodligen 
säga att jag är en spänd och 
nervös person.

35. När jag är lycklig så sprudlar jag 
av energi.

36. När jag har dåligt samvete så är 
detta en rätt så stark känsla.

37. Jag skulle beskriva mina 
lyckokänslor mer som förnöjdhet 
än glädje.

38. När någon ger mig en 
komplimang blir jag så glad att 
jag skulle kunna spricka.

39. När jag är nervös blir jag skakig i 
hela kroppen.

40. När jag är lycklig så liknar 
känslan mer förnöjdhet och inre 
lugn snarare än upprymdhet och 
upphetsning.


