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Studiens syfte var att undersöka graden av empati, affektmedvetenhet och alexitymi hos en grupp psykoterapeuter under 
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hypotes var att psykoterapeuter skulle vara mer empatiska och medvetna om sina affekter än normalgruppen. Resultaten visade 
att båda hypoteserna måste förkastas. Det fanns ett fåtal samband mellan empati, affektmedvetenhet och alexitymi i 
terapeutgruppen. I den initiala analysen fanns det skillnader mellan terapeutgruppen och normalgruppen vad gällde 
affektmedvetenhet och alexitymi, men de flesta av dessa skillnader försvann då hänsyn togs till skillnaderna i utbildningsgrad 
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empatisk, mätt med IRIs totalmått. 
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Sammanfattning 
 
Studiens syfte var att undersöka graden av empati, affektmedvetenhet och 
alexitymi hos en grupp psykoterapeuter under utbildning samt sambanden mellan 
dessa förmågor. För att kunna bedöma resultaten gjordes en jämförelse mellan 
den undersökta gruppen och en normalgrupp från en tidigare studie. Tjugotre 
personer från olika psykoterapeutiska utbildningar intervjuades med ACI-R 
(affect consciousness interview - revised). De fyllde även i 
självskattningsformulären Interpersonal Reactivity Index (IRI; mäter självskattad 
empati) och Toronto Alexithymia Scale (TAS-20). En hypotes var att det skulle 
finnas ett positivt samband mellan empati och affektmedvetenhet och negativa 
samband mellan dessa två och TAS-20. En annan hypotes var att psykoterapeuter 
skulle vara mer empatiska och medvetna om sina affekter än normalgruppen. 
Resultaten visade att båda hypoteserna måste förkastas. Det fanns ett fåtal 
samband mellan empati, affektmedvetenhet och alexitymi i terapeutgruppen. I 
den initiala analysen fanns det skillnader mellan terapeutgruppen och 
normalgruppen vad gällde affektmedvetenhet och alexitymi, men de flesta av 
dessa skillnader försvann då hänsyn togs till skillnaderna i utbildningsgrad 
mellan gruppernas deltagare. Enbart skillnaderna på TAS-20 kvarstod och 
resultaten innebar att normalgruppen var mer empatisk, mätt med IRIs totalmått. 
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”HUR KÄNNER DU INFÖR DET?” 
Empati, affektmedvetenhet och alexitymi hos en grupp blivande 

psykoterapeuter. 
 
I årtionden har psykologer varit tämligen överens om empatins och sympatins 
betydelse när det kommer till beteenden såsom att hjälpa varandra och dela med 
sig; förmågan att känna in och med andra människor antas öka viljan att hjälpa 
och minska benägenheten att skada andra (Eisenberg, Spinrad & Sadovsky, 
2005). Empati handlar enligt Eisenberg et al. om det affektiva svar som 
uppkommer hos en individ då denna uppfattar en annan persons emotionella 
tillstånd; exempelvis genom att bli ledsen när andra blir ledsna. Dock 
understryker såväl Miller och Eisenberg (1988) som Eisenberg et al (2005) att 
individen måste vara medveten om att känslan tillhör den andra personen och i 
stånd att skilja på sina egna och andras känslor. När det kommer till att skilja 
mellan begrepp som emotioner, känslor och affekter tycks det nästan finns lika 
många sätt att se dem på som det finns forskare; Monsen, Eilartsen, Melgård och 
Ødegård (1996) menade dock att en sådan åtskillnad inte skulle vara av värde och 
inte heller i detta arbete kommer en sådan distinktion att göras annat än i de fall 
då teorier som gör tydliga distinktioner presenteras. 
 
Speciellt inom den humanistiska psykologin har empati länge ansetts vara en 
viktig egenskap hos terapeuter; empati hos terapeuten har till exempel tillskrivits 
lika stor betydelse för terapiresultatet som den terapeutiska alliansen (Elliott, 
Greenberg & Lietaer, 2004). Överlag är många överens om vikten av empati i 
människovårdande yrken och kanske speciellt då i psykoterapi (Bachelor, 1988; 
Holm, 1996; Lafferty, Beutler & Crago, 1989; Wynn och Wynn, 2006). Marshall 
et al. (2002) studerade vilka egenskaper som är viktigast i behandlingen av 
sexualbrottslingar och även de fann att empati och värme hos terapeuten är 
viktiga egenskaper. Elliott et al. (2004) understryker dock att empati i terapi bäst 
förstås som något som skapas av terapeut och klient gemensamt snarare än något 
som terapeuten ensam tar med sig in i relationen och även Wynn och Wynn 
(2006) beskrev den empatiska processen i psykoterapin som en interaktion 
mellan terapeut och klient. 
 
För att kunna känna empati med en annan människa krävs att individen förmår 
sätta sig in i den andres situation och se saker från dennes perspektiv och att 
individen förmår känna in den andres känslor (bl.a. Davis, 1983; Marshall, 
Hudson, Jones & Fernandez, 1995). Covell och Scalora (2002) menade att 
individens förmåga att reglera de egna känslorna, alltså att vara medveten om och 
korrekt anpassa dem till kontext, kan ha ett direkt samband med dennes förmåga 
till empati; för att kunna reglera sina egna känslor måste individen vara i stånd att 
på ett korrekt sätt uppfatta och reagera på såväl andras som de egna emotionerna. 
Individens kapacitet att uppfatta, reflektera över och uttrycka känsloupplevelser 
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är vad som, enligt Monsen och Monsen (1999) definieras som affektmedvetenhet. 
Det handlar såväl om individens förmåga att uppleva affekter (uppmärksamma 
och tolerera) som om individens expressiva förmåga (verbalt och ickeverbalt; 
Monsen et al., 1996). En hög grad av affektmedvetenhet bidrar enligt dem till 
välmående och till att individen kan skapa och bibehålla sociala relationer medan 
en lägre grad av affektmedvetenhet exempelvis medför svårigheter i 
interpersonella relationer och social interaktion eftersom individen inte bara får 
svårt att förstå och hantera de egna känslorna, utan även andras. Monsen et al 
(1996) utvecklade en speciell intervjumetod för att undersöka individers 
affektmedvetenhet och Lech, Andersson och Holmqvist (2007) har senare 
vidareutvecklat affektmedvetenhetsintervjun (Affect consciousness interview-
revised; ACI-R) till att även undersöka hur individen upplever och hanterar 
andras affekter. Definitionen av affektmedvetenhet har stora likheter med delar 
av beskrivningen av empati och affektmedvetenhet upplevs i detta som en 
beståndsdel av empati. 
 
Motsatsen, oförmågan att känna känslor medvetet, svårigheter att skilja mellan 
affekter och att ge uttryck för dessa, är tillsammans med en externaliserad 
kognitiv stil och bristande fantasiförmåga vad som kännetecknar tillståndet 
alexitymi som det beskrivs av bland andra Egidius (2002), Simonsson-Sarnecki 
et al. (2000), och Parker, Bagby, Taylor, Endler och Schmitz (1993). 
 
Syftet i föreliggande studie har varit att dels undersöka sambanden mellan 
empatiförmåga, affektmedvetenhet och alexitymi hos en grupp psykoterapeuter 
under utbildning och dels att undersöka om det fanns skillnader mellan 
psykoterapeuterna och en normalgrupp i dessa hänseenden. 
 

Tidigare forskning 
 
Danielsson och Kvarnlöf (2005) undersökte i sitt examensarbete hur sambandet 
mellan affektmedvetenhet, empati och alexitymi såg ut i en normalgrupp. Deras 
resultat visade inte på några starka samband mellan affektmedvetenhet och 
empati, men väl negativa sådana mellan affektmedvetenhet och alexitymi. Innan 
de gjorde sin studie har affektmedvetenhet hos olika grupper undersökts ett flertal 
gånger i andra sammanhang. Rydh (2004) genomförde exempelvis 
affektmedvetenhetsintervjuer (ACI-R) med barn; Lech et al. (2007) har 
genomfört ACI-R med olika grupper (bl.a. en icke klinisk grupp, en patientgrupp 
med ätstörningar; en grupp patienter med stressrelaterade problem), Monsen har 
tillsammans med olika kollegor genomfört en rad olika studier med hjälp av ACI 
(bl.a. Monsen, Odland, Faugli, Daae & Eilertsen, 1995; Monsen, et al. 1996) och 
Waller och Scheidt (2004) använde ACI och Toronto Alexithymia Scale (TAS-
20) för att mäta graden av alexitymi hos en grupp patienter. Jämförelser mellan 
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empati och affektmedvetenhet tycks dock vara ovanligare. Förutom Danielsson 
och Kvarnlöf (2005) finns det inga undersökningar om samband mellan dessa.   
 
Empati 
Empati kommer enligt Egidius (2002) från det tyska begreppet Einfühlung som 
introducerades i psykologin av Hermann Lotze i mitten av 1800-talet. I Egidius 
psykologilexikon (2002) beskrivs empati som förmågan till inlevelse och 
medkänsla och där understryks främst empatins kognitiva, intellektuella, 
komponent och då främst förmågan att se saker ur en annans perspektiv och 
kontext, även om det också betonas att empati kan följas av medkänsla och 
sympati.  
 
I litteraturen finns ofta en sammanblandning av begreppen empati och sympati 
trots att det finns klar anledning att skilja dem åt (Marshall et al., 1995). Miller 
och Eisenberg (1988) definierade empati som  

 
an emotional response evoked by the affective state or situation of the other person. This 
emotion may be either identical or similar to the state of the other and involves at least a 
minimal degree of self-other differentiation. … includes responses such as emotional 
matching and, in general, the vicarious experiencing of emotions consistent with those of 
others (Miller & Eisenberg, 1988, s. 325) 

 
Sympati å andra sidan definierades mer som  

 
an emotional response, elicited by the emotional state or situation of the other person, that 
is not identical to the other's emotion and involves feelings of concern or sorrow for the 
other person. (Miller & Eisenberg, 1988, s. 325) 

 
Empati är alltså ett affektivt svar på upplevelsen av andras emotionella tillstånd 
och liknar vad den andre upplever eller kan förväntas uppleva i en liknande 
situation, men det förutsätter att individen är medveten om att de upplevda 
känslorna kommer från den andre personen (Eisenberg et el., 2005). Miller och 
Eisenberg (1988) menade även att empati ofta kan förväntas leda till eller 
samexistera med känslor av sympati, speciellt hos individer som är mogna nog att 
skilja mellan sina egna och andra upplevelser. Hoffman (1984) menade att 
svårigheter att göra denna kognitiva åtskillnad av själv och andra skulle kunna 
medverka till en starkare emotionell smitta vid till exempel åsynen av andras 
lidande. Empati kan leda till personlig oro (”personal distress”) där individen 
upplever en självfokuserad, negativ affektiv reaktion i samband med upplevandet 
av annans emotion. 
 
Enligt Covell och Scalora (2002) har empatibegreppet under lång tid setts som ett 
personlighetsdrag (”trait”), det vill säga som en egenskap som är tämligen stabil 
över tid och i förhållande till olika personer och situationer. Empati skulle även 
bestå av en eller två olika komponenter; dels en kognitiv komponent och dels en 
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affektiv komponent. Under en längre period har de flesta forskare som använt 
empatibegreppet valt antingen den ena, den andra eller båda av dessa två delar 
(Hoffman, 1984; Marshall et al.1995). Den affektiva komponenten innebär det 
emotionella svaret hos individen som observerar och den kognitiva komponenten 
kan exempelvis innebära en form av perspektivtagande (”perspective-taking”) 
som handlar om individens förmåga att, kognitivt, förstå en annan persons 
perspektiv (Davis, 1983; Marshall et. al, 1995). Hassenstab, Dziobek, Rogers, 
Wolf och Convit (2007) menade att begreppet kognitiv empati överlappar 
begrepp som Theory of Mind och social kognition. För Hoffman (1984) tillhör 
den affektiva komponenten reaktionsfasen av empati, det vill säga vad som får 
individen att reagera och empatin att vakna, och han presenterade även sex olika 
distinkta varianter av empatiska reaktioner som skiljs åt bland annat av vad som 
framkallar dem, allt från mer basala reaktioner och ickeviljestyrda empatiska 
reaktioner till mer kognitivt krävande. Hoffmans (1984) kognitiva komponent 
innebar, som för de flesta övriga, en form av rolltagande eller perspektivtagande. 
Han menade att den empatiska förmågan utvecklades över fyra steg 
sammanhängande med den kognitiva utvecklingen. Detta innebär att individen 
går från att inte kunna skilja sig själv från andra (och sina affekter från andras) 
till att förmå se sig själv och andra som helt skilda och med en förståelse att 
andra, och deras känslor, existerar även utanför det direkta sammanhanget. 
 
Davis (1983; 1996) menade att man i studiet av empati borde integrera de 
kognitiva och affektiva komponenterna och han såg empati som ett 
multidimensionellt fenomen där empati inte är antingen kognitiv eller affektiv, 
utan snarare består av begrepp som är skilda från varandra, men samtidigt har en 
gemensam komponent i form av individens svarsbenägenhet gentemot andra 
(Davis, 1983; 1996). De olika delarna av empatibegreppet som Davis fokuserade 
på är Perspektivtagande (PT) som handlar om individen tendens att spontant 
försöka ta till sig andras psykologiska perspektiv; Fantasi (FS) som rör personens 
förmåga att, med hjälp av fantasin, sätta sig in i känslor och agerande hos 
påhittade figurer i böcker, filmer och liknande; Empatisk omtanke (EC) innefattar 
känslor av sympati, värme och omtanke om andra som har det sämre ställt och 
Personlig oro (PD) som rör individens egna känslor och upplevelser av obehag 
eller rentav ångest i affektivt laddade situationer (Davis, 1983; 1996). 
Sammantaget består empatibegreppet av karaktäristika både hos den som 
observerar och den som observeras och därtill situationen där detta sker (Davis, 
1996). Individen kan förstå andra exempelvis genom att sätta sig in i deras 
känslor och tankar; att spegla den andres minspel kan till exempel bidra till att 
individen upplever liknande affekter. Marshall et. al (1995) kritiserade dock 
Davis för att se empati alltför mycket som ett ”trait”, men gav samtidigt beröm 
för Davis multidimensionella syn och menar att Davis Interpersonal Reactivity 
Index (IRI) tycks vara ett av de instrument som fungerar bäst för att mäta en 
generell tendens att vara empatisk. Marshall et al. (1995) ansåg att empati var 
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mer av en process som kan delas in i fyra olika stadier som bygger på varandra; 
förmågan att känna igen andras affekter, kunna förstå dem kognitivt, kunna 
replikera dem och avgöra om det är aktuellt att agera eller ej. Pitcher (1994; i 
Pitcher, 1999) ansåg dock att även enskilda komponenter skulle kunna resultera i 
en empatisk reaktion. 
 
Holm (1996) underströk vikten av empatisk förmåga, speciellt hos individer som 
arbetar i människovårdande yrken och menade att det i dessa är extra viktigt att 
förstå människors behov, känslor och förväntningar. Lafferty et al. (1989) visade 
i en studie att empatiska terapeuter upplevs som mer effektiva av sina klienter 
och Duan och Kivlighan (2002) menade att empati hos terapeuten hade en positiv 
inverkan på terapin. Hassenstab et al. (2007) menade att det sedan länge är känt 
att klienters uppfattning om terapeuten och en del av dennes karaktäristika är av 
stor betydelse för hur effektiv terapin är.  
 
Wynn och Wynn (2006) ansåg att empati i terapin är en fråga om interaktion 
mellan terapeut och klient; där terapeuten känner och uttrycker empati och 
klienten förmår ta emot empati och empatiska yttrande från terapeuten. Kognitiv 
empati handlar om att terapeuten visar sig ha förstått klienten på ett kognitivt 
plan (sätta ord på upplevelser); affektiv innebär att terapeuten förmår känna in 
klienten (visa värme och medkänsla) och delad empati går enligt Wynn och 
Wynn ut på att terapeuten förmedlar att de har saker gemensamma, att de delar 
upplevelser. Bachelor (1988) undersökte hur patienter upplever terapeuters 
empati och fann samma tre kategorier som Wynn och Wynn, men därutöver även 
en fjärde: närande som var den ovanligaste formen och beskrev en stödjande, 
säkerhetsgivande och helt uppmärksam empatisk stil. 
 
Hassenstab et al. (2007) fann i en studie vissa skillnader mellan psykoterapeuters 
och en normalgrupps empatiförmågor; överlag var terapeuterna bättre på att tyda 
verbala ledtrådar och de var även mer emotionellt kontrollerade även i samband 
med andras oro och liknande spända situationer. Terapeuterna var dock inte 
bättre på att tyda ansiktsuttryck och de angav heller inte högre grad av emotionell 
empati jämfört med kontrollgruppen. Hatcher et al. (2005) menade däremot att de 
i sin studie klart såg att terapeuter generellt har en hög empatisk förmåga och 
detta även om de upplever stora skillnader mellan sig och klienterna (i deras 
studie en rad vinjetter). De fann även betydande könsskillnader på bland annat 
IRIs EC-skala bland försökspersonerna. Då terapeuterna upplevde att klienterna 
var mer lika dem själva kunde de också hitta fler referenspunkter mellan 
klientens liv och sina egna och dessa terapeuter fick även högre poäng på IRIs 
EC-skala; generellt fann män färre referenspunkter. Duan och Hill (1996) 
menade dock, efter en litteraturgenomgång, att många studier misslyckas med att 
visa att och hur empatisk förmåga spelar in i den terapeutiska relationen.   
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Affektmedvetenhet 
Ordet affekt infördes enligt Egidius (2002) av psykiatern Bleuler i början av 
seklet för att beteckna olika slags känsloreaktioner. I psykologilexikonet 
(Egidius, 2002) beskrivs affekter som känsloreaktioner, känslor, 
känsloupplevelser, känsloutbrott, grundstämningar och känslolägen. Affekt 
används om bestämda känslor såsom exempelvis vrede, sorg, glädje och man kan 
även skilja på positiva och negativa affekter (Egidius, 2002). Dock görs ingen 
större distinktion mellan affekt, emotion och känsla; exempelvis förklaras 
emotion med hjälp av både affekt och känsla, förutom känsloliv och 
sinnesrörelse. Monsen et al. (1996) ansåg inte heller att det skulle vara särskilt 
värdefullt att särskilja mellan begreppen emotioner, känslor och affekter, men det 
finns det istället en rad andra teoretiker som gör (bl.a. Rozin, 2002; Tomkins, 
1962). 
 
Rozin (2002) definierade affekter, emotioner och sinnesstämningar något olika; 
affekt menade han var ett begrepp som täcker in alla värdeladdade mentala 
tillstånd och deras fysiologiska reaktioner och påföljande beteenden och de kan 
vara såväl positiva som negativa. Affekter kan komma från såväl externa 
(exempelvis hudkontakt) som interna stimuli (exempelvis hunger). Emotioner är 
enligt detta synsätt mer komplexa och inbegriper mer invecklade 
attributionsprocesser eller någon grad av utvärdering till skillnad från de enklare 
affekterna. Sinnesstämningar är betydligt mer långvariga än emotioner och 
förändras långsammare (Rozin, 2002).  Emotioner kan ta sig uttryck på flera sätt; 
bland annat genom ansiktsuttryck (Keltner, Ekman, Gonzaga & Beer, 2002; 
Tomkins, 1962) eller i rösten (Scherer, Johnstone & Klasmeyer, 2002). Keltner 
och hans kollegor (2002) menade att de ansiktsuttryck som visar emotioner 
generellt är universella, både vad gäller uttryckandet av dem och avläsandet av 
ansiktsuttryck hos andra, men att dessa ansiktsutryck i viss mån även kan antas 
vara kulturellt och kontextuellt betingade.  

 
Tomkins (1962) menade att affekter, liksom drifter, var en del av det naturliga 
urvalet; människan är från födseln utrustad med affektiva svarsbeteenden som 
gör att hon kommer att eftersträva en del beteenden och undvika andra. Det är 
enligt detta synsätt troligare att personen agerar på ett sätt som framkallar 
positiva affekter än på ett sätt som framkallar negativa på samma sätt som 
individen undviker negativa drifter som förorsakar lidande och istället söker efter 
de positiva som ger njutning. Enligt Tomkins är drifterna sekundära till 
affekterna och de senare kan både samverka med, dölja eller aktiveras oberoende 
av de första. Tomkins menade att individens överlevnad till del beror på dennes 
lyhördhet inför sina affekter; affekterna kan aktiveras av en rad olika orsaker och 
sammanhang. Denna flexibilitet kan vara positiv, men han underströk att den 
även kan bidra till att affekter och sammanhang blir mer svårtolkade. 
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Izard (1984) menade att kognitioner och emotioner är skiljda åt, men att de 
interagerar för att underlättar för individen och för kontaktskapande i sociala 
relationer. Liksom Tomkins har Izard (1984) en evolutionistisk syn på affekter 
där individens fortlevnad krävde att denne kunde agera på ett, för kontexten, 
passande sätt. Innan de mer komplexa kognitiva fenomenen tillkom förlitade sig 
organismen på mycket enkla sensorisk-affektiva processer (Izard, 1984). 
Affekternas funktion är enligt Izard (1984) att motivera individen, att signalera 
individens känslor och avsikter till andra personer och möjliggöra för individen 
att dra slutsatser utifrån aktuell kontext och på ett korrekt sätt bidra till sociala 
interaktioner. För att individen skall kunna delta i lämpliga och åtråvärda sociala 
interaktioner krävs att denne förstår och kan hantera emotionella processer; för 
att få tillgång till viktiga interpersonella behov krävs att individen kan bete sig 
korrekt i olika kontext (Covell & Scalora 2002).  
 
I samband med en behandlingsstudie myntades begreppet affektmedvetenhet 
(affect consciousness; AC) av Monsen och hans kollegor (Monsen och Monsen, 
1999). Affektmedvetenhetsbegreppet baseras till stor del på Kohuts 
psykodynamiska självpsykologi och Tomkins affektteorier (Monsen et al., 1995). 
Monsen och hans kollegor (1996) menade att många teorier tar affekter för givna 
och de förutsätts kunna upplevas utan att individen är medveten om vad som 
frambringar dem; även om människor är utrustade med vissa grundläggande 
emotioner så tycks deras funktionalitet vara beroende av hur medveten individen 
är om dem och hur denne reagerar på dem. 
 
Affektmedvetenhet beskriver enligt Monsen och Monsen (1999) den ömsesidiga 
relation som finns mellan aktiveringen av basala affekter och individens kapacitet 
att medvetet uppfatta, reflektera över och uttrycka dessa känslor. Monsen och 
hans kollegor (1996) menar att affekter kan fungera som signaler och 
informationsbärare, men att detta beror på om individen kan låta affekten verka i 
sig och till i vilken grad individen klarar att kommunicera differentierat i inter-
personella relationer. Affektmedvetenhet handlar om hur individen förmår 
uppleva (uppmärksamma och tolerera) och uttrycka (verbalt och ickeverbalt) 
affekten och de utgick från nio affekter (intresse/iver; välbehag/glädje; 
rädsla/panik; ilska/raseri; förödmjukelse/skam; sorg/förtvivlan; 
avundsjuka/svartsjuka; skuld/ånger; ömhet/tillgivenhet) (Monsen et al, 1995; 
Monsen et al. 1996; Monsen & Monsen, 1999). 
 
Monsen et al. (1996) menade att uppmärksamhet är fokuserande och selektiv och 
det handlar om hur individen förmår upptäcka affekter som aktiveras. Hur många 
och vilka signaler som används av individen i denna process är individuellt, men 
signalerna kan vara såväl psykomotoriska som på en mer symbolisk nivå. 
Individen kan vara alltifrån öppen att försöka upptäcka signalerna till att aktivt 
försöka frångå dem. Tolerans handlar om hur individen medvetet kan hantera 
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affekten och låta sig röras av den; såväl psykiskt som fysiskt. För att alls kunna 
tyda signalerna på ett korrekt sätt måste individen först tåla affekten och kunna 
låta den verka i sig. God förmåga att uppmärksamma och tolerera affekten ger 
generellt en ökad förmåga att tolka signaler och den information affekten kan 
bidra med vilket i sin tur kan bidra till ökad insikt. Monsen och hans kollegor 
(1996) menade att individen genom aktiv reflektion kan lära sig i vilken kontext 
affekten höra hemma; den affektiva erfarenheten och kapaciteten att använda 
affekter som informationsbärare kan vara värdefulla för individen när det gäller 
att korrigera medvetna och omedvetna föreställningar, schematas och modeller av 
sig själv och andra. 
 
Expressivitet kan förekomma på två olika nivåer (Monsen et al, 1996); dels en 
emotionell expressivitet som inbegriper användande av ansiktsuttryck, 
kroppsspråk, andning och röstläge och dels en begreppsmässig, lingvistisk, 
expressivitet. Emotionell expressivitet handlar om till vilken grad individen klarar 
att visa sina affekter på nyanserade sätt i lämpliga sociala kontexter. Den 
begreppsmässiga expressiviteten definieras som individens kompetens att 
använda klart, nyanserat språk för att förmedla de affektiva upplevelserna. 
Förmågan att uttrycka affekter på ett differentierat och nyanserat sätt är viktigt 
för att individen skall kunna dela med sig av sin verklighet och ju mer 
differentierat och artikulerat individen är gentemot sin omgivning, desto mer 
differentierade svar kommer denne få (Monsen et al, 1996). 
 
En hög grad av affektmedvetenhet skulle innebära en generellt högre grad av 
hälsa och då speciellt vad gäller förmågan att uppleva intimitet, skapa och 
bibehålla sociala relationer och även motivation att fullfölja personliga mål och 
ambitioner (Monsen et al, 1996). En låg grad skulle enligt Monsen och Monsen 
(1999) kunna innebära att individen inte förmår reglera sina affekter eller lära sig 
av dessa och de menar även att individen kan få svårigheter i sociala kontakter 
eftersom det skulle kunna bidra till att individen inte bara har svårt att förstå 
egna, men även andras känslor och motiv. Utifrån åsikter att affekter är viktiga 
motivationskrafter sammanfattade Mohaupt, Holgersen, Biner och Nielsen 
(2006) hur individer med låg grad av affektmedvetenhet kan påverkas: 

 
such individuals will have difficulties attributing causes for their own and others’ 
behaviour Eventually, the inability to interpret affective states will be expressed in a 
blurring of the boundaries between what is the emotional state of oneself and the emotional 
state of the other. As a consequence, the establishment of mutual relationships becomes 
increasingly difficult, besides creating confusion in the subject with regard to his or her 
basic sense of self (Mohaupt, Holgersen, Biner och Nielsen, 2006, s. 238). 

 
Waller och Scheidt (2004) fann att somatiserande patienter hade svårt att 
uppmärksamma, tolerera och uttrycka negativa affekter. De fann att den 
sammantagna affektmedvetenheten på ACI korrelerade negativt med en 
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externaliserad kognitiv stil (faktor 3 på TAS-20) medan expressivitet korrelerade 
med övriga faktorer (faktor 1: svårigheter att identifiera och skilja mellan affekter 
och deras kroppsliga reaktioner; faktor 2 svårigheter att beskriva känslor). 
 
Lech et al (2007) vidareutvecklade affektmedvetenhetsteorin genom att lägga till 
andras affekter och menade att individens förmåga att korrekt avläsa andras 
emotioner är av stor vikt för sociala interaktioner. De utgick från Monsen et al.s 
(1995) modell, men använde sju affekter istället för nio och lade till 
Uppmärksamhet och Tolerans av andras affekter liksom Emotionell och 
Begreppsmässig Respons på andras affekter.  
 
Alexitymi 
Alexitymi innebär en oförmåga att medvetet uppleva känslor och medför en 
nedsatt förmåga att drömma och fantisera liksom även svårigheter att skilja 
mellan olika känslor (Egidius, 2002). Ordet kommer från grekiskan och betyder 
ungefär ”brist på ord för känslor” (Simonsson-Sarnecki et al., 2000). Alexitymi är 
ett mångfasetterat personlighetskonstrukt som introducerades av Johan Nemiah 
och Peter Sifneos i början av 70:talet. De fann att många av de psykosomatiskt 
sjuka patienter de träffade uppvisade olika kognitiva-affektiva svårigheter: bland 
annat svårigheter att ge uttryck för känslor, brist på fantasi, svårigheter att skilja 
mellan känslor och de reaktioner affekter kan väcka i kroppen och ett mycket 
konkret, externaliserat sätt att tänka (Simonsson-Sarnecki et al., 2004; Taylor, 
2000). Taylor menade att dessa svårigheter hos individer med alexitymi indikerar 
brister i såväl kognitiva processer som förmågan att reglera affekter och Parker et 
al. (1993) hänvisade till studier som visat att alexitymi är vanligt inte bara hos 
individer med klassiska psykosomatiska sjukdomar, men även hos patienter med 
PTSD, olika former av missbruk, somatiseringsstörningar och hypokondri och 
även bland ätstörningar.  
 
En rad olika instrument har använts för att mäta graden av alexitymi, men de 
flesta har visat sig ha stora brister vad gäller reliabilitet och/eller validitet (Parker 
et al, 1993). Toronto Alexithymia Scale (TAS) bestod initialt av 26 items och 4 
delskalor som stämde väl överens med den teoretiska beskrivningen av alexitymi 
(faktor 1: svårigheter att identifiera och skilja mellan affekter och deras 
kroppsliga reaktioner; faktor 2 svårigheter att beskriva känslor; Faktor 3 minskad 
grad av dagdrömmande; faktor 4 externaliserat sätt att tänka). Faktor tre visade 
sig senare passa in dåligt och 26 items instrumentet blev med tiden ett 20 items 
instrument (Parker et al, 1993). TAS-20, som nu är det utan jämförelse mest 
använda mätverktyget, har visat god reliabilitet och validitet och består av tre 
underskalor som mäter områdena Svårigheter att Identifiera Känslor; Svårigheter 
att beskriva känslor och Externaliserat sätt att tänka (Henry et al. 2006; Parker et 
al, 1993). Tas-20 har till skillnad från TAS-26 inga items som avser mäta fantasi 
eller drömaspekterna av alexitymi vilket kommenterats av bland andra Kooiman, 
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Spinhoven och Trijsburg (2002) och Henry et al. (2006) som menar att TAS-20 
då inte mäter alexitymi fullt ut som det initialt definierades. 
 
Alexitymi beskrivs vara vanligare bland män, äldre, lågutbildade, individer med 
låg socioekonomisk status och bland individer som lider av depressioner 
och/eller ångest (Henry et al, 2006; Honkalampi, Hintikka, Tanskanen, 
Lehtonen & Viinamäki, 2000; Lane, Sechrest & Riedel, 1998; Marchesi, 
Brusamonti & Maggini, 2000; Mattila, Salminen, Nummi & Joukamaa, 2006; 
Salminen, Saarijärvi, Äärelä, Toikka & Kauhanen, 1999). Honkalampi et al. 
(2000) fann i sin studie att det förvisso fanns en rad olika sociodemografiska 
faktorer som korrelerade med alexitymi i varierande grad, men när de 
undersökte saken närmare fann de att depression och låg livstillfredsställelse var 
de enda två faktorer som ensamma skulle kunna förklara alexitymi. Henry et al 
(2006) menade att äldre människor i högre grad än yngre adapterar ett mer 
externaliserat tankesätt, men hävdade att detta inte medverkar till ökad psykisk 
ohälsa utan snarare tvärtom och de ifrågasatte därför värdet i att använda det 
totala måttet av TAS-20.  De visade i sin studie även att äldre och yngre inte 
skiljer sig särskilt mycket åt på de övriga två skalorna och att dessa två 
korrelerar med ökad depression, ångest och försämrad livskvalitet (Henry et al., 
2006). Lane et al. (1998) menade att orsaken till att högre ålder korrelerar med 
högre värden på faktor 3 kan ha att göra även med kulturella faktorer och 
menade bland annat att introspektion och självrannsakan närmast har blivit på 
modet under senare år och att detta kan förklara varför äldre utmärker sig med 
sin mer externaliserade kognitiva stil. 
 
Frågeställningar och hypoteser 
Empati tycks generellt vara en viktig egenskap och kanske ännu viktigare hos 
dem som arbetar med människor och speciellt då psykoterapeuter som enligt 
vissa (bl.a Hatcher et al., 2005) har en högre sådan förmåga. Det tycks vara så att 
den empatiska förmågan är beroende av individens  förmåga att uppmärksamma 
och tolka affektiva signalerna hos sig själv och andra vilket skulle kunna innebära 
att svårigheter att känna, uttrycka och differentiera mellan känslor skulle försvåra 
en empatisk reaktion. Tidigare forsknings beskrivning av affektmedvetenhet 
framställer den på så vis att den här upplevs som en del av empatibegreppet. 
 
Frågan är därmed om man hos gruppen psykoterapeuter kan se ett samband 
mellan empatiförmåga, affektmedvetenhet och alexitymi. Hypotesen är att det 
skall finnas ett positivt samband mellan de likartade begreppen empati och 
affektmedvetenhet och negativa samband mellan dessa båda och alexitymi. 
Frågan är dessutom om det finns skillnader mellan en normalgrupp och gruppen 
psykoterapeuter under utbildning på dessa variabler och hypotesen är att 
psykoterapeuter skall vara mer empatiska, ha en högre grad av affektmedvetenhet 
och en lägre grad av alexitymi än normalgruppen. 
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Metod 
 
Deltagare 
Studien utgick från ett material som är en del av en undersökning vid Linköpings 
universitet om psykoterapeuters utveckling under utbildning.  Initialt har 67 
studerande (53 kvinnor och 14 män) vid fem olika psykoterapeutiska 
vidareutbildningar tillfrågats om de ville delta i ett forskningsprojekt. Samtliga 
gick, vid tidpunkten för den första kontakten, första året på utbildningen. Av 
dessa tackade initialt 44 personer ja (34 kvinnor och 10 män) och 37 (30 kvinnor 
och 7 män) av dessa slutförde intervjudelen av studien. Dessa 37 personer 
ombads i den aktuella studien att även fylla i två självskattningsformulär. 
Tjugotre personer (19 kvinnor och 4 män) genomförde detta. En person skickade 
in materialet, men ändrade sig senare och avbröt sitt deltagande och två personer 
svarade på brevet och meddelade att de inte var intresserade av att delta. 
Medelåldern på deltagarna var 48.4 år (SD 8.5 år). Deltagarnas fördelning över 
åldersgrupper och utbildningsgrupper framgår av Tabell 1. Det fanns inga 
signifikanta skillnader, vare sig utifrån kön eller utifrån utbildningsgrupp, bland 
dem som valde att tacka nej till deltagande i undersökningarna. 
 
Tabell 1  
Kvinnor och män och deras fördelning på åldersgrupper och utbildning 

Ålderskategorier Utbildning 

 30-39 
 
(n=4) 

40-49 
 
(n=6) 

50-59 
 
(n=12) 

60- 
 
(n=1) 

Ptdy1

 
(n=5) 

Ex2

 
(n=2) 

Ba3

 
(n=4) 

Tidsbegr 
pst4

(n=6) 

Kog5

 
(n=6) 

Kvinnor 3 5 10 1 4 1 4 5 5 
Män 1 1 2 0 1 1 0 1 1 

1. Psykodynamisk inriktning 2. Existentiell inriktning 3. Barn, ungdom och familj 4 Tidsbegränsad psykoterapi  
5. Kognitiv inriktning 
 
Material 
Datainsamlingen skedde dels med den reviderade formen av 
Affektmedvetenhetsintervjun (ACI-R) och dels med självskattningsformulären 
Interpersonal reactivity index (IRI) och Toronto Alexithymia Scale-20 (TAS-20).  
 
 Affect consciousness interview- Revised.  ACI är en semistrukturerad 
intervjumetod som skapats av Monsen et al. (1995) för att mäta 
affektmedvetenhet. Monsen och hans kollegor skapade initialt instrumentet som 
en del av ett projekt där de behandlade patienter med personlighetsstörningar och 
psykoser och de menade att instrumentet skulle kunna användas för att studera 
affektintegration i samband med diverse olika psykologiska störningar.  
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ACI har reviderats av Börje Lech (Lech, 2007; Lech et al., 2007) så att intervjun 
även undersöker medvetenhet om andras affekter (ACI-R). Medan egna affekter 
handlar om hur medveten intervjupersonen är om sina egna affektupplevelser 
utgår medvetenhet om andras affekter från frågan hur medveten intervjupersonen 
är om andra människors känsloupplevelser och även hur intervjupersonen 
förhåller sig till och reagerar på dem (Lech, 2007; Lech et al., 2007).  I ACI-R 
ingår följande sju affekter:  

 
Intresse/Iver; 
Välbefinnande/Glädje; 
Rädd/Skräckslagen; 
Ilska/Arg/Rasande; 
Skamsen/Förödmjukad; 
Sorgsen/Förtvivlad och 
Skuld. 

 
Ytterligare tre känslokategorier kan användas om undersökningen kräver det: 
Avsmak/Avsky/Förakt; Avundsjuka/Svartsjuka; Ödmjukhet (Lech, 2007). 
 
Lech et al. (2007) fann vid en faktoranalys två faktorer som förklarade stor del av 
den totala variansen. I den första faktorn ingick medvetenhet om egna och andras 
intresse, glädje, rädsla och sorg och dessutom medvetenhet om egen ilska och i 
faktor två ingick medvetenhet om egna och andras skam och skuld och därutöver 
även medvetenhet om andras ilska. Då nästan alla affekter utom skam och skuld 
ingick i faktor ett fördes resonemanget att en minskning av antalet affekter torde 
ske genom att ta bort någon av dessa. I den intervju som använts i denna studie 
har affekterna Intresse/Iver och Sorg/Förtvivlan, en negativ och en positiv affekt 
från faktor ett, tagits bort för att korta ner intervjutiden i det ursprungliga 
projektet. Som även Danielsson och Kvarnlöf (2005) påpekade torde det inte vara 
någon risk att ta bort enstaka affekter då det enligt Monsen et al. (1996) finns en 
hög grad av homogenitet i instrumentet. De använda affekterna i denna 
undersökning var, i följande ordning:  

 
Rädsla/Skräck; 
Skam/Förödmjukelse; 
Ilska/Arg/Raseri; 
Skuldkänsla; 
Välbehag/Glädje. 

 
Monsen et al. (1995) använde skalstegen 1-5 med tanken att 3 skulle utgöra ett 
teoretiskt medelvärde som representerade en normalt nödvändig nivå av 
affektmedvetenhet. I ACI-R skattas affekterna från 1-10, i likhet med Monsens 
nuvarande praxis (Lech et al., 2007). 
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ACI-R är strukturerad utifrån huvudområdena Upplevelseförmåga och 
Expressivitet/Respons och dessa är i sin tur uppdelade i uppmärksamhet och 
tolerans respektive emotionell expressivitet/respons och begreppsmässig 
expressivitet/respons (Lech et al., 2007). Dessa distinktioner utgår ifrån Monsen 
et al. (1996) uppdelning av affektmedvetenhet i hur individen är i stånd att 
uppleva (uppmärksamma och tolerera) och uttrycka (verbalt och ickeverbalt) 
affekter. Intervjun är alltså är uppbyggd på ett sådant sätt att den ger många 
möjligheter att använda materialet. I den här studien har fem affekter undersökts 
utifrån dessa dimensioner (Tabell 2). 
 
Tabell 2. 
ACI-Rs olika dimensioner och tolkningsnivåer 

ACI-R 

Upplevelseförmåga Expressivitet/Respons 

Uppmärksamhet Tolerans Emotionell Begreppsmässig 
Egna Andras Egna Andras Egna Andras Egna Andras 

Rädsla Rädsla Rädsla Rädsla Rädsla Rädsla Rädsla Rädsla 
Skam Skam Skam Skam Skam Skam Skam Skam 
Ilska Ilska Ilska Ilska Ilska Ilska Ilska Ilska 
Skuld Skuld Skuld Skuld Skuld Skuld Skuld Skuld 
Glädje Glädje Glädje Glädje Glädje Glädje Glädje Glädje 

 
Intervjuerna (Lech, 2007) har typiskt inletts med att intervjuaren sagt ”Jag vill 
tala med dig om hur du brukar må och om hur du upplever olika situationer” 
varefter intervjupersonen ombetts berätta om någon gång denne varit rädd eller 
känt rädsla eller rentav skräck. Intervjun berörde först den intervjuades egna 
affekt och därefter andras (”Då vill jag att du berättar om någon gång då du sett 
andra vara arga/skamsna etc.”). Exempelvis har intervjupersonen fått redogöra 
för ett tillfälle då denne varit rädd och sedan gått igenom affekten rädsla (Först 
Upplevelseförmågan; uppmärksamhet och tolerans och därefter Expressiva 
förmågan; emotionell och begreppsmässig). Därefter har personen ombetts dra 
sig till minnes ett tillfälle då någon annan varit rädd och affekten har sedan gått 
igenom på liknande sätt, men med fokus på andras affekter. 
 
På dimensionen Uppmärksamhet kan intervjuaren typisk använda frågor som 
”Hur märker du att du är rädd?”, ”Hur vet du att du känner dig skyldig och inte 
arg” eller ”Vad känner du igen den affekten på?” respektive ”Hur märkte du att X 
var rädd? ”Hur vet du att X kände ilska och inte skam?” och så vidare. 
 

 13



 

Tolerans för affekter undersöktes medelst frågor som ”Hur är det för dig att 
känna skam?”, ”Kan du låta känslan vara kvar hos dig?”, ”Tror du att känslan kan 
berätta något för dig? Något viktigt?” och liknande medan toleransen för andras 
affekter utforskades genom frågor som exempelvis ”När du märker att X är glad 
hur tycker du att det påverkar dig?”, ”Hur är det för dig att märka att någon är 
arg?”. 
 
Emotionell expressivitet/respons innebär att intervjupersonen får svara på frågor 
av arten ”Hur är det för dig att visa andra att du är arg?”, ”Vill du att din skuld 
skall synas?”, ”När du märkt att andra är glada, hur kan de veta att du märkt det?” 
eller ”Hur är det för dig att visa att du märkt att X känner sig förödmjukad?”. 
 
Begreppsmässig expressivitet/respons undersöks med hjälp av frågor som ”Hur 
är det att berätta för andra att du känner skuld?”, ”Hur brukar du typiskt berätta 
för andra att du är glad?”, ”När du märker att andra är arga, kan du tala om det 
då?”, ”Hur är det för dig att prata om andras glädje?”. 
 
Vilka följdfrågor som används beror helt på hur intervjupersonen svarar; 
intervjuaren försöker genom sina frågor få en så heltäckande och grundlig bild 
som möjligt av personens affektmedvetenhet. Generellt kan sägas att ju mer hjälp 
personen behöver, i form av följdfrågor, desto lägre blir poängen (Lech, 2007).  
 
Instrumentets interbedömarreliabilitet har vid tidigare studier visat sig vara 
mycket god. Monsen et al. (1996) presenterade exempelvis ICC (intraclass 
correlation coefficient) värden på mellan 0.66 och 0.94 för de specifika 
affekterna, de fyra huvudaspekterna och totalmåttet för affektmedvetenhet. Lech 
et al. (2007) fick medelvärdet 0.94  på ICC för såväl egna som andras affekter 
medan medelvärdet för totalmåttet för affektmedvetenhet var 0.95. Danielsson 
och Kvarnlöf (2005) fick ICC-värdet 0.85 för totalmåttet på affektmedvetenhet.  
 
 Interpersonal reactivity index. IRI är ett självskattningsformulär framtaget 
för att mäta individers empatiförmåga. Det skapades av Davis (1983) och 
översattes till svenska av Cliffordson (2001). Formuläret avser mäta fyra olika 
dimensioner av empati och resultaten räknas dels ut på varje skala och dels som 
en sammantagen poäng.  
 
De fyra dimensionerna är: Perspektivtagande (”Perspektive-taking”; PT), som 
handlar om individens förmåga att kognitivt sätta sig in i en annans situation; 
Fantasiförmågan (”Fantasy”; FS) som mäter personens inkännande för påhittade 
figurer i exempelvis filmer och böcker; Empatisk omtanke (”Empathic concern”; 
EC) som är en mer affektiv komponent som handlar om individens förmåga till 
medkännande och omtanke med andra, samt Personlig oro (”Personal distress”; 
PD) som innefattar personens subjektiva känslor av oro och obehag i samband 
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med affektivt laddade situationer. IRI består av sammanlagt 28 items där 
personen får svara på påståenden med hjälp av en femgradig Likertskala från 1 
(stämmer inte alls) till 5 (stämmer mycket väl). Ett antal av påståendena är 
omvända vilket tas hänsyn till genom att skattningen används tvärtom på dessa 
(Davis, 1996). 
 
Carey, Fox och Spraggings (1988) fann genom faktoranalys samma kategorier i 
sitt material som Davis och drog slutsatsen att IRI verkligen består av 4 
urskiljbara dimensioner av empati. Cliffordson (2001) fann att alpha reliabiliteten 
för de fyra skalorna i ett svenskt material var acceptabla och i linje med Davis 
egna siffror (alpha 0.71-0.80 i den svenska studien jämfört med 0.70-0.78 i 
Davis). Cliffordson menade att den svenska versionen av IRI, och dess 4 skalor, 
var jämförbar med originalversionen.   
 
Instrumentet har enligt Cliffordson en hierarkisk struktur och hon visade att det 
förekommer ett generellt empatibegrepp som korrelerar perfekt med skalan EC, 
men något svagare med övriga skalor och då speciellt med PD. Det visade sig att 
just skalan Personlig Oro, PD, skiljde sig från övriga i det att en del items 
korrelerade positivt och en del negativt med det generella empatibegreppet. Detta 
skulle enligt Cliffordson bero på att individerna  i hennes undersökning svarade 
på en del av PD frågorna med fokus på andra personer snarare än på sig själva, 
det vill säga mer som på skalan Empatisk omtanke (EC; ”empatic concern”). 
Enligt Cliffordson (2001) kan IRI användas för att mäta generell empati om man 
utesluter skalan Personlig Oro (PD; ”personal distress”) och det var även så 
Danielsson och Kvarnlöf (2005) valde att använda IRI. I den här studien har 
skalan Personlig Oro ändå använts vid vissa jämförelser, men vid 
sammanräknandet av total empati har Personlig Oro inte varit en del. 
 
 Toronto Alexithymia Scale-20. TAS-20 är ett självskattningsformulär som 
avser att mäta graden av alexitymi. Skattningen av alexitymi leder dels till ett 
totalvärde, som kan vara max 100 poäng, och dels till tre värden på delskalorna: 
 

1. Svårigheter att identifiera känslor  
2. Svårigheter att beskriva känslor  
3. Externaliserat sätt att tänka.  
 

Varje påstående skattas enligt en femgradig Likertskala.  
 
TAS-20 har översatts till 18 olika språk och det finns starkt stöd för 
trefaktormodellen på en mängd olika språk och i många olika kulturer (Taylor, 
Bagby & Parker, 2003) och den interna validiteten är enligt Parker och hans 
kollegor (1993) god. Den svenska översättningen som används i denna studie är 
översatt till svenska av Sven Carlsson i samarbete med Taylor och Parker (i 
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Danielsson & Kvarnlöf, 2005). Trefaktormodellen stämmer väl överens med 
alexitymibegreppet såsom det framställs teoretiskt, men får viss kritik då 
fantasikomponenten kan tyckas saknas även om den till en del finns med i 
faktorerna  2 och 3 (bl.a. Henry et al., 2006; Kooiman et al., 2002). 
 
Procedur 
Affektmedvetenhetsintervjuerna genomfördes av flera psykologstuderande, 
inklusive författaren till detta arbete, inom ramen för ett pågående 
forskningsprojekt vid Linköpings universitet. I samband med ACI-R 
genomfördes även en annan, längre intervju, som dock inte ingår i denna studie. 
Samtliga intervjuer spelades in på videoband och innehållet på banden 
konverterades till datafiler.  
 
IRI och TAS-20 skickades ut till alla som deltagit i intervjuerna (37 personer). 
Tillsammans med formulären skickades även ett informationsbrev (Bilaga 1) och 
ett frankerat, adresserat svarskuvert. I brevet underströks att materialet var 
avidentifierat, att deltagandet var frivilligt och att de när som helst kunde besluta 
att avbryta och avsluta sitt deltagande. Ansvarig för forskningsprojektet där 
affektmedvetenhetsintervjun initialt varit en del skickade även ut information till 
samtliga deltagare och informerade om att Affektmedvetenhetsintervjuerna skulle 
komma att användas som en del och att intervjuerna skulle komma att skattas i de 
fall man valde att skicka in svarsformulären och delta. Efter en tid skickades 
påminnelser ut via post och studentmail till dem som ännu inte svarat (Bilaga 2 
och Bilaga 3). 
 
Intervjuerna skattades av författaren allteftersom deltagarna gav sitt bifall att 
delta i studien genom att skicka in självskattningsformulären. Skattningen 
genomfördes genom att skattaren tillika författaren tittade på inspelningarna av 
intervjuerna och direkt skattade dem vid datorn, utifrån en manual (Lech, 2007; 
Bilaga 4). Författaren hade tidigare varit i kontakt med Börje Lech och fått 
möjlighet att övningsskatta transkriberat material från en tidigare studie.  
 
Data från såväl intervjuer som självskattningsformulär fördes sedan in i 
dataprogrammet SPSS 14.0 och bearbetades. En av deltagarna hade underlåtit att 
svara på ett fåtal items i frågeformuläret IRI och gruppens medelvärde användes 
för att kompensera för detta. Rådata från ACI-R sammanräknades med hjälp av 
en syntaxfil tillgängliggjord av Börje Lech. 
 
Skillnader i affektmedvetenhet, empatiförmåga och alexitymi mellan grupperna 
psykoterapeuter och den normalgrupp som tidigare presenterats av Danielsson 
och Kvarnlöf (2005) undersöktes främst med hjälp av t-test, men även med hjälp 
av ANOVA. Frågeställningen inbegriper även förhållandet mellan 
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affektmedvetenhet, empati och alexitymi och korrelationer mellan dessa tre har 
undersökts med hjälp av Pearsons r. 
 

Resultat 
 
Detta är alltså möjligt att ta fram ett värde på Total affektmedvetenhet såväl som 
Affektmedvetenhet egna affekter och andras affekter. På var och en av dessa är 
det möjligt att beräkna medelvärde för de enskilda affekterna liksom även 
samtliga affekter tillsammans. Det finns yttermera möjlighet att i beräkningarna 
ta hänsyn till de fyra huvudaspekterna Uppmärksamhet, Tolerans, Emotionell 
expressivitet/Respons och Begreppsmässig expressivitet/Respons (se Tabell 2). 
Danielsson och Kvarnlöf (2005) hänvisade till Monsen et al. (1996) och menade 
att det inte skulle tillföra något att göra denna åtskillnad, men här kommer de 
ändå att redovisas då det initialt fanns en tanke att dessa fyra variabler ändå 
skulle vara viktiga, dels för jämförelsen mellan grupperna och dels i förhållande 
till empatibegreppet. 
 
Fördelningen i terapeutgruppen 
Fördelningen mellan kvinnor och män var ojämn i terapeutgruppen som bestod 
av tjugotre personer varav nitton var kvinnor och fyra var män, fördelningen var 
ojämn även över åldersgrupperna (se Tabell 1). Fördelningen var jämnare över de 
olika terapeutiska inriktningarna, men å andra sidan var deltagarna i varje 
inriktning väldigt få då de delades upp i fem grupper. 
 
Det fanns inte några skillnader i affektmedvetenhet mellan de olika 
utbildningsgrupperna, vare sig på Total affektmedvetenhet, Total 
affektmedvetenhet om egna eller om andras affekter. Inte heller på de enskilda 
affekterna upptäcktes några signifikanta skillnader mellan grupperna. Det fanns 
inte heller några skillnader mellan grupperna på TAS-20 och IRI och dessas olika 
dimensioner.  
 
Sambanden mellan resultaten på de olika instrumenten undersöktes med hjälp av 
Pearsons r. Som kan ses i Tabell 3 fanns det endast ett fåtal signifikanta 
korrelationer. Det var enbart affekten glädje som överhuvudtaget korrelerade med 
de två andra instrumenten. Egen glädje korrelerade negativt med TAS-20 Faktor 
2 (r=-.46) och positivt med generell empati (IRI total; r= .44). Även andras glädje 
(r=.48) och det totala måttet för glädje (r=.50) korrelerade med det totala måttet 
på IRI. IRI s EC-skala korrelerade negativt med dels faktor 2 på TAS-20 (r=-.44) 
och dels med totalpoängen på TAS-20 (r=-.45). 
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Tabell 3 
Korrelationer mellan ACI-R och TAS-20 och IRI (Pearsons r) N=23 

*  Korrelationen är signifikant på  0.05 nivån (2-tailed). 

TAS  IRI  

ACI-R 
Faktor 
1 

Faktor 
2 

Faktor 
3 Total FS EC PT PD Totalt 

Egna & Andras .02 -.12 -.11 -.09 .19 .21 .07 -.16 .28 
Egna Totalt -.08 -.17 -.21 -.21 .16 .14 .14 -.18 .26 
Rädsla -.03 -.40 -.25 -.29 .38 .21 -.01 -.28 .35 
Skam -.01 .09 -.26 -.11 -.24 -.18 .28 -.21 -.09 
Ilska .00 .03 -.03 -.01 -.01 -.01 .05 -.01 .02 
Skuld -.01 .12 .07 .08 .22 .18 -.01 .11 .24 
Glädje -.31 -.46* -.13 -.37 .22 .41 .11 -.07 .44* 
Andras Totalt .12 -.06 .02 .04 .21 .25 -.01 -.13 .27 
Rädsla .03 -.25 -.29 -.23 .13 .28 -.06 -.29 .21 
Skam .32 .15 .01 .20 -.05 -.00 .04 -.25 -.01 
Ilska -.02 -.12 .12 .01 -.00 -.00 .04 -.18 .02 
Skuld .03 .08 .12 .11 .34 .32 -.11 .16 .33 
Glädje -.01 -.06 .17 .06 .40 .34 .06 .24 .48* 
Rädsla Totalt -.00 -.39 -.31 -.30 .31 .28 -.03 -.33 .34 
Skam Totalt .15 .13 -.15 .03 -.16 -.11 .19 -.24 -.06 
Ilska Totalt -.01 -.06 .06 .00 -.01 -.01 .06 -.12 .03 
Skuld Totalt .01 .11 .10 .10 .30 .27 -.06 .14 .31 
Glädje Totalt -.17 -.28 .03 -.16 .34 .41 .09 .10 .50* 

 
 
Jämförelse mellan gruppen terapeuter och en normalgrupp 
För att jämföra resultaten  på de olika instrumenten mellan terapeutgruppen och 
normalgruppen användes t-test (Tabell 4). Vid en direkt jämförelse mellan 
grupperna fanns det en rad skillnader mellan normalgruppen och terapeuterna; 
Total affektmedvetenhet (t(1, 61) = 7.78, p< .01); egna affekter (t(1, 61) = 8.37, 
p< .01); andras affekter (t(1, 61) = 6.57, p< .05); egen rädsla (t(1, 61) = 4.23, p< 
.05), egen skam (t(1, 61) = 8.70, p< .01); egen ilska (t(1, 61) = 7.10, p< .05); egen 
skuld (t(1, 61) = 8.43, p< .01); andras ilska (t(1, 61) = 8.43, p< .01) och andras 
skuld (t(1, 61) = 7.01, p< .05).  Vad gäller de enskilda affekterna totalt återfanns 
skillnader mellan grupperna på affekten rädsla (t(1, 61) = 4.14, p< .05); skam 
(t(1, 61) = 6.99, p< .05); ilska (t(1, 61) = 8.63, p< .01) och skuld (t(1, 61) = 8.61, 
p< .01).  
 
Även då huvudaspekterna undersöktes återfanns skillnader mellan terapeuter och 
normalgruppen: Uppmärksamhet andras affekter (t(1, 61) = 6.99, p< .05); 
uppmärksamhet totalt (t(1, 61) = 4.98, p< .05); tolerans egna affekter (t(1, 61) = 
9.51, p< .01); tolerans andras (t(1, 61) = 7.63, p< .01); tolerans totalt (t(1, 61) = 
9.68, p< .01); emotionell expressivitet (t(1, 61) = 6.79, p< .01); emotionell total 
(t(1, 61) = 4.75, p< .05); begreppsmässig expressivitet (t(1, 61) = 10.47, p< .01); 
begreppsmässig respons (t(1, 61) = 7.44, p< .01) och begreppsmässig 
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expressivitet/respons totalt (t(1, 61) = 9.30, p< .01). I samtliga dessa fall hade 
psykoterapeutgruppen medelvärden som var signifikant högre än 
normalgruppens. 
 
I jämförelsen framkom inga skillnader mellan grupperna vad gäller empatisk 
förmåga, medan TAS-20 visade signifikanta skillnader mellan grupperna på 
faktor 1, svårigheter att identifiera känslor, (t(1, 61) = 9.26, p< .01); faktor 2, 
svårigheter att beskriva känslor, (t(1, 61) = 9.10, p< .01); faktor 3, externaliserat 
sätt att tänka, (t(1, 61) = 9.42, p< .01) liksom även på total nivå av alexitymi (t(1, 
61) = 13.39, p< .01). Normalgruppen hade i samtliga dessa fall högre 
medelvärden än psykoterapeutgruppen. 
 
Eftersom Danielsson och Kvarnlöf (2005) i sitt material fann skillnader i 
affektmedvetenhet utifrån deltagarnas utbildningsnivå undersöktes först detta i 
den sammanslagna gruppen terapeuter och normalgrupp med hjälp av en envägs-
ANOVA och det framkom då att det fanns signifikanta skillnader mellan 
utbildningsnivåerna. Ett post hoc-test (Fisher’s LSD) visade att grundskolenivån 
skiljde sig från universitetsnivån på samtliga variabler medan gymnasienivån 
skiljde sig från universitetsnivån på total affektmedvetenhet (p< .05); egen skam 
(p< .05); egen skuld (p< .05); andras affekter totalt (p< .05); andras ilska (p< 
.05); andras skuld (p< .01); total skam (p< .05); total skuld (p< .01); 
uppmärksamhet på andras affekter (p< .05); Tolerans av andras affekter (p< .01); 
total tolerans (p< .05); emotionell respons (p< .05); begreppsmässig expressivitet 
(p< .05); begreppsmässig respons (p< .05); total begreppsmässighet (p< .05); 
faktor 1 (p< .05) och 3 (p< .01) på TAS-20 liksom total TAS-20 (p< .01) och 
slutligen, FS-skalan på IRI (p< .05).  
 
Med dessa skillnader i åtanke jämfördes grupperna med hänsyn tagen till 
utbildningsskillnader. Eftersom samtliga i terapeutgruppen har någon typ av 
universitetsexamen jämfördes de med deltagare i normalgruppen med denna 
utbildningsnivå. Vid denna jämförelse mellan grupperna framkom signifikanta 
skillnader endast på TAS-20 faktor 1 (t(1, 36) = 4.20, p< .05); TAS-20 faktor 2 
(t(1, 36) = 5.51, p< .05) och totalmåttet för TAS-20 (t(1, 36) = 4.23, p< .05) 
liksom total empati (t(1, 36) = 4.74, p< .05) och psykoterapeutgruppen hade i 
samtliga fall lägre medelvärden än normalgruppen. Skillnaderna mellan 
grupperna försvann med andra ord då hänsyn togs till utbildningsgrad (Tabell 4). 
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Tabell 4 
Gruppernas medelvärden och jämförelse mellan terapeuter och normalgruppen; först med 
samtliga deltagare i normalgruppen och därefter enbart de med högskoleexamen 

Psyko-
terapeuter 
(N=23) 

Normalgrupp; samtliga  
(N=40) 

Normalgrupp; enbart 
med högskoleexamen 
(n=15)  

M (SD) t p M (SD) t p M (SD) 
ACI-R  

Total affektmedvetenhet 5.5 (.5) 7.8 > .01 4.8 (1.2) .7 ns 5.3 (1.3) 
Egna affekter 5.7 (.5) 8.4 > .01 4.9 (1.2) 1.7 ns 5.3 (1.4) 
Egen rädsla 5.9 (1.1) 4.2 > .05 5.3 (1.2) 1.1 ns 5.5 (1.4) 
Egen skam 5.3 (1.1) 8.7 > .01 4.2 (1.6) 2.1 ns 4.6 (1.8) 
Egen ilska 6.0 (.8) 7.1 > .05 5.2 (1.4) 2.5 ns 5.3 (1.9) 
Egen skuld 5.1 (.7) 8.4 > .01 4.0 (1.8) 1.4 ns 4.7 (1.6) 
Egen glädje 6.0 (.6) .2 ns 5.9 (1.0) .3 ns 6.1 (1.0) 
Andras affekter 5.4 (.5) 6.6 > .05 4.7 (1.2) .1 ns 5.3 (1.2) 
Andras  rädsla 5.6 (.8) 3.0 ns 5.0 (1.4) .2 ns 5.7 (1.2) 
Andras  skam 5.0 (.9) 3.9 ns 4.4 (1.5) .2 ns 4.9 (1.5) 
Andras  ilska 5.7 (.8) 8.4 > .01 4.8 (1.3) 1.4 ns 5.3 (1.6) 
Andras  skuld 4.8 (.7) 7.0 > .05 3.8 (1.7) .0 ns 4.7 (1.6) 
Andras  glädje 5.8 (.5) 1.0 ns 5.6 (.9) .0 ns 5.8 (1.0) 
Rädsla totalt 5.7 (.8) 4.1 > .05 5.2 (1.2) .2 ns 5.6 (1.3) 
Skam totalt 5.2 (.9) 7.0 > .05 4.3 (1.5) 1.1 ns 4.8 (1.5) 
Ilska totalt 5.9 (.6) 8.6 > .01 5.0 (1.3) 2.2 ns 5.3 (1.7) 
Skuld totalt 5.0 (.7) 8.6 > .01 3.9 (1.6) .5 ns 4.7 (1.5) 
Glädje totalt 5.9 (.5) .5 ns 5.8 (1.0) .1 ns 6.0 (1.0) 
Uppmärksamhet Egna 5.6 (.6) 3.1 ns 5.1 (1.3) .1 ns 5.5 (1.3) 
Uppmärksamhet andras 5.2 (.5) 7.0 > .05 4.6 (1.0) .5 ns 5.0 (1.1) 
Uppmärksamhet Totalt 5.4 (.5) 5.0 > .05 4.8 (1.1) .2 ns 5.3 (1.2) 
Tolerans Egna 6.1 (.7) 9.5 > .01 5.2 (1.3) 1.9 ns 5.5 (1.6) 
Tolerans Andras 5.9 (.6) 7.6 > .01 5.1 (1.2) .3 ns 5.7 (1.3) 
Tolerans Totalt 6.0 (.5) 9.7 > .01 5.1 (1.2) 1.2 ns 5.6 (1.4) 
Emotionellt Egna 5.4 (.6) 6.8 > .05 4.7 (1.3) 2.0 ns 4.9 (1.7) 
Emotionellt Andras 5.1 (.8) 2.4 ns 4.6 (1.4) .2 ns 5.3 (1.5) 
Emotionellt Totalt 5.3 (.6) 4.8 > .05 4.6 (1.3) .3 ns 5.1 (1.5) 
Begreppsmässig Egna 5.6 (.7) 10.5 > .01 4.7 (1.3) 2.4 ns 5.1 (1.4) 
Begreppsmässigt Andras 5.4 (.6) 7.4 > .01 4.7 (1.3) .4 ns 5.2 (1.3) 
Begreppsmässigt Totalt 5.5 (.6) 9.3 > .01 4.7 (1.2) 1.3 ns 5.1 (1.4) 
TAS        
TAS Faktor 1 10.6 (2.5) 9.3 > .01 14.2 (5.4) 4.2 > .05 13.0 (4.7) 
TAS Faktor 2 8.3 (2.1) 9.1 > .01 11.2 (4.3) 5.5 > .05 10.6 (3.9) 
TAS Faktor 3 13.9 (3.0) 9.4 > .01 17.7 (5.5) .3 ns 14.6 (4.8) 
TAS Total 32.8 (5.7) 13.4 > .01 43.1 (12.8) 4.2 > .05 38.2 (10.5)
IRI        
IRI FS 25.1 (2.6) 1.0 ns 23.9 (5.9) 4.0 ns 27,0 (3,1) 
IRI EC 27.9 (2.5) .5 ns 28.5 (3.9) 1.2 ns 28,8 (4,3) 
IRI PT 27.6 (2.4) .4 ns 27.0 (4.0) 1.4 ns 28,7 (3,2) 
IRI PD 17.4 (3.0) 1.0 ns 18.6 (5.1) .04 ns 17,7 (4,1) 
IRI Total 80.6 (4.2) .4 ns 79.4 (9.5) 4.7 > .05 84.8 (7.7) 
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Diskussion 
 
Undersökningen utgick från frågorna om det finns något samband mellan empati, 
affektmedvetenhet och alexitymi hos en grupp psykoterapeuter under utbildning 
och om de blivande psykoterapeuterna skiljer sig från en normalgrupp i fråga om 
empatiförmåga, affektmedvetenhet och grad av alexitymi. Föreställningen var att 
en individ, för att vara kapabel att känna medkänsla och empati för andra 
människor först och främst måste ha förmåga till affektmedvetenhet, 
medvetenhet om såväl egna som andra affekter och även förmågan att tolerera 
dessa affekter och vara förmögen att visa och svara på dem. I definitionen av 
begreppet empati ryms även vad som upplevs vara just affektmedvetenhet. Detta 
faktum bidrog till förväntningar om att stora likheter skulle framkomma  mellan 
dessa båda begrepp i den aktuella undersökningen. På samma sätt fanns tanken 
att en hög grad av empati och affektmedvetenhet skulle innebära lägre grader av 
alexitymi eftersom alexitymi per definition handlar om oförmåga att känna igen 
affekter, skilja mellan känslorna och en minskad förmåga till introspektion. Med 
andra ord förväntades att positiva korrelationer skulle upptäckas mellan de 
mycket likartade begreppen empati och affektmedvetenhet och negativa 
korrelationer mellan alexitymi och de båda andra variablerna.  
 
Bland andra Hatcher et al. (2005) visade att terapeuter generellt har en hög 
empatisk förmåga och utifrån detta fanns en förväntning på att individer som 
jobbar i människovårdande yrken, såsom terapeuter gör, skulle visa sig ha en 
högre grad av empati än en normalgrupp, alltså en grupp människor utan kända 
psykiska symtom som inte valts ut på grundval av yrkestillhörighet. Orsaken till 
att denna fråga kändes viktig är att många (bl.a Bachelor, 1988; Holm, 1996; 
Lafferty et al., 1989; Wynn och Wynn, 2006) visat på betydelsen av empatisk 
förmåga i psykoterapi. Om gruppen psykoterapeuter verkligen vore mer 
empatiska förväntades de även vara mer uppmärksamma på såväl egna som 
andras affekter, vara mer toleranta för affekternas inverkan och även vara bättre 
på att visa sina egna affekter såväl som sina svar på andras affekter både verbalt 
och ickeverbalt jämfört med normalgruppen. Detta eftersom dessa aspekter i sig 
är en viktig del av empati. En högre grad av affektmedvetenhet hos gruppen 
psykoterapeuter innebar att de i sådana fall även torde ha en lägre grad av 
alexitymi än normalgruppen. 
 
Tvärtom mot förväntningarna framkom få samband mellan de olika instrumenten. 
Vad gäller affektmedvetenhet var det endast affekten glädje som över huvudtaget 
korrelerade med några andra mått. Egen glädje korrelerade negativt med faktor 2  
(Svårigheter att beskriva känslor) på TAS-20 och positivt med det totala måttet 
för empati; medvetenhet om andras glädje korrelerade också positivt med IRIs 
totalmått och samma sak gällde för total måttet på glädje. Skalan empatisk 
omtanke (EC) på IRI korrelerade negativt med dels faktor 2 (Svårigheter att 
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beskriva känslor) på TAS-20  och dels med totalpoängen på TAS-20. Det fanns 
med andra ord samband mellan individens förmåga att uppmärksamma, tolerera 
och uttrycka sin egen glädje och dels dennes förmåga att beskriva känslor överlag 
och dels att känna empati. Förmågan att uppmärksamma och ge respons på såväl 
andras glädje som känslan av glädje sammantaget visade sig alltså ha ett samband 
med hur empatisk individen ansåg sig själv vara vid skattningen. De individer 
som visade på hög empatisk omtanke tycktes heller inte ha problem att beskriva 
sina känslor eller ha andra symptom tillhörande alexitymi. I övrigt fanns inga 
signifikanta korrelationer inom gruppen. 
 
Vid jämförelsen mellan terapeutgruppen och normalgruppen tycktes det till en 
början finnas en hel del som skiljde grupperna åt. Alla enskilda affekter, utom 
glädje (både egna, andras och totalt), andras rädsla och andras skam, skiljde sig 
signifikant åt mellan grupperna på så vis att terapeuterna visade sig ha en högre 
grad av affektmedvetenhet. Även då det kom till huvudaspekterna 
uppmärksamhet, tolerans, emotionell och begreppsmässig expressivitet och 
respons återfanns skillnader på de flesta variabler i form av högre medelvärde i 
terapeutgruppen; det var enbart uppmärksamhet för egna affekter och emotionell 
respons som inte visade på signifikanta skillnader mellan grupperna. Vid den här 
första jämförelsen återfanns inga skillnader vad gällde empati, men samtliga 
alexitymimått visade på stora signifikanta skillnader. 
 
Eftersom Danielsson och Kvarnlöf (2005) hade funnit att utbildningsnivå 
innebar en skillnad på flera av måtten i deras normalgrupp undersöktes 
skillnaderna mellan psykoterapeutgruppen och normalgrupp även utifrån denna 
aspekt. Då samtliga i psykoterapeutgruppen är välutbildade och har någon form 
av högskole- eller universitetsexamen togs samtliga deltagare med enbart grund- 
eller gymnasiekompetens bort från normalgruppen. Detta förändrade bilden. I 
stort sett alla skillnader mellan de båda grupperna försvann, förutom de på 
alexitymimåtten faktor 1 (Svårigheter att identifiera känslor), faktor 2 
(Svårigheter att beskriva känslor) och totalmåttet och istället tillkom en skillnad 
på totalpoängen för IRI. Normalgruppen framstod nu som signifikant mer 
empatisk än psykoterapeutgruppen. 
 
Med andra ord stämde inte många av de initiala antagandena in på det slutgiltiga 
resultatet. De korrelationer som förväntades mellan instrumenten lös med sin 
frånvaro och de initiala skillnaderna mellan grupperna tycks till största delen ha 
berott på utbildningsnivå, då samtliga terapeuter ju har högskoleexamen, till 
skillnad från normalgruppen. 
 
Danielssons och Kvarnlöfs (2005) presenterade i sin uppsats resultat som visade 
signifikanta korrelationer mellan ACI-R och både IRI och TAS-20, men främst 
TAS-20. TAS-20 korrelerade i deras underökning negativt med ACI-R på 
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majoriteten av möjliga jämförelser. Faktor 1 (Svårigheter att identifiera känslor)  
korrelerade dock inte med ACI-R, ej heller korrelerade faktor 2  (Svårigheter att 
beskriva känslor) med affekten skuld på ACI-R. ACI-R korrelerade med IRIs 
totalmått på alla enskilda affekter, utom glädje och ilska, och dessutom på egna 
affekter respektive andras affekter. Korrelationer mellan de båda instrumenten 
framkom även mellan skalan PT (Perspektivtagande) och affekten rädsla; skalan 
FS (Fantasiförmåga) och affekterna skam och sorg liksom även andras affekter; 
EC (Empatisk omtanke) korrelerade inte med någon av ACI-Rs variabler. 
Korrelationerna mellan ACI-R och IRI försvann dock helt i Danielsson och 
Kvarnlöfs studie då de kontrollerade för utbildning, men sambanden kvarstod 
mellan ACI-R och TAS-20 om än i något förändrad form. 
 
Frågan blir varför det fanns korrelationer i Danielssons och Kvarnlöfs material, 
men inte i den aktuella studien. Möjligen kan dessa samband ha att göra med det 
faktum att det inte fanns några signifikanta skillnader mellan grupperna vad 
gäller ACI-R, men däremot på TAS-20. Psykoterapeuterna befanns vara tämligen 
”normala” vid mätning av affektmedvetenhet, medan TAS-20 ändå visade på 
signifikant bättre förmåga att skilja på känslor och på att beskriva dem jämfört 
med normalgruppen. Dessa resultat kan kännas motsägelsefulla, även om ACI-R 
tar hänsyn till så mycket mer än enbart förmågan att identifiera och beskriva 
känslor.   
 
Skillnaden kan även till del tänkas ligga i hur den aktuella studien genomförts; 
intervjuer och frågeformulär användes vid vitt skilda tillfällen till skillnad från 
Danielssons och Kvarnlöfs studie där intervjuer och självskattningsformulär, i de 
allra flesta fall, genomförts samtidigt. 
 
Det är även intressant att den enda affekt som korrelerade med IRI i den aktuella 
studien var Glädje, vilket var en av de få affekter som i Danielssons och 
Kvarnlöfs studie inte korrelerade med IRIs totalmått. Å andra sidan visade deras 
resultat att korrelationerna mellan ACI-R och IRI var beroende av 
utbildningsnivå. När det kommer till skillnaderna mellan grupperna bör ändå 
noteras att terapeutgruppen skattades högre på i stort sett samtliga ACI-R 
variabler, men att skillnaderna inte var signifikanta. Det är inte helt omöjligt att 
åtminstone en del skillnaderna skulle ha blivit större om grupperna varit större 
och bidragit till högre statistisk power. Skillnaderna var dock signifikanta fram 
till dess att hänsyn togs till betydelsen av utbildningsgrad; det känns självklart att 
detta skulle innebära att det är utbildning i sig som utgjorde skillnaden, men det 
kan inte anses vara helt omöjligt att det finns andra variabler som inte 
kontrollerats för. Exempelvis hade normalgruppens män snäppet högre 
affektmedvetenhet än kvinnor överlag även om detta enbart var signifikant på 
affekten skuld. Deras grupp med högutbildade bestod av fler män än kvinnor 
medan terapeutgruppen dominerades av kvinnor. I övrigt kan inga uppenbara 
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skillnader iakttas i materialet, men det är exempelvis okänt vilken typ av högre 
utbildning normalgruppen innehar. Likaså har ingen hänsyn tagits till 
psykoterapeuternas grundutbildning.  
 
Även i jämförelse med den ickekliniska grupp som presenteras i Lech et al. 
(2007) tycks terapeutgruppens grad av affektmedvetenhet ligga på en tämligen 
normal nivå. Psykoterapeutgruppens medelvärde ligger strax över 
normalgruppens på de flesta variabler, men något lägre på egen såväl som andras 
glädje och även på det totala måttet för andras affekter. Det bör tilläggas att i 
studien som Lech et al. (2007) gjorde användes ytterligare två affekter, nämligen 
Ledsenhet och Intresse/Iver. Även Danielsson och Kvarnlöf använde fler affekter 
än i den aktuella studien då de även inkluderade affekten Ledsenhet. Det är alls 
inte omöjligt att detta kan ha påverkat i någon mån. I Danielssons och Kvarnlöfs 
studie låg ledsenhet/sorg något över medelvärdet och var en av de affekter som 
sammantaget, i deras studie, bidrog med högst poäng. I Lech et al.s (2007) studie 
fick deras ickekliniska grupp relativt höga poäng på både Ledsenhet/sorg och 
intresse/iver. Det kan därmed vara så att det reducerade antalet affekter kan ha 
påverkat resultatet trots allt; eventuellt skulle medelvärdet för total 
affektmedvetenhet och medvetenhet om egna respektive andras affekter ha blivit 
något högre om dessa två affekter inkluderats. Å andra sidan kan man, som 
Danielsson och Kvarnlöf gjorde, resonera att med kortare tidsåtgång minskar 
risken att den intervjuades intresse viker under intervjun. Detta skulle kunna vara 
speciellt sant i den aktuella studien då deltagarna ju först genomförde en annan 
intervju före ACI-R. Frågan kvarstår dock om borttagning av affekter spelar in 
och om det spelar någon roll vilka affekter man väljer att ta bort. Hade man 
exempelvis valt att ta bort skuld och/eller skam i den aktuella studien hade 
medelvärdet troligtvis varit något högre i psykoterapeutgruppen eftersom dessa 
individer, liksom de i Danielssons och Kvarnlöfs (2005) och Lech et al.s (2007) 
studie, skattades lägre på dessa affekter. På samma sätt antas det att medelvärdet 
skulle ha blivit lägre om affekten glädje ha strukits. Med andra ord torde det ha 
betydelse om och vilka affekter man väljer att ta bort om resultatet skall vara 
jämförbart med andra studier. 
 
Vid intervjuerna var det flera psykoterapeuter som vid ett eller annat tillfälle 
under intervjun påpekade att de gjorde en distinktion mellan privatperson och 
yrkesperson; flera poängterade att de gjorde skillnad på privatliv och hur de 
tänker och agerar som professionella och att de exempel de valde i intervjuerna 
främst var tagna från privatlivet. Detta kan innebära att man i verkligheten inte 
intervjuade blivande psykoterapeuter utan kanske vanliga högutbildade personer.  
 
Även det faktum att affektmedvetenhetsintervjuerna genomfördes i samband med 
en annan, lång och mycket krävande, intervju kan ha medverkat till en  
uttröttningsreaktion hos psykoterapeuterna, vilket i sin tur kan ha påverkat 
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resultatet av intervjuerna. Inte bara de intervjuade, men även intervjuarna kan ha 
drabbats av detta, vilket också kan ha påverkat resultaten. Intervjuerna var av 
varierande kvalitet; en del intervjuer var helt enkelt inte lika väl genomförda som 
andra. Även om de fortfarande var skattningsbara är det alls inte omöjligt att 
intervjuarens teknik påverkat terapeuten och dennes svarsbenägenhet. I en del fall 
gavs inte terapeuten helt utrymme att vidareutveckla sina svar. Denna skillnad 
skulle i så fall kunnat ha påverkat såväl vad gäller korrelationer inom gruppen 
som i jämförelse med normalgruppen. Även om interbedömarreliabiliteten sägs 
vara god eller till och med mycket god för ACI-R som instrument kan inte helt 
bortses från att skillnaderna, eller snarare bristen på skillnader, mellan 
terapeutgruppen och normalgruppen till del kan bero på hur intervjuerna skattats 
även om skattaren fått möjlighet att övningsskatta innan studien tog sin början. 
 
Förutom de något överraskande resultaten på ACI-R visade studien även att 
psykoterapeuter inte tycks vara mer empatiska än en normalgrupp. Då 
psykoterapeutgruppen jämfördes med hela normalgruppen tycktes de ha lägre 
Empatisk omtanke  och Personlig Oro, men något högre Fantasi, 
Perspektivtagande och total empati. När enbart de högutbildade i normalgruppen 
jämfördes med psykoterapeutgruppen befanns normalgruppen vara mer empatisk 
sett utifrån dimensionerna Fantasi och Perspektivtagande och även på total 
empati. Med andra ord var normalgruppen mer empatisk än 
psykoterapeutgruppen när grupperna hade samma nivå på utbildningen även om 
enbart skillnaden på total empati kan anses vara signifikant. De förstnämnda var 
dock även mer benägna att känna personlig oro i samband med någon annans 
lidande, även om denna skillnad inte befanns vara signifikant.  
 
Resultaten stämmer dock tämligen väl överens med Hassenstab et al.s (2007) 
resultat som heller inte kunde visa på några statistiskt signifikanta skillnader 
mellan en grupp psykoterapeuter och en normalgrupp på IRI även om 
psykoterapeuterna var något mer empatiska, om än inte signifikant, på de flesta 
mått. Hassenstab et al. fick dock, till skillnad från den aktuella studien, 
signifikanta resultat som indikerade att en normalgrupp skulle vara mer benägna 
att känna personlig oro i pressade situationer. I studien användes inte totalmåttet 
för empati. Sammantaget visade deras studie att psykoterapeuter har en något 
högre grad av kognitiv empati, men de fann inget stöd för att psykoterapeuter 
skulle ha en högre grad av affektiv empati. Utifrån deras resultat kan man, som 
även de själva resonerade kring, fundera på om empati är något individen kan 
lära sig, speciellt då den kognitiva komponenten, som i Hassenstabs et al.s fall, är 
högre. Även Davis (1996) poängterar den kognitiva utvecklingens betydelse för 
empatiförmågan, även om han behandlade empati mer som ett trait (Davis, 1983) 
vilket han kritiserats för av bland andra Marshall et al. (1995) som menade att 
Davis fick det att framstå som om personen gentemot vilken empatin väcks är 
irrelevant. Hoffman (1984) menade att bristande kognitiv förmåga att skilja 
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mellan egna och andras affekter kunde medföra en högre grad av affektiv smitta. 
Hassenstab et al. (2007)  hävdade att även IRIs skala personlig Oro kan vara 
något som kan påverkas av träning, vilket till viss del emotsägs av Marshall et al. 
(1995) som istället menade att just IRI-skalan Personlig Oro (PD) handlade om 
något som är nödvändigt för att individen skall kunna känna en sann empatisk 
reaktion. I den aktuella studien har kognitiva förmågor förvisso inte mätts 
uttryckligen, men bristen på signifikanta skillnader mellan gruppen 
psykoterapeuter och normalgruppen motsäger i viss mån att träning ger färdighet. 
Det är dock inte omöjligt att ju mer en individ utsätts för affektivt laddade 
situationer desto mindre påverkas denna av det själv. I den aktuella studien tycks 
psykoterapeuterna, ungefär som i Hassenstab et al. (2007), vara något mindre 
känsliga då de utsätts för andras oro och det kan tänkas att det innebär att de i 
någon mån bättre kan ta in andras affekter utan att för den delen reagera med vad 
Davis (1996) kallade parallella affekter även om skillnaderna mellan 
terapeutgruppen och normalgruppen inte var signifikanta i den här studien.  
Marshall et al. (1995) ansåg att alla skalorna på IRI var viktiga för 
empatibegreppet, att skalorna inte skulle ses var för sig utan som en del av ett 
samlat empatibegrepp.   
 
När det gällde graden av alexitymi var skillnaderna mellan grupperna stora på 
samtliga tre variabler (faktor 1, 2 och 3 liksom även totalmåttet). Skillnaderna 
minskade dock på samtliga, och försvann på faktor 3 (Externaliserat sätt att 
tänka), då hänsyn togs till skillnad i utbildningsnivå mellan grupperna; 
normalgruppen hade fortsatt högre grad av alexitymi på samtliga tre variabler, 
men skillnaden var inte längre signifikant på faktor 3. Detta skulle alltså innebära 
att terapeuterna har en signifikant lägre grad av alexitymi oavsett om de jämförs 
med likaledes högutbildade eller hela normalgruppen. Det innebär även att 
psykoterapeutgruppen på samma vis har mindre svårigheter att identifiera och 
beskriva sina känslor. De har signifikant mindre grad av externaliserat tänkande 
än en normalgrupp med lägre utbildningskrav, men denna skillnad är inte 
signifikant då jämförelsen sker mot en grupp med likvärdig utbildningsnivå. 
 
Danielsson och Kvarnlöf (2005) baserar sig på Lane et al (1998) och menar att 
det kan vara så att det främst är faktor 3 (Externaliserat sätt att tänka) som kan 
anses vara ett objektivt mått på alexitymi och de menar att frågorna tillhörande 
faktor tre är ställda på så vis att de skulle vara enklare att svara på; på de övriga 
två faktorerna innebär frågorna att individen förväntas bedöma just sådant som en 
person med hög grad av alexitymi har svårt för. Det är just på faktor 3 som 
psykoterapeuternas svar skattats något högre och det är den faktor på vilken de 
skiljer sig minst från normalgruppen. Utifrån Danielssons och Kvarnlöfs 
argumentation kunde detta alltså tyda på att grupperna är tämligen lika även vad 
gäller alexitymi.  Enpoängssvaren var absolut vanligast i terapeutgruppen, men 
exempel på de frågor som gav högre poäng och tycks ha ökat terapeuternas 
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sammanlagda medelpoäng (dessa items hade medelvärden över 2,0 poäng på den 
5gradiga skalan; i övrigt låg samtliga svar under 2) på TAS-20 var item nummer 
fem ”Jag föredrar att analysera problem framför att bara beskriva dem”, item 
nummer 15 ”Jag pratar hellre med andra om deras vardagsaktiviteter än om 
deras känslor” och item nummer 16 ”Jag föredrar lättare underhållning framför 
psykologiska dramer”. Samtliga dessa tre är del av faktor 3 (Externaliserat sätt att 
tänka) och samtliga dessa tre väcker frågan om det inte kan vara så att 
psykoterapeuter, som i sitt yrkesliv ofta ställs inför krav på djupa analyser av 
känslor, tankar och reaktioner helt enkelt avstår från ett sådant förhållningssätt 
under den lediga tiden; att psykoterapeuterna helt enkelt gör en tämligen tydlig 
och kraftfull distinktion mellan vardagsjaget och det professionella jaget ungefär 
som de själva uppgav sig göra på affektmedvetenhetsintervjuerna. 
 
Liksom i Danielsson och Kvarnlöfs (2005) studie användes en äldre översättning 
av TAS-20; Simonsson-Sarnecki et al. (2000) hävdade att det med hjälp av den 
första översättningen inte gick att återskapa trefaktormodellen och de gjorde 
därför en ny översättning av instrumentet, även denna i samarbete med flera av 
originalets skapare. Beslutet att ändå använda den äldre översättningen i detta 
arbete kom sig av att syftet i denna studie inte så mycket var att undersöka 
alexitymi hos psykoterapeuter som att jämföra resultaten från TAS-20 med 
resultaten hos Danielssons och Kvarnlöfs normalgrupp varför valet alltså blev att 
använda samma instrument som de gjort. 
 
Som även Danielsson och Kvarnlöf nämner kan det finnas metodologiska 
problem i användandet av självskattningsskalor. Empati är exempelvis ett socialt 
önskvärt beteende och det är inte omöjligt att deltagare har skattat sin empatiska 
förmåga högre utifrån detta eller utifrån hur det önskar att de vore, snarare än hur 
de verkligen är och reagerar i olika situationer. På ett liknande sätt finns 
svårigheter att skatta sin egen grad av alexitymi då skattningen i sig innebär att 
individen måste kunna identifiera och beskriva sina känslor. Även ett visst mått 
av introspektion kan anses krävas då man svarar på påståendena även om 
Danielsson och Kvarnlöf alltså hävdar att faktor 3 (som mäter grad av 
externaliserat tänkande/brist på förmåga till introspektion) skulle vara en mer 
tillförlitlig skala då frågorna handlar mer om färdigheter och vanor. Eventuell kan 
det hävdas att blivande terapeuter, som genomgår och har genomgått egenterapi, 
kan ha en högre grad av självinsikt och därmed i mindre grad än en normalgrupp 
”överskattar” sig själva och sin empatiförmåga. Vad gäller svaren på IRI har 
terapeuterna svarat tämligen jämnt på de olika frågorna och skillnaden mellan 
grupperna tycks främst ligga i att normalgruppen slår i taket på flera items. Jag 
finner det alls inte otänkbart att en del av skillnaden mellan grupperna kan vara 
kopplat till det faktum att svaren på IRI i hög grad påverkas av social 
önskvärdhet. Det är inte helt omöjligt att normalgruppen, som oftast fick fylla i 
sina formulär i anslutning till intervjuerna, mer påverkats av detta i sina svar då 
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de fick fylla i IRI och TAS-20 i närvaro av intervjuaren och sedan ge denna 
formulären direkt, än psykoterapeutgruppen som satt hemma i lugn och ro och 
dessutom skickade iväg sina svar i anonyma kuvert. Å andra sidan skulle det 
faktum att IRI och TAS-20 skickades ut till deltagarna med brev där de fick 
förhållandevis kort tid på sig att svara innan påminnelsen skickades ut kunna ha 
medfört att deltagarna i stället kände sig stressade. Med andra ord kan det faktum 
att de fick svara på formulären separat hemma på olika sätt ha medfört att de 
svarat annorlunda än om de, liksom Danielssons och Kvarnlöfs deltagare, fått 
fylla i formulären i anslutning till intervjuerna.  
 
Vad gäller urvalet har det alltså gjorts utifrån deltagare i en befintlig studie där 
deltagarna bland annat har fått fylla i enkäter och intervjuats med två olika 
intervjuer. Urvalsgruppen fick även fylla i diverse andra formulär och 
skattningsskalor i samband med grundstudien. Detta kan ha påverkat deltagarnas 
svarsbenägenhet så till vida att de helt enkelt inte orkat delta i fler studier. Det 
kan även ha påverkat hur de som valt att delta har svarat. Andra kan ha varit 
ovilliga att låta fler personer än nödvändigt använda material från deras intervjuer 
då detta ofta har varit av känslig karaktär.  
 
I de urvalsgrupper som använts i denna studie tillfrågades initialt 67 blivande 
psykoterapeuter från olika psykoterapeutiska vidareutbildningar om de ville delta 
i en studie; 44 personer tackade ja, men 7 personer valde senare att avbryta sitt 
deltagande. När denna studie inleddes fanns följaktligen 37 deltagare kvar i 
projektet. Vid undersökning av vilka som valt att tacka nej till vidare deltagande i 
studien fram kom inga skillnader utifrån vare sig kön eller utbildningsgrupp. I 
övrigt är det inte mycket känt om de som inte deltagit i studien varför det är svårt 
att vidare diskutera frågan om bortfallet kan förklara något av resultaten Den 
tanke man skulle kunna ha är att de som deltog i såväl intervjuerna och 
självskattningsformulären var de som verkligen ville delta och var intresserade av 
studien som sådan. Detta skulle till del kunna vara något som talar för att 
resultaten är pålitliga.  
 
Det kan hända att hela frågeställningen kom sig ur ett ”hönan och ägget” 
resonemang. I psykoterapi framstår relationen mellan terapeut och klient oftast 
som mycket viktigt; resonemanget fortsatte sedan med att empati kan anses 
viktigt för en god relation vilket ledde till tanken att terapeuter skulle ha en högre 
grad av empati än andra individer som inte arbetar med människor och som inte 
är lika beroende av förmågan till inkännande i sitt professionella liv. I vart fall är 
det ju en särskilt önskvärd egenskap hos den aktuella yrkesgruppen. Hög 
empatiförmåga bedömdes i sin tur vara beroende av om individen har förmågan 
att upptäcka och tolka andras, och de egna, affekterna vilka antogs kunna fungera 
som ledtrådar och signaler. För att de skulle kunna fungera på det här viset antogs 
det även vara så att dessa individer i högre grad skulle kunna tolerera andras, och 
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egna, affekter. Om terapeuter då skulle ha en högre grad av affektmedvetenhet 
fanns tanken att de även skulle ha fått lägre poäng på TAS-20 som ju mäter 
svårigheter att känna, skilja mellan och ge uttryck för känslor och förmågan till 
introspektion. 
 
Resultaten visade dock att terapeuter enligt IRI inte uppfattar sig som mer 
empatiska än en normalgrupp om hänsyn tas till utbildningsnivå, snarare tvärtom. 
De är heller inte mer medvetna om egna och andras affekter, men har, enligt 
Toronto Alexithymia Scale, en mindre grad av alexitymi och problem att känna 
och ge uttryck för känslor. Resultaten från TAS-20 visade att det inte fanns 
skillnader i introspektion mellan grupperna, men samtidigt kan dessa resultat, 
liksom även i viss mån de andra, bero på att många av terapeuterna under 
intervjuerna uttryckligen sa att de gjorde distinktion mellan hur de tänker och 
agerar som privatpersoner och hur de tänker och agerar som psykoterapeuter. 
Enligt Pitcher (1994, i Pitcher, 1999) skulle det inte heller vara nödvändigt att 
exempelvis korrekt avläsa andras affekter för att en empatisk reaktion skall kunna 
ske. Han exemplifierade med att hjälpbeteende till följd av empati kan ske även 
om det är omöjligt att läsa av den andres affektiva reaktion som exempelvis då 
den andre är medvetslös. Davis (1996) underströk även att en individ inte 
nödvändigtvis behöver vara empatisk eller agera empatisk fullt ut i varje situation 
enbart för att denne har en god empatisk förmåga. På samma sätt kan det hända 
att psykoterapeuterna besvarade frågeformuläret på ett sätt som framställde dem 
som mindre empatiska än vad de i verkligheten är eller som de kan vara. 
 
Slutsatser 
I den här studien framkom att det inte finns några skillnader mellan en grupp  
blivande psykoterapeuter och en normalgrupp vad gäller affektmedvetenhet eller 
empatiförmåga då hänsyn tas till utbildning. Undantaget är total, eller generell, 
empatiförmåga som är signifikant högre hos den senare gruppen. Det finns 
skillnader mellan grupperna på tre av fyra alexitymimått; de blivande 
psykoterapeuterna är bättre på att identifiera sina känslor och på att beskriva dem. 
Även det sammanlagda resultatet är högre för psykoterapeuterna, medan 
grupperna i lika hög, eller snarare låg, grad använder ett externaliserat sätt att 
tänka. 
 
Det framkom mycket få signifikanta samband vad gäller affektmedvetenhet, 
empati och alexitymi inom terapeutgruppen. Egen glädje visade ett negativt 
samband med förmågan att beskriva känslor och ett positivt samband med total 
empatiförmåga; även medvetenhet om andras glädje och total glädje hade ett 
positivt samband med empatiförmåga och empatisk omtanke korrelerade negativt 
med det totala alexitymimåttet och med skala två som är avsedd att mäta 
individens förmåga att beskriva känslor. 
 

 29



 

Förslag till fortsatt forskning 
Den aktuella studien har undersökt samband mellan empati, affektmedvetenhet 
och alexitymi hos en grupp psykoterapeuter under utbildning och dessutom 
jämfört denna grupps resultat med en normalgrupp. Studien genomfördes på en 
mycket liten grupp psykoterapeuter och den var uppdelad på så vis att 
intervjuerna genomfördes vid ett tillfälle och självskattningsformulären vid ett 
mycket senare tillfälle. En annan faktor som kan ha påverkat resultatet i studien 
är att stor del av psykoterapeuterna underströk att de tänkte på sitt ”vardagsjag” 
när de intervjuades och inte på hur de tänker, känner och reagerar som 
professionella psykoterapeuter. Dessutom användes enbart fem affekter i 
intervjun.  
 
Förslag för framtida forskning inom området vore därför att dels undersöka en 
större grupp och då gärna med jämnare fördelning vad gäller de demografiska 
faktorerna. Det kunde även vara av intresse att genomföra en liknande studie med 
färdigutbildade psykoterapeuter och då understryka att de skall fokusera på sitt 
professionella jag då de svarar. Slutligen bör man i 
affektmedvetenhetsintervjuerna använda samtliga, av Lech et al. (2007), 
upptagna affekter och se till att intervjuerna genomförs av personer med någon 
form av grundläggande utbildning på området. I de fall självskattningsformulär 
används, som här, bör de distribueras i samband med intervjuerna. Det skulle 
även vara intressant att undersöka empatibegreppet ur andra möjliga vinklar, 
möjligtvis med hjälp av andra instrument, i förhållande till affektmedvetenhet. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

 

Hej! 

Några av Er som får den här förfrågan har redan träffat mig i 

samband med tidigare intervjuer. Mitt namn är Nathalie 

Kleberger och jag läser sista året på psykologprogrammet i Linköping. Jag skall 

nu, inom ramen för min utbildning, skriva en examensuppsats och har då valt att 

närmare undersöka ett område inom psykologin som handlar om att söka förstå 

människors känslor –även kallade affekter. Jag kommer dels att utgå från den 

Affektmedvetenhetsintervju som jag och några kollegor till mig har genomfört 

med Er och dels från två självskattningsformulär som bland annat avser mäta 

olika dimensioner av affekter.  

Jag skulle vilja be Er att fylla i de två bifogade självskattningsformulären och 

returnera dem snarast möjligt, senast den 24/10-2007. 

 

Alla svar kommer att bli avidentifierade och behandlas med sekretess. Koden 

är till för att kunna koppla ihop självskattningsformulären med rätt intervju. 

 

Deltagandet är helt frivilligt och Ni kan när som helst avbryta utan någon 

motivering. Hör gärna av Er om Ni har några frågor. 

 
Vänligen, 
 
Nathalie Kleberger 
Psykologkandidat 
Linköpings Universitet  
 
natklxxx@student.liu.se 
073x /xx xx x
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Bilaga 2 
Hej! 

Du som får det här brevet har tidigare fått en förfrågan om att 

delta i en studie och fylla i två självskattningsformulär. Inget 

svar har registrerats på Dig och Du får därför det här 

påminnelsebrevet. Om Du vill delta i studien vore jag tacksam 

om Du snarast skickade in de ifyllda självskattningsformulären i det svarskuvert 

som medskickades initialt. Den här påminnelsen kommer även att skickas ut via 

mail; om Du redan har svarat eller inte är intresserad av att delta ber jag Dig helt 

bortse från detta brev. Om Du vill delta i studien kommer jag även att skatta och 

använda Dina svar på affektdelen av intervjun som tidigare gjorts med Dig.  

 

 

Alla svar kommer att bli avidentifierade och behandlas med sekretess. Koden 

är till för att kunna koppla ihop självskattningsformulären med rätt intervju. 

 

 

Deltagandet är helt frivilligt och Du kan när som helst avbryta utan någon 

motivering. Hör gärna av Dig om Du har några frågor eller åsikter eller om 

Du behöver nytt svarskuvert och svarsformulär. 

 

 

 
Vänligen, 
 
Nathalie Kleberger 
Psykologkandidat 
Linköpings Universitet  
 
natklxxx@student.liu.se 
073x / xx xx xx
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Bilaga 3 
Hej! 

 

Du som får det här mailet har tidigare fått en förfrågan om att delta i en 

studie och fylla i två självskattningsformulär. Inget svar har registrerats på 

Dig och Du får därför den här påminnelsen. Om Du vill delta i studien vore 

jag tacksam om Du snarast skickade in de ifyllda självskattningsformulären i det svarskuvert 

som medskickades initialt. Den här påminnelsen kommer även att skickas ut via post; om Du 

redan har svarat eller inte är intresserad av att delta ber jag Dig helt bortse från detta mail. Om 

Du vill delta i studien kommer jag även att skatta och använda Dina svar på affektdelen av 

intervjun som tidigare gjorts med Dig.  

 

Alla svar kommer att bli avidentifierade och behandlas med sekretess. Koden är till för att 

kunna koppla ihop självskattningsformulären med rätt intervju. 

 

Deltagandet är helt frivilligt och Du kan när som helst avbryta utan någon motivering. 

Hör gärna av Dig om Du har några frågor eller åsikter eller om Du behöver nytt 

svarskuvert och svarsformulär.  

 
Vänligen, 
 
Nathalie Kleberger 
Psykologkandidat 
Linköpings Universitet  
 
natklxxx@student.liu.se 
073x / xx xx xx 
 
Bifogat detta mail finner Du de formulär som initialt skickades ut med post.  
Om Du vill kan Du fylla i dessa direkt vid datorn och antingen skriva ut dem och skicka in via 
post eller spara dem på datorns skrivbordet och sedan bifoga i ett svar på detta mail. 
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Bilaga 4                     (Utdrag ur Lech, 2007) 

Poängsättningskriterier för medvetenhet om egna affekter 
 

Uppmärksamhet 
 
1-2. Utan fokusering 
• Klarar inte att sortera ut en upplevelse av affekten. 
• Har svårt att känna igen och beskriva en situation där affekten förekommer. 
• Inställning/hållning: Aktiv ouppmärksamhet. 
 
3-4. Oklar fokusering 
• Kan sortera ut affekten, men fokuseringen är oklar. Kan vara andra affekter. 
• Odifferentierad uppmärksamhetssignal, t ex sammanblandning mellan affek-

ten och den associerade situationen där affekten aktiverades. 
• Uppmärksamhetssignalen blir konkret beskriven i beteendetermer. 
• Inställning/hållning: Ytlig fokusering. 
 
5-6. Tydlig fokusering 
• Klarar att uppnå tydlig fokusering av minst en upplevelse av affekten utan att 

blanda samman den med andra affekter.  
• Kan beskriva en situation/intensitet tydligt med fokusering på affekten. 
• Inställning/hållning: Prövar att uppnå fokusering. 
 
7-8. Stabil fokusering 
• Tillkännager flera uppmärksamhetssignaler, t ex minst två olika intensiteter 

som visar på olika nyanser alternativt olika sociala kontext: olika nyanser av 
affekten ses i förhållande till olika sammanhang utan att sammanhanget 
förtar fokus på affekten.  

• Inställning/hållning: Behåller tydligt och något nyanserat fokus.   
 
9-10. Fokusering, koncentration och öppenhet 
• Känner många övergångar och nyanser samt visar öppenhet för variationer 

och nya nyanser av affekten. 
• Nyanskrav: Uppmärksamhetssignalen ska ligga på olika nivåer av upplevelse 

som t ex. både ett konkret kroppsligt och ett symboliskt. Öppenhetskrav: God 
fokusering av samtidig öppenhet för affektsignaler, t ex öppenhet både i för-
hållande till sig själv och gentemot andra. 

• Inställning/hållning: Fokusering, koncentration samt öppenhet och 
flexibilitet. 
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Tolerans 
 
1-2. Avskärmar (fragmenterar, avvisar). 
• Personen upplever inte affekten eller tror inte att den har någon påverkan. 

Låter affekten vara värdelös och låter sig inte påverkas av affekten. 
• Affekten angår inte personen själv i någon särskild grad. 
• Avskärmar stämningsinnehållet, tål inte stämningen. Segregerar affektens 

innehåll och är intolerant mot den affektiva upplevelsen. 
• På grund av bristande relation till affekten blir personen ”identisk” med 

affekten när den aktiveras (det finns inget reflekterande perspektiv, inget 
”observerande jag”, jaget saknar en relation med mig). Lastar av sig känslan 
på andra genom t ex. affektiv smitta eller projektion. 

• Lämnar situationer där affekten uppstår. 
• Inställning/hållning: ”Inte jag” eller affekten är värdelös. 
 
2. Överväldigas av affekten. 
 
3-4. Känner igen men undertrycker 
• Kan känna och erkänna att affekten verkar i sig men försöker konsekvent att 

undgå dess verkan. Stark kontroll. 
• Tillåter sig endast att bli väldigt lite rörd av affekten i intervjusituationen. 
• Tål till en viss grad affekten men vill inte acceptera den som en del av sig 

själv (intrapsykiskt) t ex. ”jag är inte den sorts person som blir arg”. 
• Försöker reducera affektens intensitet eller verkan för att den är svår att ut-

härda (exempelvis genom att rättfärdiga sina handlingar då personen känner 
sig skyldig i syfte att undkomma känslan). 

• Inställning/hållning: Undvikande. 
 
5-6. Accepterar 
• Kan känna verkan, låta sig bli rörd och känna sig som ett med affekt-

innehållet, men inte konsekvent.  
• Visar något av affekten i intervjusituationen. 
• Inställning/hållning: Kan låta affekten verka i sig. 
 
7-8. Erkänner 
• Kan i stor grad rymma verkningarna av affekten och ta in stämnings-

innehållet, accepterar den som en källa till information. 
• Följer signalvärdet eller informationen i affekten på ett sådant sätt att affekt-

innehållet leder till meningsfulla handlingar och konsekvenser.  
• Intervjupersonen vill göra något för att påverka källan till ångest, skam etc. 

Att följa signalvärden i affekterna kan föra till handlingar som reducerar 
intensiteten av affekten utan att detta är brist på tolerans, kanske tvärtom 
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(exempelvis genom att be om ursäkt när man känner sig skyldig). 
Reduktionen görs inte i första hand för att det är svårt för intervjupersonen att 
uthärda känslan. 

• Inställning/hållning: Klarar att rymma vanliga verkningar av affekten, tar 
konsekvenser. 

 
9-10. Attribuerar värde 
• Öppnar sig för affektens verkningar och tillerkänner den ett värde. 
• Upplevelsen av affekten leder till reflektion där affekten ger upphov till 

mentala bilder, scener eller föreställningar. 
• Öppenhet för verkningarna på ett sådant sätt att personen får tillgång till ny 

information. 
• Affekten kan tillföra något nytt eller ändra föreställningar, förväntningar eller 

trossystem, perceptionen av objekt eller relationen till sig själv eller andra. 
• Innehåll/hållning: Öppen reflektion – öppenhet för att affekten kan förändra 

självets innehåll även om detta kan vara konfliktfyllt interpersonellt och in-
trapsykiskt. 

 
 
Emotionell expressivitet  
 
Nyckelord 
Vidgå: kapacitet för att vara sig själv i olika sociala sammanhang. 
Nyansering: register och bredd i nyanser av expressiv uttryck. 
Differentiering: variation i uttryck beroende på kvalitet i relationen. 
 
1-2. Vidgår inte 
• Vill inte att affekten ska synas, är aktiv för att gömma eller drar sig undan 

från relationer. 
• Personen motverkar aktivt det affektiva uttrycket genom fixering eller genom 

att stänga av känslorna. 
• Förnekade, ibland avlöst av att låtsas ge uttryck för affekten eller förstå 

affekten, ibland utagerande. 
• Innehåll/hållning: Vill inte visa andra sin affekt eller någon respons på 

affekten 
 
2. Vet inte om affekten visas på ett icke-verbalt sätt 
 
3-4. Låg grad av erkännande 
• Försöker gömma eller förställa uttrycket eller gör uttrycket otydligt, bromsar 

och intellektualiserar. 
• Andra affekter förstör uttrycket. 
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• Något stereotypt och odifferentierat uttryck även med hänsyn taget till den 
kontext uttrycket hör hemma i. 

• Inställning/hållning: Affekten visas men något motvilligt och mot personens 
intentioner. 

 
5-6. Vidgår 
• Kan i rimlig grad vidgå affekten hos sig själv i relationer men detta är be-

roende på social acceptans. 
• Kan visa uttrycket tydligt och med en önskan om att bli uppfattad. 
• Inställning/hållning. Fältberoende. 
 
7-8. Vidgår nyanserat 
• Stabilt erkännande av uttrycket. Törs om nödvändigt visa affekten relativt 

oberoende av andras acceptans. 
• Anger flera nyanser (minst två) beroende på variation i intensitet eller 

kontext. 
• Inställning/hållning: Önskar att uttrycka sig/svara adekvat. 
 
9-10. Nyanserat, differentierat 
• Hög grad av svarsbenägenhet, tydlighet, äkthet och erkännande med med-

vetna val och ansvar i förhållande till sitt eget uttryck. 
• Personen har hög grad av medvetenhet om sitt uttryck och är samtidigt upp-

märksam på i vilken grad uttrycket når andra eller hur uttrycket uppfattas av 
andra. 

• Inställning/hållning:  Decentrerad öppenhet. 
 
 
Begreppsmässig expressivitet 
 
1-2. Lös kategorisering 
• Oexakt och lös klassificering av affekten, liten association till egna erfaren-

heter. 
• Svårigheter att hitta verbala uttryck för känslan som kan brukas i relationer. 
• Avsaknad av verbala uttryck eller håller tillbaka affektuttrycket konsekvent. 
• Inställning/hållning: Önskar inte/kan inte förmedla affekten/responsen på 

affekten. 
 
3-4. Grov kategorisering 
• Konkret begreppsbruk av ”tingspråklig” natur t ex knyter till bestämda situa-

tioner eller episoder. 
• Kategoriserar affekten men blandar samman med andra affekter. 
• Kan ibland verbalt uttrycka affekten i relationer. 
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• Schablonmässigt begreppsbruk. 
• Inställning/hållning: Undvikande, problematisk, eller lite naivt, egocentriskt. 
 
5-6. Tydlig kategorisering 
• God differentiering mellan de olika affektkategorierna och associerar 

affekterna till egen erfarenhet. 
• Använder minst ett tydligt begrepp eller kännetecken för affekten och ger 

vanligen verbalt uttryck för affekten i relation med andra. 
• Inställning/hållning: Tydlig men fältberoende. 
 
7-8. Nyanserade och tydliga kategorier 
• Kan i olika sammanhang välja begreppsuttryck som tillkännager att in-

formationsaspekten av affekten definierar kvalitén på relationen 
själv/andra/situationen. 

• Uttrycker minst två nyanser av affekten beroende på kontext, t ex 
nära/perifera relationer. 

• Inställning/hållning: Vågar bruka/vidstå informationsaspekten av affekten i 
relationen. 

 
9-10. Hög grad av differentiering och nyanserat begreppsbruk 
• Öppna, tydliga och nyanserade begrepp. 
• Visar önskan att utprova begreppens informationsvärde. 
• Förmåga att förändra uttrycksformer och söker samt eventuellt finner nya 

uttrycksformer (begrepp, metaforer, bilder) som ökar sannolikheten för att in-
formationen går fram. 

• Inställning/hållning: Differentierad decentralisering. 
 
 
Övrigt 

• Ange mot vem intervjupersonens affekt uttrycktes. 
• Ange om intervjupersonen på något sätt, verbalt eller icke verbalt, frångår 

den affekt som frågas efter, exempelvis:  
o den efterfrågade affekten är glädje och intervjupersonen pratar om 

ilska istället eller tycks blanda samman dessa affekter 
o eller om intervjupersonen anger att glädjen övergår i ilska på grund av 

bristande tolerans eller uppmärksamhet  
o eller om intervjupersonen visar eller anger att hon/han brukar visa 

ilska istället för glädje. 
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Poängsättningskriterier för medvetenhet om andras affekter 
 

Uppmärksamhet  
 
1-2. Utan fokusering 
• Klarar inte att sortera ut en upplevelse av affekten hos andra. 
• Har svårt att känna igen och beskriva en situation där affekten förekommer. 
• Kan inte sortera ut vem affekten tillhör (sig själv eller andra) 
• Kan inte definiera sitt egna känslomässiga gensvar 
• Inställning/hållning: Aktiv ouppmärksamhet. 
 
2. Kan enbart definiera sitt egna känslomässiga gensvar 
 
3-4. Oklar fokusering 
• Kan sortera ut affekten hos andra, men fokuseringen är oklar. Kan vara andra 

affekter. 
• Odifferentierad uppmärksamhetssignal, t ex sammanblandning mellan 

affekten och den associerade situationen där affekten aktiverades. 
• Uppmärksamhetssignalen blir konkret beskriven i beteendetermer. 
• Inställning/hållning: Ytlig fokusering. 
 
5-6. Tydlig fokusering 
• Klarar att uppnå tydlig fokusering av minst en upplevelse av affekten hos 

andra utan att blanda samman den med andra affekter eller affekter hos sig 
själv. 

• Kan beskriva en situation/intensitet tydligt med fokusering på den andres 
affekt. 

• Inställning/hållning: Prövar att uppnå fokusering. 
 
7-8. Stabil fokusering 
• Tillkännager flera uppmärksamhetssignaler, t ex minst två olika intensiteter 

som visar på olika nyanser alternativt att olika nyanser av affekten ses i 
förhållande till olika sammanhang utan att sammanhanget förtar fokus på 
affekten.  

• Inställning/hållning: Behåller tydligt och något nyanserat fokus.   
 
9-10. Fokusering, koncentration och öppenhet 
• Beskriver många övergångar och nyanser samt visar öppenhet för variationer 

och nya nyanser av affekten hos andra. 
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• Nyanskrav: Uppmärksamhetssignalen ska ligga på olika nivåer av upplevelse 
som t ex både ett konkret kroppsligt och ett symboliskt. Öppenhetskrav: God 
fokusering av öppenhet för affektsignaler, t ex öppenhet både i förhållande 
till sig själv och gentemot andra. 

• God definiering av det egna känslomässiga gensvaret. 
• Inställning/hållning: Fokusering, koncentration samt öppenhet och 

flexibilitet. 
 
 
Tolerans  
 
1-2. Avskärmar (fragmenterar, avvisar) 
• Intervjupersonen uppmärksammar inte affekten hos andra eller tror inte att 

den har någon påverkan på intervjupersonen. Låter affekten vara värdelös 
och låter sig inte påverkas. 

• När affekten uppmärksammas hos andra angår inte det personen själv i någon 
särskild grad. 

• Avskärmar stämningsinnehållet, tål inte stämningen. Segregerar affektens 
innehåll och är intolerant mot den affektiva upplevelsen. 

• Lämnar situationer där affekten förekommer. 
• Intervjupersonen tål inte sitt egna känslomässiga gensvar.  
• Inställning/hållning: Tål inte affekten eller anser att den är värdelös. 
 
2. Överväldigas av affektens påverkan. 
 
3-4. Känner igen men undertrycker 
• Kan känna igen affekten hos andra men försöker konsekvent att undgå dess 

verkan. Stark kontroll. 
• Tål till en viss grad det affektiva uttrycket hos andra men vill inte acceptera 

det. 
• Försöker reducera affektens intensitet eller verkan eftersom den är svår att 

uthärda (exempelvis genom att försöka lindra någons skuldkänsla genom att 
förvränga det som hänt), alternativt försöker reducera det egna känslomässiga 
gensvaret eftersom det är svårt att uthärda. 

• Inställning/hållning: Undvikande. 
 
5-6. Accepterar 
• Kan känna av affekten hos andra och låta sig bli berörd, men inte 

konsekvent.  
• Kan känna av det egna känslomässiga gensvaret och låta sig bli berörd, men 

inte konsekvent. 
• Inställning/hållning: Kan låta affekten verka i sig. 
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7-8. Erkänner 
• Kan i hög grad rymma verkningarna av andras affekter och ta in stämnings-

innehållet, accepterar den som en källa till information. 
• Kan i hög grad rymma verkningarna av det egna känslomässiga gensvaret 

och ta in stämningsinnehållet, accepterar den som en källa till information. 
• Följer signalvärdet eller informationen i affekten på ett sådant sätt att affekt-

innehållet leder till meningsfulla handlingar och konsekvenser.  
• Intervjupersonen vill göra något för att påverka källan till ångest, skam etc. 

Att följa signalvärden i affekterna kan föra till handlingar som reducerar 
intensiteten av affekten utan att detta är brist på tolerans, kanske tvärtom 
(exempelvis genom att uppmana någon att be om ursäkt när denne känner sig 
skyldig). Reduktionen görs inte för att det är svårt för intervjupersonen att 
uthärda känslan. 

• Inställning/hållning: Klarar att rymma vanliga verkningar av affekten, tar 
konsekvenser. 

 
9-10. Attribuerar värde 
• Öppnar sig för affektens verkningar och tillerkänner den ett värde. 
• Upplevelsen av andras affekter ger upphov till mentala bilder, scener eller 

föreställningar. 
• Öppenhet för påverkningarna på ett sådant sätt att personen får tillgång till ny 

information. 
• Andras affekter kan tillföra något nytt eller ändra föreställningar, 

förväntningar eller trossystem, perceptionen av objekt eller relationen till sig 
själv eller andra. 

• Det egna känslomässiga gensvaret kan tillföra något nytt eller ändra 
föreställningar, förväntningar eller trossystem, perceptionen av objekt eller 
relationen till sig själv eller andra. 

• Innehåll/hållning: Öppen reflektion – öppenhet för att affekten kan förändra 
självets innehåll även om detta kan vara konfliktfyllt interpersonellt och 
intrapsykiskt. 

 
 
Emotionell responsivitet 
 
Nyckelord 
Vidgå: kapacitet för att vara sig själv i olika sociala sammanhang. 
Nyansering: register och bredd i nyanser av expressiv uttryck. 
Differentiering: variation i uttryck beroende på kvalitet i relationen. 
 
1-2. Vidgår inte 
• Vill inte att det känslomässiga gensvaret ska synas, är aktiv för att gömma 

det eller drar sig undan från relationer. 
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• Personen motverkar aktivt det känslomässiga gensvaret eller intrycket genom 
fixering eller genom att stänga av känslorna. 

• Förnekade, ibland avlöst av att låtsas förstå affekten, ibland utagerande. 
• Den egna känslomässiga reaktionen omöjliggör ett känslomässigt gensvar 

mot andra  
• Innehåll/hållning: Vill inte visa andra sin respons på affekten 
 
2. Vet inte om något känslomässigt gensvar ges på andras affekter 
 
3-4. Låg grad av erkännande 
• Försöker gömma eller förställa gensvaret eller gör gensvaret otydligt, 

bromsar och intellektualiserar. 
• Andra affekter förstör gensvaret. 
• Något stereotypt och odifferentierat gensvar även med hänsyn taget till den 

kontext gensvaret hör hemma i. 
• Inställning/hållning: Responsen på affekten visas men något motvilligt och 

mot personens intentioner. 
 
5-6. Vidgår 
• Kan i rimlig grad vidgå det känslomässiga gensvaret i relationer men detta är 

beroende på social acceptans. 
• Kan visa det känslomässiga gensvaret tydligt och med en önskan om att bli 

uppfattad. 
• Inställning/hållning. Fältberoende. 
 
7-8. Vidgår nyanserat: 
• Stabilt erkännande av uttrycket. Törs om nödvändigt visa det känslomässiga 

gensvaret relativt oberoende av omgivningens acceptans. 
• Anger flera nyanser (minst två) av känslomässigt gensvar beroende på 

variation i intensitet eller kontext. 
• Inställning/hållning: Önskar att uttrycka sig/svara adekvat. 
 
9-10. Nyanserat, differentierat 
• Hög grad av svarsbenägenhet, tydlighet, äkthet och erkännande med med-

vetna val och ansvar i förhållande till sitt eget gensvar. 
• Personen har hög grad av medvetenhet om sitt gensvar och är samtidigt upp-

märksam på i vilken grad gensvaret når andra eller hur uppfattas av andra. 
• Inställning/hållning: Decentrerad öppenhet. 
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Begreppsmässig responsivitet 
 
1-2. Lös kategorisering 
• Oexakt och lös klassificering av upplevelsen av andras affekter, liten 

association till egna erfarenheter. 
• Oexakt och lös klassificering av det känslomässiga gensvaret, liten 

association till egna erfarenheter. 
• Svårigheter att hitta verbala uttryck för upplevelsen av andras affekter som 

kan brukas i relationer. 
• Svårigheter att hitta verbala uttryck för det känslomässiga gensvaret som kan 

brukas i relationer. 
• Avsaknad av verbala uttryck eller håller tillbaka det känslomässiga gensvaret 

konsekvent. 
• Inställning/hållning: Önskar inte/kan inte förmedla det känslomässiga 

gensvaret. 
 
2. Det känslomässiga gensvaret överskuggar upplevelsen av andras affekter. 
 
3-4. Grov kategorisering: 
• Konkret begreppsbruk av ”tingspråklig” natur, t ex knyter till bestämda situa-

tioner eller episoder. 
• Kategoriserar det känslomässiga gensvaret men blandar ihop det med 

upplevelsen av andras affekter. 
• Kan ibland verbalt uttrycka upplevelsen av andras affekter. 
• Kan ibland verbalt uttrycka det känslomässiga gensvaret i relationer. 
• Schablonmässigt begreppsbruk. 
• Inställning/hållning: Undvikande, problematisk, eller lite naivt, egocentriskt. 
 
5-6.  Tydlig kategorisering:  
• God differentiering av andras affekter och associerar dessa till egen erfaren-

het  
• God differentiering av de olika känslomässiga gensvaren och associerar 

dessa till egen erfarenhet. 
• Använder minst ett kännetecken för att beskriva andras affekter och ger 

vanligen verbalt uttryck för detta i relation med andra. 
• Använder minst ett kännetecken för det känslomässiga gensvaret och ger 

vanligen verbalt uttryck för detta i relation med andra. 
• Fokuserar både på det känslomässiga gensvaret och på upplevelsen av andras 

affekter. 
• Inställning/hållning: Tydlig men fältberoende. 
7-8. Nyanserade och tydliga kategorier: 
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• Kan i olika sammanhang välja begreppsuttryck som tillkännager att informa-
tionsaspekten av affekten definierar kvalitén på relationen själv/andra/ 
situation. 

• Uttrycker minst två nyanser av andras affekter beroende på kontext, t ex 
nära/perifera relationer, alternativt uttrycker minst två nyanser av det 
känslomässiga gensvaret beroende på kontext, t ex nära/perifera relationer. 

• Kan se den växelverkan som finns mellan upplevelsen av andras affekter och 
det egna känslomässiga gensvaret. 

• Inställning/hållning: Vågar bruka/vidstå informationsaspekten av affekten i 
relationen. 

 
9-10. Hög grad av differentiering och nyanserat begreppsbruk: 
• Öppna, tydliga och nyanserade begrepp. 
• Visar önskan att utprova begreppens informationsvärde. 
• Förmåga att förändra uttrycksformer och söker samt eventuellt finner nya 

uttrycksformer (begrepp, metaforer, bilder) som ökar sannolikheten för att in-
formationen går fram. 

• Kan tydligt se den växelverkan som finns mellan andras affekter och det egna 
känslomässiga gensvaret och använder sig av det. 

• Inställning/hållning: Differentierad decentralisering. 
 
 
Övrigt 

• Ange vem som uttrycker den aktuella affekten. 
• Ange om intervjupersonen på något sätt, verbalt eller icke verbalt, frångår 

den affekt som frågas efter, exempelvis:  
- den efterfrågade affekten är glädje och intervjupersonen pratar om 

ilska istället eller tycks blanda samman dessa affekter 
- eller om intervjupersonen anger att glädjen övergår i ilska på grund 

av bristande tolerans eller uppmärksamhet  
- eller om intervjupersonen visar eller anger att hon/han brukar visa 

ilska istället för glädje. 
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