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Abstract 

The study had two purposes, to do a Swedish translation and validation of the Affective Style 

Questionnaire (ASQ), which is a brief instrument to measure affective style; and to 

investigate whether there is a correlation between affective style and the experience of 

symptoms of depression and/or anxiety. Affective Style is defined as individual differences in 

the sensitivity to and regulation of emotions. The study included 108 young adults filling out 

ASQ and other questionnaires (ERQ, TAS-20, AAQ) concerning emotion regulation, 

alexithymia and experiential avoidance. The results support the validity of the Swedish 

version of ASQ and the original three-factor structure was replicated with the following 

affective styles: (1) Concealing, habitual attempts to suppress or conceal affect; (2) Adjusting, 

an ability to handle, adjust and work with emotions in an adaptive way; and (3) Tolerating, a 

tolerant and accepting attitude towards emotions. The Swedish version of ASQ showed 

acceptable psychometric properties. In a subsample (n=60) the factor Adjusting showed a 

significant negative correlation with depression and anxiety in men. There was a weaker 

significant negative correlation between Tolerating and anxiety for women. Further research 

on the associations between affective style, gender and psychopathology is needed. 
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Sammanfattning 

Studiens syften har varit två stycken, dels att göra en svensk översättning och validering av 

Affective Style Questionnaire (ASQ), som är ett kortfattat formulär för att mäta affektiv stil 

och dels att se om det finns en koppling mellan affektiv stil och upplevelse av ångest och 

depressionssymtom. Affektiv stil definieras som individuella skillnader när det gäller 

känslighet för och reglering av känslor. Studien genomfördes genom att låta 108 personer 

fylla i ASQ samt andra formulär kring emotionsreglering, alexitymi, och undvikande (ERQ; 

TAS-20 och AAQ). Resultaten visade att den svenska versionen av ASQ stödjer den 

ursprungliga tre-faktorstrukturen med följande tre affektiva stilar; Concealing, vanemässiga 

försök att dölja eller trycka undan affekter, Adjusting, en förmåga att hantera, moderera och 

arbeta med emotioner på det sätt som krävs samt Tolerating, en accepterande och tolerant 

attityd gentemot känslor. 60 av de 108 försökspersonerna fyllde även i självskattningar kring 

depression och ångest (BDI, BAI). Resultaten från detta subsample visade att kvinnor 

skattade sig signifikant högre på både ångest (BAI) och depression (BDI). Angående 

kopplingen mellan affektiv stil och psykiskt mående uppmättes en signifikant negativ 

korrelation mellan Adjusting och BDI respektive BAI för män. För kvinnor fanns det en 

svagare signifikant korrelation mellan Tolerating och BAI. Vidare forskning kring kopplingen 

mellan emotionsreglering, psykopatologi och kön välkomnas. 

 

Nyckelord: Affektiv stil, emotionsreglering, könsskillnader, ångest, depression 
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Inledning 

     Genom historien har synen på vårt känsloliv varierat, från att känslor setts som något 

problematiskt som måste döljas till att de anses vara vår bästa guide i livet. Det fanns en 

period då känslornas funktionella roll betonades så starkt att det fanns skäl att fråga sig om 

känslor behövde regleras överhuvudtaget – en fråga som emotionsforskningen, ett 

forskningsområde som uppstod för cirka tre decennier sedan, tog sig an (Gross, 1999). Det 

centrala begreppet inom emotionsforskningen är emotionsreglering. Emotionsreglering som 

begrepp uppstod först inom utvecklingspsykologin i början på 80-talet (Campos, Barrett, 

Lamb, Goldsmith & Steinberg, 1983 referad i Gross, 1999) för att sedan även tas in i 

vuxenpsykologin (Gross, 1998). Mycket av emotionsforskningen idag handlar om att 

undersöka hur olika typer av emotionsreglering är kopplade till psykopatologi alternativt 

välbefinnande. En av de centrala frågorna är varför människor hanterar samma typ av 

situation på olika sätt. Är det situationen som väcker olika typer av känslor hos olika personer 

och i så fall varför? Om det istället är så att samma känslor väcks men personerna skiljer sig 

åt i sin reaktion kanske det är sättet att reglera känslorna som skiljer sig åt. Sker regleringen 

inuti personen eller tar personen hjälp av någon annan människa? Är personen medveten om 

känslan och att hon reglerar den eller sker det omedvetet? Var börjar känslan och när börjar 

regleringen och vad kan anses vara emotionsreglering? Olika forskare väljer att förhålla sig 

till dessa frågor på lite olika sätt men det övergripande målet med emotionsreglering verkar 

alla vara överens om, nämligen att den ska öka vår förmåga att hantera våra emotioner så att 

de blir adaptiva i förhållande till den situation vi befinner oss i, då utnyttjar vi känslornas 

positiva sidor och begränsar deras destruktiva effekter (Gross & John, 2004).  

     Nästa fråga blir huruvida det finns stabila mönster hos människor i hur man tolkar 

situationer och hanterar de emotioner som uppstår och då närmar man sig naturligt 

personlighetspsykologin. Betyder en sovande student i föreläsningssalen att jag är en dålig 

föreläsare eller kan det vara så att personen ifråga var på fest igår kväll och är väldigt trött? 

Skillnaderna i hur vi värderar och tolkar olika situationer och sedan hanterar de känslor som 

väcks kallas ibland för affektiv stil (Davidson, 1998). Under 2009 tog Hofmann och Kashdan 

(2010) fram ett nytt formulär, Affective Style Questionnaire (ASQ), som är ett kortfattat 

instrument som syftar till att mäta individuella skillnader i affektiv stil. Deras definition av 

affektiv stil är att det är en variabel som refererar till individuella skillnader i känsligheten för 

emotioner och hur man brukar reglera sina emotioner. De menar att man inom 

emotionsforskningen kan skilja ut tre generella strategier för hur man hanterar emotionella 



8 
 

reaktioner. Några handlar om att justera affekten för att kunna anpassa den framgångsrikt till 

de krav som finns i den aktuella situationen, andra strategier syftar till att dölja eller trycka 

undan affekten och den tredje ansatsen handlar om att tolerera och acceptera emotioner, 

inklusive oönskade och aversiva reaktioner (Hofmann & Kashdan, 2010). ASQ är konstruerat 

för att mäta dessa tre olika strategier att förhålla sig till känslor och de benämns Adjusting, 

Concealing och Tolerating. 

Teori och bakgrund 

Affektiv stil och emotioner 

     Affektiv stil definierar Hofmann och Kashdan (2009) som individuella skillnader när det 

gäller känslighet för och reglering av emotioner och det är även den definition av affektiv stil 

som används i föreliggande arbete. Emotionen anses bestå av tre olika delar, upplevelsen av 

emotionen, beteendet i samband med upplevandet av emotionen och den fysiologiska 

reaktionen i samband med upplevandet av emotionen. De olika delarna behöver inte gå i 

samma riktning inom samma individ, det vill säga att ibland kan en emotion ge en stark 

fysiologisk reaktion utan att den uppfattas kognitivt eller leder till något visst beteende 

(Amstadter, 2008). Något av det mest slående med människans emotioner är den stora 

variationen mellan individer avseende hur de reagerar emotionellt gentemot liknande 

incitament och utmaningar (Davidson, 1998). Skillnader mellan människor när det gäller 

vilken affektiv stil de föredrar tycks vara associerat med temperament (Kagan, Reznik & 

Snidman, 1988), personlighet (Gross, Sutton & Ketelaar, 1988) och sårbarhet för 

psykopatologi (Meehl, 1975, refererad i Davidson, 1998). En del affektiva stilar reglerar 

effektivt hur man upplever och uttrycker känslor och gör det på ett sätt som ökar 

sannolikheten att nå de mål man värdesätter medan andra strategier har uppenbart oavsiktliga 

och kontraproduktiva effekter. Det finns en del forskning som pekar på att en del aspekter av 

affektiv stil är emotionsspecifika eller åtminstone valensspecifika vilket innebär att en person 

som är expressiv i sitt beteende när den upplever en viss typ av känsla, till exempel glädje 

kanske inte är det vid upplevandet av en annan känsla, till exempel rädsla (Wheeler, Davidson 

& Tomarken, 1993).  

Emotionsreglering 

     Affektiv stil tycks definitionsmässigt ligga nära begreppet emotionsreglering, vilket i sig är 

ett relativt brett begrepp. Kopplingarna mellan affektiv stil och emotionsreglering väcker 
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frågan om deras inbördes oberoende. Affektiv stil ses ofta som ett överordnat begrepp som 

innehåller både emotionellt stämningsläge och reglerande beteende (Davidsson, 1998). Det 

pågår fortfarande en debatt om definitionerna av dessa båda begrepp och man försöker inom 

litteraturen göra ett antal distinktioner (Dennis, 2007). Emotionsreglering brukar ses som att 

det handlar om att agera för att förändra (öka eller minska) intensiteten, timingen och 

durationen i den emotionella upplevelsen och dess uttryck (Thompson, 1994). Affektiv stil 

refererar till den initiala hastigheten och intensiteten i den emotionella och beteendemässiga 

mottagligheten (Dennis, 2007). Författarna till affective style questionnaire (ASQ), Hofmann 

och Kasdan (2010), definierar emotionsreglering i enlighet med Gross (1998) definition: 

 ”processes by which individuals influence which emotions they have, when they have them, 

and how they experience and express these emotions” 

     Fritt översatt till svenska blir definitionen av emotionsreglering, de processer genom vilka 

människor påverkar vilka känslor de har, när de har dem och hur de upplever och uttrycker 

dessa känslor. I föreliggande arbete används också Gross (1998) definition ovan av 

emotionsreglering.  

     Gross (1999) menar att när det gäller emotionsreglering ska man skilja mellan 1) reglering 

av känslor och reglering med hjälp av känslor vilket innebär att det är skillnad på att reglera 

känslor och att använda sina känslor för att reglera annat såsom beteenden eller tankar, 2) inre 

emotionsreglering och emotionsreglering via andra samt 3) medveten och omedveten 

emotionsreglering. Gross anser att emotionsreglering handlar om reglering av känslor och det 

bör ske utan hjälp av andra för att kunna anses vara emotionsreglering. Huruvida 

emotionsreglering sker medvetet eller omedvetet är en fråga för debatt bland forskare. Gross 

(1999) anser att regleringen kan vara både medveten och omedveten. Han menar att det 

varierar i vilken utsträckning regleringsprocessen är kontrollerad, kräver ansträngning och är 

medveten i motsats till automatisk, enkel och omedveten. 

     Thompson (1994) som har ett utvecklingspsykologiskt perspektiv i sin forskning definierar 

emotionsreglering på följande sätt: 

” Emotion regulation consists of the extrinsic and intrinsic processes responsible for 

monitoring, evaluating, and modifying emotional reactions, especially their intensive and 

temporal features, to accomplish one´s goals.”  
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     Översatt till svenska innebär Thompsons definition att emotionsreglering består av såväl 

de inre som yttre processer som är ansvariga för att övervaka, utvärdera och modifiera 

emotionella reaktioner, speciellt deras intensiva och temporära kännetecken, i syfte att 

personen ska nå sina mål. Definitionen innebär att Thompson till skillnad från Gross tar med 

såväl de inre som yttre processer som äger rum vid emotionsreglering samt att regleringen 

syftar till att personen ska nå sina mål. Thompson (1994) tar avstamp i det lilla barnets 

utveckling av emotionsregleringsförmågan vilket gör att det blir naturligt för honom att i 

större utsträckning än Gross (1998) betona den omgivande kontextens betydelse för 

utvecklingen av emotionsregleringsförmågan. Ett litet barn är i stort behov av andras hjälp för 

att reglera sina emotioner, något som minskar med stigande ålder, men även som vuxna 

använder vi oss gärna av andra för att få hjälp att reglera våra emotioner. Hur många tar inte 

upp telefonen och ringer någon när man uppfylls av en stark känsla? Thompson (1994) 

betonar även att emotionsreglering handlar både om att kunna behålla eller öka det 

emotionella påslaget och om att kunna hämma eller minska det. I vår kultur brukar 

emotionsreglering ibland främst ses som färdigheter för att minska det emotionella påslaget, 

framförallt när det gäller negativa emotioner, vilket enligt Thompson (1994) inte är ett korrekt 

sätt att se på emotionsreglering då den mest adaptiva emotionsregleringen i vissa situationer 

är att reglera upp sina emotioner, till exempel om man blir attackerad av någon. Thompson 

(1994) skriver vidare att även om emotionsreglering ibland påverkar den enskilda känslan det 

vill säga att man känner skuld eller skam när man blir oskyldigt anklagad istället för ilska, är 

det vanligare att känslan inte förändras men att regleringen påverkar dess intensitet, fördröjer 

dess början eller tillbakagång, minskar eller ökar dess labilitet eller påverkar andra kvalitativa 

kännetecken i samband med emotionellt responderande. Slutligen betonar Thompson (1994) 

att emotionsreglering måste ses utifrån ett funktionellt perspektiv vilket innebär att det ska ses 

utifrån de mål som den reglerande personen har i den specifika situationen. En god 

emotionsregleringsförmåga ökar sannolikheten för att man agerar i enlighet med sina mål när 

man upplever negativa emotioner (Melnick & Hinshaw, 2000). Att kunna anpassa intensiteten 

och uthålligheten i känslan snarare än att förändra den specifika känslan man upplever anser 

flera forskare är vad adaptiv emotionsreglering handlar om. Det handlar om att påverka 

upplevelsen av känslan snarare än att eliminera vissa känslor. Tanken med moduleringen av 

känslosvallet är att det ska reducera brådskan som är associerad med känslan så att individen 

kan kontrollera sig själv eller sitt beteende i motsats till att kontrollera känslorna i sig själva 

(Thompson, 1994). 
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     Modell för emotionsreglering. Gross (2001) har utarbetat en modell för 

emotionsregleringsprocessen som innebär att känslan kan regleras vid fem olika tillfällen 

under tiden som känslan succesivt byggs upp. De olika regleringstillfällena är, 1) val av 

situation 2) modifiering av situation 3) fördelning av uppmärksamhet 4) kognitiv förändring 

5) responsmodulering (se figur 1 nedan). De fyra första regleringstillfällena handlar om 

förebyggande regleringsstrategier medan det femte och sista regleringstillfället handlar om att 

påverka responsen när känslan väl uppstått. Första tillfället i processen uppstår när man väljer 

att försätta sig i en viss situation istället för att undvika den. När man väl är i en situation som 

väcker känslor kan man reglera känslorna genom att modifiera situationen genom att till 

exempel förändra miljön eller ta till emotionella uttryck, såsom att skratta till eller liknande, 

och därmed förändra situationens emotionella innebörd. Ett annat sätt att förändra den 

emotionella innebörden i en situation är att styra uppmärksamheten mot mindre laddade 

aspekter av det som sker, något som kan ses som en inre variant av att modifiera situationen. 

Uppmärksamheten styrs bort från en aspekt till en annan för att påverka den emotionella 

upplevelsen. Steg fyra i Gross modell är kognitiv förändring vilket innebär att man aktivt 

förändrar sitt sätt att se på situationen man befinner sig i, i syfte att påverka dess emotionella 

betydelse. Det kan antingen ske genom att man förändrar sitt sätt att värdera situationen 

och/eller värderingen av sin förmåga att hantera de krav som situationen ställer. Steg fem i 

modellen handlar om responsmodulering vilken är den sista möjligheten att reglera känslan. 

Nu har känslan uppkommit och det handlar om att kunna styra den emotionella responsen, det 

vill säga om och i så fall på vilket sätt man låter emotionen komma till uttryck. Det är ett 

aktivt sätt att påverka den fysiologiska, upplevelsemässiga och beteendemässiga reaktion som 

emotionen kan ge upphov till. Ett exempel på vanlig responsmodulering är när man döljer sin 

ilska för andra eller när man tar ett glas vin för att minska känslan av stress. 
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Figur 1 Emotionsreglering (Gross, 2001) 

     Förebyggande strategier inträffar tidigt i emotionsgenereringsprocessen, innan känslan är 

fullt utvecklad. Gross (2001) definierar fyra av de fem stegen i sin modell som förebyggande 

strategier. Användning av förebyggande strategier gör det möjligt att förändra den 

emotionella banan genom att påverka upplevelsen och uttryckandet av känslan. Ett exempel 

på en förebyggande emotionsregleringsteknik är Omtolkning, vilken definieras som 

modifiering av sättet att tänka kring en situation för att påverka den emotionella upplevelsen 

av situationen. Omtolkning är den förebyggande emotionsregleringsstrategi som studerats 

mest. Responsfokuserade strategier uppstår senare i emotionsgenereringsprocessen och 

erbjuder därmed färre möjligheter att påverka processen. När känslan väl är fullt utvecklad 

tenderar responsfokuserade strategier att fokusera på förändring av den expressiva delen av 

känslan snarare än den upplevda eller fysiologiska delen av känslan. I jämförelse med 

förebyggande strategier är det mindre sannolikt att responsfokuserade strategier påverkar 

upplevelsen av känslan. Undertryckande är en responsfokuserad emotionsregleringsstrategi 

som man forskat mycket kring och som definieras som försök att ignorera känslan som har 

utvecklats och att undvika att den uttrycks. Givet den kritiska roll som automatiska processer 

har i såväl kognition som emotion, kan emotioner skapas och regleras i en mycket snabb takt 
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och vara svåråtkomliga för den medvetna tanken, något som inte riktigt framgår av Gross 

modell för emotionsreglering ovan (Joormann & D’Avanzato, 2010). Det pågår även en 

debatt om huruvida man kan se emotionsregleringsprocessen som skild från 

emotionsgenereringsprocessen på det sätt som Gross modell förutsätter. I realiteten är det ofta 

svårt att dra en skarp gräns mellan när affekten skapas och när den regleras och det kan vara 

svårt att avgöra om emotionsreglering överhuvudtaget har ägt rum (Amstadter, 2008).  

Konsekvenser av olika emotionsregleringsstrategier 

     Två av de regleringsstrategier som det forskats mest på är Undertryckande och Omtolkning 

och det är även de underliggande begreppen för delskalorna Concealing (Undertryckande) 

respektive Adjusting (Omtolkning) i ASQ varför de beskrivs närmare nedan. 

 

     Undertryckande och Omtolkning. John och Gross (2004) gjorde en experimentell studie 

för att studera de affektiva, kognitiva och sociala konsekvenserna av att använda 

Undertryckande respektive Omtolkning vid visning av filmklipp som väckte negativa känslor. 

Försökspersonerna fördelades slumpmässigt i tre grupper. Grupp 1 skulle använda sig av 

Omtolkning som regleringsstrategi och uppmanades därmed att tänka på filmen på ett sätt 

som gjorde att de inte påverkades emotionellt, grupp 2 skulle använda sig av Undertryckande 

som regleringsstrategi och uppmanades att dölja de emotionella reaktioner som filmen väckte 

så att en observatör inte skulle kunna se vad de kände och grupp 3 var kontrollgrupp och fick 

se filmen utan några instruktioner. Resultaten visade att Undertryckande som 

regleringsstrategi hade negativa effekter affektivt, kognitivt och socialt. De som använt sig av 

Undertryckande upplevde mer negativa känslor än de som använt sig av Omtolkning och de 

hade större fysiologiskt påslag än kontrollgruppen som upplevde lika mycket negativa känslor 

men inte behövde undertrycka dem. De försökspersoner som använde sig av Omtolkning, 

upplevde färre negativa känslor och man såg ingen kognitiv eller social påverkan. Deras 

upplevelse liksom uttryckandet av negativa emotioner minskade utan att den fysiologiska 

aktiveringen ökade. Ett intressant fenomen är att man både i den här och i andra studier (John 

& Gross, 2004) sett att när man undertrycker negativa känslor är upplevelsen av dessa ändå 

oförändrad medan när man trycker undan positiva känslor så minskar upplevelsen av de 

positiva känslorna. Gruppen som använde sig av Undertryckande fick även påverkan 

kognitivt i form av att minnet försämrades. Det tycks som att när man använder 

Undertryckande går det åt så mycket energi till självreglering att det blir svårare för individen 

att minnas detaljer från andra händelser som pågår samtidigt, såsom konversationer (John & 
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Gross, 2004). Det kan i sin tur ge upphov till sociala svårigheter då den som använder sig av 

Undertryckande missar information som behövs för att respondera på ett adekvat sätt. John 

och Gross (2004) menar att eftersom Undertryckande som strategi kommer sent i 

emotionsgenereringsprocessen kräver den stora ansträngningar av personen ifråga då 

känslorna ska tryckas undan samtidigt som de stiger kontinuerligt. Det arbetet tar kognitiva 

resurser i anspråk som annars kunde ha använts för att hantera situationen optimalt i den 

sociala kontext som känslorna uppstår. Man har också kunnat visa att man upplever mindre 

stress (mätt via blodtryck) när man interagerar med en person som använder sig av 

Omtolkning som regleringsstrategi istället för Undertryckande. Sammanfattningsvis kommer 

John & Gross (2004) fram till att användandet av Undertryckande gör att man upplever mer 

negativa affekter, det ger en negativ kognitiv påverkan i form av försämrat minne för social 

information samt att det försämrade minnet i sin tur påverkar det sociala fungerandet negativt. 

De ser inga av dessa negativa effekter vid användandet av Omtolkning som 

emotionsregleringsstrategi. En annan effekt som användande av Undertryckande som 

regleringsstrategi kan ge, är att det kan skapa en känsla av diskrepans mellan vad personen 

upplever i sitt inre och vad den ger uttryck för (Higgins, 1987). Känslan av att inte vara sann 

mot sig själv och att inte vara ärlig gentemot andra kan ge en känsla av att inte vara autentisk 

vilket kan leda till negativa känslor kring självet (Sheldon, Ryan, Rawsthorne & Ilardi, 1997). 

Det kan hämma utvecklingen av emotionellt nära relationer och ytterligare bidra till att 

personen i relationer till andra beter sig distraherat, spänt och undvikande. Människor som 

kroniskt använder sig av Undertryckande är mycket medvetna om sin brist på autencitet. Man 

har sett kopplingar mellan upplevelsen av att inte vara sann mot sig själv och att tycka illa om 

sig själv och ha depressiva symtom (John & Gross, 2004). Det visade sig att korrelationen 

mellan Undertryckande och upplevelsen av negativa emotioner försvann när John och Gross 

(2004) kontrollerade för effekten av att inte känna sig äkta vilket tyder på att det är känslan av 

att inte vara autentisk som gör att man upplever negativa känslor när man använder sig av 

Undertryckande. 

 

     Acceptans och Undertryckande. Dunn, Billotti, Murphy och Dalgleish (2009) skriver att 

den allmänna uppfattningen inom klinisk psykologi idag är att ständiga försök att medvetet 

minska upplevelsen av emotioner genom Undertryckande gör att man mår sämre. Istället 

förespråkas så kallade tredje vågens tekniker såsom användandet av mindfulness och/eller 

olika tekniker för acceptans vilka uppmanar klienter att anamma ett accepterande, 
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observerande och icke-dömande förhållningssätt till sina känslor och andra inre fenomen. Ett 

sådant förhållningssätt skiljer sig markant från den traditionella kognitiva terapin då fokus 

inte längre ligger på att försöka förändra tankeinnehållet utan istället försöker man förändra 

förhållningssättet till innehållet. Vidare ifrågasätter författarna huruvida det faktum att minnet 

försämras vid användandet av Undertryckande alltid bör tolkas som något negativt, något som 

John och Gross (2004) gör. De menar att hur det ska tolkas beror på huruvida personen vill ha 

access till minnet eller inte. En ambulanssjukvårdare kanske inte vill minnas alla situationer. 

Dunn et al (2009) menar att för många individer är målet med Undertryckande inte bara att 

reglera uttrycket av känslor utan också ett sätt att få kontroll över den inre upplevelsen av 

affekten. Därför menar de att man kan argumentera för att Undertryckande av uttryck inte är 

en form av emotionsreglering då det endast handlar om att man undertrycker affektens 

uttryck, vilket studier har visat inte har någon effekt på upplevelsen av affekten (Gross & 

Levenson, 1993). Det faktum att man inte uttrycker en negativ känsla har inte någon effekt på 

den upplevda emotionen, det betyder att även om en person inte ger uttryck för sin ilska 

känner sig personen fortfarande lika arg. Syftet med studien av Dunn et al. (2009) var att 

undersöka vilka konsekvenserna blev för friska individer som fick se en video med 

efterverkningarna av trafikolyckor samtidigt som de skulle använda sig av Undertryckande 

eller Acceptans alternativt ingå i en kontrollgrupp som inte använde sig av någon av 

regleringsstrategierna. Resultatet av studien visade att användande av Undertryckande som 

emotionsregleringsstrategi ledde till en mindre markant emotionell reaktion gentemot positiva 

men inte negativa emotionella bilder, minskad fri återgivning ur minnet av vad som skedde i 

videon och en större sannolikhet att man inte upplever att videon gör sig påmind senare 

jämfört med kontrollgruppen. Resultatet motsäger det man förutspått utifrån teorin om vad 

som sker vid Undertryckandet av en tanke som man menar ofta kan leda till dess motsats, det 

vill säga att man tänker än mer på det man försökte trycka undan (Wegner, 1994) – en teori 

som generaliserats till att omfatta även Undertryckande av känsla enligt Dunn et al. (2009). 

Amstadter (2009) skriver i sin artikel att, om en person upplever en känsla som icke önskvärd 

och försöker undertrycka den är det troligt att upplevelsen av känslan ökar snarare än minskar, 

något som Dunn et al (2009) alltså ifrågasätter. Gruppen som använde sig av Acceptans som 

emotionsregleringsstrategi upplevde mer negativ affekt vid uppföljningen en vecka efter 

filmvisningen och kraftigare fysiologisk reaktion när de fick se emotionella bilder. Resultaten 

från Dunn et als studie (2009) går enligt författarna emot dagens kliniska tidsanda som hävdar 

att Undertryckande är dåligt och Acceptans bra. Dunn et al. menar att det kan vara nyttigt att 

ha en mer nyanserad bild av fördelar och nackdelar med olika emotionsregleringsstrategier. 
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Beroende på målet för individen kan det vara så att individen föredrar att använda 

Undertryckande framför Acceptans vid vissa typer av situationer. 

Samband mellan emotionsregleringsstrategier och psykopatologi 

     Många forskare har funnit empiriska belägg för att det finns ett samband mellan dålig 

emotionsregleringsförmåga och psykopatologi vilket har skapat ett behov av mätinstrument 

för svårigheter i emotionsregleringsförmågan. Gratz och Roemer (2003) som i sin artikel 

presenterar instrumentet DERS (Difficulties in Emotion Regulation Scale) föreslår en 

integrativ konceptualisering av begreppet emotionsreglering och menar att det handlar inte 

endast om att reglera affektivt påslag utan också om medvetenhet, förståelse och acceptans för 

emotioner och om förmåga att agera på ett önskvärt sätt oavsett det emotionella tillståndet. 

Betoningen på funktionaliteten i emotioner stämmer överens med den teori och forskning som 

visar på att försök att kontrollera upplevelsen och uttryckandet av emotioner är 

bakomliggande orsaker till många psykologiska störningar, en teori som Hayes, Wilson, 

Gifford, Follette och Strosahl (1996) för fram och som har fått ökat empiriskt stöd (Stewart, 

Zvolensky, & Eifert, 2002). När forskare betonar kontroll snarare än acceptans av emotionella 

responser kan det leda till att man förväxlar processerna som underminerar reglering med dem 

som är reglerande. För att undvika att fokus i emotionsreglering hamnar på att kontrollera 

emotioner betonar en del konceptualiseringar av emotionsreglering hur viktigt det är att 

acceptera och värdera emotionella responser (Cole, Michel & O´Donnell Teti, 1994). 

Forskare har menat att tendensen att reagera negativt på sina egna emotionella reaktioner 

tyder på bristande acceptans för känslor, något som anses maladaptivt och förknippat med 

större svårigheter i emotionsregleringen (Cole et al., 1994). Istället är en accepterande 

hållning gentemot emotionella upplevelser, utan onödiga försök att förändra eller undvika 

dem, kopplat till ökad motståndskraft i utmanande situationer och minskning av subjektiv 

smärta. En del menar att i vilken grad en individ kan acceptera sina känslor är relaterat till 

psykopatologi på olika sätt. Om en person har svårt att acceptera en mängd olika känslor 

menar Amstadter (2008) att han/hon värderar dessa som aversiva och det är då större risk att 

personen försöker reglera ned eller bort dem vilket kan leda till olika negativa biverkningar 

som regleringsstrategier såsom till exempel Undertryckande kan ha (Gross & John, 2003). 

Det är viktigt att notera att valensen för en känsla inte säger något om acceptansen för samma 

känsla, det vill säga att någon kan till exempel ha lätt att känna en viss typ av känsla men ändå 

ha svårt att acceptera den (Amstadter, 2008). Forskning på accepterande som 

regleringsstrategi har visat att låg nivå av accepterande har identifierats i olika typer av 
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psykiska störningar, såsom generaliserat ångestsyndrom, panikångest, heroinanvändande, och 

borderlinediagnos. Dunn et al (2009) ifrågasätter ändå om det för friska individer är nyttigt att 

använda sig av accepterande som regleringsstrategi. I den metaanalytiska översikt gällande 

emotionsregleringsstrategier vid olika slags psykopatologi som Aldao, Nolen-Hoeksema & 

Schweizer, 2010 genomfört, kommer de fram till att maladaptiva 

emotionsregleringsstrategier, såsom ruminering, upplevelsebaserat undvikande och 

Undertryckande har starkare kopplingar till psykopatologi än de adaptiva strategierna, 

problemlösning, omtolkning och acceptans. Ruminering, definierat som en process av 

återkommande tankar och idéer, ofta beskrivna som ”återvinning” av tankar (Joormann & 

D’Avanzato, 2010), var den strategi som var tydligast kopplad till psykopatologi. Kopplingen 

mellan ruminering och psykopatologi var stark med en stor effektstorlek medan 

effektstorleken för psykopatologi och upplevelsebaserat undvikande, problemlösning och 

Undertryckande varierade mellan medium till stor. Av de adaptiva 

emotionsregleringsstrategierna, Omtolkning, problemlösning och acceptans var omtolkning 

och acceptans de strategier som hade svagast koppling till psykopatologi med en effektstorlek 

som varierade från liten till medium och ett icke-signifikant värde för acceptans. 

Sammantaget tyder resultaten ovan på att det är skadligare att använda sig av maladaptiva 

strategier än att inte använda adaptiva emotionsregleringsstrategier. Undantaget är enligt 

Aldao et al (2010) problemlösning, då en person som inte har tillgång till den strategin lätt 

kan utveckla maladaptiva regleringsstrategier såsom ruminering, undertryckande och 

upplevelsebaserat undvikande. När det gäller ångest och depression så fanns det ett tydligt 

samband mellan ruminering och depression, med en stor effektstorlek, och för ångest och 

ruminering uppmättes en medelstor till stor effektstorlek. Sambandet mellan omtolkning och 

depression och ångest var inte lika starkt med en effektstorlek som var liten till medelstor. 

Vidare fann man metastudien att det spelade roll huruvida försökspersonerna i studierna 

ingick i en klinisk eller icke-klinisk population. Sambandet mellan regleringsstrategierna 

upplevelsebaserat undvikande, problemlösning, ruminering och undertryckande och 

psykopatologi var starkare i studier som inkluderade kliniska försökspersoner. Det stämmer 

överens med forskning som visar att emotionsreglering spelar en central roll i etiologin och 

vidmakthållandet av kliniska nivåer av psykopatologi (Greenberg, 2002). Sammanfattningsvis 

kan man säga att man i den ovan refererade metastudien av Aldao et al (2010) fann ett 

tydligare samband mellan maladaptiva emotionsregleringsstrategier och psykopatologi än 

mellan adaptiva strategier och psykopatologi. De starkaste sambanden fann man mellan 

ruminering och ångest och depression och framförallt i kliniska populationer. Författarna fann 
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även förvånande svaga samband mellan emotionsregleringsstrategierna omtolkning och 

acceptans och psykopatologi. Dessa uppvisade de svagaste effektstorlekarna i metastudien 

vilket innebär att det är oklart vilken effekt användandet av omtolkning och acceptans har för 

det psykiska måendet.   

 

     Samband mellan emotionsreglering och depression. Man vet att kognition spelar en 

viktig roll vid emotioner. Joorman och D’Avanzato (2010) menar att kognition är den 

huvudsakliga vägen genom vilka emotionerna regleras. Individuella skillnader i människors 

förmåga till uppmärksamhet, minne och tolkning av information kan påverka förmågan till 

emotionsreglering. Ett stort antal studier har kommit fram till att deprimerade personer lider 

av kognitiva svårigheter av olika slag. Det finns emellertid få studier som har kopplat ihop de 

kognitiva svårigheterna med svårigheter att reglera emotioner, trots att man vet att ett symtom 

på depression är att man har svårt med emotionsregleringen (Joormann & D’Avanzato, 2010). 

Dessutom har nyare studier visat att försämrad emotionsreglering kan bestå även efter att 

personen tillfrisknat från depressionen. Joormann och D’Avanzato (2010) rapporterar om en 

studie av Ehring, Fischer, Schnûlle, Bösterling och Tuschen-Caffier (2008) som fann att 

tillfrisknade depressionspatienter rapporterade större svårigheter att reglera sina negativa 

emotioner och att de använde sig mer av ruminering jämfört med kontrollgruppen. Grupperna 

skilde sig dock inte åt när det gällde användandet av omtolkning eller positiv omfokusering 

vilket gjorde att författarna drog slutsatsen att svårigheter med omtolkning enbart gäller 

personer med en pågående depression. Depression kännetecknas ofta av att personen upplever 

en bestående negativ affekt och ihållande minskning av positiv affekt. Joormann och 

D’Avanzato (2010) menar därmed att individuella skillnader i förmågan att reglera sina 

emotioner vid negativa händelser kan spela en viktig roll i vår förståelse av depression. De 

konstaterar dock att få studier har undersökt vilka emotionsregleringsstrategier som 

deprimerade personer använder och hur effektiva dessa är. Det finns få studier på kliniska 

populationer utan de flesta bygger på data från försökspersoner som skattat högt på 

självskattningsformulär för depression istället för på diagnosticerade patienter. Studierna 

stödjer antagandet om att deprimerade personer använder några emotionsregleringsstrategier 

såsom, undertryckande och ruminering mer frekvent än andra, något som är relaterat till 

depressiva symtom (Garnefski & Kraaij, 2006). I en nyligen genomförd studie visade det sig 

att i en grupp med deltagare som tidigare varit deprimerade, var mindre användning av 

omtolkning, mer av ruminering och expressivt undertryckande relaterat till mer depressiva 
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symtom. Expressivt undertryckande innebär att man undviker att uttrycka den upplevda 

emotionen (Joormann & Gotlib, 2010).  

     Det har funnits föreställningar om att deprimerade söker sig till negativ information men 

Joorman och D’Avanzato (2010) menar att de studier som finns visar på att deprimerade 

personer inte riktar sin uppmärksamhet mot negativ information oftare än icke-deprimerade 

men när den negativa informationen väl fångar deras uppmärksamhet har de svårt att frigöra 

sig från den. Det kan medföra att deprimerade personer får svårt att styra uppmärksamheten 

bort från stressande händelser med hjälp av effektiva emotionsregleringsstrategier såsom 

distraktion och undvikande, något som kan resultera i att processandet av emotionsväckande 

stimuli förlängs och det i sin tur leder till förlängd negativ affekt. Sammanfattningsvis 

konstaterar Joorman och D’Avanzato (2010) att depression kännetecknas av svårigheter att 

frigöra sig från emotionellt material, av en bias för negativa och övergeneraliserade 

minnesbilder och svårigheter att hitta minnen som är inkongruenta med det rådande 

stämningsläget och av svårigheter med den kognitiva kontrollen vilket gör det svårt att styra 

till exempel uppmärksamheten. Dessa svårigheter kan eventuellt göra det svårt att använda 

emotionsregleringsstrategier såsom omtolkning vilket kan tänkas leda till att man fastnar i 

ruminering när man ska hantera negativa emotioner. Det är dock viktigt att poängtera att det 

fortfarande finns få studier som har undersökt huruvida det faktum att depression kan leda till 

selektiv uppmärksamhet eller bias i automatiska tolkningsprocesser hänger ihop med 

förändringar i emotionsregleringsstrategierna. Den selektiva uppmärksamheten alternativt 

biasen i tolkningsprocesser kan påverka människors emotionella respons när de utsätts för 

stressorer men huruvida den förändringen i emotionell respons beror på förändringar i 

emotionsregleringsstrategierna är det få som har undersökt (Joorman & D’Avanzato 2010). 

Det är inte helt lätt att undersöka vilka emotionsregleringsstrategier som används i olika 

situationer då de ofta kan vara automatiska och omedvetna och det kan vara svårt att avgöra 

om emotionsreglering ägt rum. 

Samband mellan affektiv stil och ångest respektive depression 

     Behavioristisk och neurologisk forskning har visat på att skillnader i affektiv stil, avseende 

hastigheten och intensiteten i emotionella och beteendemässiga responser gentemot 

belöningar och bestraffningar, är individuella skillnader som kan vara relaterade till 

människors olika sårbarhet för depression och ångestbesvär (Dennis, 2007). I en studie av 

Dennis (2007) lät hon 67 personer utan diagnoser fylla i självskattningsformulär kring 
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användandet av kognitiv omtolkning och expressivt undertryckande samt skatta huruvida de 

upplevde att de hade depressiva besvär och/eller besvär med ångest. Hon undersökte även 

försökspersonerna avseende ”behavioral approach sensitivity” (BAS) vilken reflekterar deras 

motivation att emotionellt respondera på och närma sig eventuellt belönande situationer och 

”behavioral inhibition sensitivity” (BIS) vilken reflekterar motivationen att emotionellt 

respondera på men undvika eller dra sig tillbaka från potentiellt hotande situationer 

(Davidson, 1998). Både BIS och BAS finns hos alla människor men i olika grad. Det har visat 

sig att specifika mönster av affektiv stil och emotionsreglering är kopplat till specifika 

problem, låga värden på BAS ökar risken för depression medan låga värden på BIS brukar ses 

som en risk för att få problem med ångest (Campbell-Sills, Liverant & Brown, 2004). 

Resultaten i Dennis (2007) studie visar att det spelar ingen roll om människor som låg högt på 

BIS använde sig mycket eller lite av undertryckande, ångestbesvären var ändå i princip 

konstanta men om personen istället låg lågt på BIS hade det stor betydelse. Ångesten ökade 

för en person som hade låga värden på BIS och använde sig mycket av undertryckande 

jämfört med lite. När det gäller depressiva besvär kunde Dennis (2007) konstatera att 

människor som låg högt på BAS blev något mer deprimerade av att använda sig mycket av 

omtolkning medan de som låg lågt på BAS fick betydligt mindre besvär av depression om de 

använde sig av omtolkning. Ökad användning av omtolkning var alltså kopplat till mindre 

depressivt stämningsläge för de som hade lågt på BAS och användning av mycket 

undertryckande var kopplat till ökad ångest hos de som rapporterade lågt på BIS vilket kan 

tyckas märkligt vid en första anblick (Dennis, 2007). En förklaring kan vara att de som har 

lågt på BIS oftare hamnar i ångestväckande situationer då de gärna kastar sig in i situationer 

av olika slag, som att tala inför många människor till exempel och för att då reglera den 

uppkomna ångesten använder de sig av undertryckande. Det är möjligt att de som ligger högt 

på BIS reglerar sina emotioner genom att använda sig av förebyggande regleringsstrategier, 

vilket kan vara att välja bort alltför ångestväckande situationer, något som gör att de inte 

behöver använda sig av undertryckande i lika hög utsträckning. Sammanfattningsvis kan man 

konstatera att beroende på hur en persons affektiva stil ser ut kan en 

emotionsregleringsstrategi vara mer eller mindre adaptiv.  

Emotionsreglering kopplat till psykopatologi ur ett könsperspektiv 

     Det finns ett stort antal studier som visar att kvinnor lider mer av depression än vad män 

gör (Nolen-Hoeksema, 2001, Simmonds & Whiffen, 2003) och det finns en mängd olika 

förklaringsmodeller för vad den här skillnaden beror på. En blandning av biologiska, sociala 
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och psykologiska förklaringar till kvinnors ökade känslighet för depression har utvärderats 

(Simmonds & Whiffen, 2003). En förklaring är att män och kvinnor skiljer sig åt när det 

gäller hanterandet av stressande situationer. Att kvinnors högre grad av depressiva symtom 

jämfört med män beror på att de använder sig av mindre effektiva sätt att hantera stress är en 

hypotes som det finns empiriskt stöd för (Garnefski, Teerds, Kraaij, Legerstee & ven den 

Kommer, 2002). I en studie av Garnefski et al. (2002) jämfördes män och kvinnor angående 

vilka emotionsregleringsstrategier de använder vid stressande situationer samt i vilken 

utsträckning dessa strategier är relaterade till att man rapporterar depressiva symtom. De fann 

att kvinnor använde sig mer än män av framförallt ruminering och katastroftänkande. Man 

fann dock inga skillnader mellan könen när det gällde vilka strategier som var kopplade till 

depressiva symtom.  Oavsett kön så innebar en högre grad av användande av skuldbeläggande 

av sig själv, ruminering och katastroftankar högre depressionsskattningar medan högre grad 

av användande av positiv omfokusering var relaterat till lägre depressionsskattningar. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att Garnefskis et als. studie visar på att de strategier 

som är maladaptiva för kvinnor är det även för män och detsamma gäller för adaptiva 

strategier avseende deras koppling till depressionsbesvär. Däremot kan det vara så att kvinnor 

använder maladaptiva strategier i högre utsträckning än män vilket kan vara en förklaring till 

att de lider mer av depression än vad män gör. 

     I en studie av Flynn, Hollenstein och Mackey (2010) visar författarna på hur 

undertryckande som regleringsstrategi endast hos män var förknippat med ökade 

depressionstendenser och inte hos kvinnor. En medierande faktor var deltagarnas acceptans 

för känslor. För kvinnor med hög acceptans för känslor blev effekten av att använda sig av 

mycket undertryckande som regleringsstrategi att de upplevde mindre depressiva symtom och 

för männen med hög acceptans var det tvärtom. Hade man däremot låg acceptans för känslor 

var det bättre för kvinnor att inte använda sig av undertryckande som regleringsstrategi och 

för männen spelade det ingen större roll men de fick något minskade depressionssymtom vid 

hög användning av undertryckande. 

Syfte 

     Föreliggande arbete består av två delar, den första delen syftar till att översätta ASQ till 

svenska och sedan validera den svenska översättningen av ASQ. Valideringen innebär en 

replikering av Hofmanns och Kashdans studie (2010) som i sin tur var en validering av den 

ursprungliga engelska versionen. Samtliga resultat har därmed jämförts med studie två i 
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Hofmanns och Kashdans artikel (2010). Den andra delen av arbetet syftar till att undersöka 

huruvida det finns något samband mellan vilken affektiv stil unga vuxna använder och 

mängden upplevda depressions respektive ångestsymtom (mätt med BDI-II och BAI) och 

huruvida det finns signifikanta skillnader mellan könen avseende dessa frågor. Nedan följer 

en beskrivning av Affective Style Questionnaire (ASQ) som är det instrument som använts för 

att mäta affektiv stil. 

 

     Beskrivning av ASQ. Affective Style Questionnaire (ASQ) togs fram av Hofmann, 

Boston University och av Kashdan, George Mason University och publicerades under 2009 

efter att ha provats ut på 434 studenter i 19-årsåldern vid Boston Universitet. 

Försökspersonerna besvarade 127 frågor, rörande olika sätt att hantera känslor. Dessutom fick 

studenterna fylla i följande formulär, Brief COPE (Carver, 1997), Toronto Alexithymia Scale 

(TAS-20; Bagby et al., 1994), Difficulties in Emotion Regulation Scale (DERS: Gratz and 

Roemer 2004), Berkeley Expressivity Questionnaire (BEQ; Gross and John 1995), Emotion 

Regulation Questionnaire (ERQ; Gross and John, 2003) samt Acceptance and Action 

Questionnaire-II (AAQ-II; Hayes et al., 2004). Många av Hofmanns och Kashdans 127 

frågor, rörande olika sätt att hantera känslor, utgick från Gross och Johns (2003) arbete om 

förebyggande- respektive responsfokuserade strategier vid emotionsreglering och från 

acceptans och mindfulness-baserad litteratur (Hayes et al, 2006). Vid en faktoranalys 

utkristalliserades tre faktorer såsom representanter för tre olika affektiva stilar, Concealing, 

Adjusting och Tolerating. De tre faktorerna var de enda med Egenvärden över ett. Hofmann 

och Kashdan (2010) genomförde ytterligare en studie med 528 studenter vid George Mason 

Universitet för att utvärdera ASQs psykometriska egenskaper. I den studien var medelåldern 

22 år (SD=5.23) och majoriteten av försökspersonerna var kvinnor, 78%. En stor del av 

försökspersonerna studerade psykologi (n=195) och kom från medelklass- alternativt övre 

medelklasshem. Studie två resulterade också i tre faktorer vilka kunde förklara 49.6% av den 

totala variansen. I resultatdelen kommer resultaten i föreliggande studie att jämföras med 

Hofmanns och Kashdans andra studie på George Mason Universitet. 

     ASQs delskalor. ASQ består av 20 påståenden fördelade över tre delskalor. De tre 

delskalorna är följande: 

1. Concealing. Den här delskalan inkluderar undertryckande och andra 

responsfokuserade strategier som syftar till att dölja och undvika känslor efter att de 
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redan uppstått. Åtta item ingår i delskalan Concealing och de förklarade tillsammans 

22,18% av variansen (Hofmann och Kashdan, 2010). Ett exempel på ett påstående 

som ingår i delskalan är: ”Det går vanligtvis inte att se på mig hur jag känner mig 

inuti” (item 1). 

2. Adjusting. Den här affektiva stilen karaktäriserar människor som har redskapen för att 

justera eller balansera emotioner på det sätt som krävs för att framgångsrikt navigera 

mellan belöningar och bestraffningar i vardagslivet. Sju item ingår i skalan och de 

förklarade tillsammans 15,81% av variansen (Hofmann & Kashdan, 2010). Ett 

exempel på ett påstående som ingår i delskalan är: ”Jag kan undvika att bli upprörd 

genom att se saker i ett annat perspektiv” (item 4). 

3. Tolerating. Den här affektiva stilen karaktäriserar människor som känner sig bekväma 

och icke-försvarsinställda gentemot emotionella erfarenheter i det ögonblick de 

uppstår. Det inkluderar en stark tolerans gentemot obehag. Skalan mäts av endast fem 

item som tillsammans förklarade 10,09% av variansen (Hofmann & Kashdan, 2010). 

Ett exempel på ett påstående som ingår i delskalan är: ”Jag står ut med att känna starka 

känslor” (item 3). 

     Begreppsvaliditeten för ASQ. Hofmann och Kashdan (2010) fann starka korrelationer 

mellan subskalan Adjusting i ASQ och AAQ-II (r=0.48) och subskalan Omtolkning i ERQ 

(r=0.57). Även mellan subskalan Concealing i ASQ och subskalan Undertryckande i ERQ 

uppmättes stora korrelationer (r=0.52). Författarna fann en negativ korrelation mellan 

Undertryckande i ERQ och Tolerating i ASQ (r=-0.32). Sammanfattningsvis kan man 

konstatera att resultaten stödjer att varje skala är unik och har diskriminant och konvergent 

validitet. 

Hypoteser 

     De första tre hypoteserna nedan handlar om del ett i arbetet, valideringen av instrumentet 

ASQ medan resterande hypoteser är kopplade till del två i arbetet. 

     Hypoteser gällande valideringen av instrumentet ASQ i relation till Hofmanns och 

Kashdans studie (2010). 

1. En tydlig positiv korrelation mellan delskalan Concealing och ERQ:s delskala 

Undertryckande förväntas, då båda handlar om att dölja och inte ge uttryck för sina 

känslor inför andra. Även Hoffmann och Kashdan (2010) fann en stark korrelation 

mellan dessa skalor (r=0.52). 
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2. En stark positiv korrelation mellan delskalan Adjusting i ASQ och delskalan 

Omtolkning i ERQ förväntas, då båda bland annat handlar om förmågan att anta ett 

annat perspektiv vid känslopåslag. I Adjusting är det också mycket fokus på hur fort 

man kan lugna ner sig och bli på bättre humör. I den replikerade studien korrelerade 

Adjusting med Omtolkning i ERQ (r=0.57). De fann även en positiv korrelation 

mellan Adjusting och AAQ (r=0.48) något som även förväntas i denna studie även om 

en annan version av AAQ använts här. 

 

3. Undertryckande kan ses som motsatsen till att acceptera och stå ut med det man 

känner, varför man kan förvänta sig en negativ korrelation mellan Tolerating och 

Undertryckande i ERQ. Hoffman och Kashdan fann en moderat negativ korrelation 

mellan dessa delskalor (r=-0.32).  

 

Hypoteser kring sambandet mellan affektiv stil och ångest respektive depressionssymtom. 

1. Concealing som affektiv stil kännetecknas av att personen försöker dölja vad den 

känner inför andra eller att man trycker undan sina emotioner. Man har funnit att 

det finns ett starkt samband mellan Concealing och Undertryckande av känslor 

(Hofmann & Kashdan, 2009) och det finns forskning som visar att frekvent 

användning av Undertryckande ökar risken för psykopatologi av olika slag (John 

& Gross, 2004). Höga värden på delskalan Concealing antas därför korrelera med 

höga värden på BDI och BAI, det vill säga en tydlig positiv korrelation förväntas. 

 

2. Adjusting som affektiv stil kännetecknas av att personen har en generell förmåga 

att hantera, arbeta och moderera sina emotioner på det sätt som situationen kräver 

(Hofmann & Kashdan, 2010). Användande av Adjusting antas leda till låga nivåer 

av ångest och depressionssymtom, då det är förknippat med en god förmåga att 

reglera och anpassa sina emotioner till den rådande situationen. Adjusting 

korrelerar högt med Omtolkning i ERQ (Hofmann & Kashdan, 2009) och John och 

Gross (2003) har visat att användning av Omtolkning som affektregleringsstrategi 

är relaterat till färre upplevelser av och uttryck för negativ affekt. Hypotesen är 

därför att höga värden på Adjusting borde korrelera med låga värden på BAI och 
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BDI, det vill säga en negativ korrelation mellan Adjusting och BAI samt BDI 

förväntas. 

  

3. Användande av Tolerating som affektiv stil kännetecknas av acceptans gentemot 

känslor och god förmåga att stå ut även vid svåra känslor. Det finns studier som 

visar att psykopatologi ofta är kopplat till låg acceptans för negativa känslor. 

Tolerating korrelerar negativt med Undertryckande i ERQ (r=-0.32) som i sin tur 

anses öka risken för psykopatologi. Hypotesen är därför att höga värden på 

Tolerating borde korrelera med låga värden på BDI och BAI, det vill säga en 

negativ korrelation förväntas.  

 

4. Det finns ett flertal studier som visar på att kvinnor vid självskattningar anger 

högre värden än män när det handlar om upplevda depressionssymtom (Van de 

Velde, Bracke & Levecque, 2010) varför en hypotes är att kvinnorna även i den 

här studien kommer att rapportera mer depressionssymtom än männen. Eftersom 

det finns ett starkt samband mellan depressions- och ångestsymtom (Enns, Cox, 

Parker & Guertin, 1998) antas att kvinnorna även i föreliggande studie kommer att 

skatta högre än männen på ångestsymtom. 

 

5. Det finns studier som visar att män i större utsträckning än kvinnor använder sig 

av emotionsregleringsstrategin, Undertryckande (Gross & John, 2003) varför en 

hypotes är att männen även i den här studien använder sig av Concealing i större 

utsträckning än kvinnorna då det finns en förväntan om att Concealing ska 

korrelera högt med Undertryckande (Hofmann & Kashdan, 2010). 

Metod 

Rekrytering och deltagare 

     Del 1. Som undersökningsgrupp vid valideringen av den svenska översättningen av ASQ 

samlades data in från sammanlagt 108 personer, varav 103 personer hade kompletta svar. I 

några enstaka fall hade enskilda items besvarats med två svar varpå lottning fick avgöra vilket 

av dessa som registrerades. Medelåldern var 20,9 år (SD=4,7) och 65% av deltagarna var 

kvinnor. Knappt halva samplet (n=48) bestod av studenter på psykologprogrammet vid Lunds 

Universitet och resterande gick i årskurs tre på gymnasiet i en mindre sydsvensk kommun. 
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     Del 2. Andra delen av studien genomfördes med det subsample som bestod av de 60 unga 

vuxna som gick i årskurs tre på gymnasiet. Medelåldern bland deltagarna i del 2 var 18,30 år 

(SD= 0,59) och eleverna var fördelade över fyra olika gymnasieprogram, elprogrammet, barn- 

och fritidsprogrammet, omvårdnadsprogrammet och samhällsprogrammet. Det var något fler 

kvinnor än män, 53%, även bland dem som deltog i del två av studien. Majoriteten av männen 

som deltog i del två i studien gick på elprogrammet (n=22) där samtliga var män. Av eleverna 

på samhällsprogrammet (n=21) var samtliga utom sex elever kvinnor. Alla eleverna på 

omvårdnadsprogrammet (n=10) och barn- och fritidsprogrammet (n=7) var kvinnor. Det 

aktuella gymnasiet ligger i en kommun med ganska stor arbetslöshet och relativt låg 

utbildningsnivå och socioekonomisk standard.  

Mätinstrument 

     Samtliga försökspersoner fick fylla i ett frågebatteri som förutom ASQ bestod av ERQ, 

AAQ och TAS-20. Då författaren även var intresserad av att undersöka om det finns något 

samband mellan affektiv stil och upplevelsen av ångest och depressionssymtom 

kompletterades frågebatteriet med Beck Anxiety Inventory (BAI) och Beck Depression 

Inventory (BDI) för de deltagare som studerade på gymnasiet och därmed även deltog i del 

två i studien. Samtliga formulär beskrivs närmare nedan. 

     ASQ. Affective Style Questionnaire (ASQ; Hofmann & Kashdan, 2010) översattes till 

svenska av författaren, i nära samarbete Margit Wångby Lundh, Paul Clucas samt Lars-

Gunnar Lundh. Efter att undertecknad gjort en första översättning från engelska till svenska 

översatte Paul Clucas frågorna tillbaka från svenska till engelska varpå ytterligare justeringar 

gjordes. Den slutliga versionen finns i bilaga 1. Formuläret består av 20 påståenden som 

besvaras på en skala från 1-5, där ett är ”stämmer inte alls” och fem ”stämmer precis”. 

     ERQ. Emotion Regulation Questionnaire (ERQ; Gross & John, 2003) är ett frågeformulär 

med 10 påståenden som ska besvaras på en skala från 1 (”stämmer inte alls”) till 7 (”stämmer 

helt och hållet”). Syftet med formuläret är att mäta individuella skillnader i två 

emotionsregleringsstrategier; Omtolkning och Undertryckande. Instrumentet uppvisar bra 

psykometriska egenskaper, med Cronbachs alpha på 0,79 för Omtolkning och 0,73 för 

Undertryckande. Efter tre månader gjordes en omtestning som gav en test-retestkoefficient på 

0,69 för båda skalorna. En faktoranalys gav stöd för uppdelningen av instrumentet i de två 

subskalorna Omtolkning och Undertryckande. Det fanns en tydlig könsskillnad i användning 

av Undertryckande som emotionsregleringsstrategi. Män använde sig av Undertryckande i 
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betydligt högre utsträckning än kvinnor, effektstorleken var Cohen´s d=0.47 (Gross & John, 

2003). 

     TAS. Toronto Alexithymia Scale (TAS-20; Bagby et al.2000) är ett formulär med 20 

påståenden som syftar till att mäta alexitymi (Simonsson-Sarnecki, Lundh, Törestad, Bagby, 

Taylor och Parker. 2000). Varje påstående kan besvaras på en skala från 1 (”Helt fel”) till 5 

(”Helt rätt”). TAS-20 är välkänt och används mycket runt om i världen. Instrumentet har en 

tre-faktorstruktur som mäter tre separata men relaterade aspekter av alexitymibegreppet: 1) 

svårigheter att identifiera känslor och skilja dem från kroppsliga känsloförnimmelser (7 item); 

2) svårigheter att beskriva känslor för andra (5 item); och 3) en externt orienterad tankestil, 

det vill säga en kognitiv stil som kännetecknas av en upptagenhet med detaljer i yttre 

händelser snarare än tankar som är relaterade till känslor och fantasier (8 item). En ny och 

förbättrad översättning av instrumentet till svenska genomfördes av Simonsson-Sarnecki et al. 

(2000). I deras studie fann man att instrumentet hade god intern reliabilitet. Cronbachs alpha 

för de tre skalorna tillsammans var 0,83 med ett lägsta värde för skalan om externt orienterat 

tankesätt med ett alfa-värde på 0,67 medan ”svårigheter att identifiera känslor” hade ett alfa-

värde på 0.79 och ”svårigheter att beskriva känslor” ett alfa-värde på 0,77. Slutligen visade 

författarna med en faktoranalys att tre-faktorstrukturen var bättre än en två-faktorstruktur där 

man uteslöt externt orienterat tänkande. 

     AAQ. Acceptance and Action Questionnaire (Hayes et al. 2004). Acceptance and Action 

Questionnaire (AAQ) utvecklades med hjälp av ACT terapeuter. Det är en 

självskattningsskala som består av nio påståenden som ska besvaras på en skala från 1        

(”Aldrig sant”) till 7 (”Alltid sant”).Det finns två generella validerade varianter av AAQ, ett 

med 16 items och ett med 9 items, och det senare har använts i föreliggande studie. 

Formuläret med 9 items togs fram med hjälp av data från 460 klienter vid en terapimottagning 

på ett universitet. Hayes et al. (2004) har vid sin validering av instrumentet funnit att en en-

faktormodell passar instrumentet väl och att det har en tillfredställande intern konsistens (alfa-

värde=0.7). AAQ med 16 items har två underliggande faktorer, en som mäter acceptans och 

mindfulness och en som mäter värderingsstyrda handlingar. Båda faktorerna laddar på 

ytterligare en faktor som kan benämnas psykologisk flexibilitet (Hayes et al., 2006). AAQ 

med nio items laddar enbart på den generella faktorn. Hofmann och Kashdan (2010) använder 

sig i sin studie av AAQ-II (Bond et al.) som består av 10 item vilka är enklare formulerade än 

de tidigare versionernas item. AAQ-II mäter graden av psykologiskt flexibilitet och högre 

poäng betyder större psykologisk flexibilitet. Höga värden på AAQ innebär däremot att 
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personen använder sig mycket av upplevelsebaserat undvikande något som visat sig ha 

samband med högre grad av psykopatologi, depression, ångest, olika rädslor, trauma och en 

lägre livskvalitet (Hayes et al., 2004). AAQ har också visat sig korrelera signifikant med 

depression, ångest och andra tecken på psykologisk ohälsa (Boelen & Reijntjes, 2008). Det är 

viktigt att betona skillnaden i poängsättning vid AAQ och AAQ-II där höga värden på AAQ 

innebär att personen använder sig mycket av upplevelsebaserat undvikande medan höga 

värden på AAQ-II betyder att personen har stor psykologisk flexibilitet något som visat sig 

korrelera starkt positivt med generell hälsa (Hofmann & Kashdan, 2010).  

     BDI. Beck Depression Inventory (Beck, Steer och Brown, 1996) består av 21 frågor som 

rör depressionssymtom såsom till exempel nedstämdhet, pessimism, självförakt, 

självmordstankar, obeslutsamhet, problem med koncentration, aptit och sömn. Det är ett 

självskattningsformulär för personer i åldrarna 13-80 år. Varje item besvaras på en fyrgradig 

ordinalskala (0-3). Den sammanlagda poängen kan variera från 0-63 poäng där graden av 

depressiva symtom bedöms enligt följande: 0 till 13 ses som minimala besvär, 14-19 som 

mild depression, 20-28 som måttlig depression och 29-63 som svår depression. Storch, 

Roberti och Roth (2004) har replikerat tidigare forskning genom att låta 414 

universitetsstudenter fylla i BDI-II. Faktoranalysen stödjer två-faktorstrukturen i BDI-II, 

vilken består av två underskalor som mäter dels kognitiva-affektiva och dels somatiska 

depressiva symptom. Den interna konsistensen, mätt med Cronbachs alpha var hög, 0,90 för 

BDI helskala och 0,87 för den kognitiva-affektiva faktorn samt 0,74 för den somatiska faktorn 

(Storch et al., 2004). Validiteten för BDI-II styrktes av positiva korrelationer med 

självvärderande mått på depression och ångest. Storch et al. (2004) replikerar tidigare 

forskning som visar på validiteten och reliabiliteten av BDI-II i samband med studier av 

universitetsstudenter.  

     BAI. Beck Anxiety Inventory (BAI; Beck, Brown, Epstein & Steer, 1988) är ett 

självskattningsinstrument som består av 21 påståenden om olika typer av ångestsymtom 

såsom ”darrning i benen”, ”ostadighetskänsla”, ”nervositet/oro”, ”skakighet” och 

”dödsångest”. Skalan består av fyra steg, ”Inte alls”, ”Lite – har inte besvärat mig mycket”, 

”Delvis- har varit väldigt obehagligt, men jag kunde uthärda det” och ”Mycket – har knappt 

stått ut” som sedan räknas om till en skala från 0 (”Inte alls”) till 3 (”Mycket”). Den 

sammanlagda poängen kan variera mellan 0-63 poäng, där graden av ångestsymtom bedöms 

enligt följande; 0 till 7 ses som en minimal nivå av ångest, 8-15 som mild ångest, 16-25 som 

måttlig ångest och 26-63 som svår ångest. Instrumentet har två underliggande dimensioner, 
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somatiska symtom respektive subjektiva ångest- och paniksymtom. BAI uppvisade enligt 

Beck et al. (1988) hög inre konsistens med alfa-värde=0,92 och test-retestreliabilitet efter en 

vecka r(81)=0,75. BAI lyckades diskriminera mellan ångestpatienter (panikångest, 

generaliserat ångestsyndrom etcetera) och andra diagnostiska grupper som inte hade ångest 

utan andra affektiva besvär såsom svår depression och dystymi (Beck et al., 1988). 

Procedur 

     Enkäterna till eleverna i gymnasiet som ingick i både del ett och två i studien 

distribuerades vid två olika tillfällen till tre olika undervisningsgrupper. Samtliga av dessa 

deltagare fick samma ordning mellan formulären, vilken var följande: ASQ, BDI, ERQ, BAI, 

TAS-20 samt AAQ. Anledningen till att ordningen mellan formulären inte var slumpmässig 

var att om möjligt minimera testeffekten för ASQ genom att låta samtliga fylla i det 

formuläret först. En provtestning gjordes på en man i medelåldern, som upplevde det som 

något emotionellt ansträngande att svara på sammanlagt cirka 100 påståenden om 

känslohantering respektive depressions- och ångestsymtom. För att variera typen av frågor så 

mycket som möjligt gjordes den sammansättning som anges ovan och för att undvika att 

deltagarna gick från testningen alltför nedstämda lades BDI och BAI in så tidigt som möjligt.  

     Innan formulären delades ut till gymnasieeleverna informerades de muntligt om att 

deltagandet var anonymt och helt frivilligt, något som även stod i det informationsbrev som 

satt överst i häftet med formulär till gymnasieeleverna (se bilaga 2). Det informerades även 

om att man kunde uppsöka skolhälsovården om man kände att man mådde dåligt. 

Gymnasieeleverna uppmanades att läsa igenom instruktionerna inför varje nytt formulär och 

informerades om att man kunde räkna med att det skulle ta mellan 30 och 45 minuter att fylla 

i samtliga formulär. Alla som tog del av enkäterna valde att lämna in sina svar och därmed att 

delta i studien. De som hade frågor kring betydelsen av olika ord fick hjälp av författaren som 

även efter att samtliga var färdiga med sina formulär ställde en öppen fråga om hur man 

upplevt att fylla i formulären. Svaren varierade från att det varit intressant till att det var svårt 

och att man fick tänka mycket till att några upplevde att man blev nedstämd av det medan en 

angav att hon tvärtom kände att hon blivit medveten om att hon mådde mycket bättre nu än 

hon gjort tidigare i livet. I två av undervisningsgrupperna blev det lite oroligt och pratigt när 

några var färdiga och fick sitta och vänta in övriga vilket kan ha stressat dem som ännu inte 

var färdiga. 
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     Psykologstudenterna (n=48) som endast deltog i del 1 av studien, nämligen valideringen av 

ASQ, besvarade samtliga formulär förutom BAI och BDI. Ordningen mellan deras formulär 

var ASQ, TAS-20, AAQ samt ERQ. Datainsamlingen genomfördes i två 

undervisningsgrupper, på termin 1 och 2 på psykologprogrammet vid Lunds Universitet. 

Statistiska analyser 

     Faktoranalysen av ASQ gjordes med Varimax Rotation. Cronbachs alpha har beräknats för 

ASQs tre subskalor. Pearson - korrelationer har beräknats för delskalorna sinsemellan i ASQ. 

Vidare har Pearson - korrelationer beräknats mellan samtliga delskalor i ASQ och övriga 

skalor i ERQ och TAS-20, AAQ, BDI och BAI. I syfte att undersöka om det finns statistiskt 

signifikanta skillnader mellan könen avseende depressions- respektive ångestsymtom samt i 

användandet av en specifik affektiv stil, har t-test för oberoende sample använts. Alla 

statistiska beräkningar har utförts med statistikprogrammet SPSS. 

Resultat 

Del 1 

     Faktorstruktur. Faktoranalysen gjordes med Varimax rotering och gav sex faktorer med 

egenvärden över 1.0. Vid analys av scree plot indikerade den en tre-faktorlösning med en 

samlad förklarad varians på 47,9% varför en ny faktoranalys gjordes med begränsning till tre 

faktorer. De tre faktorerna, Concealing, Adjusting och Tolerating replikerade faktorerna i 

Hofmanns och Kashdans studie (2010). 

     Samtliga item hade laddningar som översteg 0.4 i sin respektive delskala (se tabell 1). Item 

3, 6 och 20 dubbelladdade dock. Item 3 ”Jag står ut med att känna starka känslor” tillhör 

delskalan Tolerating men laddade även högt på delskalan Adjusting (0,439). Item 6 ”Det är 

okej om andra ser att jag är upprörd” tillhör också delskalan Tolerating men laddade även 

tydligt negativt och något starkare på Concealing (-0,454). Att Item 6 laddar negativt på 

Concealing framstår som logiskt då fokus i delskalan Concealing ligger på huruvida en person 

döljer vad den verkligen känner inför andra. Item 20, ”Jag kan dölja min ilska väl om jag 

måste” som ingår i delskalan Concealing laddade högt även på delskalan Adjusting (0,485). 

Sammanfattningsvis kan vi trots dessa dubbelladdningar i tre item replikera en tre-

faktorstruktur även för den svenska versionen av ASQ. 
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Tabell 1. Faktorstruktur i ASQ (N=103). Samtliga laddningar som överstiger 0.20. 

Delskala    Faktor 

Concealing    1 2 3 

1.Det går vanligtvis inte att se på mig hur jag känner mig inuti 0,662  

5.Jag håller ofta tillbaka mina känslomässiga reaktioner 0,630   

9.Jag är bra på att dölja mina känslor  0,806   

10.Det märks vanligtvis inte på mig när jag är upprörd 0,750   

13.Andra kan vanligtvis inte se när jag är ledsen  0,779 

15.Jag kan agera på ett sätt som gör att andra inte 

ser att jag är upprörd   0,782 

18.Jag skulle lätt kunna fejka känslor  0,518 

20.Jag kan dölja min ilska väl om jag måste  0,498 0,485  

Adjusting 

2.Jag har mina känslor under kontroll  0,295 0,515 0,276 

4.Jag kan undvika att bli upprörd genom att se saker i  

ett annat perspektiv    0,485 

7.Jag kan lugna ner mig väldigt snabbt   0,762 

8.Jag kan släppa mina känslor och gå vidare   0,678  

12.Jag kan komma ur ett dåligt humör väldigt snabbt  0,482 

16.Jag vet exakt vad jag ska göra för att få mig själv 

 på bättre humör    0,672  

19.Jag kan bli på bättre humör ganska lätt   0,763 

Tolerating 

3.Jag står ut med att känna starka känslor   0,439 0,502 

6.Det är okej om andra ser att jag är upprörd  -0,454 0,245 0,433 

11.Det är okej att känna negativa känslor ibland   -0,219 0,724 

14.Jag kan stå ut med att vara upprörd    0,625 

17.Det är inte något fel med att känna sig  

väldigt känslosam     0,645 
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     Psykometriska data. Det var intressant att notera att samtliga medelvärden för de olika 

delskalorna låg högre i denna studie jämfört med Hofmann och Kashdans (2010) men den 

inbördes ordningen var densamma, det vill säga Concealing låg högst och Tolerating lägst (se 

tabell 2). Medelvärdena för samtliga tre affektiva stilar låg cirka två steg över i föreliggande 

studie. Tänkbara orsaker till skillnaderna mellan föreliggande studie och Hofmanns och 

Kashdans tas upp i diskussionen. Värdena på standardavvikelserna var nästan identiska med 

den replikerade studiens. 

 

Tabell 2 Medelvärden och standardavvikelser för ASQs delskalor. Hofmanns och Kashdans (2010) 

värden inom parantes 

  N  M  SD 

 

Concealing  104 (459)  24,99 (22,60)  6,57 (6,31) 

Adjusting  104 (459)  22,19 (20,96)  4,69 (5,15) 

Tolerating  105 (459)  18,36 (15,47)  3,23 (3,43) 

 

     Den interna konsistensen, mätt med Cronbachs alpha, var godtagbar för Adjusting, (alfa-

värde=0,76) och Concealing (alfa-värde=0,83) medan värdet för delskalan Tolerating var 

lägre (alfa-värde=0,62). Internkonsistensen för delskalan Tolerating är därmed tveksam. Den 

tycks mindre homogen än övriga skalor och värt att notera är att den också bygger på färre 

item än de båda övriga skalorna. Korrelationen mellan skalorna Concealing och Adjusting var 

r=0,16, vilket var lägre än i den replikerade studien där skalorna korrelerade med 0,30 (se 

tabell 3). Adjusting och Tolerating uppvisade en signifikant positiv korrelation på 0,27 vilket 

är en starkare korrelation än i Hofmanns och Kashdans (2010) studie där Adjusting och 

Tolerating korrelerar med r=0,17. Concealing och Tolerating korrelerade signifikant negativt 

med r=-0,24 till skillnad från den replikerade studien där de nästan inte korrelerade alls (r=-

0,03).  
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Tabell 3 Korrelationsmatris för ASQ. Hofmann och Kashdans (2010) värden 

inom parantes 

Korrelationer Concealing Adjusting Tolerating 

Concealing  0,16 (0,30) -0,24* (-0,03) 

Adjusting   0,27* (0,17) 

*p<.05 

     Begreppsvaliditet. Tabell fyra nedan visar som förväntat att det fanns en stark korrelation 

mellan Concealing och Undertryckande i ERQ (r=0,583). Delskalan Adjusting korrelerade 

med Omtolkning (r=0,395) men inte så kraftigt som förväntat. Däremot fanns det en tydlig 

negativ korrelation mellan Adjusting och AAQ (r=-0,441). Den starkaste korrelationen med 

Tolerating var dess negativa korrelation med AAQ (-0,476). Tolerating korrelerade även 

tydligt negativt med Undertryckande i ERQ (-0,425). Vidare fanns det negativa korrelationer 

mellan Tolerating och skalorna ”Svårigheter att beskriva känslor” (-0,379) och ”Externt 

orienterad” (-0,371) i TAS-20 vilket överensstämde med den replikerade studien även om 

korrelationerna där var svagare. Sammanfattningsvis kan man konstatera att korrelationen 

mellan Concealing och Undertryckande i ERQ blev som förväntat hög och i enlighet med 

Hofmann och Kashdans studie. Däremot blev korrelationen mellan Adjusting och Omtolkning 

i ERQ svagare än förväntat. Tolerating korrelerade, liksom i Hofmann och Kashdans studie 

signifikant negativt med Undertryckande i ERQ samt signifikant negativt med två av 

delskalorna i TAS-20. 

Tabell 4 Korrelationer ASQ och andra instrument i studien 
 
 
Delskalor  Concealing  Adjusting  Tolerating 
 
 
ERQ 
 
Omtolkning  -0,021  0,395**  0,284** 
 
Undertryckande  0,583**  -0,118  -0,425** 
 
AAQ  0,163  -0,441**  -0,476** 
 
TAS-20 
 
Svårigheter identifiera känslor 0,112  -0,234*  -0,218* 
 
Svårigheter beskriva känslor 0,263**  -0,189*  -0,379** 
 
Externt orienterad 0,105  -0,006  -0,371** 
 

*. p<.05 

**. p<.01 
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Del 2 

 

     Korrelationer mellan ASQ och BDI och BAI. Adjusting var den enda delskalan som 

uppvisade relativt starka negativa korrelationer med såväl BDI (r=-0,427) som BAI (r=-0,418) 

(se tabell 5). Concealing korrelerade nästan inte överhuvudtaget med vare sig BDI eller BAI. 

Tolerating uppvisade också endast svaga korrelationer med BDI (r=-0,235) och BAI (r=-

0,238). BDI och BAI korrelerade starkt med varandra (r=0,675) i föreliggande studie varför 

man kan anta att det fanns ett överlapp mellan instrumenten, det vill säga de individer som 

angav höga värden på BDI gjorde det ofta även på BAI. 

 

Tabell 5 Korrelationer ASQ och BDI respektive BAI (N=58) 
 
 
Delskalor  Concealing  Adjusting  Tolerating 
 
 
BDI  0,069  -0,427**  -0,235 
 
BAI  -0,022  -0,418**  -0,238 
 

**. p<.01 

 

     Könsskillnader. I tabell 6 nedan redovisas medelvärdena för män och kvinnor separat för 

samtliga delskalor i ASQ samt för BDI och BAI. Som förväntat låg kvinnorna högre än 

männen när det gäller ångest- och depressionssymtom. Det går även att utläsa en skillnad 

mellan könen när det gäller vilken affektiv stil man främst använder sig av. Det fanns en 

förväntan om att männen skulle ligga högre på Concealing än kvinnorna vilket de gjorde men 

det är en mycket modest skillnad. Männen använde sig däremot av Adjusting i betydligt högre 

utsträckning än vad kvinnorna gjorde. Vid en korrelationsanalys uppdelad på kön, se tabell 7, 

kan man konstatera att de starka och signifikanta korrelationerna återfanns hos männen 

mellan Adjusting och BDI (r=-0,578) respektive BAI (r=-0,438). Hos kvinnorna fanns inga 

starka korrelationer men det fanns moderata, negativa korrelationer mellan Tolerating och 

BDI (r=-0,347) respektive BAI (r=-0,379). Skillnaden mellan korrelationerna för män och 

kvinnor avseende Adjusting och BDI var signifikant. 
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Tabell 6 Medelvärde och standardavvikelse för Beck Depression Inventory, Beck Anxiety Inventory 

och samtliga delskalor i ASQ, uppdelat på kön. 

Kön Instrument N-tal Medelvärde Standardavvikelse 

Kvinna BDI 

BAI 

Concealing 

Adjusting 

Tolerating 

32 

28 

31 

32 

32 

17,81a 

14,36a 

24,26 

20,50a 

17,40 

10,47 

10,43 

5,98 

4,58 

3,31 

Man BDI 

BAI 

Concealing 

Adjusting 

Tolerating 

27 

27 

28 

27 

28 

10,67a 

8,3a 

25,25 

24,33a 

18,29 

9,70 

5,65 

6,11 

5,03 

3,85 

a= signifikant skillnad mellan män och kvinnor, p<0.05 

 

Tabell 7 Korrelationer mellan delskalorna i ASQ och BDI respective BAI , uppdelat på kön. 

Kön Instrument Concealing Adjusting Tolerating 

Kvinna BDI 

BAI 

0,251 

0,099 
-0,15 

-0,294 
-0,347 

-0,379* 

Man BDI 

BAI 

-0,100 

-0,103 

-0,578** 

-0,438* 
-0,070 

-0,048 

*Korrelationen är signifikant vid 0,05 (två-svansad) 

**Korrelationen är signifikant vid 0,01 (två-svansad) 

 

Diskussion 

     Diskussionen är uppdelad i två delar på samma sätt som studien består av två delar. Den 

första delen diskuterar resultaten utifrån valideringen av den svenska översättningen av 

Affective Style Questionnaire, (ASQ, Hofmann & Kashdan, 2010) och hur väl föreliggande 

studie lyckas replikera Hofmann och Kashdans studie två. Del två fokuserar på 

frågeställningarna kring eventuella kopplingar mellan användningen av en viss affektiv stil 

och ångest- respektive depressionssymtom. I del två kommer mycket av fokus ligga på de 

signifikanta symtomskillnader avseende depression och ångest som uppmätts mellan könen 

och könsskillnader när det gäller vilken affektiv stil man använder sig av och hur det 

eventuellt kan tänkas påverka hur man mår. Det är viktigt att poängtera att det inte går att dra 

några slutsatser kring orsaker då det är en korrelationsstudie som genomförts, vilket innebär 

att det går att se hur olika saker samvarierar men det går inte att dra slutsatser om vad som 

orsakar vad, det vill säga inga kausala samband kan fastslås. 
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Del 1 - replikering av Hofmanns och Kashdans studie 

     De tre faktorerna i Hofmanns och Kashdans studie – Concealing, Adjusting och Tolerating 

- replikerades i föreliggande studie. Samtliga tre hypoteser för del ett i arbetet bekräftades. 

Hypotes 1, om att Concealing skulle korrelera starkt med Undertryckande och hypotes 2, om 

att Adjusting skulle korrelera starkt med Omtolkning bekräftades, även om den sistnämnda 

korrelationen blev betydligt svagare än i den replikerade studien. Även hypotes tre om att 

Tolerating borde korrelera negativt med Undertryckande i ERQ bekräftades. De stora 

avvikelserna mellan de båda studierna gällde delskalorna Adjusting och Toleratings 

korrelationer med AAQ som i den svenska studien var negativa (-0,441 respektive -0.476 vid 

p<.01) medan värdena i den replikerade studien var positiva (0.48 respektive 0.18 vid p<.01). 

Orsaken är med största sannolikhet att i AAQ-II ,som använts i den amerikanska studien, 

innebär högre värden större psykologisk flexibilitet varför det är naturligt att instrumentet 

korrelerar positivt med Adjusting som handlar om att kunna moderera och hantera sina 

emotioner på ett kontrollerat sätt. I AAQ med nio item som är den version som använts i 

föreliggande studie innebär högre värden ökat upplevelsebaserat undvikande och lägre grad 

av acceptans för känslor varför det är naturligt att AAQ korrelerar negativt med Tolerating 

och Adjusting. 

 

     Faktoranalys. Vid jämförelse med Hofmanns och Kashdans (2010) faktoranalys kan man 

konstatera att faktoranalysen för den svenska versionen överensstämmer väl med deras. Den 

förklarade variansen för trefaktorstrukturen är i det närmaste identisk, med en samlad 

förklarad varians på 47,9 %, att jämföra med den replikerade studiens 49,6%. 

     När man går in på itemnivå kan man konstatera att det är tre item som har tydliga 

laddningar (laddningar över 0.30) i andra faktorer än sin primära faktor (item 3,6 och 20), 

något som inte återfinns i den replikerade studien där samtliga item, utom nummer 20, endast 

har höga laddningar i sin primära faktor. I slutet av diskussionen görs en närmare analys av 

vad det kan bero på att dessa item dubbelladdar. 

     Internkonsistens. Internkonsistensen, mätt med Cronbachs Alpha, är jämförbar med den 

replikerade studiens. Värdena kan anses vara acceptabla för Concealing (0,83) och Adjusting 

(0,76) men något lågt för Tolerating (0,62). Tolerating består av endast 5 item och är också 

den skala som har lägst internkonsistens. 
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     När det gäller hur delskalorna korrelerar med varandra skiljer det sig något mellan den 

föreliggande studien och den replikerade studien. I den amerikanska studien uppmättes i 

princip inte någon korrelation alls mellan Tolerating och Concealing medan skalorna i den 

aktuella studien är negativt korrelerade med -0,24. Att det finns en negativ korrelation mellan 

Tolerating och Concealing verkar emellertid rimligt. Tolerating handlar om att acceptera och 

stå ut med starka negativa känslor vilket skulle kunna innebära att man även tycker att det är 

okej att visa inför andra hur man känner, något man inte gör om man ligger högt på 

Concealing, som handlar om huruvida man visar för andra hur man mår. Vidare finns det en 

signifikant korrelation mellan Adjusting och Tolerating som korrelerar med 0,27 jämfört med 

0.17 i den amerikanska studien. Att Tolerating och Adjusting korrelerar positivt med varandra 

framstår som naturligt då det borde finnas ett samband mellan förmågan att acceptera alla sina 

känslor och förmågan att hantera sina känslor. Det borde vara enklare att hantera känslor som 

man tycker är acceptabla jämfört med om man upplever dem som icke-acceptabla. 

     Begreppsvaliditet. När man jämför föreliggande studie med Hofmanns och Kashdans 

(2010) studie avseende hur de olika delskalorna korrelerar med andra instrument så finner 

man stor överensstämmelse mellan studierna. De olika delskalorna i ASQ korrelerar som 

förväntat med instrument som mäter emotionsreglering (ERQ), alexitymi (TAS-20) och 

upplevelsebaserat undvikande (AAQ). Concealing korrelerar som förväntat signifikant med 

Undertryckande i ERQ och Adjusting signifikant med Omtolkning i ERQ, i enlighet med den 

replikerade studien. De negativa sambanden med delskalorna i TAS-20 blev oväntat starka 

men egentligen är det föga förvånande att det finns en signifikant negativ korrelation mellan 

delskalan Tolerating och delskalorna i TAS-20 som alla syftar till att mäta olika aspekter av 

alexitymi. Det känns logiskt att svårigheter att beskriva känslor och att vara externt orienterad 

kan göra en person mindre tolerant och förstående för det egna inre känslolivet. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att delskalorna i den svenska versionen av ASQ kan 

bedömas som fristående i förhållande till varandra och valida baserat på det mönster av 

korrelationer som de uppvisar gentemot andra instrument även om den konvergenta 

validiteten testats mer utförligt än den divergenta. 

     Enskilda item. De item som fungerar mindre bra i faktoranalysen är item 3, 6 och 20. 

     Item 3 som tillhör delskalan Tolerating laddar även högt på Adjusting (0,439). Orginalets 

formulering är: 

”I can tolerate having strong emotions”  
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Översättningen lyder: 

”Jag står ut med att känna starka känslor” 

     Då delskalorna Tolerating och Adjusting korrelerar med 0,27 är det inte otänkbart att det 

kan finnas enskilda item som det ovan som laddar i båda skalorna. 

     Item 6 som också tillhör delskalan Tolerating laddar även tydligt negativt på delskalan 

Concealing (-0,454). Orginalets formulering är: 

”It’s ok if people see me being upset.” 

Översättningen lyder: 

“Det är okej om andra ser att jag är upprörd.” 

     Det är svårt att se att påståendet skulle kunna översättas på något annat sätt och det känns 

också logiskt att det laddar tydligt negativt på delskalan Concealing som handlar om att man 

vill dölja inför andra hur man känner sig. 

     Item 20 laddar på både Concealing (0,498) som är den delskala det tillhör och på Adjusting 

(0,485). Även i Hofmann och Kashdans studie (2010) laddar item 20 tydligt på Adjusting 

(0.36). Item 20 är i orginalet formulerad: 

”I can hide my anger well if I have to” 

Översättningen lyder: 

“Jag kan dölja min ilska väl om jag måste” 

     Det är svårt att se hur påståendet skulle kunna översättas till svenska på något annat sätt. 

Om man studerar de olika påståendena i ASQ i detalj kan man konstatera att de påståenden 

som ingår i Adjusting handlar konsekvent om inre reglering av de emotionella upplevelserna. 

Man kan tänka sig att höga värden på Adjusting är förenat med en känsla av att ha kontroll 

över sina emotioner och sitt humör. De påståenden som ingår i Concealing betonar istället 

huruvida man ger uttryck för sina emotioner och om andra kan se hur man mår. Utifrån 

perspektivet att Adjusting även handlar om upplevelsen av att ha kontroll över sina emotioner 

går det att förstå att påståendet ovan även laddar högt på Adjusting även om man kan tycka att 

det är en förvånande stark laddning. 
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     Möjliga förklaringar till att laddningarna på dessa item skiljer sig från den replikerade 

studiens är att antalet försökspersoner är avsevärt lägre och att deltagarna i de båda studierna 

delvis skiljer sig åt vad gäller kön, ålder och socioekonomisk tillhörighet något som 

diskuteras närmare nedan. 

Skillnader mellan deltagarna 

     Medelvärdena för samtliga delskalor ligger något högre i den svenska studien jämfört med 

den amerikanska. Concealing är den affektiva stil som har högst medelvärde (24,99) jämfört 

med de övriga två Adjusting (22,19) och Tolerating (18,36). Det är även värt att notera att i 

Hofmann och Kashdans studie är 78% av deltagarna kvinnor medan det i föreliggande studie 

är 65% av deltagarna som är kvinnor. Medelåldern är även något lägre, 20,9, jämfört med 

22,02 i den amerikanska studien. Man kan bara spekulera kring hur åldersskillnaden och 

könsfördelningen eventuellt kan ha bidragit till skillnaderna i medelvärden på delskalorna i 

ASQ. Vidare är det värt att notera att deltagarna i den amerikanska studien kommer från en 

högre socioekonomisk grupp jämfört med åtminstone 60 av de 108 deltagarna i den svenska 

studien. Deltagarna i Hofmanns och Kashdans studie kommer från medelklassen eller övre 

medelklassen och läste samtliga vid universitet medan 60 av deltagarna i föreliggande studie 

kommer från en mindre sydsvensk kommun där majoriteten av invånarna har relativt låg 

utbildning och låg socioekonomisk standard då arbetslösheten är relativt stor. En majoritet av 

dessa 60 deltagare i den svenska studien gick ett icke-teoretiskt gymnasieprogram vilket ofta 

innebär att man inte läser vidare efter studenten. Det är svårt och vanskligt att spekulera kring 

huruvida det finns en koppling mellan socioekonomisk klasstillhörighet och utbildningsnivå 

och hur man hanterar sina känslor och hur den i så fall skulle se ut. Det vore intressant med 

framtida forskning kring huruvida det finns något samband mellan social klass alternativt 

utbildningsnivå och hur man hanterar sina emotioner. 

Vad mäter formuläret? 

     ASQ som formulär är inte emotionsspecifikt då 9 av de 20 påståendena endast refererar till 

känslor i allmänhet såsom tex item nr 2 ”Jag har mina känslor under kontroll”. Övriga 11 

påståenden handlar om negativa känslor av olika slag såsom, upprördhet och dåligt humör. Ett 

exempel är item nr 6 ”Det är okej om andra ser att jag är upprörd”. Endast två av de 11 item 

som handlar om negativa känslor specificerar vilken känsla det handlar om, såsom ledsenhet 

eller ilska. Vid jämförelse med ERQ kan man konstatera att det formuläret innehåller tre item 

för positiva känslor och tre item för negativa känslor och sedan ytterligare fyra item som 
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refererar till känslor i allmänhet. Då ASQ syftar till att undersöka vilken affektiv stil en 

individ använder framstår det som relevant att undersöka huruvida man använder sig av olika 

affektiva stilar beroende på om det handlar om negativa eller positiva känslor. Det finns 

forskning som visar på att en del aspekter av affektiv stil är emotionsspecifika eller i alla fall 

valensspecifika vilket betyder att en person som är expressiv i sitt beteende när hon eller han 

upplever en viss typ av känsla, såsom till exempel rädsla, kanske inte är det när hon eller han 

upplever ilska (Davidson, 1998). Det är många människor som har lätt att acceptera och visa 

positiva känslor medan de har svårare att acceptera negativa känslor. Det är möjligt att det är 

därför Hofmann och Kashdan (2010) endast fokuserar på hur man kan uttrycka, reglera eller 

stå ut med negativa emotioner i ASQ då det oftast är de negativa emotionerna som ställer till 

problem för människor. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att emotionsreglering handlar 

om att reglera såväl negativa som positiva emotioner (Gross, 1998). Att ASQ inte är ett 

emotionsspecifikt formulär i särskilt hög utsträckning kan vara ett problem då man kan 

använda sig av olika strategier för olika typer av känslor (Davidson, 1998). Det är möjligt att 

man svarar olika på det första påståendet ”Det går vanligtvis inte att se på mig hur jag känner 

mig inuti” beroende på om det syftar på att man känner glädje eller sorg till exempel. Det är 

även intressant att notera att det finns en statistiskt signifikant korrelation mellan Adjusting 

och Tolerating på 0,27 vilket talar för att man eventuellt kan prata om att människor kan ha 

olika affektiva profiler. John och Gross (2004) fann att individer som ofta använde 

Omtolkning var varken mer eller mindre benägna att använda Undertryckande jämfört med de 

som sällan använde sig av Omtolkning vilket tyder på att människor inte använder sig av 

enbart en affektiv stil.  

Del två – förhållandet mellan affektiv stil och psykopatologi 

     Del två i föreliggande studie handlar om att undersöka huruvida det finns något samband 

mellan affektiv stil och upplevda depressions- respektive ångestsymtom och bygger på data 

från de 60 unga vuxna som studerar på gymnasiet i en mindre sydsvensk kommun. Då det 

gäller hypoteserna för del två i arbetet så kan hypotes 1 om att individer som försöker dölja 

vad de känner för andra (Concealing) skulle må sämre och därmed ha mer depressions- (BDI) 

och ångestsymtom (BAI) förkastas. Resultaten visar inte på några samband mellan den 

affektiva stilen Concealing, som utmärks av Undertryckande och andra responsfokuserade 

strategier vilka syftar till att dölja och undvika känslor, och ångest- eller depressionssymtom, 

något samband mellan Concealing och BDI respektive BAI kunde inte ses. Hypotes två om att 

hög användning av den affektiva stilen Adjusting, vilken utmärks av att personen har redskap 
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för att justera emotioner på det sätt som krävs för att framgångsrikt navigera mellan 

belöningar och bestraffningar i vardagslivet (Hoffman & Kashdan, 2010), och färre 

depressions- och ångestsymtom bekräftades. Tydliga negativa korrelationer mellan Adjusting 

och BAI respektive BDI uppmättes. Hypotes tre om att människor som hade stor acceptans 

för alla typer av känslor (Tolerating) skulle må bättre och ha mindre depressions- och 

ångestsymtom kunde inte bekräftas i föreliggande studie då endast medelstarka, icke-

signifikanta negativa korrelationer uppmättes mellan Tolerating och BAI respektive BDI. 

Något tydligt samband mellan höga värden på delskalan Tolerating, vilket kännetecknar 

människor som har stark tolerans gentemot obehag och omedelbart känner sig bekväma och 

icke-försvarsinställda gentemot nya emotionella erfarenheter (Hofmann & Kashdan, 2010), 

och få ångest- och depressionssymtom kan inte konstateras, åtminstone inte för gruppen som 

helhet. När det gäller hypotes fyra och fem angående könsskillnader så kan hypotes fyra om 

skillnader mellan män och kvinnor när det gäller skattningar på BDI och BAI bekräftas då t-

test visade en statistiskt signifikant skillnad mellan könen vid skattningar av BAI och BDI. 

Kvinnorna skattade som förväntat högre på både ångest och depressionssymtom. Hypotes fem 

om att männen skulle använda sig av Concealing i större usträckning än kvinnorna kunde 

förkastas då någon statistiskt signifikant skillnad inte uppmättes. Däremot framkom en 

statistiskt signifikant skillnad mellan könen när det gäller användandet av Adjusting, män 

skattar högre värden än kvinnor på delskalan Adjusting. Sammanfattningsvis tycks det som att 

sambanden ser signifikant olika ut beroende på om man är man eller kvinna, något som 

kommer att diskuteras längre fram.  

     Skillnader mellan könen. Könsfördelningen bland de 60 gymnasieungdomarna var 

relativt jämn, 53%, vilket möjliggjorde analyser kring skillnader mellan könen avseende 

affektiv stil och depressions- och ångestbesvär. De mest intressanta resultaten i del två i 

studien rör skillnaderna mellan könen i deras skattningar av vilken affektiv stil de använder 

respektive det faktum att kvinnorna skattar signifikant högre på både ångest och depression. 

Att kvinnor världen över lider av mer depressions- och ångestbesvär än män har fastslagits i 

många forskningsartiklar (Nolen-Hoeksema, 2001) och det har förekommit en variation av 

biologiska, sociala och psykologiska förklaringar till varför denna skillnad förekommer i 

studie efter studie (Simonds & Whiffen, 2003). Man har även ganska nyligen börjat forska 

kring hur sambandet mellan depression och emotionsreglering kan tänkas se ut och då det är 

kvinnor som i betydligt högre utsträckning drabbas av såväl depression som ångestbesvär 

(Simonds & Whiffen, 2003) vore det intressant att se om det är så att kvinnor och män 
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reglerar sina emotioner på olika sätt. Resultaten i föreliggande studie tyder på att det är så. 

Männen i del två i studien använder sig av den affektiva stilen, Adjusting i betydligt större 

utsträckning än kvinnorna. De item i ASQ som tillhör skalan Adjusting kännetecknas av en 

känsla av att man har kontroll över sina emotioner och vet hur man ska bete sig för att 

påverka dem i önskad riktning. Det kan vara så att män skattar högre på den här skalan för att 

de har bättre självförtroende än kvinnorna när det gäller hur de tycker att de hanterar sina 

emotioner. Men faktum kvarstår att männen upplever mindre ångest och depressionssymtom 

jämfört med kvinnorna vilket skulle kunna bero på att de använder sig mer av Adjusting, ett 

begrepp som delvis överlappar med emotionsregleringsstrategin Omtolkning. Det skulle i så 

fall stämma med en del tidigare studier som visar att användande av Omtolkning är förknippat 

med bättre interpersonellt fungerande och större välmående (John & Gross, 2003).  

     Ett annat intressant resultat i del två i föreliggande studie är att beroende på vilket kön man 

tillhör verkar användandet av en specifik affektiv stil göra att man upplever fler eller färre 

ångest- och depressionssymtom. För den affektiva stilen Concealing verkar det inte finnas 

något samband med ångest för något av könen. Det finns däremot ett svagt samband mellan 

depression och Concealing för kvinnor. Det är emellertid ett svagt och icke signifikant 

samband. Adjusting är den affektiva stil som har ett tydligt signifikant samband med 

depression och ångest och framförallt för män där Adjusting korrelerar medelstarkt signifikant 

negativt för män avseende både depression (BDI -0,58) och ångest (BAI -0,44). För 

kvinnorna i studien tycks det dock som att använda sig av Adjusting inte alls har samma 

effekt på depression och ångest. Endast en obetydlig negativ korrelation mellan Adjusting och 

depression (BDI -0,15) och en något starkare men fortfarande svag för ångest (BAI -0,29) 

uppmäts för kvinnor. När det gäller Tolerating som affektiv stil så tycks den inte ha något 

samband med varken depression eller ångest för män medan det finns en signifikant 

korrelation för kvinnor mellan Tolerating och ångest (BAI -0,38) och en icke-signifikant 

korrelation för depression (BDI -0,35). En möjlig hypotes, som dock inte kommer att kunna 

bekräftas utifrån föreliggande studie då några kausala samband inte går att fastslå med en 

korrelationsstudie, är att det för en kvinna är bättre att använda sig av Tolerating (acceptans) 

som affektiv stil om man vill uppleva så lite ångest och depressionssymtom som möjligt 

medan det för en man är bäst att använda sig av Adjusting (Omtolkning). Det finns dock 

teoretiska tveksamheter när det gäller kopplingen mellan acceptans som 

emotionsregleringsstrategi och hur den påverkar det psykiska måendet. Flera forskare har 

funnit i deras ögon förvånande svaga samband mellan emotionsregleringsstrategierna 
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Omtolkning och acceptans och psykopatologi. Acceptans och Omtolkning uppvisade de 

svagaste effektstorlekarna i den metastudie som genomfördes av Aldao et al. (2010) men man 

kan spekulera i att det finns könsskillnader som gjort att effekten av användandet av acceptans 

för kvinnor kanske inte syns då den tagits ut av en svag effekt för män på samma sätt som en 

stark effekt för män som använt sig av Omtolkning kan ha tagits ut av en svag effekt för 

kvinnor som använt sig av Omtolkning.  

 

     Möjliga förklaringar till resultaten. I en studie av Flynn, Hollenstein och Mackey (2010) 

visar författarna på hur Undertryckande som regleringsstrategi endast hos män var förknippat 

med ökade depressionstendenser och inte hos kvinnor. En medierande faktor var deltagarnas 

acceptans för känslor. För kvinnor med hög acceptans för känslor blev effekten av att använda 

sig av mycket Undertryckande som regleringsstrategi att de upplevde färre depressiva symtom 

och för männen med hög acceptans var det tvärtom. Hade man däremot låg acceptans för 

känslor var det bättre för kvinnor att inte använda sig av Undertryckande som 

regleringsstrategi och för männen spelade det ingen större roll men de fick något minskade 

depressionssymtom vid hög användning av Undertryckande. Det är möjligt att det även i den 

här studien är så att det för några av försökspersonerna är adaptivt att använda sig av 

Concealing (Undertryckande) och för andra maladaptivt och eventuella samband kan ha tagit 

ut varandra i gruppen som helhet. Det finns nämligen en svagt positiv korrelation (0,25) för 

kvinnor mellan Concealing och depression (BDI) medan det går att utläsa svaga negativa 

korrelationer för männen mellan Concealing och depression (BDI -0,1) respektive ångest 

(BAI -0,1). 

     Dunn et al (2009) menar att för många individer är målet med Undertryckande inte bara att 

reglera hur känslorna uttrycks utan också att få kontroll över den inre upplevelsen av känslan. 

Därför menar de att man kan argumentera för att undertryckande av endast uttrycket av 

känslan inte är en form av emotionsreglering då det handlar om uttryckt snarare än upplevd 

emotion och studier generellt visar att undertryckandet av uttrycket för känslan inte har någon 

effekt på den upplevda emotionen (Gross & Levenson, 1993). Om det är så kan man 

konstatera att Concealing inte mäter emotionsreglering eller affektiv stil då samtliga item som 

ingår i Concealing handlar om huruvida andra kan uppfatta hur personen mår, det vill säga i 

vilken grad personen döljer det han eller hon känner. Då studier visar att uttryckt affekt inte 

har någon effekt på den upplevda emotionen skulle det kunna vara ännu en anledning till att 
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man inte ser något samband mellan Concealing och depression (BDI) respektive ångest 

(BAI). 

     I en nyligen genomförd studie visade det sig att deltagarna, som var diagnosticerade med 

depression, var mindre benägna att använda sig av Omtolkning jämfört med kontrollgruppen 

medan man inte såg någon skillnad när det gällde självskattningar av användandet av 

expressivt Undertryckande (Joormann & Gotlib, 2010). Teorin stödjer våra resultat om att det 

finns en koppling mellan användandet av Adjusting, som korrelerar med Omtolkning, och 

lägre skattningar på depression (BDI). Vidare finns det inte heller i vår studie några 

korrelationer mellan Concealing som handlar mycket om expressivt Undertryckande och 

depression (BDI). Det är dock viktigt att poängtera att våra resultat inte kommer från någon 

klinisk population som den refererade studiens gör. 

 

Generell diskussion 

Begränsningar i studien 

     En begränsning i den aktuella studien är att alla data bygger på självskattningsformulär. 

Det går att ifrågasätta i vilken utsträckning individer klarar av att skatta sig själva när det 

gäller vilka affektregleringsstrategier de använder. Det är möjligt att den typen av 

självskattningar kräver mer insikt och förmåga till metatänkande än vad de flesta individer 

besitter (Aldao, Nolen-Hoeksema & Schweizer, 2010). Om det är så, skulle det innebära att 

det forskningsmässiga värdet av den här typen av studier är något begränsat. Samtidigt måste 

man beakta att emotionsreglering i sig självt är svårt att studera då det är svårt att särskilja 

emotionsgenerering från emotionsreglering (Amstadter, 2008). Det finns dock även fördelar 

med självskattningsformulär. Genom att självskattningar är lätta att administrera är det 

möjligt att inkludera ett större antal försökspersoner, vilket är en stor fördel. Det har gjorts 

många studier med självskattningar inom emotionsreglering vilket innebär att det finns ett 

stort forskningsunderlag att tillgå för metaanalyser av olika slag vilket ger bra jämförelsedata. 

Det är inte heller självklart att andra metoder som observation eller intervjuer ger mer valida 

resultat. Det är dock alltid bra när ett fenomen belyses utifrån olika metoder för att upptäcka 

eventuella felkällor av olika slag.  

     En viktig begränsning i den föreliggande studien är att valideringen av ASQ nästan 

uteslutande gjorts på unga vuxna, med en medelålder på 20,9 år, vilket gör att resultaten inte 
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går att generalisera till andra populationer. Vidare har bekvämlighetssampel använts, 

bestående av gymnasieelever och psykologstudenter, vilket innebär att man förmodligen inte 

utan vidare kan generalisera resultaten till gruppen unga vuxna. 

     När det gäller del 2 i studien (n=60) så finns det en koppling mellan kön och huruvida man 

går ett teoretiskt eller praktiskt gymnasieprogram. En stor majoritet av de elever som går ett 

teoretiskt program är kvinnor i studien. Tolkningen av resultaten försvåras av att man inte vet 

om de signifikanta skillnaderna mellan könen, när det gäller användandet av en viss affektiv 

stil respektive skattningar av depressions- och ångestsymtom, är ett resultat av könsskillnader 

eller av att nästan samtliga män i studien studerar på ett praktiskt gymnasieprogram medan 

kvinnorna är mer jämnt fördelade mellan praktiska och teoretiska gymnasieprogram.  

     Det hade varit givande om föreliggande studie inkluderat en klinisk population för att 

kunna jämföra eventuella skillnader mellan grupperna. Det skulle varit intressant att se om 

könsskillnaderna varit större än skillnaderna mellan den kliniska respektive icke-kliniska 

gruppen. Sammanfattningsvis kan man konstatera att föreliggande studie visar på vikten av att 

ta hänsyn till kön vid fortsatta studier av emotionsreglering och affektiv stil. 
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Bilaga 1 

 

 

 

     Helsingborg 14/2-2011 

 

Till elever i årskurs 3 på Åbyskolan i Klippan 

 

 

Hej! 

 

Jag går sista terminen på psykologprogrammet vid Lunds universitet och arbetar nu med mitt 

examensarbete som handlar om hur människor hanterar sina känslor. Ett led i att undersöka detta 

är att översätta ett amerikanskt mätinstrument om affektiv stil till svenska. ”Affektiv stil” handlar 

om människors individuella sätt att hantera sina känslor. Ett annat syfte med undersökningen är 

att se hur olika strategier att hantera känslor påverkar hur vi mår. Det är viktigt att många deltar i 

studien för att resultaten ska bli så pålitliga som möjligt. 

 

Jag har fått tillåtelse att komma hit och träffa er av Madeleine Nilzon. Allt deltagande är helt 

frivilligt och anonymt. När som helst under undersökningen kan man välja att avbryta utan att 

ange något skäl.  

 

Undersökningen består av ett antal frågeformulär som uppskattningsvis tar cirka 30 minuter att 

besvara. All data som samlas in kommer att bearbetas och presenteras på gruppnivå så det 

kommer att vara omöjligt att identifiera enskilda personer. Undersökningen är anonym eftersom 

du endast fyller i ålder, kön och typ av gymnasieprogram. Det kommer inte att vara möjligt för 

någon att identifiera vem som fyllt i vilket formulär. 

 

Jag hoppas att du vill ställa upp och göra min studie möjlig. Om du vill det så vänligen stoppa ner 

häftet med frågeformulär i det bifogade kuvertet, klistra igen det och ge det sedan till mig. 

 

 

Med vänliga hälsning, 

 

Cecilia Tunberger, psykologstuderande, 070-797 32 68 

 

Margit Wångby Lundh, handledare, Margit.Wangby@psychology.lu.se 
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Bilaga 2 

 

Ålder:                             Kön:      Kvinna     Man                           

 

Gymnasieprogram:         El         Barn&Fritid         Omvårdnad         Samhälle 

   

 

ASQ 

Instruktioner Vi är intresserade av hur du upplever och hanterar dina känslor. Naturligtvis 

reagerar man olika i olika situationer, men utgå ifrån hur det oftast är för dig.  Försök att 

besvara varje fråga separat och försök att inte tänka på de övriga frågorna samtidigt. Besvara 

inte frågorna i enlighet med hur du tänker att det borde vara eller hur du önskar att det skulle 

vara. Välj istället dina svar med eftertänksamhet och svara utifrån vad som är sant FÖR DIG. 

Vänligen besvara alla frågor. Det finns inga riktiga eller felaktiga svar, så välj det mest 

korrekta svaret för DIG – inte vad du tror att ”de flesta människor” skulle svara. Använd 

skalan nedan för att besvara varje fråga 

 

1----------------------2----------------------3---------------------4-----------------------5 

Stämmer inte          Stämmer lite             Stämmer              Stämmer till              Stämmer 

         alls                        grand                  någorlunda               stor del                      precis 

 

1. Det går vanligtvis inte att se på mig hur 

 jag känner mig inuti.   1-----2-----3-----4-----5 

2. Jag har mina känslor under kontroll  1-----2-----3-----4-----5 

3. Jag står ut med att känna starka känslor  1-----2-----3-----4-----5 

4. Jag kan undvika att bli upprörd genom att 

se saker i ett annat perspektiv   1-----2-----3-----4-----5 

5. Jag håller ofta tillbaka mina känslo- 

mässiga reaktioner.    1-----2-----3-----4-----5 

6. Det är okej om andra ser att jag är upprörd.  1-----2-----3-----4-----5 
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1----------------------2----------------------3---------------------4-----------------------5 

 Stämmer inte          Stämmer lite              Stämmer             Stämmer till              Stämmer 

         alls                        grand                   någorlunda              stor del                      precis 

 

7. Jag kan lugna ner mig väldigt snabbt  1-----2-----3-----4-----5 

8. Jag kan släppa mina känslor och gå vidare.  1-----2-----3-----4-----5 

9. Jag är bra på att dölja mina känslor.  1-----2-----3-----4-----5 

10. Det märks vanligtvis inte på mig när jag  

är upprörd.    1-----2-----3-----4-----5 

11. Det är okej att känna negativa känslor ibland.  1-----2-----3-----4-----5 

12. Jag kan komma ur ett dåligt humör väldigt snabbt. 1-----2-----3-----4-----5 

13. Andra kan vanligtvis inte se när jag är ledsen.  1-----2-----3-----4-----5 

14. Jag kan stå ut med att vara upprörd.  1-----2-----3-----4-----5 

15. Jag kan agera på ett sätt som gör att andra 

 inte ser att jag är upprörd.   1-----2-----3-----4-----5 

16. Jag vet exakt  vad jag ska göra för att få mig  

själv på bättre humör.   1-----2-----3-----4-----5 

17. Det är inte något fel med att känna sig 

 väldigt känslosam.    1-----2-----3-----4-----5 

18. Jag skulle lätt kunna fejka känslor.  1-----2-----3-----4-----5 

19. Jag kan bli på bättre humör ganska lätt.  1-----2-----3-----4-----5 

20. Jag kan dölja min ilska väl om jag måste.  1-----2-----3-----4-----5 

 


