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ALEXITYMI OCH PSYKIATRISKA SYMTOMBILDER* 

Camilla Reuterwall & Marina Walldén 
 
 

Alexitymi speglar brister i det kognitiva processandet, liksom i 
regleringen av affekter och har i tidigare forskning visat samband med 
psykisk ohälsa. Föreliggande studie syftade till att undersöka 
prevalensen av alexitymi i en klinisk grupp bestående av psykiatriska 
patienter, liksom i en icke-klinisk grupp, samt att undersöka 
kopplingen mellan alexitymi och psykiatriska symtom. 
Självskattningsformulären Toronto Alexithymia Scale (TAS-20) och 
Karolinska Affektiva och Borderline Symptomskalor - Självskattning 
(KABOSS-S) användes för att mäta alexityma symtom, respektive 
depressivitet, ångest, tvång och borderlineproblematik. Deltagarna i 
den kliniska gruppen (n=59) rekryterades bland kvinnor med en 
borderline personlighetsstörning och deltagarna i den icke-kliniska 
gruppen (n=60) bland universitetsstudenter av samma kön. I 
patientgruppen var prevalensen av alexitymi hög, liksom även graden 
av symtom inom övriga variabler. Korrelationerna var emellertid både 
fler och starkare i studentgruppen. I båda grupperna var Svårigheter 
att identifiera känslor den delfaktor i TAS-20 som korrelerade starkast 
med delfaktorerna i KABOSS-S. 

 
 
Alla människor har ett unikt förhållande till det egna känslolivet. Både medvetenheten 
om våra känslor, liksom förmågan att hantera dem varierar och påverkar hur vi uppfattar 
oss själva så väl som andra, liksom hur väl vi lyckas navigerar genom livet. Känslorna 
har en potential att vara en god vägledare. De anses ha viktiga organiserande, 
motiverande tillika adaptiva funktioner och bör inte tryckas undan eller styras strikt. Har 
vi å andra sidan en mycket bristande kontroll över våra känslor översvämmar de oss lätt 
och vi får då svårt att se verkligheten på ett nyanserat vis. 
 
Den tonvikt som lagts på känslolivet har gått upp och ner genom tiderna. Under större 
delen av 1900-talet var känslornas position inom den vetenskapliga världen marginell. 
De senaste decennierna har emellertid studiet av känslor vuxit till ett centralt område 
inom flera discipliner (Fischer & Tangney, 1995). Utvecklingen har drivits på av fynd 
från observationsstudier gjorda på spädbarn i interaktion med sin omvårdnadsperson, 
liksom av nya teknologiska möjligheter att studera hjärnfunktioner (Taylor, Bagby & 
Parker, 1997).  

En betraktelse av känslor utifrån skilda perspektiv 

Inom den filosofiska traditionen som kallas fenomenologi beskrivs världen på det sätt 
som vi erfar den - oberoende av några antaganden om hur den yttre verkligheten faktiskt 
är beskaffad. Traditionens centralfigur Edmund Husserl (1954) menar att världen utgörs 
av just det som framträder för oss i våra medvetanden och att vi inte har tillgång till 
något annat än detta förstapersonsperspektiv. Saker får sin mening enbart utifrån vår 
subjektivitet och enligt Husserl behöver vi därmed släppa den moderna vetenskapens  
____________________________________________________________________________________ 
*Ett varmt tack till våra handledare Pia Risholm Mothander och Elisabet Borg, samt till personalen på 
enheten för mentaliseringsbaserad terapi vid Huddinge psykiatriska öppenvårdsmottagning.  
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konstituerade begrepp för att på nytt försöka förstå vad det innebär att ha kunskap.  
I sitt filosofiska huvudverk frågar sig Husserls mest berömde lärjunge Martin Heidegger 
(1927) vad det är att vara människa. I enlighet med fenomenologins grundperspektiv är 
det att beskriva en människa detsamma som att beskriva en värld - inte ett ting i världen. 
I syfte att besvara sin fråga söker Heidegger därför en skildring av tillvaron och här 
påträffar vi den betydelse våra känslor har för sättet att förstå världen. Vi möter alltid 
världen i en stämning och denna stämning medverkar till att skapa upplevelsen av 
världen. Skiftar stämningen blir också vår förståelse av världen en annan. Då 
stämningen är det som möjliggör upplevelsen går den emellertid inte att skala av till 
förmån för en renare förståelse.  
 
Med utgångspunkt i den mänskliga subjektiviteten beskriver forskare inom modern 
neurovetenskap (Damasio, 1994; Solms & Turbull, 2002) hur känslorna skänker våra 
upplevelser en bestämd kvalitet och vidare hur de modifierar vår helhetsuppfattning av 
världen. Det går alltså inte att tala om ett direkt samband mellan vår känslobaserade 
förståelse av vad som sker och ett egentligt skeende bortom denna. Den känslomässiga 
upplevelsen konstituerar vår egen subjektiva reaktion på det som äger rum och ligger till 
grund för hur vi styr uppmärksamheten och därmed vilken information vi tar in, liksom 
för hur vi tolkar och förstår våra erfarenheter (Adler & Adler, 2000; Rydén & Wallroth, 
2008). 
 
Utifrån ett tredjepersonsperspektiv kan upplevelsen av en känsla sägas återspegla 
förändringar i kroppens inre tillstånd. Det rör sig om förändringar som förmedlas till 
övervakande hjärnstrukturer via nervbanor och blodomlopp. Neurologen Damasio 
(1994) menar att våra känslor ger en (upplevelseförankrad) skymt av vad som pågår i 
den egna kroppen och han beskriver hur denna ögonblicksbild placeras intill våra 
mentala bilder av situationen vi befinner oss i. Detta ständigt fluktuerande 
sammanlänkande av inre och yttre tillstånd skänker världen dess mening och bygger 
upp vårt subjektiva medvetande genom att skapa föreställningar om det egna självet. 
 
Känslornas motoriska sidor kan delas upp i inre och yttre aspekter. Upplevelsen av en 
känsla åtföljs av en inre påverkan av andhämtning och hjärtfrekvens, av att blodkärl 
vidgas eller dras ihop, att blodflödet till vissa områden ökar eller minskar e t c (Solms & 
Turnbull, 2002). Utvändigt visar sig känslan genom att ansiktets minspel förändras; 
kanske blottar vi våra tänder, rodnar eller börjar gråta. Känslans motoriska aspekter 
konstituerar uttrycket för känslan och är samtidigt ett led i en beredskap för handling. 
Exempel på mer fullskaligt handlingsinriktade beteenden kan vara att skrika rätt ut, 
springa iväg eller slå vilt omkring sig.  

Affekter, emotioner och känslor 

Termerna affekt, emotion och känsla används av många författare som synonymer utan 
att närmare definieras (Taylor et al., 1997). Ofta används dock benämningarna basaffekt 
eller primär/fundamental affekt/emotion för att beskriva den biologiska aspekten av en 
känsla (Damasio, 1994, Izard, 1977; Nathanson, 1992; Tomkins 1962, 1963). Det 
handlar här om nedärvda, specifika somatiska reaktionsmönster som varar mellan några 
hundradels och ett par sekunder (Nathanson, 1992).  
 
Begrepp som sekundär affekt/emotion eller ordet emotion allena används i sin tur för att 
beteckna inlärda och senare utvecklade komplexa känslor (Damasio, 1994; Havnesköld 
& Risholm Mothander, 2002). Den här formen av känsla består av personliga 
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kombinationer av affekter och minnen eller bestämda föreställningar (Damasio, 1994; 
Nathanson, 1992). Damasio (1994) menar att medan affekterna utgör själva basen, så 
uppträder emotionerna (eller de sekundära emotionerna som han själv kallar dem) i takt 
med att vi blir medvetna om våra känslomässiga reaktioner och börjar bygga upp 
systematiska förbindelser mellan vissa bestämda kategorier av objekt och situationer å 
ena sidan, och affekter å den andra.  
 
Ordet känsla reserveras ofta för perceptionen av ett visst kroppstillstånd tillsammans 
med perceptionen av ett visst sätt att tänka och av tankar som rymmer vissa teman 
(Damasio, 2003; Nathansson, 1992). Det rör sig alltså om ett mentalt fenomen som 
tillhör vår upplevelsesfär, till skillnad från en affekt som utgörs av det som går att 
observera hos människan när hon förnimmer en känsla. Detta är en viktig distinktion att 
göra, men i föreliggande uppsats kommer ordet känsla av praktiska skäl att användas 
som en samlingsbeteckning för olika typer av affektförknippade tillstånd.  

Känslor som vägledare i livet 

Charles Darwin var den första att uppmärksamma känslor (i formen av affekter) såsom 
biologiskt givna och förknippade med specifika rörelsemönster. Darwin (1872) 
beskriver i ett av sina verk hur ansiktets och kroppens uttryck för en viss affekt är 
relativt likartat hos unga som gamla inom olika kulturer, både bland människor och 
bland andra primater. Han urskiljer glädje, intresse, förvåning, ilska, rädsla och ledsnad 
som medfödda affekter och förklarar hur de ökar chansen till överlevnad genom att 
organiserar vårt beteende på ett ändamålsenligt vis.  
 
Psykologen och filosofen Silvan S. Tomkins är en av de mest tongivande gestalterna 
inom modern affektforskning. Tomkins (1962, 1963) karaktäriserar affekterna som vårt 
primära motivationssystem och understryker att vi utan dem inte skulle kunna känna 
igen våra behov eller finna motivation till att handla. Enligt Tomkins ingår affekterna 
som ett av flera separata, samverkande basala subsystem inom organismen. Exempel på 
andra sådana system är drifter, motorik, kognition och perception. Affekterna kan enligt 
teorin fungera oberoende, beroende och i direkt samverkan med de övriga systemen - de 
kan exempelvis både kontrollera tänkandet och kontrolleras av tankar, liksom integreras 
med dem.  
 
I sina tidigare verk identifierar Tomkins (1962, 1963) åtta medfödda affekter som alla 
kännetecknas av ett specifikt ansiktsuttryck. Tomkins listar samma affekter som Darwin 
och två och senare tre därtill, men tillskillnad från Darwin uppfattar Tomkins själva 
ansiktsuttrycket som en aspekt av känslan - inte som ett uttryck för en bakomliggande 
entitet. Tomkins menar att ansiktsuttrycket tillsammans med kroppsspråk, 
inälvsreaktioner, hormonflöden o s v är en del av mätinstrumentet för affekter och att 
känslan som sådan utgörs av den helhet som de biologiska och psykologiska aspekterna 
bildar tillsammans.  
 
Tomkins (1962, 1963) gör en indelning i positivt, neutralt och negativt laddade affekter 
och betecknar var och en av dem med ett ordpar som motsvarar affektens mildaste och 
mest intensiva manifestation. De positiva affekter Tomkins identifierar är intresse/iver 
och välbehag/extas (glädje), den enda neutrala är förvåning/häpnad och de negativa är 
ilska/raseri, rädsla/skräck, ledsnad/förtvivlan, skam/förödmjukelse och avsky/avsmak 
(svensk översättning av begreppen enligt Havnesköld & Risholm Mothander, 2002). I 
senare litteratur delar Tomkins (1984) upp avsky/avsmak i två separata affekter. 
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Tomkins elever och sedermera kollegor Carroll Izard och Paul Ekman listar var sin 
något annorlunda uppsättning affekter; Ekman (2003) gör undantag för att smärta 
möjligen också kvalificerar och Izard lägger till skuld och ersätter ledsnad/förtvivlan 
med affekten sorg (Izard, 1971, 1977).  
 
Med undantag för avsky och avsmak (äckel) aktiveras de medfödda affekterna initialt av 
olika specifika stimulusmönster (Havnesköld & Risholm Mothander, 2002). De positiva 
affekterna svarar mot en optimal eller lägre stimulusintensitet än de negativa affekterna 
som i sin tur svarar mot en förhöjd stimulusintensitet. Glädje väcks exempelvis av en 
drastisk minskning av obehaglig stimulus och ett samtidigt igenkännande av något 
bekant, medan rädsla väcks av en snabb förändring i kroppssystemet eller den 
yttre/inbillade verkligheten (Rydén & Wallroth, 2008). Avsky och avsmak skiljer sig 
från de övriga affekterna i det att de är kopplade till lukt- respektive smaksinnet och i 
sin grundform reglerar törst- och hungerdriften (Havnesköld & Risholm Mothander, 
2002). Allteftersom vi förvärvar erfarenheter länkar vi dock samman affekter och 
kognition, vilket gör att avsky och avsmak senare också kommer till uttryck i 
sammanhang där vi i överförd mening upplever stimuli som illaluktande eller giftiga 
och vill hålla dem på avstånd (Rydén & Wallroth, 2008).  
 
Värderingen av det föreliggande stimulusmönstret sker spontant och utlöser en motorisk 
känsloreaktion utan att en förståelse först krävs av vad som aktiverat affekten (Damasio, 
1994). Vid affekten skam sänker vi exempelvis automatiskt huvud och ögonlock, 
ansiktet tappar tonus, nackmuskulaturen slappnar av och huvudet drar åt ena sidan 
(Rydén & Wallroth, 2008). Under evolutionens gång har vi på detta vis blivit 
förprogrammerade att bemöta eventuella hot enligt ett särskilt reaktionsmönster för att 
på ett effektivt sätt kunna skydda oss mot fara. Neural information tar i fall som detta en 
genväg i hjärnan, utan att gå via högre strukturer (Le Doux, 1996). Först i nästa steg 
sker den medvetna upplevelsen och insikten om kopplingen mellan företeelsen i fråga 
och det känslomässiga kroppstillståndet (Damasio, 1994). Då vi blivit medvetna om att 
ett fenomen väcker en viss affekt kan vi generalisera utifrån denna explicita kunskap. 
Det ger oss möjlighet att i framtiden vara förutseende och att kunna agera utan att först 
behöva konfronteras med ett aktiverande stimuli. De medfödda reaktionerna mobiliserar 
oss omedelbart och hjälper oss därmed att förhindra eventuell fara, men steget till 
medvetenhet om våra känslor erbjuder möjligheten att reagera flexibelt i en föränderlig 
värld.  
 
Vi ser att känslorna spelar en minst lika stor roll som förnuftet när det gäller att fatta 
beslut och att motivera till handling (Damasio, 1994). En viktig slutsats Damasio (1994) 
drar från sin forskning är att känslor är en integrerad aspekt av tänkandet och enligt 
detta resonemang blir den klassiska bilden av känsla och förnuft som två motpoler 
missvisande. För att åstadkomma ett realistiskt tänkande och beslutsfattande är 
medveten eller omedveten affektiv återkoppling nödvändig. Patienter med skador i delar 
för känsloinformation i hjärnan har visat sig förlora förmågan till normalt omdöme trots 
intakta områden för uppmärksamhet, faktakunskap, minne och ordförråd.  
 
Varje affekt fyller sin egen specifika funktion. Generellt kan de negativa affekterna 
sägas få oss att ändra något, medan de positiva får oss att fortsätta göra något (Tomkins, 
1991). Som exempel kan sägas att ledsnad gör att vi riktar uppmärksamhet mot att lösa 
och få bort det som underhåller lidandet, liksom att vi kommunicera lidandet till andra 
för att få hjälp. Affekten intresse gör att vi upprätthåller nyfikenhet tillräckligt länge för 
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att kunna lösa problem och förstå omständigheter i omgivningen (Rydén & Wallroth, 
2008). Gemensamt för alla affekter är att de fyller en kommunikativ funktion (Ekman, 
1993; Izard, 1977). Dels rör det sig om kommunikation till det egna självet i form av en 
inre återkoppling, dels om kommunikation till andra individer. Affekterna är både hos 
barn och vuxna det centrala medium genom vilket vital information - speciellt om 
interpersonella relationer - sänds ut och tas emot (Dorpat, 2001). Via kommunikation av 
affekter kan barnet få sina behov tillgodosedda och samtidigt få hjälp med 
affektreglering, liksom utveckla en känslomedvetenhet och en egen 
affektregleringsförmåga. Senare i barndomen och i vuxen ålder kvarstår den 
känslomässiga kommunikationen som ett viktigt medel för att få hjälp att förstå och 
klara av de situationer vi ställs inför (Rydén & Wallroth, 2008). 
 
Sammanfattningsvis styr känslorna uppmärksamheten, de ger information om läget i 
kroppen och omgivningen, motiverar till handling och är väsentliga i kommunikationen 
människor emellan. Känslorna har vitala funktioner att fylla och en potential att vara en 
vägledare i livet. Affektsystemets generella uppbyggnad gör emellertid att känslorna 
kan leda oss på avvägar om vi lär in dysfunktionella sätt att tolka och hantera dem på. 
Affekterna ger upphov till en subjektiv upplevelse och saknar i sig information om vad 
som aktiverat dem. De kopplas ihop med kognition och övriga subsystem inom 
organismen och bildar efterhand komplexa emotioner som är förknippade med 
uppfattningar och minnen. Det här innebär att vi inte med säkerhet kan veta om vår 
reaktion, och den förståelse vi skapar oss av reaktionen, har en bestämd yttre förankring. 
Har vi dessutom en bristande tillgång till de egna affektiva reaktionerna och till 
förmågan att reflektera över eller uttrycka upplevelsen av dem finns en påtaglig risk att 
vi hamnar på avvägar; utan möjlighet att nyttja känslorna som den vägledare de har 
potential att vara. 

Känslomässig utveckling 

Under de allra första åren i livet uttrycks de medfödda affekterna ohämmat i barnets 
fysiologi och beteende (Taylor et al., 1997). Genom socialisation och ökad kognitiv 
kapacitet utvecklas efterhand den subjektiva-upplevelsebaserade aspekten av känslorna, 
tillsammans med mer komplexa emotioner. Affekterna är högst betingbara vilket gör att 
affekter, tillsammans med blandningar av affekter, under utvecklingen kommer att 
integreras med högre kognitiv aktivitet och skapa unika organiseringar av affekt och 
kognition (Tomkins, 1984). Dessa blir till prominenta drag i vår personlighet och 
påverkar ett brett spektra av beteenden, inklusive informationsprocessande och 
strategier för affektreglering (Magai & McFadden, 1995). 
 
Havnesköld och Risholm Mothander (2002) ger exempel på möjliga uppbyggnader av 
ett antal komplexa emotioner: hat kan beskrivas som raseri (ilska) i kombination med en 
föreställning om objektets dålighet; svartsjuka skulle kunna innefatta ilska och rädsla i 
kombination med en föreställning om att bli en förlorare i ett triangeldrama; avund kan 
möjligen beskrivas som ilska och intresse i kombination med en önskan om att äga 
något som någon annan har. Havnesköld och Risholm Mothander (2002) pekar vidare 
på att det behövs ett sammanhang som exempelvis rör relationer, moraliska värderingar 
eller könsroller för komplexa emotioner ska bli till individuella emotioner med en 
personlig innebörd.  
 
I analogi med Piagets (Passer & Smith, 2004) modell över kognitiv utveckling och 
Werner och Kaplans (1963) idéer om symbolisering och språkutveckling presenterar 
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Lane och Schwartzs (1987) en kognitiv utvecklingsmodell över känslomässig 
medvetenhet (vad som tidigare beskrivits som den subjektiva-upplevelsebaserade 
aspekten av känslor). Deras primära tes är att känslomässig medvetenhet är en typ av 
kognitiv process som genomgår en strukturell omvandling i en hierarkiskt 
utvecklingssekvens av allt större differentiering och integrering. Modellen består av fem 
nivåer som återspeglar olika grad av förvärvad känslomedvetenhet: 
 

1) Sensorimotoric reflexive – Känslor upplevs inte alls eller endast som kroppsliga 
förnimmelser som inte kan beskrivas. Individens känslor manifesteras dock och 
kan på så vis uppfattas av andra i exempelvis individens ansiktsuttryck.  

 
2) Sensorimotoric enactive - Känslor upplevs både som en kroppslig förnimmelse 

och som en benägenhet att handla. 
 

3) Preoperational - Känslor upplevs både somatiskt och psykologiskt. De uppfattas 
och beskrivs verbalt som endimensionella och beskrivningarna av känslorna är 
ofta stereotypa.  

 
4) Concrete operational - Individen har en medvetenhet om blandningar av känslor 

och en förmåga att beskriva komplexa och differentierade känslomässiga 
tillstånd som delar av en enskild reaktion.  

 
5) Formal operational - Det finns en medvetenhet om blandningar av blandningar 

av känslor så väl som en förmåga att göra subtila känslomässiga distinktioner. 
Kapaciteten att genom inlevelse förstå andras multidimensionella känslomässiga 
upplevelser är utvecklad, liksom förmågan att föreställa sig hur andra uppfattar 
de egna uttrycken. 

 
Lane och Schwartz (1987) kognitiva utvecklingsmodell ger en mycket användbar ram 
för förståelsen av affektiv utveckling under barndomen och hjälper till att förklara 
senare individuella skillnader i uttrycket och upplevelsen av affekter, liksom skillnader i 
förmågan att reglera dem och att känna empati (Taylor et al., 1997). I en liknande 
modell över känslomässig organisering skiljer Frosch (1985, refererad i Taylor et al., 
1997) mellan känslor som är organiserade på en prekonceptuell och på en konceptuell 
nivå. På den prekonceptuella nivån (tidigt i eller innan den preoperationella nivån enligt 
tidigare uppdelning) erfars känslor såsom sensationer, förnimmelser eller impulser att 
handla och det finns en därmed förknippad oförmåga att röra sig fritt i en föreställnings- 
och fantasivärld. Den högre konceptuella nivån (den konkret operationella eller den 
formellt operationella nivån enligt tidigare uppdelning) motsvaras av en mer abstrakt, 
logisk och verklighetsförankrad känslomässig organisering.  

Känslomässig utveckling och affektreglering i nära relationer  

Som vi tidigare sett innefattar affekterna en beredskap till handling. Eftersom våra 
känslomässiga reaktioner baseras på en grov, automatisk och möjligen vilseledande 
bedömning, innebär detta att känslor många gånger är något vi måste klara av eller 
hantera (Taylor et al., 1997). De handlingar vi tar till för att tolerera, modulera och 
använda oss av positiva och negativa affektiva tillstånd betecknas av termen 
affektreglering (Schore, 2003). Många nutida teoretiker framställer affektreglering som 
en process som involverar reciproka interaktioner mellan miljön och tre relaterade 
system eller uppsättningar processer som enligt en generell enighet är de som engagerar 
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känslor (Taylor et al., 1997): (1) neurofysiologiska processer (till största del i det 
autonoma nervsystemet och i neuroendokrin aktivering); (2) motoriska och 
beteendemässiga uttryck (t ex ansiktsuttryck, gråt, förändringar av hållning och röst); 
och (3) ett kognitivt upplevelsesystem (subjektiv medvetenhet och verbal rapportering 
av känslotillstånd). Aktivering i ett responssystem påverkar aktiviteten i de andra 
systemen och en viss typ av påverkan inom ett specifikt responssystem kan dessutom 
påverka andra aspekter inom samma system (Taylor et al., 1997).  
 
Konkreta exempel på sätt att reglera affekter är omedvetet genom psykiska försvar och  
medvetet genom symboltänkande som i drömmar, fantasi och lek eller genom gråt, 
leende och språk (Havnesköld & Risholm Mothander, 2002; Taylor et al., 1997). Andra 
affekter än de först aktiverade kan också verka reglerande; aktivering av affekten 
intresse kan exempelvis dämpa rädsla och ledsenhet och affekten skam kan dämpa 
glädje (Izard & Kobak, 1991). Ett viktigt externt medel för affektreglering är social 
interaktion (Campos & Campos & Barrett, 1989; Dodge & Garber, 1991) - särskilt då 
en form av affektivt samspel som sker på en implicit nivå och som har stor betydelse 
under de första åren i livet (Schore, 1994). Under denna tid har det lilla barnet ännu inte 
möjlighet att uttrycka sina behov verbalt. Kommunikationen mellan barn och vårdgivare 
sker omedvetet i det samspel som uppstår om vårdgivaren genom en spontan imitation 
svarar an på barnets affektiva uttryck. Den här typen av respons brukar kallas intoning 
(Stern, 1991) eller spegling (Rydén & Wallroth, 2008) och är förknippad med 
kroppsspråk, röstläge och mimik. Speglingen bygger på att det affektiva uttrycket hos 
den ena parten i en interaktion ofta imiteras omedvetet av den andra, samtidigt som den 
psykiska upplevelsen av den specifika affekten då också väcks till liv hos mottagaren 
(Rydén & Wallroth, 2008). I samspelet mellan vårdgivare och barn är den affektiva 
resonansen tydlig, medan den mellan två vuxna individer är mer subtil. 
 
För att barnet ska lära sig skillnaden mellan vilka känslomässiga reaktioner som är de 
egna och vilka som hör hemma hos vårdgivaren är det viktigt att speglingen av barnets 
affekter är markerad (Rydén & Wallroth, 2008). Detta innebär att vårdgivaren visar att 
hon eller han förstår vilken känsla som dominerar och ger den giltighet, utan att ”ta 
över” genom att själv bli helt uppfyllt av barnets känsla. Att spegla på ett omarkerat sätt 
innebär att känslan blott upprepar sig och att det inte blir tydligt vem som känner vad i 
situationen (Fonagy, Gergely, Jurist & Target, 2002). Rydén och Wallroth (2008) menar 
att skillnaden mellan markerad och omarkerad spegling ligger mycket nära de båda 
begreppen sympati och empati. Begreppet sympati fångar det faktum att en känsla väcks 
hos den som är mottagare för en förmedlad känsla, medan ett empatiskt förhållningssätt 
uppstår först om mottagaren också tydligt lyckas förmedla vem det är som känner vad i 
situationen. 
 
Delandet och speglingen av positiva känslor speciellt, tillsammans med upplevelsen av 
säkerhet i den tidiga familjemiljön har en central betydelse för barnets affektiva 
utveckling (Emde, 1988, 1991; Osofsky, 1992; Stern, 1985). Den egna affektiva 
reaktionen i kombination med internaliseringen av vårdgivarens speglande respons, ger 
barnet en sekundär representation av det egna tillståndet. Genom att barnet på det här 
viset får möjlighet att skapa sig en bild av sina omedvetna affekter får det hjälp att 
organisera sitt känslomässiga liv och möjlighet att utveckla förmågan att uppleva, känna 
igen och särskilja affekter (Stern, 1985; Tronick, 1989). I takt med att 
symboliseringsförmåga och språk gradvis blir mer framträdande under det andra året i 
livet och vårdgivaren lär ut ord och mening för barnets affektiva uttryck fortsätter 
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barnets subjektiva känslomedvetenhet att öka (Taylor et al., 1997). Verbaliseringen av 
affekter leder efter hand också till nya erfarenheter och en växande medvetenhet om 
mer komplexa och differentierade känslomässiga tillstånd (Stern, 1985).  
 
Samtidigt som vårdgivarens omsorg och harmonisering med barnets affektiva uttryck är 
en väg mot ökad känslomedvetenhet, bidrar det till en reglering av barnets affekter 
(Stern, 1985). Under de första åren i livet saknar barnet självreglerande funktioner och 
behöver därmed hjälp av en ställföreträdande, yttre regulator (Schore, 2003). De här 
tidiga samspelserfarenheterna har också en central betydelse för utvecklingen av barnets 
egen affektregleringsförmåga (Sroufe, 2000; Trevarthen, 2001) genom att ha en direkt 
inverkan på dess upplevelseberoende neuropsykologiska mognad (Schore, 2003). I 
samspelet mellan barnet och dess vårdgivare finns perioder då de båda är affektivt 
koordinerade och perioder då de inte är det. Detta är en förutsättning för att barnet ska 
få möjlighet att utveckla en egen affektregleringsförmåga. Det väsentliga är att barnet 
inte befinner sig i utdragna negativa tillstånd under allt för lång tid, eftersom detta kan 
leda till en predisposition för psykopatologi. Vårdgivarens aktiva deltagande i 
affektregleringen ger barnet möjlighet att skifta från negativa till positiva affektiva 
tillstånd. Genom att vårdgivaren på det här viset reparerar brott i samspelet lär sig 
barnet att negativa affekter kan uthärdas och övervinnas (Schore, 2003). Barnets 
gryende förmåga att själv reglera affekter - både på en interpersonell och intrapsykisk 
nivå – påverkas också kraftigt när det lär sig kommunicera verbalt (Taylor et al., 1997). 
Med förvärvandet av språket får barnet en ny möjlighet att uttrycka sina känslor, det kan 
ta emot verbal återkoppling kring lämpligheten av sina känslor, liksom höra och tänka 
kring sätt att hantera dem på (Kopp, 1989). 
 
Repareras inte de brott som oundvikligen kommer att uppstå i det affektiva samspelet 
får barnet med sig en upplevelse av att känslor inte är tolererbara inom relationen och 
det lär sig därmed inte att använda relationer på ett hälsosamt sätt för affektreglering. 
Det kan röra sig om att vårdgivaren är känslomässigt otillgänglig eller oförmögen att på 
ett adekvat vis läsa av barnets affektiva uttryck (Emde, 1988; Osofsky, 1992; Stern, 
1985). Negligeras affektiva uttryck systematiskt förblir aspekter av barnets känslor 
omedvetna och barnet får begränsningar i förmågan att medvetet uppleva känslor, att 
lita till dem och att använda dem som informationskällor (Monsen, 1995; Stern, 1995). 
En utebliven validering och verbalisering av affektiva signaler hindrar vidare 
symboliseringsförmågan och utvecklingen av språkkunskaper (Taylor et al., 1997).  
 
Taylor med kollegor (1997) framhåller att många forskningsstudier med anknytning i 
fokus bekräftar att vårdgivarens känslighet för barnets signaler och förmåga att svara an 
har stor inverkan på hur barnet lär sig att reglera affekter och att relatera till andra 
människor. Om barnets affektiva uttryck ofta avvisas och speciellt om vårdgivarens 
respons är vilseledande får barnet en otrygg-undvikande anknytningsstil. Det blir då 
mindre uttrycksfullt både i fråga om positiva och negativa affekter (Goldberg, MacKay-
Soroka & Rochester, 1994). Är vårdgivarens respons ofta inkonsekvent och därmed 
oförutsägbar utvecklar barnet en otrygg-ambivalent anknytningsstil och får problem att 
reglera negativa affekter (Slade & Aber, 1992). Anknytningsmönstren reflekterar 
strategier barnet använder för att reglera känslor under interaktion med och separation 
från sin vårdgivare. Tryggt anknutna barn söker (och kan också få) omsorg från sin 
vårdgivare; undvikande barn håller distans och undertrycker yttre uttryck för affekter, 
medan ambivalent anknutna barn visar en eskalerande mängd affektiva uttryck (Taylor 
et al., 1997).  
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Enligt Crittenden (1994, refererad i Taylor et al., 1997) är trygg anknytning förknippat 
med en integrering av affektiv och kognitiv information. Det tryggt anknutna barnet har 
möjlighet att använda kognition för att reglera affekt och samtidigt möjlighet att 
använda affekter som informationskälla för kognitionen. Otryggt anknutna barn visar 
brister i integreringen av kognition och affekt: undvikande barn litar inte till affektiv 
information och förlitar sig enbart på kognition för att organisera sitt beteende; 
ambivalenta barn har inte lärt sig att lita till kognitiv information eller att använda 
kognition för att reglera affekter och fungerar därmed på basis av oreglerade affekter. 

Alexitymi  

Vägen mot beskrivningen av alexitymi som fenomen tog sin början i kliniska 
observationer av patienter med psykosomatiska sjukdomar. MacLean (1949) och 
Ruesch (1948) noterade tidigt att många psykosomatiska patienter visar en oförmåga att 
verbalisera känslor. Enligt Taylor med kollegor (1997) fick de här och andra tidiga 
observationer en större vetenskaplig betydelse först på 1970-talet då Sifneos (1967) och 
Nemiah och Sifneos (1970) systematiskt börjat undersöka kognitiv och känslomässig 
stil hos patienter med psykosomatiska sjukdomar. Resultatet av deras och senare 
undersökningar bekräftade tidigare antaganden om att många patienter med 
psykosomatiska sjukdomar, och därtill även många patienter med psykiska problem, har 
en markerad svårighet att verbalt beskriva subjektiva känslor, att de har en 
kommunikativ stil som karaktäriseras av en upptagenhet av detaljer i externa händelser 
och att de har en frånvaro av eller knapphet i sina fantasier (Taylor et al., 1997). För att 
beteckna det beskrivna klustret av kännetecken myntade Sifneos (1973, som refererat i 
Taylor et al., 1997) begreppet alexitymi (från grekiskans ”a” = icke, ”lexis = ord och 
thymos = emotion). Från den här tiden och framåt kom de antaganden som förknippades 
med det nya begreppet att utgöra ett nytt paradigm för förståelsen av vilken influens 
känslor och personlighet har på fysisk sjukdom och hälsa (Taylor, Bagby & Parker, 
1991). 
 
Under åren som gått har alexitymikonstruktet förfinats teoretiskt i syfte att utveckla 
reliabla och valida mätinstrument (Taylor, Bagby, Ryan & Parker, 1990). Enligt 
nuvarande definition består konstruktet av följande framträdande egenskaper (Taylor et 
al., 1997):  
 

1. Svårighet att identifiera känslor och att differentiera mellan känslor och andra 
fysiska upplevelser. 

 
2. Svårigheter att beskriva känslor för andra. 

 
3. En begränsad föreställningsförmåga, vilket uttrycks i en bristande förmåga att 

fantisera. 
 

4. Ett stimulusbundet externt orienterat tänkande. 
 
Den sista egenskapen som här presenterats innebär att individen fokuserar på fysiska 
detaljer snarare än tankeinnehåll som är relaterat till känslor eller fantasier.  
 
Vissa alexityma individer kan vid första anblick verka motsäga definitionen av 
alexitymikonstruktet eftersom de upplever kronisk dysfori eller lätt faller i gråt, blir 
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ilska eller rasande. Enligt Taylor med kollegor (1997) visar dessa individer vid närmare 
undersökning emellertid en oförmåga att länka samman känslor med minnen, fantasier, 
specifika situationer eller mer komplexa emotioner. Den här typen av svårigheter kan 
ses som ett uttryck för brister i det kognitiva processandet av affekter. Alexityma 
individers känslomässiga reaktioner är huvudsakligen somatiska och de har svårt att 
säga om de exempelvis är ledsna, trötta, hungriga eller sjuka (Taylor et al., 1997). 
Krystal (1982) menar att det är först när vi kan uppleva de kognitiva aspekterna av en 
känsla, har en expressiv kapacitet och självreflekterande förmåga som vi har möjlighet 
att observera och identifiera våra känslor och använda dem som vägledare. Enligt 
Frosch (1995) kognitiva modell över känslomässig organisering kan alexityma 
individers begränsade förmåga att identifiera och beskriva subjektiva känslor kopplas 
till ett misslyckande av att upphöja känslor från en prekonceptuell till en konceptuell 
nivå (refererat i Taylor et al., 1997). 
 
Utöver brister i det kognitiva processandet av affekter reflekterar komponenterna i 
alexitymikonstruktet också en bristande affektregerlingsförmåga (Taylor et al., 1997). 
Svårigheten att förnimma och/eller förstå egna känslomässiga reaktioner gör alexityma 
individers verbala kommunikation om känslor bristfällig, vilket i sin tur leder till en 
begränsad möjlighet att söka hjälp av andra för affektiv reglering (Taylor et al., 1997). 
Förmågan att reglera ångest och andra negativa känslor inskränks även av en begränsad 
förmåga att uppleva positiva känslor (Krystal, 1988) och en begränsad fantasiförmåga, 
vilket annars ger möjlighet till reglering genom drömmar, liksom intresse och lek 
(Krystal, 1988; Mayes & Cohen, 1992). Bristerna i den egna förmågan att förstå 
känslomässiga reaktioner påverkar även alexityma individers möjlighet att leva sig in i 
andra människors känslomässiga situation och därmed att bistå med reglering av deras 
affektiva tillstånd (Taylor et al., 1997).  

Alexitymi och kontextuella faktorer  

Bland alexitymiforskare råder konsensus angående definitionen av 
alexitymikonstruktet, men det finns en oenighet i fråga om alexitymi ska betraktas som 
ett personlighetsdrag eller som ett övergående tillstånd (Taylor et al., 1997). Bland de 
forskare som förstår alexitymi som ett personlighetsdrag är det vanligt att tolka det i 
termer av utvecklingsbrister. Alexitymi som ett tillstånd å andra sidan beskrivs inom 
forskningen antingen som sekundärt till psykologisk stress förknippad med en situation 
som kan uppstå i ett senare stadium i barndomen eller vuxenlivet, eller som en 
copingmekanism till akut eller kronisk sjukdom. Det finns stöd för alexitymi både som 
ett personlighetsdrag och som ett övergående tillstånd, även om mycket talar för 
alexitymi som ett personlighetsdrag och stabilt över tid (Martinez-Sanchez, Ato-Garcia 
& Ortiz-Soria, 2003; Mikolajczak & Luminet, 2006; Salminen, Saarijärvi, Toikka, 
Kauhanen & Äärelä, 2006). Det senare antagandet finner stöd i forskning som visat att 
nivån av alexityma drag är relativt stabil över tid och kvarstår, samtidigt som symtom 
på psykologisk stress minskar signifikant efter genomgången psykoterapeutisk 
behandling (Salminen, Saarijärvi, Toikka, Kauhanen & Äärelä, 2006; Salminen, 
Saarijärvi, Ääirelä & Tamminen, 1994).  
  
En del forskare hävdar att alexitymi kan förstås enbart utifrån kulturella skillnader i 
emotionell uttrycksfullhet (Taylor et al., 1997). Taylor med kollegor (1997) menar dock 
att även om rådande kulturella normer, värderingar och språkliga begränsningar 
influerar sättet på vilket individer uttrycker känslor, så verkar det orimligt att den 
bristande föreställningsförmåga som är karaktäristisk vid alexitymi enbart skulle gå att 
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förklara utifrån kulturella influenser. Vidare anser Taylor med kollegor (1997) att 
studier som i olika länder visat god validitet för självskattningsformuläret Toronto 
Alexithymia Scale (TAS-20) - konstruerat att mäta alexityma symtom - underbygger 
uppfattningen att alexitymi inte är ett kulturbundet konstrukt.  
 
Studier som undersökt relationen mellan alexitymi och demografiska förhållanden har 
erhållit varierande resultat. I en studie av Parker, Taylor och Bagby (1989) påträffades 
inga samband mellan alexitymi och ålder, kön, utbildningsnivå, socioekonomisk status 
eller intelligens. Det finns dock senare studier som visat samband mellan alexitymi och 
ålder, kön, utbildningsnivå, liksom socioekonomisk status (Kauhanen, Kaplan, Wilson 
& Salonen, 1993; Lane, Sechrest & Riedel, 1998; Pasini, Delle, Chiaie, Seripa, & Ciani, 
1992). I en studie har ett starkt positivt korrelation erhållits mellan alexitymi och ålder 
(Mattila, Salminen, Nummi & Joukamaa, 2006). Bland undersökningsdeltagarna i 
ålderskategorin 84-97 år var prevalensen av alexitymi 29,3 procent, medan den i 
ålderskategorin 30-44 år låg på en nivå av 4,7 procent. Författarna förknippar emellertid 
sambandet med den skillnad som även påvisats mellan äldre och yngre 
undersökningsdeltagare ifråga om uppväxtförhållanden, tidiga erfarenheter och social 
miljö. Denna slutsats ligger i linje med resultat från andra studier i vilka samband 
mellan alexitymi och retrospektivt rapporterande av emotionell försummelse under 
uppväxten påvisats (Frewen, Dozois, Neufeld & Lanius, 2008; Zlotnick et al., 2001).  
 
En jämförelse mellan könen har visat en nästan dubbel prevalens av alexitymi bland 
män (Salminen et al, 1999). I vissa studier har dock en högre prevalens av alexitymi 
erhållits bland flickor i tonåren än bland pojkar i samma ålder (Honkalampia et al., 
2008; Joukamaaa et al., 2007). Självskattningsinstrumentet TAS-20 - som ofta används 
inom alexitymiforskningen - består av tre delfaktorer samt en totalsumma. Män och 
kvinnor skattar i allmänhet lika på faktorerna Svårigheter att identifiera känslor (SIK), 
medan män skattar högre på faktorerna Svårigheter att beskriva känslor (SBK) och 
Externt orienterat tänkande (EOT) (Lane et al., 1998; Salminen et al., 1999). 
 
Alexitymi och somatisk, psykosomatisk samt psykiatrisk sjukdom  

Enligt MacLean (1949) tillåts den fysiologiska aktiveringen av affekter att fortgå hos 
alexityma individer eftersom de saknar förmåga att reglera sina affekter genom 
identifiering och bearbetning. Vid affektiv aktivering uppstår därmed en förhöjd 
aktivitet i det autonoma nervsystemet och i det neuroendokrina systemet, vilket enligt 
Taylor (2000) kan leda till olika grad av somatiska besvär - särskilt om individen utsätts 
för stress. Studier som undersökt relationen mellan alexitymi och somatiska besvär i 
normalpopulationen har ofta visat signifikanta, men svaga samband (Simonsson-
Sarnecki, 2001). Vidare har detta samband ofta varit lägre än sambandet mellan 
alexitymi och negativ affekt, samt mellan alexitymi och depression/ångest. I en studie 
där korrelationer mellan alexitymi och somatiska besvär undersökts erhölls exempelvis 
inga korrelationer efter kontroll för ångest och depression (Lundh & Simonsson-
Sarnecki, 2001). Däremot erhölls positiva korrelationer mellan alexitymi och negativ 
affekt, liksom negativa korrelationer mellan alexitymi och positiv affekt. Ifråga om 
somatiseringen har en omfattande studie däremot visat samband med alexitymi, 
oberoende av somatisk sjukdom, depression, ångest och sociodemografiska variabler 
(Mattila et al., 2008). I denna studie stod faktorn SIK för det starkaste sambandet.  

Studier i vilka patientgrupper med somatiska och psykosomatiska sjukdomar undersökts 
har visat en prevalens av alexitymi på 21-57 procent (Jula, Salminen, & Saarijärvi, 
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1999; Richards, Fortune, Griffiths & Main, 2005; Todarello, Taylor, Parker, & Fanelli, 
1995), vilket ska jämföras med normalpopulationen där den ligger mellan 8-12 procent 
(Taylor et al., 1997). Forskning har visat att alexitymi emellertid inte verkar vara 
specifikt för de här patientgrupperna. I en studie där Salminen, Saarijärvi och Äärelä 
(1995) granskat två decenniers alexitymiforskning framkom att även patienter med olika 
psykiatriska sjukdomar som depression, paniksyndrom och posttraumatiskt stress 
syndrom (PTSD) ofta uppfyller kriterierna för alexitymi. En studie där 
metaanalysteknik använts för att undersöka relationen mellan alexitymi och 
rapportering av somatiska symtom har visat på en svag till medelstark effektstyrka (De 
Gucht & Heiser, 2003). Faktorn SIK stod här för det starkaste sambandet, medan 
faktorn EOT var så gott som orelaterad. De ingående studier som jämfört somatoforma 
tillstånd med somatiska och psykiatriska visade inkoherenta resultat. Författarna 
förklarar detta genom att hänvisa till det faktum att endast ett fåtal av dessa studier 
innehöll en kontroll för nivå av psykopatologi, liksom andra eventuellt bakomliggande 
faktorer. Deras resonemang leder fram till en förklaring av de inkoherenta resultaten 
som baserar sig på tanken att alexitymi kan påverka individer på olika vis. Liksom 
Taylor med kollegor (1997) menar författarna att alexityma individers brister i det 
kognitiva processandet och regleringen av affekter är en tänkbar riskfaktor för såväl 
somatisk, psykosomatisk som psykiatrisk sjukdom. Samtidigt som den initiala 
fysiologiska aktiveringen av affekter kan misstolkas som ett uttryck för en somatisk 
sjukdom, så kan den i förlängningen utgöra en grogrund för det samma eller ge upphov 
till psykologisk stress som leder till utveckling av psykiatriska sjukdomar. Med stöd av 
detta resonemang blir det förståeligt att det inte går att finna resultat som enhetligt pekar 
på en relation mellan alexitymi och antingen somatisk, psykosomatisk eller psykiatrisk 
sjukdom. 

Alexitymi och depression/ångest.  

I studier gjorda på normalpopulationen har sambandet mellan alexitymi och 
depressionssymtom ofta visat sig starkt (Hintikka, Honkalampi, Lehtonen & Viinamäki, 
2001; Honkalampi, Hinikka, Transkanen, Lehtonen & Viinamäki, 2000). Liksom i en 
studie av Posse, Backenroth-Ohsako, Hakansson och Hallström (2001) är det också ofta 
faktorn SIK som står för det starkaste sambandet, medan faktorn EOT visar svagast 
samband. Samma förhållande påträffades i en studie som undersökt både depression och 
ångest (Elzaguirre, Saens de Cabezon, Ochoa de Alda, Olariaga & Juaniz, 2004). 
 
Bland patienter som lider av depression har studier visat en hög prevalens av alexitymi 
(32-50%) (Honkalampi et al., 2000; Honkalampi, Hintikka, Laukaanen, Lehtonen, & 
Viinamäki, 2001; Honkalampi, Saarinen, Hintikka, Virtanen, & Viinamäki, 1999). I en 
studie där relationen mellan alexitymi och depression respektive ångest undersökts 
visades det starkaste sambandet för faktorn SIK (Marchesi, Brusamonti & Maggini, 
2000). Samma studie visade också signifikanta skillnader i grad av alexityma symtom 
mellan patienterna och en kontrollgrupp. Bland patienter med OCD har en stark 
korrelation erhållits mellan alexitymi och depression (De Berardis med kollegor, 2005). 
I en annan studie erhölls också en motsvarande medelstark korrelation i en grupp 
patienter med paniksyndrom (De Berardis med kollegor, 2007). I båda dessa studier 
framkom medelstarka korrelationer med faktorn SIK och SBK, medan en stark 
korrelation framkom med faktorn EOT i den ena studien (De Berardis., 2005) och 
saknades i den andra (De Berardis et al., 2007). I ytterligare en studie gjord på patienter  
aktuella inom öppenvårdspsykiatrin erhölls en starkt korrelation mellan alexitymi och 
ångest (Evren & Evren, 2007). Generellt sett har sambanden varit medelstarka till starka 
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mellan alexitymi och både depression respektive ångest och därför betonar flera 
forskare vikten av att kontroller statistiskt för dessa faktorer vid alexitymistudier 
(Eizaguirre, de Cabezon, de Alda, Olariaga & Juaniz, 2004; Honkalampi et al., 2000; 
Lumminet, Rokbani, Ogez & Jadoulle, 2007; Simonsson-Sarnecki, 2001).  
 
En studie som jämfört deprimerade patienter som uppfyller kriterierna för alexitymi 
med deprimerade patienter som inte gör det framkom att patienterna med alexitymi 
oftare visade psykiatriska symtom och oftare var otillfredsställda med sitt liv jämfört 
med de patienter som enbart var deprimerade (Honkalampi et al., 1999). I linje med 
detta resonemang har Mattila, Poutanen, Koivisto, Salokangas och Joukaama (2007) 
funnit ett negativt samband mellan alexitymi och livstillfredsställelse, även efter 
kontroll för bakomliggande faktorer, så som exempelvis depression.  
 
Även studier gjorda på patienter med paniksyndrom - som är ett av de vanligaste 
ångesttillstånden - har visat en hög prevalens av alexitymi (34-67%) (Cox, Swinson, 
Schulman, & Bourdeau, 1995; De Berardis et al, 2007; Fukunishi, Kikuchi, Wogan, & 
Takubo, 1997; Zeitlin & McNally, 1993; Taylor, Bagby & Acklin, 1993). I likhet med 
beskrivningen av problematiken bakom alexitymi beskriver Taylor med kollegor (1997) 
en panikattack som ett misslyckande av att använda ångest som en varningssignal, 
vilket leder till att individen översvärmas av odifferentierade affekter.  Zeitlin & 
McNally (1993) har i linje med detta funnit en signifikant högre nivå av alexitymi hos 
patienter som lider av panikattacker (67%) i jämförelse med patienter som lider av 
tvångssyndrom (Obsessive-Compulsive Disorder, OCD) (13%). Dessutom skattade 
patienterna med panikattacker signifikant högre på en skala som mäter tro på att 
ångestrelaterade kroppsliga sensationer är farliga. Enligt författarna underbygger detta 
antagandet om att individer med alexitymi ofta fokuserar på och misstolkar fysiska 
sensationer. I en annan studie har en hög fokusering på kroppsliga sensationer liksom 
agorafobiska tankar tillsammans med faktorerna SIK och SBK visat samband med grad 
av paniksyndrom (De Berardis et al., 2007). Författarna till denna studie antog att 
patienter med alexitymi löper större risk att utveckla paniksyndrom då de redan har en 
hög grundläggande nivå av arousal. Bankier med kollegor (2001) fann tvärt emot 
ovanstående studier ett negativt samband mellan paniksyndrom och TAS-20 
totalsumma, liksom ett negativ samband mellan paniksyndrom och faktorn EOT i TAS-
20. Då ett urvalskriterie i denna studie var att patienterna fick uppfylla kriterierna för 
endast en DSM-IV diagnos menar författarna att resultatet inte kan generaliseras till 
andra patientgrupper. 
 
Även vid andra sjukdomstillstånd där ångest ingår i symtombilden, så som vid PTSD 
och social fobi, har studier visat en förhöjd prevalens av alexitymi (28-60%) (Cox et al., 
1995; Evren & Evren, 2007; Fukunishi et al., 1997; Zeitlin, Lane, O’Leary, & Schrift, 
1989). Patienter med PTSD har därtill i en studie av Zlotnick, Mattia, & Zimmerman 
(2001) uppgett en högre grad av alexityma symtom jämfört med andra patientgrupper 
inom psykiatrisk öppenvård och en metaanalys har visat en stark effektstyrka för 
relationen mellan alexitymi och PTSD (Frewen et al., 2008).  

Alexitymi och tvång.   

OCD och tvångsmässigt beteende i form av hetsätning, missbruk, perversa sexuella 
beteenden och självsvält kan enligt Taylor med kollegor (1997) förstås som strategier 
att reglera dysreglerade affekter. Grabe med kollegor (2006) har i en studie funnit att 
patienter med OCD skattat en signifikant högre nivå av alexityma symtom jämfört med 
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studiens kontrollgrupp. De Berardis med kollegor (2005) har också erhållit en stark 
korrelation mellan TAS-20 totalsumma, liksom mellan formulärets samtliga delfaktorer, 
och OCD. I en annan studie erhöll Bankier med kollegor (2001) emellertid inget 
samband mellan OCD och TAS-20 totalsumma, men mellan OCD och faktorn EOT i 
TAS-20. Zeitlin & McNally (1993) har också funnit en lägre prevalens av alexitymi hos 
patienter med OCD (12,9%) jämfört med patienter med paniksyndrom (66,7%). 

Alexitymi och borderline personlighetsstörning. 

Bland patienter med en borderline personlighetsstörning har en prevalens av alexitymi 
på 80 procent erhållits i en studie  av Guttman och Laporte (2002), men författarna har 
här använt ett något lägre gränsvärde (≥ 54) än vad som är brukligt (≥ 61). I en studie 
gjord på normalpopulationen har en medelstark korrelation erhållits mellan 
totalsumman i TAS-20 och borderline personlighetsproblematik (Modestin, Furrer, & 
Malti, 2004). Korrelationerna med delfaktorerna SIK och SBK var här medelstarka, 
medan korrelationen med EOT var svagt. I en jämförelse av samband mellan alexitymi 
och PTSD, BPD, drogmissbruk, ätstörningar respektive paniksyndrom var BPD och 
PTSD de enda diagnoserna som oberoende av varandra visade samband med alexitymi 
(Zlotnick, Mattia & Zimmerman, 2001). Guttman & Laporte (2002) har i en studie 
undersökt samband mellan alexitymi och psykiatrisk problematik i grupper med 
kvinnliga patienter och deras föräldrar. Patienten hade antingen diagnosen BPD, 
anorexia nervosa eller tillhörde en kontrollgrupp. Studien visade att patienterna i BPD- 
och anorexigrupperna oftare var alexityma jämfört med individerna i kontrollgruppen; 
att patienterna i BPD gruppen var mer alexityma än patienterna i anorexigruppen och att 
föräldrarna till patienterna i BPD gruppen var mest alexityma bland föräldragrupperna.  
 
Forskning har visat att samsjukligheten ofta är hög bland individer med BPD, både vad 
gäller axel I-diagnoser och axel II-diagnoser (Asnaani, Chelminski, Young & 
Zimmerman, 2007). En studie har erhållit resultat som tyder på att patienter med BPD, 
jämfört med andra patientgrupper, i dubbelt så stor utsträckning uppfyller kriterierna för 
tre eller fler axel I-diagnoser (Zimmerman & Mattia, 1999). De har också en nästan fyra 
gånger så stor risk att uppfylla kriterierna för fyra eller fler andra sjukdomar. 

Sammanfattning av studier i kliniska och icke-kliniska  grupper. 

Studier som undersökt samband mellan alexitymi och somatiska besvär i 
normalpopulationen har ofta visat svaga samband som ibland försvunnit efter kontroll 
för depression eller ångest. I de studier som granskats i föreliggande uppsats visar 
symtom på depression och ångest tydligast samband med totalsumman i TAS-20, 
liksom med faktorerna SIK och SBK. Enligt författarnas kännedom har ingen studie 
undersökt samband mellan alexitymi och tvångssyndrom inom normalpopulationen. I 
fråga om samband mellan drag av BPD och alexitymi inom normalpopulationen har en 
studie visat en korrelation med totalsumman i TAS-20, liksom med samtliga 
delfaktorer. 
 
Prevalensen av alexitymi i kliniska grupper bestående av patienter med ångestrelaterad 
problematik, depression eller BPD har i flera studier visat sig vara hög. Korrelationerna 
har också visat sig vara medelstarka till starka. Sambandet är oftast starkast i fråga om 
totalsumman i TAS-20 och delfaktorn SIK. I patientgrupper med OCD har studier visat 
motstridiga resultat både vad gäller prevalens av alexitymi och korrelationer mellan 
alexitymi och OCD.  
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Syfte 

Känslorna skapar mening i tillvaron och vägleder oss genom livet. De har viktiga 
organiserande, liksom motiverande funktioner och är nödvändiga för att åstadkomma ett 
realistiskt tänkande och beslutsfattande. Samtidigt har förmågan att reglera affekter en 
inverkan på hur nyanserat vi tänker. Komponenterna i alexitymikonstruktet reflekterar 
brister i det kognitiva processandet, liksom i regleringen av affekter och alexitymi som 
fenomen har i ett stort antal studier visat koppling till hälsa och ohälsa. Syftet med 
föreliggande studie har varit att undersöka prevalensen av alexitymi (mätt med 
självskattningsformuläret TAS-20) i en klinisk grupp bestående psykiatriska patienter 
och i en icke-klinisk grupp bestående av universitetsstudenter. Därtill har syftet varit att 
undersöka kopplingen mellan alexityma drag och depressivitet, ångest, tvång och 
borderlineproblematik (mätt med självskattningsformuläret KABOSS-S) inom de båda 
undersökningsgrupperna.  

Frågeställningar  

 
1) Skiljer sig de båda grupperna åt avseende självskattad grad av alexityma drag, 

respektive depressivitet, ångest, tvång och borderlineproblematik? 
 

2) Korrelerar graden av alexityma drag med graden av depressivitet, ångest, tvång 
och borderlineproblemtik inom grupperna? 

 
3) Ser korrelationsmönstren olika ut mellan grupperna? 

 
 

Metod 

Undersökningsdeltagare  

I föreliggande studie ingår totalt 119 personer - 59 kvinnor i en klinisk grupp och 60 
kvinnor i en icke-klinisk grupp. Grupperna är enkönade, eftersom det inte var möjligt att 
uppnå en jämn könsfördelning vid rekryteringen av undersökningsdeltagare till den 
kliniska gruppen. 
 
Deltagarnas ålder i den kliniska gruppen låg vid undersökningstillfället mellan 19 och 
49 år (M=28.8, sd=8.2). Samtliga individer i denna grupp uppfyllde då också kriterierna 
enligt DSM-IV för en borderline personlighetsstörning (BPD). Diagnostiseringen hade 
innan föreliggande studie påbörjades genomförts av teamet för mentaliseringsbaserad 
terapi (MBT-teamet) vid Huddinge psykiatriska öppenvårdsmottagning. Till 
föreliggande studie inhämtades rådata för den kliniska gruppen i avpersonifierad form 
från MBT-teamet. 
 
Den icke-kliniska gruppen utgörs av att ett så kallat bekvämlighetsurval bestående av 
studenter på Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet. Deltagarna i denna 
grupp rekryterades genom anmälan på en deltagarlista som sattes upp på Psykologiska 
institutionens anslagstavla. Deltagarlistan innehöll information om undersökningen och 
forskningsetiska principer såsom frivillighet och konfidentialitet. I syfte att optimera 
antalet anmälda sändes även en inbjudan ut via e-post. Enligt en förhandsbedömning 
antogs medelåldern i de båda grupperna bli likvärdig. Deltagarna i den icke-kliniska 
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gruppen visade sig också vara mellan 19 och 46 år (M = 26.75, sd = 7.7) och utgjorde 
därmed en god jämförelsegrupp till den kliniska gruppen. 
 
I samband med MBT-teamets utredning hade deltagarna i den kliniska gruppen givit sitt 
godkännande av att deras data får användas i olika forskningssammanhang. Deltagarna i 
den icke-kliniska gruppen informerades vid testtillfället om gällande forskningsetiska 
principer fastställda av den etiska kommittén inom det 
humanistisksamhällsvetenskapliga forskningsrådet HSFR (1990). För att säkra 
konfidentialiteten avidentifierades samtliga deltagare i båda grupperna genom att var 
och en fick ett ID-nummer.  
 
En beräkning av power inför jämförelsen mellan den kliniska och den icke-kliniska 
gruppen visade att det för en förväntad power om 0.8 behövdes 25 deltagare per grupp, 
samt att en gruppstorlek på över 36 deltagare skulle innebära en power på 0.99, enligt 
Cohens kriterier (Cohen, 1988). En beräkning inför sambandsanalysen visade att det för 
en förväntad power om 0.8 behövdes 13 deltagare per grupp och att en gruppstorlek 
med över 19 deltagare skulle innebära en power på 0.99 (Cohen, 1988).  

Material 

Till föreliggande studie insamlades svar på självskattningsformulären The 20-item 
Toronto Alexithymia Scale (TAS-20) och Karolinska Affektiva och Borderline 
Symptomskalor – Självskattning (KABOSS-S), samt på demografiska frågor rörande 
födelseår, föräldraursprung, födelseland, barn (ja; nej), utbildningsnivå (universitet; 
eftergymnasial; gymnasie; grundskola; ej fullgjord grundskola) och varaktighet av den 
längsta kärleksrelationen (mer än 1 år; 6-12 månader; mindre än 6 månader; aldrig haft 
fast relation). 

Toronto Alexithymia Scale (TAS-20).  

TAS-20 är ett självskattningsformulär som mäter alexityma drag genom tre 
skalor/faktorer och ett totalvärde (Simonsson-Sarnecki et al., 2000). Formuläret består 
av 20 olika påståenden vilka ska skattas på en Likertskala från 1 till 5 (där 1 innebär att 
påståendet betraktas som helt fel och 5 som helt rätt). Totalpoängen i TAS-20 sträcker 
sig från 20 till 100. En person vars totala poäng överstiger gränsvärdet ≥ 61 poäng 
uppfyller kriteriet för alexitymi, medan en person med poängsumman ≤ 51 inte gör det - 
däremellan finns ett gränsområde.  
 
Förutom ett totalvärde tillhandahåller TAS-20 också mer specifik information. 
Formuläret är uppdelat i tre faktorer som utgör empiriskt relaterade aspekter av 
alexitymi: (1) Svårigheter att identifiera känslor och att differentiera mellan känslor och 
andra fysiska upplevelser (SIK); (2) Svårigheter att beskriva känslor för andra (SBK); 
(3) Ett externt orienterat tänkande (EOT) (Simonsson-Sarneki, 2001). Ett externt 
orienterat tänkande är en kognitiv stil som karaktäriseras av en upptagenhet kring 
detaljer av externa händelser (utanför individen) snarare än tankeinnehåll som är 
relaterad till känslor och fantasier (inom individen) (Simonsson-Sarnecki et al., 2000).  
 
I dag är TAS-20 det bäst validerade och internationellt mest använda 
självskattningsformulär för kvantifiering av alexitymi (Simonsson-Sarnecki, 2001). 
Studier har visat goda psykometriska egenskaper mätt genom Cronbachs alfa-värden för 
formulärets totaltsumma (α = 0,74 till α = 0,85), för faktorn SIK (α = 0,73 till α = 0,86), 
för faktorn SBK (α = 0,61 till α = 0,78) och för faktorn EOT (α = 0,56 till α = 0,67) 
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(Loas, Corcos, Pellet, Bizouard & Vernisse, 2001; Myers, 1995; Parker, Taylor & 
Bagby, 2003; Simonsson-Sarnecki et al., 2000). Faktoranalyser i tidigare studier har 
bekräftat att trefaktorindelningens struktur är tillfredsställande och brukbar i studier 
både inom det kliniska och icke-kliniska området (Bagby, Parker & Taylor, 1994a; 
Bagby, Parker & Taylor, 1994b; Loas et al., 2001). TAS-20 har även uppvisat god 
replikerbarhet och validitet efter att det översatts till en rad nya språk inför studier som 
utförts både i västerländska och icke-västerländska kulturer (Loas et al., 2001; Parker, 
Shaughnessy, Majeski & Eastabrook, 2005; Taylor et al, 1997; Taylor, Bagby & Parker, 
2003; Zhua, Yia, Ryderb, Taylor & Bagby, 2007).  

Karolinska Affektiva och Borderline Symptomskalor - Självskattning (KABOSS-S). 

KABOSS-S är ett svenskt självskattingsformulär som konstruerats som ett hjälpmedel 
vid diagnostisering av affektiva- och ångestsyndrom, samt borderline 
personlighetsstörning (Svanborg, Andersson, & Åsberg, 2002). KABOSS-S används 
inom psykiatrisk öppenvård i Sverige och har framgångsrikt prövats som ett instrument 
i dialogen mellan patient/kontaktman och överläkare (Svanborg et al., 2002).  
 
KABOSS-S sammanfattas i fyra övergripande skalor: depression (D); ångest (Å); tvång 
(T); borderline (B) och totalt består formuläret av tjugosju påståenden. Varje skala är 
summan av ett antal frågor och eftersom samma fråga kan ingå i flera skalor 
samvarierar skalorna med varandra. Personen som fyller i formuläret instrueras att ringa 
in den siffra (0 till 30) som bäst stämmer med hur personen har haft det de senaste tre 
dagarna. Nedan ges ett exempel på en fråga från KABOSS-S:   
 

Sinnesstämning  
Här ber vi dig beskriva din sinnesstämning, om du känner dig ledsen, tungsint 
eller dyster till mods. Tänk efter hur du känt dig de tre senaste dagarna, om du 
har skiftat i humöret eller om det varit i stort sett detsamma hela tiden, och försök 
särskilt komma ihåg om du känt dig lättare till sinnes om det har hänt något 
positivt. 
 

           Jag kan känna mig glad eller ledsen allt efter omständigheterna.  0 
      5 

     Jag känner mig nedstämd för det mesta, men ibland kan det kännas lättare. 10 
      15 

         Jag känner mig genomgående nedstämd och dyster. Jag kan inte glädja       20 
                                             mig åt sådant som vanligen skulle göra mig glad.     

              25 
   Jag är så totalt nedstämd och olycklig att jag inte kan tänka mig värre. 30 

 
 
Beräkning av resultatet på formuläret sker genom att värdet 5 ger 1 poäng, värdet 10 ger 
2 poäng, värdet 15 ger 3 poäng o s v. Generellt anses att desto fler fyror eller högre en 
individ skattat på en skala, desto troligare är det att någon bakomliggande psykiatrisk 
diagnos föreligger (Svanborg et al., 2002). Vissa frågor representerar symtom som har 
en större diagnostisk dignitet än andra symtom i skalan, vilket vägs in när instrumentet 
används i den diagnostiska processen. För utförligare beskrivning hänvisas läsaren till 
skriften KABOSS-S – ett självskattningsinstrument för affektiva och ångestsyndrom 
samt för borderline personlighetsdrag (Svanborg et al., 2002).  
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Procedur 

Uppsatsförfattarna behandlade rådata från den kliniska gruppen i MBT-teamets lokaler 
på Huddinge psykiatriska öppenvårdsmottagning. I samband med detta 
avpersonifierades allt sekretesskyddat material med hjälp av kodning. Därefter 
utformades ett testhäfte inför datainsamlingen i den icke-kliniska gruppen. Detta kom 
att innehålla ett formulär med frågor rörande sociodemografisk förhållanden, samt de 
båda aktuella självskattningsformulären. Datainsamlingen för den icke-kliniska gruppen 
ägde rum i en lokal på Psykologiska Institutionen vid Stockholms universitet. Initialt 
informerades deltagarna muntligen om syftet med undersökningstillfället, formulären 
som sådana och gällande forskningsetiska principer. Maxtid för ifyllande var en timma. 

Databearbetning 

Vid databearbetningen användes statistikprogrammet SPSS version 15.0 och 
information från Borg & Westerlund (2006), Brace, Kemp & Snelgar (2003), Howell 
(2002), Pallant (2001). Signifikansnivån sattes till 0.05 vid samtliga beräkningar, 
förutom då den justerades för att skydda mot massignifikans. 
 
För att undersöka om de två grupperna skiljde sig åt signifikant i fråga om insamlade 
bakgrundsvariabler användes t-test för oberoende mätning, alternativt χ2-test avhängigt 
variablernas karaktär. Intern konsistens för TAS-20 och KABOSS-S mättes med 
Cronbach alfa. För att kontrollera om eventuella extremvärden förelåg användes en 
boxplot för kontroll av extremvärden inom de enskilda variablerna och en 
regressionsanalys för kontroll av eventuella extremvärden som kan uppstå i samband 
mellan variabler. Skillnader mellan gruppernas testsvar undersöktes med hjälp av 
envägs MANOVA och deskriptiv analys användes för att kontrollera hur stor andel 
individer i grupperna som hamnade över gränsvärdet för alexitymi. Sambandsanalyser 
med Pearsons r genomfördes, liksom jämförelser mellan de båda gruppernas värden 
med hjälp av en z-transformering av korrelationerna. 
 
 

Resultat 

 
Efter att formulärens interna konsistens undersökts gjordes jämförelser mellan de i 
studien ingående grupperna. Dels för att kontrollera om de skiljde sig åt vad gäller de 
demografiska data som insamlats, dels för att undersöka om de i statistisk mening 
utgjorde två olika grupper vid granskning av svaren från KABOSS-S och TAS-20. I 
nästa fas gjordes analyser av eventuella samband mellan svarsmönstren för de båda 
formulären, både inom och mellan grupperna. 
 
I den kliniska gruppen upptäcktes uteblivna svar hos ett mindre antal individer. Vid en 
okulär betraktelse visade sig dessa individer inte avvika nämnvärt från övriga 
svarspersoner, varför de uteblivna svaren ersattes med gruppens medelvärde på aktuell 
fråga. I fråga om power erhölls ett värde på 1.0 för samtliga skalor i KABOSS-S och 
TAS-20, vilket indikerar en god balans mellan risken för typ 1- respektive typ 2-fel.  

Psykometriska analyser 

Den interna konsistensen för KABOSS-S och TAS-20 undersöktes genom beräkning av 
Cronbachs alfa för var och en av de båda formulärens ingående skalor (för detta 
ändamål skiljdes inte de undersökta gruppernas resultat åt). Idealt bör Cronbachs alfa 
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ligga över α = 0,7 (Pallant, 2001). TAS-20 uppvisade en god reliabilitet för 
totalsumman (α = 0,89) och för samtliga delskalor: SIK (α = 0,88); SBK (α = 0,82); 
EOT (α = 0,72). Även KABOSS-S nådde höga alfavärden för samtliga delskalor: B (α = 
0,92); D (α = 0,85); Å (α = 0.81); T (α = 0,80). En faktoranalys genomfördes inte då 
villkoret Kaiser-Meyer-Oklin (KMO) understeg minimumvärdet (index 0,6) 
(Tabachnick & Fidell, 2007). 

Gruppjämförelser 

Inför hypotesprövningen av skillnader mellan grupperna kontrollerades för 
extremvärden inom vardera gruppen genom att göra ett lådagram (boxplot) för varje 
variabel. Här rekommenderar Pallant (2001) att ett värde betraktas som ett extremvärde 
om det ligger mer än tre gånger lådans längd från lådans kant. I ett lådagram utgörs 
lådans mitt av medianen och lådans kanter av första och tredje kvartilen (50% av 
observationerna). Utifrån detta tillvägagångssätt erhölls inga extremvärden.  
 
Efter kontroll av relevanta testvillkor undersöktes om grupperna skilde sig åt i fråga om 
insamlade bakgrundsvariabler (”ålder”, ”längsta relation”, ”antal barn”, 
”utbildningsnivå”, ”ursprung” och ”föräldraursprung”). T-test för oberoende mätning 
användes för den kontinuerliga variabeln ålder. Ingen signifikant skillnad mellan den 
kliniska och den icke-kliniska gruppen erhölls (p>0,05). För att undersöka om 
skillnaderna mellan grupperna var signifikanta för de kategoriska variablerna användes 
ett χ2-test för oberoende mätning. Två av svarsalternativen slogs ihop för variabeln 
”längsta relation” då dessa hade förväntade frekvenser om mindre än fem. Genomfört 
χ2-test visade en signifikant skillnad mellan grupperna avseende den kategoriska 
variabeln ”utbildningsnivå” (χ 2

4 = 79,0, p< 0,001). För övriga kategoriska variabler 
påträffades ingen signifikant skillnad mellan grupperna (p> 0,05). 
 
En envägs multivariat variansanalys (MANOVA) - med grupptillhörighet som 
oberoende variabel och poäng på de fyra skalorna i KABOSS-S som beroende variabler 
- utfördes för att undersöka om det förelåg skillnader i hur den kliniska och den icke-
kliniska gruppen skattat. Motsvarande analys genomfördes även för formuläret TAS-20 
med dess tre faktorer. 
 
Vid kontroll av villkoren för MANOVA uppdagades problem avseende 
normalfördelning för ett fåtal variabler varför parallella beräkningar med det icke-
parametriska testet Mann-Whitney U genomfördes. Då båda testen visade signifikanta 
skillnader med stora effekter och brister i normalfördelningen vägs upp av gruppernas 
storlek, liksom av att det parametriska testet MANOVA är robust, redovisas här 
resultaten av MANOVA-beräkningarna (se Tabell 1 och 2).  
 
Utförd MANOVA visade en signifikant multivariat effekt av grupptillhörighet (F4,114 = 
49,4, p = 0,001; Wilks´ Lambda = 0,37; Partiell Eta2 = 0,63) för KABOSS-S. Som 
framgår av Tabell 1 visade också en vidare analys (med en Bonferroni-justerad 
alphanivå på 0,0125 för att skydda mot massignifikans) en signifikant skillnad mellan 
grupperna för varje individuell beroende variabel. Tabellen visar vidare att störst 
skillnad mellan grupperna erhölls för faktor B, liksom att individerna i den kliniska 
gruppen i genomsnitt skattade högre grad av symtom inom samtliga variabler.  
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Tabell 1. Självskattning av KABOSS-S för den kliniska och icke-kliniska gruppen. 
Medelvärden (och standardavvikelser) i svarspoäng för de fyra faktorerna, samt resultat 
av MANOVA. 
 
 Klinisk grupp 

M (sd) 
Icke-klinisk grupp 
M (sd) 

F-värde Df Partiell              
Eta2            

      
      
D 25,0 (8,3) 13,2 (7,6) 66,2* 1/117 0,36 
      
Å 27,2 (7,3) 16,4 (8,4) 56,5* 1/117 0,33 
      
T 22,7 (6,6) 14,0 (7,1) 47,9* 1/117 0,29 
      
B 33,0 (7,6) 13,0 (8,6) 181,9* 1/117 0,61 

      
N(klinisk) = 59, N(icke-klinisk) = 60. D = depression; Å = ångest; T = tvång; B = borderline. * = 

p'<0,0125 

 
 
Liksom för KABOSS-S framkom en signifikant multivariat effekt av grupptillhörighet 
för TAS-20 (F3,115 = 31,0, p = 0,001; Wilks´ Lambda = 0,55; Partiell Eta2 = 0,45). En 
analys av varje individuell beroende variabel (med en Bonferroni-justerad alphanivå på 
0,017) visade dessutom en signifikant skillnad mellan grupperna för var och en av de i 
TAS-20 ingående variablerna (se tabell 2). Störst skillnad erhölls för faktor SIK. Den 
kliniska gruppen skattade högre inom samtliga i TAS-20 ingående variabler (se 
medelvärden i Tabell 2).  
 
Tabell 2. Självskattning av TAS-20 för den kliniska och icke-kliniska gruppen. 
Medelvärden (och standardavvikelser) i svarspoäng för de tre faktorerna i TAS-20, samt 
resultat av MANOVA.  
      
 Klinisk grupp 

M (sd) 
Icke-klinisk grupp 
M (sd) 

F-värde Df Partiell              
Eta2            

      
 
SIK 3,48 (0,76) 2,18 (0,82) 79,55* 1/117 0,41 
      
SBK 3,26 (0,99) 2,44 (0,85) 23,11* 1/117 0,17 
      
EOT 2,38 (0,61) 1,82 (0,51) 29,96* 1/117 0,20 
      

N(klinisk) = 59, N(icke-klinisk) = 60. SIK = Svårigheter att identifiera känslor; SBK = svårigheter att 

beskriva känslor; EOT = externt orienterat tänkande. * = p'<0,017 

 
 
Femtiotre procent i den kliniska gruppen och 7 procent i den icke-kliniska gruppen 
översteg gränsen för alexitymi enligt TAS-20 (≥61 poäng). Vidare hamnade 24 procent 
i den kliniska gruppen och 12 procent i den icke-kliniska gruppen inom det tidigare 
beskrivna gränsområdet (<61, ≥51 poäng). 
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Sambandsanalyser 

Inför sambandsanalysen genomfördes en regressionsanalys för kontroll av 
extremvärden. Som extremvärden i detta hänseende betraktas resultat med en residual 
utanför (+/- 3,3) (Tabachnick & Fidell, 2007). En individ i den kliniska gruppen visade 
ett kraftigt avvikande svarsmönster som innehöll både ett extremt högt och ett extremt 
lågt värde. Vederbörande exkluderades från de beräkningar som presenteras i uppsatsen.  
 
Eventuella samband inom grupperna mellan faktorerna i KABOSS-S och faktorerna i 
TAS-20 undersöktes med hjälp av Pearsons produktmomentkorrelationskoefficient 
(Pearsons r). Eftersom tidigare analyser visat problem i fråga om normalfördelning för 
ett fåtal variabler genomfördes även icke-parametriska beräkningar med hjälp av 
Spearmans rangkorrelationskoefficient (Spearmans rho). Beräkningar av Pearsons r och 
Spearmans rho gav ett i största mån överensstämmande resultat. I föreliggande uppsats 
rapporteras beräkningar av Pearsons r (se Tabell 3 och 4). 
 
Tabell 3 visar att det i den icke-kliniska gruppen finns positiva korrelationer mellan de 
båda formulärens faktorer i samtliga fall, förutom mellan EOT och D. Korrelationen 
mellan EOT och T bedöms enligt Cohens kriterier (Cohen, 1988) vara liten då den 
ligger under värdet 0,29. Övriga två korrelationer för faktorn EOT betraktas som 
medelstarka då de ligger inom intervallet 0,30 till 0,49. Korrelationerna mellan 
resterande faktorer i TAS-20 och faktorerna i KABOSS-S är alla starkare än de ovan 
berörda. Faktorn SBK och faktorerna i KABOSS-S visar medelstarka korrelationer. 
Totalsumman i TAS-20 och faktorerna i KABOSS-S visar korrelationer som bedöms 
vara stora då de ligger på en nivå över 0,50. Allra tydligast samband finns mellan 
faktorn SIK och faktorerna i KABOSS-S.  
 
Resultaten visar inget genomgående mönster som skiljer faktorerna i KABOSS-S åt vad 
gäller samband med faktorerna i TAS-20. Som framgår av tabell 3 skiljer sig dock 
faktorerna i TAS-20 åt med avseende på hur de korrelerar med faktorerna i KABOSS-S. 
Tabell 3 visar också att den förklarade variansen för de signifikanta korrelationerna 
varierar mellan 6,8 och 62,4. 
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Tabell 3. Samband med Pearsons r mellan TAS-20 och KABOSS-S för den icke-
kliniska gruppen. 
   
  KABOSS-S 
      
TAS-20                               D Å T B 
      
      
TOT Pearsons r 0,63** 0,67** 0,62** 0,65** 
 % förklarad varians 39,8 45,4 38,3 42,4 
      
SIK Pearsons r 0,74** 0,79** 0,72** 0,74** 
 % förklarad varians 54,9 62,4 51,7 54,6 
      
SBK Pearsons r 0,39** 0,35** 0,36** 0,35** 
 % förklarad varians 15,4 12,3 12,6 12,2 
      
EOT Pearsons r 0,22 0,31* 0,26* 0,32* 
 % förklarad varians 5,0 9,7 6,8 10,4 
      

N = 60. D = depression; Å = ångest; T = tvång; B = borderline; TOT = TAS-total; SIK = Svårigheter att 
identifiera känslor; SBK = svårigheter att beskriva känslor; EOT = externt orienterat tänkande 
* = p<0,05 (tvåsidig), ** = p<0,01 (tvåsidig) 
 

 
Då beräkningar av Pearsons r gjordes för den kliniska gruppen - inklusive individen 
med ett extremvärde – erhölls låga, icke-signifikanta korrelationer. För beräkningar 
exklusive nämnda individ se Tabell 4. 
 
Tabell 4 visar att faktorn SIK i TAS-20 korrelerar med faktorerna Å, B och T i 
KABOSS-S. I de två första fallen bedöms korrelationen enligt Cohens kriterier (Cohen, 
1988) vara medelstark och i det sista fallet som liten. Mellan faktorn D och 
totalsumman av TAS-20 framkommer också en medelstark korrelation, liksom mellan 
faktor B å ena sidan och totalsumman av TAS-20 å den andra. Mellan B och SBK 
erhålls en liten, men signifikant korrelation. Tabell 4 visar likaså att den förklarade 
variansen för de signifikanta korrelationerna varierar mellan 7,5 och 13,0. 
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Tabell 4. Samband med Pearsons r mellan TAS-20 och KABOSS-S för den kliniska 
gruppen då en individ med ett extremvärde exkluderats.  
      
  KABOSS-S 
      
TAS-20  D Å T B 
      
      
TOT Pearsons r 0,31* 0,25 0,25 0,36** 
 % förklarad varians 9,4 6,2 6,1 13,0 
      
SIK Pearsons r 0,22 0,35** 0,27* 0,35** 
 % förklarad varians 4,9 12,1 7,5 12,2 
      
SBK Pearsons r 0,20 0,10 0,19 0,27*  
 % förklarad varians 4,2 1,1 3,6 7,1 
      
EOT Pearsons r 0,24 0,09 0,08 0,18 
 % förklarad varians 6,0 0,9 0,6 3,1 
      

N = 60. D = depression; Å = ångest; T = tvång; B = borderline; TOT = TAS-total; SIK = Svårigheter att 
identifiera känslor; SBK = svårigheter att beskriva känslor; EOT = externt orienterat tänkande 
* = p<0,05 (tvåvägs), ** = p<0,01 (tvåvägs) 

 
 
För att jämföra den kliniska och den icke-kliniska gruppens korrelationer genomfördes 
z-transformering av korrelationerna (Fischers z). Signifikanta skillnader mellan de båda 
gruppernas korrelationer (p<0,05) erhölls för: TOT och samtliga faktorer i KABOSS-S; 
SIK och samtliga faktorer i KABOSS-S. För samtliga korrelationer, förutom den mellan 
EOT och D, gäller att korrelationerna i den icke-kliniska gruppen var starkare.  
 
Tabell 5. Z-transformerade korrelationer mellan icke-klinisk och klinisk grupp. 
    
 KABOSS-S 
     
TAS-20 D Å T B 
     
     
TOT -2,3* -3,0* -2,5* -2,2* 
     
SIK -3,9* -3,8* 7,0* -3,1* 
     
SBK -1,1 -1,4 1,0 -0,50 
     
EOT 0,1 -1,2 -1,0 - 0,82 
     

N =118. D = depression; Å = ångest; T = tvång; B = borderline; TOT = TAS-total; SIK = Svårigheter att 
identifiera känslor; SBK = svårigheter att beskriva känslor; EOT = externt orienterat tänkande 
* = p<0,05 (tvåvägs), ** = p<0,01 (tvåvägs) 
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Diskussion 

 
Syftet med föreliggande studie har varit att undersöka prevalensen av alexitymi i en 
klinisk grupp bestående psykiatriska patienter och i en icke-klinisk grupp bestående av 
universitetsstudenter. Därtill har syftet varit att undersöka kopplingen mellan alexityma 
symtom och depressivitet, ångest, tvång och borderlineproblematik inom de båda 
undersökningsgrupperna. I denna del av uppsatsen sammanfattas studiens resultat för att 
därefter knytas till tidigare presenterad forskning och teori. 
 
Likheter och olikheter mellan grupperna 
Den första frågeställningen gällde skillnader mellan grupperna i fråga om 
självskattningar på de använda formulären. Jämförelsen mellan den kliniska och den 
icke-kliniska gruppen visade att grupperna skattat olika på samtliga faktorer i TAS-20, 
respektive KABOSS-S, och att individerna i den kliniska gruppen uppgett en högre grad 
av symtom. Störst skillnad mellan grupperna erhölls för faktorn Borderline i KABOSS-
S och för faktorn Svårigheter att identifiera känslor i TAS-20.  
 
Valet att i studien inkludera både en klinisk och en icke-klinisk grupp visade sig 
värdefullt. Det gav en stor bredd åt resultaten och öppnade därmed upp för en analys av 
eventuella skillnader mellan olika populationer i fråga om samband mellan de 
undersökta variablerna. Det var ett förväntat resultat att de båda grupperna skiljde sig åt 
ifråga om samtliga faktorer. Undersökningsdeltagarna i den kliniska gruppen hade 
endast det gemensamt att de alla fått diagnosen borderline personlighetsstörning, men 
då forskning har visat en hög samsjuklighet hos individer med borderline 
personlighetsstörning (Asnaani et al., 2007; Zimmerman & Mattia, 1999), var en hög 
nivå av olika typer av symtom att förvänta. 
 
I den kliniska gruppen låg 53 procent av undersökningsdeltagarna över gränsvärdet för 
alexitymi och 24 procent hamnade i ett gränsområde. Enligt författarnas kännedom har 
få studier undersökt prevalensen av alexitymi bland individer med borderline 
personlighetsstörning. I en studie som använt ett lägre gränsvärde (≥ 54) än vad som är 
brukligt har en prevalens på 80 procent påträffats (Guttman & Laporte, 2002). 
Prevalensen av alexitymi i föreliggande studies kliniska grupp skulle i en jämförelse 
ligga på drygt 77 procent. I en annan studie gjord på kvinnor tillhörande 
normalpopulationen framkom att bland de 6 procent som uppfyllde kriterierna för 
alexitymi uppfyllde 62 procent även kriterierna för borderline personlighetsstörning 
(Modestin et al., 2004). Som en ytterligare jämförelse kan sägas att tidigare forskning 
visat en prevalens på mellan 12,9 och 67 procent i psykiatriska patientgrupper 
(Honkalampi et al., 1999; Zeitlin & McNally, 1993). Prevalensen av alexitymi i 
föreliggande studies patientgrupp ligger i en jämförelse i det högre spannet. I den icke-
kliniska gruppen låg prevalensen av alexitymi på en nivå av 7 procent, medan 12 
procent hamnade i ett gränsområde. Prevalensen av alexitymi i den icke-kliniska 
gruppen kan relateras till tidigare forskning vilken visat en nivå på mellan 8 och 12 
procent i normalpopulationen (Taylor et al., 1997).  
 
En jämförelse av demografiska förhållanden visade att grupperna gett mycket 
samstämmiga svar. Medelåldern i de båda grupperna överensstämde, liksom övriga 
demografiska förhållanden med undantag för utbildningsnivå. Skillnaden i 
utbildningsnivå var förväntad då den icke-kliniska gruppen utgjordes av 
psykologistudenter på Stockholms universitet. I den kliniska gruppen uppgav 20 procent 
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att de studerade eller hade studerat på högskolenivå. Förhållandet mellan alexitymi och 
utbildningsnivå i de båda grupperna ligger i linje med tidigare forskning som visat 
samband mellan alexitymi och utbildningsnivå (Lane et al., 1988). Eftersom samtliga 
deltagare i den icke-kliniska gruppen studerade vid universitetet kan det av denna 
anledning också anses förväntat att den icke-kliniska gruppen hade en något lägre nivå 
av alexitymi än vad studier på normalpopulationen generellt sett visat.  

Korrelationsmönster inom grupperna 

Den andra frågeställningen rörde korrelationer mellan de enskilda gruppernas 
svarspoäng på de båda självskattningsformulären. Analysen av testsvaren i den icke-
kliniska gruppen visade positiva korrelationer mellan svarspoängen i fråga om samtliga 
faktorer, med undantag för relationen mellan Externt orienterat tänkande i TAS-20 och 
Depression i KABOSS-S. Starkast korrelationer erhölls mellan Svårigheter att 
identifiera känslor och totalsumman i TAS-20 å en ena sidan och samtliga faktorer i 
KABOSS-S å den andra. Den unika förklarade variansen för Svårigheter att identifiera 
känslor låg mellan 51,7 och 62,4 procent och var högre än den unika förklarade 
variansen för totalsumman i TAS-20, som låg mellan 38,3 och 45,4 procent. 
Korrelationerna mellan Svårigheter att beskriva känslor i TAS-20 och samtliga faktorer 
i KABOSS-S, liksom mellan Externt orienterat tänkande och faktorerna Ångest och 
Borderline i KABOSS-S var medelstarka. Mellan Externt orienterat tänkande och 
faktorn Tvång i KABOSS-S var korrelationen signifikant men svag.  
 
I den kliniska gruppen erhölls färre korrelationer mellan faktorerna i TAS-20 och 
KABOSS-S än i den icke-kliniska gruppen och korrelationerna var också, med ett 
marginellt undantag, svagare. Medelstarka korrelationer erhölls mellan faktorn 
Svårigheter att identifiera känslor och faktorerna Ångest respektive Borderline, liksom 
mellan totalsumman i TAS-20 och faktorerna Depression och Borderline. Mellan 
faktorerna Svårigheter att identifiera känslor och Tvång, liksom mellan faktorerna 
Svårigheter att beskriva känslor och Borderline var korrelationerna svaga men 
signifikanta. Den unika förklarade variansen låg mellan 7,1 och 13 procent, vilket är en 
betydligt lägre nivå än i den icke-kliniska gruppen. 
 
Analysen av likheter och olikheter mellan grupperna visade som förväntat att den största 
skillnaden i svarspoäng på KABOSS-S gällde faktorn Borderline. Detta resultat i 
kombination med de betydligt högre nivåerna av alexityma symtom som uppmättes i 
den kliniska gruppen kan jämföras med tidigare forskning som visat samband mellan 
borderline personlighetsstörning och en hög grad av alexitymi (Modestin, Furrer, & 
Malti, 2004; Zlotnick et al., 2001; Guttman & Laporte, 2002). Analysen i föreliggande 
studie visade inte lika starka korrelationer inom den kliniska gruppen som inom den 
icke-kliniska gruppen beträffande dessa variabler. Samtidigt var det dock mellan just 
faktorn Borderline och KABOSS-S som korrelationerna överensstämde mest i en 
jämförelse mellan grupperna. I den kliniska gruppen var korrelationen mellan 
totalsumman i TAS-20 och Borderline medelstark (med en unik förklarad varians på 13 
%) och i den icke-kliniska gruppen var den stark (med en unik förklarad varians på 42,3 
%). Detta kan jämföras med tidigare forskning där en medelstarkt korrelation erhållits 
inom normalpopulationen (Modestin et al., 2004).  
 
I den icke-kliniska gruppen erhölls en starkt korrelation mellan totalsumman i TAS-20 
och faktorerna Ångest respektive Depression. Detta är enligt författarnas kännedom en 
starkare korrelation än tidigare forskning inom normalpopulationen visat (Modestin et 
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al., 2004; Posse et al., 2001). I den kliniska gruppen erhölls ingen signifikant korrelation 
mellan totalsumman i TAS-20 och Ångest - däremot mellan delfaktorn Svårigheter att 
identifiera känslor och Ångest. Det här resultatet sticker ut i en jämförelse med tidigare 
forskning som visat samband mellan alexitymi och ångesttillstånd (Evren & Evren, 
2007) och PTSD (Frewen et al., 2008; Söndergaard et al., 2004; Zlotnick et al., 2001). 
Korrelationen mellan totalsumman i TAS-20 och faktorn Depression var medelstark i 
den kliniska gruppen. Detta kan jämföras med forskning som visat en motsvarande 
medelstark till stark korrelation inom normalpopulationen och i patientgrupper med 
psykiatriska diagnoser (Berardis et al., 2005; Eizagirre et al., 2004; Evren & Evren, 
2007; Hintikka et al., 2001; Modestin et al., 2004; Posse et al., 2001). 
 
Mellan faktorn Tvång och totalsumman i TAS-20 erhölls en stark korrelation inom den 
icke-kliniska gruppen, men ingen signifikant korrelation inom den kliniska gruppen. I 
den kliniska gruppen erhölls emellertid en svag korrelation mellan Tvång och 
Svårigheter att identifiera känslor. Beträffande relationen mellan alexitymi och 
tvångssyndrom har uppsatsförfattarna endast funnit studier gjorda på kliniska grupper. I 
en studie erhölls en starkt korrelation mellan alexitymi och OCD (De Berardis et al., 
2005), medan en studie endast har funnit en svag korrelation mellan faktorn Externt 
orienterat tänkande och OCD (Bankier et al, 2001). 
 
I motsats till den kliniska gruppen erhölls alltså ett tydligt samband mellan alexityma 
symtom och depression, ångest, tvång och borderlineproblematik inom den icke-
kliniska gruppen. Att det skulle finnas samband var förväntat, men att sambanden var så 
pass höga måste ändå sägas vara ett oväntat resultat, liksom att det fanns en sådan tydlig 
skillnad mellan grupperna. Samtidigt var dock prevalensen av samtliga symtom höga i 
den kliniska gruppen. 
 
I både den kliniska och i den icke-kliniska gruppen utmärkte sig faktorn Svårigheter att 
identifiera känslor och totalsumman i TAS-20 genom att visa flest och starkast 
korrelationer med faktorerna i KABOSS-S. I den kliniska gruppen visade faktorn 
Svårigheter att identifiera känslor också, till skillnad från totalsumman, en korrelation 
med Ångest. Att det var just denna delfaktor inom TAS-20 som i störst mån 
samvarierade med KABOSS-S bekräftar tidigare forskning där samband mellan 
alexitymi och depression/ångest (Elzaguirre, Saens de Cabezon, Ochoa de Alda, 
Olariaga & Juaniz, 2004; Posse et al., 2001), paniksyndrom (Cox et al., 1995) och 
PTSD (Söndergaard & Theorell, 2004) undersökts inom normalpopulationen och i 
kliniska grupper.  
  
Den delfaktor i TAS-20 som i föreliggande studie, liksom ofta tidigare forskning 
(Bankier et al., 2001; Posse et al, 2001), visat näst starkast samband med psykiatrisk 
problematik är Svårigheter att beskriva känslor Medelstarka korrelationer erhölls i den 
icke-kliniska gruppen mellan denna faktor och samtliga faktorer i KABOSS-S. I den 
kliniska gruppen erhölls en svagt korrelation mellan denna faktor och faktorn 
Borderline. I tidigare studier har medelstarka korrelationer erhållits mellan Svårigheter 
att beskriva känslor och depression respektive borderline personlighetsdrag (Modestin 
et al., 2004), samt starka korrelationer mellan samma faktor och OCD (De Berardis et 
al., 2005). 
 
I linje med tidigare forskning utmärkte sig Externt orienterat tänkande bland faktorerna 
i TAS-20 genom att visa inga eller svagare korrelationer med faktorerna i KABOSS-S 
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inom båda grupperna (Modestin et al., 2004; Elzaguirre et al, 2004; Lumminet et al., 
2007, Posse et al., 2001). I den icke-kliniska gruppen visade denna faktor en medelstark 
korrelation med Ångest och Borderline, en svag korrelation med Tvång och ingen 
korrelation med Depression. I den kliniska gruppen erhölls inga korrelationer alls 
mellan Extern orienterat tänkande och faktorerna i KABOSS-S.  
 
En jämförelse av korrelationsmönster i respektive grupp  
Den tredje och sista frågeställningen gällde en jämförelse av korrelationsmönstren i 
respektive grupp. Signifikanta skillnader framkom mellan gruppernas erhållna 
korrelationer mellan totalsumman i TAS-20 respektive Svårigheter att identifiera 
känslor å ena sidan och samtliga faktorer i KABOSS-S å den andra. Med tanke på de 
starka korrelationer som påträffats mellan dessa faktorer inom den icke-kliniska 
gruppen och den stora skillnad som erhållits mellan grupperna, är detta resultat inte 
förvånande. I båda grupperna gällde ändå att totalsumman i TAS-20 och faktorn 
Svårigheter att identifiera känslor visade klart starkast korrelationer med faktorerna i 
KABOSS-S. 
 
Som tidigare behandlats anses komponenterna i alexitymikonstruktet reflektera brister i 
det kognitiva processandet och regleringen av affekter (Taylor et al., 1997). Att tidigare 
forskning, i likhet med föreliggande studie, visat en hög prevalens av alexitymi bland 
individer med en borderline personlighetsstörning tyder på att den här patientgruppen i 
allmänhet har bristande förmågor inom de områden alexitymikonstruktet reflekterar. I 
föreliggande studies icke-kliniska grupp påträffades jämförelsevis en lägre grad av 
symtom förknippade med alexitymi, så väl som en lägre grad av olika symtom 
förknippade med borderlineproblematik, liksom ångest, depression och tvång. Eftersom 
skalorna inom TAS-20 och KABOSS-S i mycket hög grad samvarierar i den icke-
kliniska gruppen, tycks de här självskattningsformulären ändå i stor utsträckning fånga 
upp en gemensam underliggande hälsodimension. Därmed verkar det alltså befogat att 
relatera problem med det kognitiva processandet och regleringen av affekter till just den 
problembild KABOSS-S beskriver när det gäller icke-kliniska grupper. 
Anmärkningsvärt är att detta, baserat på de analyser som genomförts, däremot inte låter 
sig göras i alls samma utsträckning i fråga om studiens kliniska grupp. Det finns en 
betydligt högre förekomst av uppmätta symtom inom samtliga skalor i denna grupp, 
men analysen visar både färre och svagare korrelationer jämfört med i den icke-kliniska 
gruppen.  
 
Att döma av resultaten verkar dock Svårigheter att identifiera känslor vara den 
delfaktor inom TAS-20 som bäst förutsäger annan typ av problematik inom 
föreliggande studies grupper, så väl som i tidigare forskning. I den icke-kliniska 
gruppen är korrelationerna mellan denna delfaktor och KABOSS-S starka rakt över och 
inom den kliniska gruppen finns en medelstark korrelation mellan denna faktor och 
Ångest liksom Borderline. Det verkar alltså som att just faktorn Svårigheter att 
identifiera känslor säger något särskilt om förhållandet mellan alexitymi och de övriga 
variablerna. Svårigheter att identifiera känslor underminerar möjligheten för individen 
att förstå och bearbeta känslomässiga upplevelser, liksom att reglera affekter med hjälp 
av kognitiva processer. En bristande affektregleringsförmåga anses också öka 
sårbarheten att utveckla andra patologier (Taylor et al., 1997). Det skulle kunna vara så 
att det är just denna grundläggande problematik som utgör den största risken för att 
utveckla andra patologier och att de andra faktorerna inom TAS-20 fångar upp brister 
som inte är lika relevanta i detta avseende. 
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Förmågan att identifiera sina känslor torde vara en förutsättning för att ge en adekvat 
beskrivning av dem. Därmed kan det anses anmärkningsvärt att resultaten i föreliggande 
studie visade att Svårigheter att beskriva känslor inte samvarierade med KABOSS-S i 
samma omfattning som Svårigheter att identifiera känslor gjorde. Svårigheter att 
beskriva känslor är den delfaktor inom den icke-kliniska gruppen som näst efter 
Svårigheter att identifiera känslor visade starkast korrelationer med KABOSS-S, men 
skillnaden mellan styrkan i korrelationerna är påtaglig. Inom den kliniska gruppen var 
dock styrkorna mer jämförbara i fråga om relationen med faktorn Borderline. I den 
kliniska gruppen var medelvärdet för Svårigheter att beskriva känslor högre än 
medelvärdet för Svårigheter att identifiera känslor. Inom den icke-kliniska gruppen är 
resultatet det omvända, något som mot en teoretisk bakgrund verkar rimligare. Möjligen 
kan detta förhållande spegla faktumet att individen som skattar sina känslor mycket väl 
kan uppleva att hon beskriver sin känsla på ett adekvat sätt även om hon inte gör det i 
egentlig mening. Om en sådan brist i validiteten för denna faktor föreligger pekar det i 
riktningen mot att faktorn Svårigheter att identifiera känslor bättre fångar upp en 
verklig problematik. Ett sådant antagande styrks dessutom av att denna faktor faktiskt 
också visat starkare korrelationer med faktorerna i KABOSS-S.  
 
Externt orienterat tänkande är den delfaktor inom TAS-20 som i aktuell studie och i 
tidigare forskning visat svagast samband med psykiatriska symtom. Denna faktor 
speglar en kognitiv stil som kännetecknas av en fokusering på detaljer i externa 
händelser, snarare än på tankeinnehåll som är relaterat till känslor och fantasier. En 
möjlig förklaring till de låga sambanden för denna faktor kan vara att ett externt 
orienterat tänkande endast indirekt går att relatera till individens känslomedvetenhet. En 
fokusering på externa händelser förutsätter inte med nödvändighet en oförmåga att vare 
sig identifiera eller beskriva sina känslor, även om det kan anses rimligt att dessa 
aspekter hänger ihop. 

Borderlinepatienters sjukdomskaraktär 

En hög prevalens av alexitymi i den kliniska gruppen tyder på att det finns ett samband 
mellan alexitymi och borderline personlighetsstörning. Detta antagande styrks av de 
tydliga korrelationer som finns inom den icke-kliniska gruppen. Korrelationerna är 
emellertid inte lika starka i den kliniska gruppen. Den anmärkningsvärda skillnaden 
skulle kunna bero på att det finns en eller flera bakomliggande faktorer inom den 
kliniska gruppen som påverkar resultaten. I föreliggande studie har den kliniska 
gruppens ytterligare diagnoser inte registrerats varför en jämförelse kopplad till dessa 
inte kunnat göras. De inkoherenta resultaten inom den kliniska gruppen skulle även 
kunna förklaras med hänvisning till borderlinepatienters splittrade sjukdomskaraktär. 
 
Som karaktäristiskt för individer med en borderline personlighetsorganisation nämner 
Kernberg (1967, 1975, refererat i Rydén & Wallroth, 2008) bland annat 
försvarsmekanismen splitting som innebär att individen omedvetet delar upp bilden av 
sig själv och andra i en god och en ond del. En annan försvarsmekanism som ofta 
förknippas med borderline personlighetsstörning är dissociation (Rydén & Wallroth, 
2008). Dissociativa symtom definieras som ”en störning av de vanligtvis integrerande 
funktionerna för modulerande av minne, identitet eller perception av omgivningen” 
(American Psychiatric Association, 2000, s.179). Fonagy (2002) beskriver dissociation 
som att individen omedvetet bortser från vissa upplevelser i stället för att processa dem 
och integrera dem i sin självförståelse.  
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Genom användning av de beskrivna psykiska försvaren förhindras individer med en 
borderline personlighetsstörning att se saker sammanhängande; känslolivet blir 
inkoherent och beteendet spretigt med tvära kast. Enligt American Psychiatric 
Association (2000, s. 219, refererad i Rydén och Wallroth, 2008) karaktäriseras 
borderline personlighetsstörning av ett ”genomgående mönster av påtaglig impulsivitet, 
samt instabilitet med avseende på mellanmänskliga relationer, självbild och affekter”. 
De motstridiga korrelationer som påträffats i föreliggande studie kan sättas i relation till 
det sätt varpå individer med en borderline personlighetsstörning förhåller sig och 
fungerar känslomässigt. Hos mer normalfungerande individer - som de tillhörande 
föreliggande studies icke-kliniska grupp - är det sannolikt att en negativ psykisk 
påverkan tar sig uttryck i alla dimensioner av individens beteende. Fungerandet präglar i 
sådana fall hela varandet och framstår som någorlunda koherent. En individ som 
däremot lätt kastas fram och tillbaka mellan olika uppfattningar och känslotillstånd kan 
inte i lika stor utsträckning förväntas vare sig visa eller ge en sammanhängande bild av 
sitt mående. Det kan av denna anledning möjligen vara så att frågorna i 
självskattningsformulären fångar upp olika delar av det splittrade självet hos individer 
med en borderline personlighetsstörning; konsekvensen blir en symtombild som inte 
riktigt hänger ihop.  
 
Detta perspektiv skänker nytt ljus över de avvikande resultat som den kliniska gruppen 
uppvisat beträffande relationen mellan TAS-20 och Ångest. Tidigare studier har visat 
tydliga samband mellan alexitymi och ångestrelaterade symtom (Cox et al., 1995; Evren 
& Evren, 2007; Posse et al., 2001). I föreliggande studie erhölls endast en medelstark 
korrelation mellan Ångest och delfaktorn Svårigheter att identifiera känslor. Möjligen 
kan detta resultat bero på det faktum att undersökningsdeltagarna i tidigare studier 
tillhört andra patientgrupper och att individer med en borderline personlighetsstörning 
skiljer från dessa på grund av sin komplexa sjukdomskaraktär.  
 
Eftersom den underliggande hälsodimensionen verkar ta sig mer varierande uttryck 
bland individer med en borderline personlighetsstörning kan flera mått behövas för att 
fånga in deras splittrade sjukdomsbild. Utifrån föreliggande studies resultat räcker det 
att använda ett mindre antal mätinstrument för att få en mer generell bild av måendet 
hos mer normalfungerande individer.  
 
Känslolivets betydelse för hälsa och ohälsa  

Resultatet i föreliggande studie, liksom i många tidigare, har visat på en hög förekomst 
av alexitymi i kliniska grupper och då även hos individer med en borderline 
personlighetsstörning. De starka korrelationer som erhållits i föreliggande studies icke-
kliniska grupp bekräftar också att det finns en relation mellan psykiatriska symtom och 
förmågan att förstå/reglera det inre känslolivet. Som beskrivits i inledningen så har 
känslorna en avgörande betydelse för förmågan att känna igen behov och att finna 
motivation till att handla. En bristande sammanlänkning av affekt och kognition gör det 
svårt att identifiera, beskriva och reglera känslor, men känslorna kvarstår ändå som 
källan till motivation och färgar det sätt varpå vi uppfattar världen. Vare sig vårt 
känsloliv är tortigt eller intensivt får vi i avsaknad av en integrering av affekt och 
kognition svårare att förstå oss själva och andra, liksom att agera rationellt. Det torde 
därmed bli lättare att stöta på problem i livet och svårare att på ett tillförlitligt vis kunna 
luta sig mot den egna erfarenheten. I förlängningen är det rimligt att detta leder till 
psykiska svårigheter, så som också föreliggande studie påvisat.  
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Metodologiska överväganden  

Självskattningsformulärs känslighet för responsbias kan ha en inverkan på studiers 
reliabilitet. Responsbias kan exempelvis innebära att undersökningsdeltagaren ger det 
svar hon eller han upplever som socialt accepterat eller förväntat (Hayes, 2000). I syfte 
att motverka denna risk gavs deltagarna i den icke-kliniska gruppen information om att 
de aktuella självskattningsformulären mäter personlighetsaspekter och att det därmed  
inte finns rätta eller felaktiga svar. Att svara på frågor om den egna personligheten kan 
vara känsligt, varför information även gavs om konfidentialitet och frivillighet. För att 
säkerställa konfidentialiteten i den kliniska gruppen skedde all hantering av 
sekretesskyddat material i MBT-teamets lokaler och i samband med detta 
avpersonifierade samtliga individer med hjälp av kodning. 
 
En annan form av responsbias kan i ett fall som detta innebära att individer som inte 
uppfyller kriterierna för alexitymi ger så kallade falskt positiva svar eftersom de 
upplever sig ha alexityma svårigheter, trots att några verkliga brister inte föreligger 
(Lane et al., 1998). På motsvarande vis finns en risk att individer som faktiskt uppfyller 
kriterierna för alexitymi ger falskt negativa svar. Alexityma individers brister rör 
förmågan att identifiera, differentiera och beskriva sina känslor och dessa svårigheter i 
sig torde rimligen kunna innebära en särskild begränsning i möjligheten att ge korrekta 
svar på frågor om det egna känslolivet. Även om risken för falska svar gäller för alla 
individer, så är det av denna anledning troligt att detta i större utsträckning gäller 
individer som uppfyller kriterierna för alexitymi. Karaktäristiskt för individer med en 
borderline personlighetsstörning är dessutom ett instabilt och pendlande känsloliv och 
detta skulle kunna ha en ytterligare inverkan på förmågan att korrekt beskriva det egna 
känslolivet. Sammantaget kan dessa aspekter tänkas minska reliabiliteten, framförallt i 
studiens kliniska grupp. Då tydliga gruppskillnader uppmättes antas studiens resultat 
ändå ge en god bild av faktiska förhållanden. 
 
En hög närvaro vid undersökningstillfället i den icke-kliniska gruppen medförde att all 
data för denna grupp kunde samlas in vid ett och samma tillfälle. Alla i den icke-
kliniska gruppen fick således samma presentation av studien, liksom information om 
datainsamlingsförfarandet. Detta torde ha varit till gagn för studiens reliabilitet. 
Självskattningsformulären för den kliniska gruppen hade samlats in vid olika tillfällen 
av olika personal verksamma vid den psykiatriska mottagning där patienterna var 
aktuella. Själva testsituationen för undersökningsdeltagarna i den kliniska gruppen såg 
därmed olika ut och kan bland annat ha påverkats av vilka andra test som också 
administrerades vid samma tillfälle.  
 
Då undersökningsdeltagarna i den icke-kliniska gruppen alla var studenter på 
Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet kan denna grupp inte betraktas 
som ett tvärsnitt av normalpopulationen. Jämförbarheten mellan aktuell studie och 
studier gjorda på normalpopulationen är därmed begränsad. Eftersom olika 
studentgrupper ofta får representera normalpopulationen i studier är detta dock en 
vanlig problematik. I aktuell studie var heller inte avsikten att låta den icke-kliniska 
gruppen representera normalpopulationen, utan snarare att utgöra en kontrast till den 
kliniska gruppen. 
 
Vid sammanställningen av data påträffades ett extremvärde i den kliniska gruppen. 
Individen som givit denna skattning avvek kraftigt från övriga undersökningsdeltagare i 
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sin svarsprofil. Av given anledning antog författarna att denna individ inte uppfattat 
instruktionerna korrekt, alternativt inte svarat sanningsenligt och vederbörandes 
skattningar exkluderades därför vi resultatberäkningarna. Några av 
undersökningsdeltagarna i den kliniska gruppen hade också lämnat ett litet antal frågor 
obesvarade. En okulär betraktelse indikerade att dessa individers svarsmönster inte 
avvek från övriga individers svarsmönster, varför de uteblivna svaren ersattes med 
gruppens genomsnittliga svar på aktuell fråga. På så vis kunde gruppernas jämlika 
storlekar bibehållas. 
 
I likhet med tidigare studier (Myers, 1995, Loas et al., 2001, Simonsson-Sarnecki et al., 
2000) erhöll föreliggande studie en god intern konsistens för totalsumman, liksom 
samtliga delfaktorer i TAS-20. Vid en inre jämförelse av alfavärden framkom att värdet 
för faktorn Externt orienterat tänkande var något lägre an värdet för Svårigheter att 
identifiera känslor och Svårigheter att beskriva känslor, vilket även det är ett 
förhållande som påträffats i tidigare forskning. KABOSS-S visade också en god intern 
konsistens för samtliga faktorer. Den goda interna konsistensen för studiens två 
formulär tyder på att fördelningen av de items som ingår under formulärens faktorer på 
ett tillfredsställande sätt komponerar en faktoriell struktur. Med andra ord svarade 
deltagarna konsekvent på de items som tillhör samma faktor. TAS-20 är ett noggrant 
framprövat och validerat instrument för att kvantifiera alexitymi (Taylor, 2000, Loas et 
al., 2001). KABOSS-S är däremot inte ett lika beprövat instrument. Med detta i åtanke 
är det ett tillfredsställande faktum att den interna konsistensen för KABOSS-S i 
föreliggande studie till och med var något högre än för TAS-20. 
 
En generalisering av föreliggande studiens resultat är först och främst möjlig till 
grupper motsvarande dem som ingick i studien; det vill säga kvinnor med en borderline 
personlighetsstörning och universitetsstudenter av samma kön. Det finns dock en 
indikation på att delar av resultatet är applicerbart även på könsheterogena populationer. 
I föreliggande studie visade faktorn Svårigheter att identifiera känslor starkast samband 
med KABOSS-S och det är också just denna faktor som män och kvinnor i tidigare 
studier skattat mest lika inom (Lane et al., 1998; Salminen et al., 1999). Betraktat 
utifrån undersökningsgruppernas storlek kan resultaten generaliseras till andra 
populationer. Initiala powerberäkningar visade att det för en förväntad power om 0.9 
enligt Cohens kriterier (Cohen, 1988) behövdes minst 36 individer per grupp vid 
studiens gruppjämförelse och minst 19 individer per grupp vid studiens 
sambandsanalys.  

Framtida forskning 

Den kliniska gruppen i föreliggande studie utgjordes av patienter med en borderline 
personlighetsstörning. Valet av just denna patientgrupp skedde av bekvämlighetsskäl då 
studiens författare i ett tidigare ärende varit i kontakt med teamet som ansvarar för 
patienterna. Det fanns därmed inte ett på förhand definierat syfte som låg till grund för 
att den kliniska gruppen utgjordes av just patienter med en borderline 
personlighetsstörning. Resultaten som framkommit i föreliggande studie har dock väckt 
frågor kring denna patientgrupps specifika sjukdomskaraktär, liksom tankar kring hur 
gruppen förhåller sig till andra patientgrupper inom psykiatrin. Med detta i åtanke 
uppmuntrar författarna till föreliggande studie andra studenter att genomföra 
sambandsanalyser i vilka alexitymi och psykiatriska symtombilder undersöks i 
kvalitativt skilda kliniska grupper.  
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En annan väg att gå vore att i en fortsättningsstudie registrera och kontrollera för 
undersökningsdeltagarnas alla psykiatriska diagnoser. Om det skulle visa sig att andra 
psykiatriska variabler har stor inverkan på den undersökta relationen skulle detta sprida 
nytt ljus över de inkoherenta resultaten i föreliggande studie.  
 
Därtill vore det intressant att gå vidare och undersöka relationen mellan alexitymi och 
psykiatriska symtombilder utifrån ytterligare mätinstrument. I föreliggande studie har 
endast två mätinstrument tagits i beaktande och redan dessa två har visat att relationen 
kan se olika ut inom en kliniska och en icke-klinisk grupp.  

Slutsats 

Sammanfattningsvis visar resultaten i föreliggande studie en hög prevalens av alexitymi 
i den kliniska gruppen bestående av patienter med en borderline personlighetsstörning. I 
den icke-kliniska gruppen, som består av universitetsstudenter, uppmättes en lägre grad 
av alexityma symtom, samtidigt som korrelationerna mellan alexityma symtom och 
depressivitet, ångest, tvång respektive borderlineproblematik var starka. Även om färre 
och relativt sett svagare samband erhölls i den kliniska gruppen visar studien att faktorn 
Svårigheter att identifiera känslor tydligast samvarierar med psykiatrisk problematik 
inom båda grupperna. 
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