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Inom  området  psykologisk  behandling  har  intresset  för 
känsloreglering och svårigheter med känsloreglering som gemensam 
nämnare  vid  psykisk  ohälsa  allt  mer  ökat.  Vid  behandling  enligt 
Dialektisk  Beteendeterapi  av  Borderline  personlighetsstörning  har 
svårigheter  med  känsloreglering  varit  en  central  del,  både  att  i 
behandling  arbeta  med  för  att  uppnå  ett  större  fungerande,  och  i 
förståelsen av svårigheter hos individer som har fått diagnosen. Vid 
utvärdering av behandling har dock instrument riktade specifikt mot 
känsloreglering och eventuella svårigheter saknats. Denna studie har 
undersökt  om  frågeformuläret  Difficulties  in  Emotion  Regulation 
Scale  (DERS)  kan  användas  för  detta  syfte.  Resultatet  visar  en 
användarvänlighet av formuläret  och signifikanta skillnader i svaren 
mellan  en  patientgrupp  med  diagnosen  Borderline 
personlighetsstörning  och  en  kontrollgrupp.  I  studien  framkommer 
också att det kan finnas skillnader mellan olika faktorer för svårigheter 
med känsloreglering för denna patientgrupp, vilket kan ha betydelse 
vid planering för en effektiv behandling.

”Himmel, helvete och allt däremellan” utgör titeln på en bok av Kåver (2009) som handlar om 
känslor. Bokens titel speglar det faktum att känslor är ett ämne för både tillfredsställelse och 
elände,  men  det  finns  också  många  mellanlägen.  Känslor  har  alltid  haft  utrymme  i 
psykoterapeutiskt arbete, men synen på känslor och känslors roll har varierat. Freuds arbete 
med hysteri handlade om att försöka förstå individens aktuella känslor genom att backa till 
tidigare erfarenheter, där metoden var ett fritt associerande. Skinners arbete ökade förståelsen 
för hur känslor kan inverka i beteenden. Beck utvecklade den kognitiva terapin där fokus låg 
på hur  tankar  påverkar  känslor och beteenden,  samt  kan ändras  för  att  öka fungerandet  i 
tillvaron.  Känslor  hamnade  dock då delvis  i  skymundan  för  tankar  (Åsberg  & Agerberg, 
2009). Detta förändrades i och med den så kallade ”tredje vågens beteendeterapier”, så som t 
ex  Acceptance  and  Commitment  Therapy,  ACT (Hayes,  Strosahl  &  Wilson,  1999),  och 
Dialektisk Beteende Terapi, DBT (Linehan, 1993), där känslornas betydelse i livet och vid 
psykisk ohälsa snarare lyfts fram. Inom ACT och DBT menar man att en svårighet att reglera 
sina  känslor,  dvs  att  påverka  sin  känslor  för  att  manövrera  sig  mellan  ett  känslomässigt 
himmel  och helvete,  kan utgöra grunden till  psykisk  ohälsa.  Det sker när  strategierna  för 
känsloreglering inte är tillräckliga, effektiva eller användbara i de situationer där de behövs 
(Hayes et al., 1999; Linehan, 1993).

Att känsloreglering är ett område som först på senare år kommit mer i fokus för forskning 
gestaltas av Gross (2007) i en sökning som genomfördes med sökverktyget Google Scholar på 
ämnet ”emotion regulation”. Före 1990 är det endast ett fåtal studier i ämnet som publicerats, 
medan en sökning för tiden mellan 1990 och 2000 resulterar i strax under 500 träffar. En 
sökning för åren 2001 till 2005 gav däremot nästan 3000 träffar.

Känsla och emotion kommer fortsättningsvis att tillämpas synonymt, liksom känsloreglering 
och emotionell reglering. Med begreppet emotionell dysreglering avses här svårigheter med 
emotionell reglering.
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Definition av emotionell reglering

Begreppet känsla är välbekant för de flesta, men så snart en definition ska avges bjuds genast 
frågor och meningsskiljaktigheter (Bloch, Moran & Kring, 2010). Känslor tjänar olika syften, 
t  ex  att  bidra  vid  avpassning  av  kognitiv  stil  till  förutsättningar  i  en  viss  situation,  att 
underlätta  beslutsfattande,  att  förbereda  kroppen  att  snabbt  reagera  motoriskt,  samt  att 
underlätta lärande. Känslor kan även tjäna olika funktioner i social samvaro, där de kan utgöra 
ett kommunikationsmedel och underlätta förståelsen människor emellan. Ur ett evolutionärt 
perspektiv handlar känsloreglering om responser för överlevnad och skydd. Det betyder inte 
att  känsloresponser  fungerar  lika  väl  i  dagens  samhälle  med  fortgående  förändrade 
förutsättningar och krav. Dock kan det inte helt förklara det faktum att människor tycks begå 
de  mest  ineffektiva  handlingar  i  sina  försök  att  reglera  känslor.  I  dagsläget  saknas  en 
gemensam  definition  av  emotionell  reglering  (Gross,  1999).  Gross  definition  av 
känsloreglering lyder: ”Emotionell reglering är den process genom vilken individer influerar 
vilka känslor de har, när de har dem, och hur de upplever och uttrycker dessa känslor” (Gross, 
1998, s. 275). Emotionell reglering kan vara automatisk eller kontrollerad, liksom medveten 
eller omedveten. Reglering betraktas som en process där flera möjligheter finns för förändring 
av  känslan.  Emotionell  reglering  syftar  till  att  öka,  minska  eller  väcka  en  känsla  (Gross, 
1998). Känsloreglering och dess strategier betraktas utifrån ett värdefritt perspektiv (Gross, 
1998; Gross, 1999; Gross & Thompson, 2007).

Gross och Thompson (2007)  presenterar  en modell  som är  ett  försök att  organisera  olika 
processer  vid  känsloreglering.  Utgångspunkt  för  modellen  är  Gross  (1998)  definition,  där 
känsloregleringsprocessen innefattar möjligheten att positiva liksom negativa känslor regleras, 
målet kan vara både att öka och att minska dem, även om det framför allt är reglering av 
negativa känslor som vanligtvis faller i fokus vid försök till modeller. Ålder och utveckling 
spelar in i hur känslor regleras, men åldersperspektivet på känsloreglering är enligt Gross och 
Thompson ett  ännu relativt  outforskat  område.  Gross (1998) definition på känsloreglering 
handlar om en process inom individen, vilket skiljer sig från den senare definition som Gross 
och Thompson (2007) använder, där emotionell reglering även betraktas som en transaktionell 
process  mellan  individer.  Modellen  har  fem tänkta  punkter  för  känsloreglering,  vilka  kan 
delas upp i antecedentstyrda och responsstyrda. De antecedentstyrda processerna är:

• Val av situation (Situation Selection) handlar om det aktiva val man kan göra inför 
möjligheten att generera en känsla, eller eventuellt snarare undvika. Det är den punkt i 
känsloregleringsprocessen där antaganden om framtida händelser involveras och där 
möjligheten  finns  att  på  förhand  väga  för-  och  nackdelar,  liksom  konsekvenser 
kortsiktigt och långsiktigt av olika val.

• Modifiering av situation (Situation Modification)  innefattar  försök att  modifiera  en 
aktuell situation för att reglera möjliga känslotriggers eller redan väckta känslor. Det 
kan handla om att åtgärda praktiska saker i situationen såväl som att försöka påverka 
andra närvarande.

• Fokusering  av  uppmärksamheten (Attentional  Deployment)  handlar  om  hur 
uppmärksamheten kan styras och riktas i situationen för att reglera känslan och skulle 
kunna betraktas som en version av val av situation, men sker istället inom individen. 
Exempel på fokusering av uppmärksamheten är att  distrahera sig eller  att  rikta sin 
koncentration.

• Kognitiv förändring (Cognitive Change) är liksom fokusering av uppmärksamheten 
något som sker inom individen och handlar om hur situationen uppfattas och tolkas 
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och om hur man kan ändra hur man tänker om situationen för att reglera känslan som 
väckts.

Responsstyrd känsloreglering i modellen handlar om:

• Modifiering  av  respons (Response  Modulation)  äger  rum  senare  i 
känsloregleringsprocessen  när  emotionella  responser  redan  väckts.  Här  avses 
känsloregleringsstrategier  riktade  mot  responser  på  känslan.  Det  kan  handla  om 
fysiologiska reaktioner, kognitiva processer eller beteenden. Exempel är användning 
av medicin, alkohol och droger, liksom avslappning och motion. Här inbegrips även 
uttryck av känslor, vilket t ex kan handla om en respons att inte visa vad man känner 
av olika anledningar. Det handlar också om att vissa uttryck för känslor är mer socialt 
accepterade eller gångbara än andra i olika situationer liksom i olika åldrar. Kulturella 
skillnader utgör också en aspekt.

Figur 1 Modell över känsloregleringsprocessen enligt Gross och Thompson (2007)

Gratz och Roemer (2004) beskriver olika angreppsvinklar för begreppet emotionell reglering, 
så som att betrakta fenomenet utifrån kontroll, funktion, adaption och acceptans. Detta utgör 
grunden för deras konceptualisering av emotionell reglering som a) medvetenheten om och 
förståelsen  för  känslor,  b)  acceptans  av  känslor,  c)  förmågan  att  kontrollera  impulsiva 
beteenden  och  att  bete  sig  i  överensstämmelse  med  önskade  mål  under  upplevelsen  av 
negativa känslor, samt d) förmågan att tillämpa känsloregleringsstrategier som både fungerar 
och  anpassats  till  aktuell  situation,  för  att  flexibelt  modulera  emotionella  responser  som 
önskat för att uppnå individuella mål och krav. Frånvaro av någon av dessa färdigheter utgör 
enligt Gratz och Roemer en indikation på svårigheter med emotionell reglering. Svårigheter 
med känsloreglering handlar därmed inte  om upplevelsen av starka negativa känslor,  utan 
snarare om när dessa negativa, starka eller ihållande känslor blir ett hinder för att fortsätta 
handla i enlighet med sina mål (Fruzzetti, Shenk, Mosco & Lowry, 2003). Svårigheter med 
känsloreglering, eller känslodysreglering, kan också definieras utifrån a) bristande förståelse 
för emotionella uttryck, b) negativa kognitiva reaktioner på känslor, både att negativa känslor 
kan uppfattas oönskade liksom positiva känslor skrämmande, samt c) maladaptiv hantering av 
känslor  (Mennin  &  Fresco,  2010).  Vissa  skiljer  mellan  emotionell  dysreglering och 
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svårigheter  med  emotionell  reglering,  där  dysreglering  skulle  handla  om  maladaptiv 
implementering  av  känsloregleringsstrategier  medan  svårigheter  med  emotionell  reglering 
handlar om frånvaro av, eller nedsättningar i, känsloregleringsstrategier. Block et al. (2010) 
anser  dock  att  skiljandet  mellan  emotionell  dysreglering  och  svårigheter  med  emotionell 
reglering onödigt förbryllar. Det skulle vara mer fruktbart för framtida forskning att betrakta 
båda tillstånden genom en utvecklings- och processorienterad ansats, där det undersöks både 
om relevanta  färdigheter  och strategier  har  införlivats  och om tillämpningen av dem sker 
utifrån en anpassning till kontext.

Ett återkommande synsätt på känslor ur ett individperspektiv är att de är värdefulla att förstå, 
eftersom de laddar erfarenheter med mening, informerar om vad som upplevs väsentligt, samt 
signalerar  önskemål  och  preferenser.  Studerandet  av  emotionell  reglering  kan  underlätta 
förståelsen  för  andra  psykologiska  processer  och  betraktas  därmed  som  ett  värdefullt 
instrument för att förstå hur känslor organiserar kognitiva processer, så som uppmärksamhet 
och  aktivitet,  men  också  inverkar  störande  i  dessa  processer,  komplicerar  interpersonellt 
samspel och kan utgöra ett problem för hälsan (Cole, Martin & Dennis, 2004; Gross, 1999). 
Det är av vikt för att underlätta tillämpningen av begreppet emotionell reglering i framtida 
forskning att  finna en gemensam definition  (Block et  al.,  2010;  Cole et  al.,  2004; Gross, 
1999).  Förutom  en  tydligare  och  gemensam  definition  behövs  även  ett  tydliggörande 
avseende metoder för att undersöka begreppet empiriskt. Detta för att möjliggöra jämförelser, 
replikation och utveckling (Cole et al., 2004). Block et al. visar ett antal olika definitioner av 
emotionell reglering, men argumenterar för användbarheten i Gross och Thompsons modell 
vid  studerandet  av  emotionell  reglering  i  förhållande  till  psykopatologi.  Användbarheten 
följer  av att  specifika processer vid känsloreglering  i  modellen  identifieras,  vilket  gör det 
möjligt att knyta specifika problem vid psykisk ohälsa till modellen. 

Svårigheter med emotionell reglering vid psykisk ohälsa

Vilka känsloregleringsstrategier som tillämpas påverkar upplevt allmäntillstånd, känsloliv och 
socialt  fungerande.  Omattribuering (reappraisal)  och bortträngning (suppression) är två väl 
studerade  känsloregleringsstrategier.  Omattribuering  är  en  antecedentstyrd  strategi,  som 
innebär att ändra tankar och tolkningar av en situation för att därigenom påverka känslan. 
Bortträngning är en responsstyrd strategi, som innebär försök att påverka uttryck av en känsla. 
Omattribuering  som  känsloregleringsstrategi  har  i  icke-kliniska  sammanhang  visats 
samvariera  med  ökat  välmående  och  mer  effektivt  fungerande.  Individer  som  använder 
bortträngning som en frekvent känsloregleringsstrategi däremot rapporterar fler negativa och 
färre positiva känslor, fler depressiva symtom och mindre tillfredsställelse med livet (Block et 
al., 2010; John & Gross, 2004). Individuella skillnader i känsloregleringsstrategier bör inte 
betraktas som personlighetsdrag, utan som genom socialisering införlivade strategier sensitiva 
för  individuell  utveckling.  Kunskapen  om  individuella  skillnader  i  utvecklingen  av 
känsloregleringsstrategier är ännu sparsam. Vad som tycks kunna konstateras, utifrån de få 
studier som genomförts, är att känsloregleringsstrategier utvecklas genom livet och att äldre 
vuxna upplever större kontroll över sitt känsloliv än yngre vuxna. Vidare tycks frekvensen av 
omattribuering som känsloregleringsstrategi öka, medan frekvensen av bortträngning minskar, 
vilket antas bidra till ökat känslomässigt välbefinnande med åren (John & Gross, 2004).

Känslomässig problematik är närvarande vid i stort alla former av psykopatologi. Svårigheter 
med emotionell reglering har antagits vara centralt vid utveckling av flera av tillstånden på 
axel I och II i diagnossystemet DSM (Aldao, Nolen-Hoeksema & Schweizer, 2010; Block et 
al., 2010; Fruzzetti et al., 2003; Werner & Gross, 2010). Precis som maladaptiva tankar och 
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beteenden har identifierats som viktiga delar att i en behandling jobba med vid tillstånd så 
som depression och ångest, bör strategier för att förstå och reglera känslor utforskas mer för 
framtida  implementering  i  behandlingar  (Campbell-Sills  &  Barlow,  2007).  Exempel  på 
behandlingar där arbete med svårigheter i emotionell reglering har en central roll är Dialektisk 
Beteende Terapi (Linehan, 1993), Emotion Focused Therapy (Greenberg, 2004), Acceptance 
and Commitment Therapy (Hayes et al., 1999), samt Emotion Regulation Therapy (Mennin, 
2004). En brist vid behandling enligt Kognitiv Beteendeterapi (KBT) har enligt Campbell-
Sills  och  Barlow  (2007)  varit  tendensen  att  reducera  känslan  till  associerade  tankar  och 
beteenden. Betoningen av tankar och beteenden kan vid behandling av depression och ångest 
ha överskuggat det faktum att det snarare skulle kunna röra sig om problem i hur individen 
upplever och hanterar sina känslor. En hypotes är att individuella skillnader i känsloreglering 
kan  relateras  till  sårbarhet  för  och  återhämtningsförmåga  vid  ångest  och 
förstämningssyndrom.  Ångest  och  depression  skulle  kunna  förstås  som  bristande  och 
ineffektiva försök till känsloreglering.

Berking, Wupperman, Reichardt, Pejic, Dippel, och Znoj (2008) genomförde en pilotstudie 
med  syfte  att  undersöka  huruvida  strategier  för  känsloreglering  kan  vara  av  vikt  vid 
psykoterapeutiska  interventioner.  Till  grund  låg  antagandet  att  bristen  på  effektiva 
känsloregleringsstrategier kan ha betydelse för utveckling och vidmakthållande av psykisk 
ohälsa. Psykoterapipatienter rapporterade färre färdigheter i känsloreglering jämfört med en 
icke-klinisk  kontrollgrupp,  vilket  tolkades  som  en  bekräftelse  av  hypotesen  att  brister  i 
färdigheter  för  effektiv  känsloreglering  bidrar  till  utvecklandet  och  vidmakthållandet  av 
psykopatologiska  tillstånd.  Man  undersökte  flera  olika  känsloregleringsstrategier  före  och 
efter behandling med KBT. Resultaten visade att acceptans, tolerans och aktiv modifikation 
av negativa känslor var särskilt viktiga känsloregleringsstrategier för utfall  i behandlingen. 
Slutsatsen  som  drogs  var  att  ett  utbyte  av  delar  av  standard  KBT  mot  träning  i 
känsloregleringsstrategier  förstärker  effekten  av  KBT-behandling,  vilket  visade  sig  i  de 
skattningar av psykisk hälsa som användes i studien.

I en metastudie genomförd av Aldao et al. (2010) undersöktes relationen mellan sex strategier 
för  känsloreglering  (omattribuering,  problemlösningsförmåga,  acceptans,  bortträngning, 
undvikande  och  ruminering)  och  symtom  på  fyra  psykopatologiska  tillstånd  (ångest, 
depression, ätstörning och substansrelaterade tillstånd). Det framkom sammantaget ett tydligt 
positivt  samband  mellan  psykopatologi  och  strategierna  ruminering,  undvikande  och 
bortträngning.  Ett  negativt  samband  framkom  mellan  problemlösningsförmåga  och 
psykopatologi. Det negativa sambandet för omattribuering och acceptans med psykopatologi 
var däremot mindre. Både omattribuering och acceptans som känsloregleringsstrategier har 
dock rönt uppmärksamhet för dess positiva inverkan på psykiskt välmående.

Gratz och Roemer (2004) gör genom framställningen och undersökandet av frågeformuläret 
Difficulties in Emotion Regulation Scale (DERS) ett försök att konceptualisera emotionell 
reglering  utifrån  den  egna  integrativa  modellen.  Med  hänvisning  till  det  alltmer  ökande 
intresset  för  svårigheter  med  emotionell  reglering  som  en  gemensam  nämnare  vid 
psykopatologi utgör frågeformuläret en möjlighet att undersöka tillgång till olika strategier för 
emotionell reglering. Formuläret är tänkt att både undersöka förekomst av svårigheter och ge 
en  uppfattning  om  vad  som  kan  behöva  adresseras  gällande  praktiska  strategier  för 
känsloreglering.  Tull,  Barret,  McMillian  och  Roemer  (2007)  undersökte  med  DERS som 
underlag sambandet mellan svårigheter med känsloreglering och symtom på posttraumatisk 
stress och fann att  de som hade symtom på posttraumatisk stress över en viss tröskelnivå 
också hade större svårigheter med känsloreglering. Skillnad fanns även i vilka strategier det 
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fanns tillgång till beroende på symtomnivå. Tull och Roemer (2007) använde DERS för att 
undersöka förekomst  av svårigheter  med  känsloreglering  hos  individer  med  erfarenhet  av 
panikattacker  utan  förvarning.  Fynden  tolkades  som stöd  för  antagandet  om ett  samband 
mellan känsloregleringssvårigheter och ångestproblematik. DERS har också använts för att 
testa antagandet om känsloregleringssvårigheter och sambandet med sårbarhet för depression 
med ett resultat som visade att gruppen som hade en historia av depression skiljde sig från en 
kontrollgrupp avseende acceptans av- och klarhet  över känslor (Ehring,  Fischer,  Schnülle, 
Bösterling & Tuschen-Caffier, 2008). Friberg (2006) fann i en studie av kopplingen mellan 
svårigheter  med känsloreglering  och generell  oro sambandet  att  ju större  svårigheter  med 
känsloreglering,  desto  högre  nivå  av  oro.  I  en  studie  av  självskadande  beteende  som 
behandlades med KBT testades färdigheter i emotionell  reglering som möjlig mediator av 
behandlingens  utfall  (Slee,  Spinhoven,  Garnefski  &  Arensman,  2008).  Mätningar 
genomfördes vid baslinje och 9-månaders uppföljning. Emotionell reglering definierades med 
hjälp  av  DERS.  Symtom  på  psykisk  ohälsa  mättes  med  hjälp  av  skattningsformulär  för 
depression,  ångest  och  tankar  om  suicid.  Resultaten  visade  att  strategier  för  emotionell 
reglering skulle kunna utgöra mediator för behandlingsutfall, dock behöver ytterligare studier 
av  sambanden  genomföras.  Utifrån  resultatet  i  DERS  visade  sig  impulskontroll  och 
målinriktat beteende möjligen kunna vara framför allt väsentliga att adressera i behandling av 
självskadande beteende.

Svårigheter med emotionell reglering vid Borderline personlighetsstörning

Gratz och Roemer (2004) menar att Linehan (1993) har stått för ett av de mer omfattande 
försöken  att  konceptualisera  emotionell  reglering  avseende  funktion  vid  utvecklandet  av 
psykopatologi.  I  fokus  för  Linehans  konceptualisering  har  varit  ett  fungerande 
överensstämmande med diagnosen Borderline personlighetsstörning (BPS), där det föreslås 
att  svårigheter  med emotionell  reglering  utgör  kärnan i  problematiken  vid  BPS.  Linehan, 
Bohus  och  Lynch  (2007)  betraktar  ett  fungerande  så  som  vid  diagnosen  BPS  som  en 
konsekvens av ett samspel mellan genetisk sårbarhet och sociobiografiska upplevelser, vilket 
resulterar  i  ökad känslighet  för  emotionella  stimuli  och  en  oförmåga  att  effektivt  reglera 
emotionella  responser.  Om  svårigheter  med  känsloreglering  betraktas  som  kärnan  i 
problematiken  vid  BPS,  kan  de  olika  DSM-IV  kriterierna  för  diagnosen  betraktas  som 
antingen en direkt konsekvens av svårigheter med emotionell reglering eller som responser 
med  funktionen  att  försöka  reglera  aversiva  emotionella  tillstånd  (Conklin,  Bradley  och 
Westen, 2006; Gratz och Roemer, 2004; Linehan et al., 2007).

Diagnoskriterier för Borderline personlighetsstörning:

Ett  genomgående  mönster  av  påtaglig  impulsivitet  samt  instabilitet  med 
avseende på mellanmänskliga relationer, självbild och affekter. Störningen visar 
sig i ett flertal olika situationer och sammanhang från tidig vuxenålder och tar 
sig minst fem av följande uttryck:

1. gör  stora  ansträngningar  för  att  undvika  verkliga  eller  fantiserade 
separationer. Obs: Sådant suicidalt eller självstympande beteende som 
beskrivs under kriterium 5 räknas inte in här. 

2. uppvisar  ett  mönster  av  instabila  och  intensiva  mellanmänskliga 
relationer som kännetecknas av extrem idealisering omväxlande med 
extrem nedvärdering. 

3. uppvisar  identitetsstörning,  dvs  varaktig  och  påtaglig  instabilitet  i 
självbild och identitetskänsla. 

4. visar  impulsivitet  i  minst  två  olika  avseenden  som  kan  leda  till 
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allvarliga konsekvenser  för personen själv (t  ex slösaktighet,  sexuell 
äventyrlighet,  drogmissbruk,  vårdslöshet  i  trafik,  hetsätning).  Obs: 
Sådant  suicidalt  eller  självstympande  beteende  som  beskrivs  under 
kriterium 5 räknas inte in här. 

5. uppvisar  upprepat  suicidalt  beteende,  suicidala  gester  eller  suicidhot 
eller självstympande handlingar 

6. är affektivt instabil, vilket beror på en påtaglig benägenhet att reagera 
med  förändring  av  sinnesstämningen  (t  ex  intensiv  episodisk 
nedstämdhet,  irritabilitet  eller  ångest  som  vanligtvis  varar  i  några 
timmar och endast sällan längre än några få dagar)

7. känner en kronisk tomhetskänsla. 
8. uppvisar  inadekvat,  intensiv  vrede  eller  har  svårt  att  kontrollera 

aggressiva  impulser  (t  ex  ofta  återkommande  temperamentsutbrott, 
konstant ilska, upprepade slagsmål) 

9. har övergående, stressrelaterade paranoida tankegångar eller allvarliga 
dissociativa symptom

(Mini DSM-IV, APA, 1999)

Figur 2 Diagnoskriterier för Borderline personlighetsstörning enligt DSM-IV

Prevalensen för BPS varierar enligt  Lieb,  Zanarini,  Schmahl,  Linehan och Bohus (2004) i 
epidemiologiska studier mellan 0.7 och 1.8 procent och är vanligare hos kvinnor än hos män 
med  en  ungefärlig  könsfördelning  70/30.  Komorbiditet  med  framför  allt  DSM  axel-I 
diagnoser  så  som depression,  ångest,  substansmissbruk,  posttraumatiskt  stressyndrom och 
ätstörningar  är  ofta  förekommande.  Ungefär  10  procent  av  öppenvårdspatienter  och  20 
procent av slutenvårdspatienter inom psykiatri beräknas enligt Lieb et al. uppfylla kriterierna 
för diagnosen.  Suicidrisken betraktas som hög, ungefär 10 procent suiciderar,  vilket  är  en 
nästan 50 gånger högre siffra än för befolkningen överlag. Det har enligt Gunderson (2008) 
visat  sig  att  diagnosen  BPS inte  är  stabil  över  tid.  En  studie  med  10-års  uppföljning  av 
patienter  inom psykiatrisk  slutenvård  med  diagnosen BPS visade  att  BPS innefattar  både 
symtom som är mer stabila över tid, t ex svårigheter med negativa känslor och förhållningssätt 
till  andra  människor,  och  även  symtom  som  visade  sig  drastiskt  minska  över  tid,  t  ex 
impulsiva  och  självskadande  beteenden  (Zanarini,  Frankenburg,  Reich,  Silk,  Hudson  & 
McSweeney, 2007).

Linehan et al. (2007) beskriver känslor ur både ett biologiskt och psykologiskt perspektiv. 
Känslor betraktas som transaktionella  händelser där kontext  och respons utgör integrerade 
delar. Med det avses att en känsla både är den trigger som väckte den, liksom de responser 
den leder  till,  och att  det  däremellan  finns  ett  ömsesidigt  influerande.  Det  skulle  därmed 
innebära att beteenden som följer på en känsla betraktas som en del av känslan snarare än som 
en konsekvens. Den praktiska betydelsen av detta förhållningssätt blir ett erbjudande om flera 
möjligheter till känsloreglering vid känslomässiga reaktioner. Tanken med denna modell är att 
kunna förklara hur man vid svåra problem med känsloreglering ska kunna göra för att hjälpa 
sig själv, som till exempel vid BPS och behandling enligt DBT (Linehan, 1993). Modellen är 
enligt  Linehan  et  al.  applicerbar  på  Gross  och  Thompsons  modell  för  känsloreglering. 
Genomgripande svårigheter med emotionell reglering handlar om både antecedentstyrda och 
responsstyrda processer. Linehan et al. definierar det som en oförmåga att, trots att individen 
anstränger sig till sitt yttersta, förändra eller reglera känslotriggers, upplevelser, handlingar, 
verbala responser och verbala uttryck under normala förhållanden. Svårigheterna förekommer 
vid en rad olika känslor och situationer.
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Conklin  et  al.  (2006)  fann  vid  studerandet  av  patienter  med  BPS,  jämfört  med  en 
kontrollgrupp bestående av patienter med dystymi,  att patienter med BPS hade signifikant 
högre resultat gällande känslodysreglering. Däremot hade patienter med BPS samma resultat 
som kontrollgruppen avseende negativ  affekt.  Genomgripande  svårigheter  med emotionell 
reglering tycks vara det som skiljer BPS från andra affektiva tillstånd, vilket tolkades som ett 
stöd för behandlingsmodeller vid BPS som betonar vikten av arbete med känsloreglering. Det 
framkom även att  patienter med BPS uppvisar olika svårigheter med känsloreglering.  Den 
praktiska  betydelsen  kan  vara  att  svårigheter  med  känsloreglering  hos  patienten  behöver 
penetreras för att anpassa arbetet med färdigheter för känsloreglering till befintligt behov så 
att behandlingen därigenom kan effektiviseras.

Ett problem i flera studier av emotionell  reglering vid BPS har enligt  Glenn och Klonsky 
(2009) varit att man använt skattningsformulär som inte varit direkt riktade mot emotionell 
reglering,  utan  snarare  andra  aspekter  av  emotioner.  DERS  föreslås  som  ett  användbart 
skattningsformulär, eftersom det har just strategier för- och svårigheter med känsloreglering 
som  fokus.   Glenn  och  Klonsky  jämförde  skattningar  i  DERS  med  BPS  symtom  i  två 
studentpopulationer  och fann ett  robust samband (r = .54 respektive  r = .64). Sambanden 
mellan BPS symtom och DERS var tydligast  för de faktorer i formuläret  som handlar om 
svårigheter  med  impulskontroll  respektive  begränsad  tillgång  till  strategier  för 
känsloreglering.

Syfte

Denna  studie  har  till  grund  haft  antagandet  att  svårigheter  med  känsloreglering  utgör 
kärnproblematiken vid BPS och syftet är att testa om frågeformuläret DERS fungerar för att 
undersöka svårigheter med känsloreglering vid denna problematik. DERS har tidigare testats 
vid BPS (Glenn & Klonsky, 2009), dock utifrån symtomskattning i självskattningsskalor som 
diagnosticeringsförfarande.  Om  formuläret  differentierar  avseende  svårigheter  med 
emotionell reglering mellan en patientgrupp och en kontrollgrupp utgör det en möjlighet för 
framtiden att DERS skulle kunna användas som ett kompletterande utvärderingsinstrument av 
behandling vid BPS.

Frågeställningar

Kan frågeformuläret DERS diskriminera svårigheter med emotionell reglering vid Borderline 
personlighetsstörning?

Kan frågeformuläret DERS differentiera mellan olika känsloregleringsstrategier (enligt Gratz 
och  Roemer,  2004)  som sammanhängande  med  psykisk  ohälsa  vid  diagnosen  Borderline 
personlighetsstörning?

Metod

Undersökningsdeltagare

Patientgruppen består av 51 personer, 46 kvinnor och 5 män. Medelåldern i patientgruppen är 
27 år (SD = 9). Deltagare till patientgruppen har rekryterats från Psykiatriska kliniker på fem 
orter  i  Sverige,  både  genom  DBT-team  och  genom  Allmänpsykiatriska 
öppenvårdsmottagningar. Instruktionen var att patienter som deltagit i behandling längre än 
sex  månader  inte  kunde  delta  i  studien.  Förutom  de  frågeformulär  som  deltagarna  i 
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patientgruppen  har  besvarat,  har  den  behandlare  som  distribuerat  formulären  även  i  ett 
försättsblad  svarat  på  tre  frågor  om  patienten.  De  tre  frågorna  undersöker  om  patienten 
genomgått en SCID-II intervju (First, Gibbon, Spitzer, Williams & Benjamin, 1999), vilken 
profession som den som genomfört intervjun tillhör, samt om diagnos BPS genom intervjun 
har kunnat verifieras. SCID-II intervjuerna hade genomförts av läkare eller psykolog, utom i 
ett  fall  där  intervjun  hade  genomförts  av  en  sjuksköterska/psykoterapeut.  Patienten  har  i 
samma  försättsblad  besvarat  frågor  om  ålder  och  kön,  samt  om  tidigare  eller  aktuellt 
deltagande i DBT-behandling. I försättsbladet informerades också att deltagande i studien var 
helt anonymt och inte skulle komma att påverka någon behandling.

Kontrollgruppen består av 30 personer, 26 kvinnor och 4 män. Medelåldern i kontrollgruppen 
är 41 år (SD = 10).  Ett  t-test  för skillnaden i  medelålder  mellan grupperna bekräftade en 
signifikant  skillnad (t  = -6.72,  p < .001).  Deltagare till  kontrollgruppen rekryterades  i  två 
omgångar.  I  den  första  omgången  kontaktades  en  grupp  studenter  vid  en  Grundläggande 
psykoterapeututbildning,  som  anordnats  av  Landstinget  Gävleborg.  Från  dessa  studenter 
rekryterades 18 deltagare till  kontrollgruppen. I den andra omgången togs kontakt med en 
administratör  för  Sjuksköterskeprogrammet  vid  Högskolan  i  Gävle,  som  publicerade  en 
efterlysning  av  undersökningsdeltagare  på  en  elektronisk  anslagstavla.  Därigenom 
rekryterades ytterligare 13 deltagare.  Den första rekryteringsomgången utgjorde snarast  ett 
bekvämlighetsurval då närheten till gruppen var både geografiskt och kontaktmässigt enkel. 
Den  andra  rekryteringsomgången  var  mer  strategisk,  då  det  fanns  en  idé  om  att 
sjuksköterskestuderande  ofta  är  yngre  kvinnor.  Tanken  var  att  det  möjligen  skulle  kunna 
matcha  patientgruppen  avseende  kön  och  eventuellt  även  ålder.  Den  könsmässiga 
snedfördelningen i kontrollgruppen var därmed förväntad.

Material

Difficulties in Emotion Regulation Scale (DERS) (Gratz & Roemer, 2004) är ett frågeformulär 
som  mäter  svårigheter  med  känsloreglering.  Formuläret  bygger  på  uppfattningen  att 
emotionell  reglering  handlar  om  a)  medvetandegörande  och  förståelse  av  känslor,  b) 
acceptans av känslor, c) förmåga att engagera sig i målinriktat beteende och att hålla sig ifrån 
impulsivt beteende vid negativa emotioner, samt d) tillgång till strategier för känsloreglering 
som upplevs effektiva. Tanken med de olika dimensionerna är att försöka fånga förmågan till 
att  flexibelt  använda sig  av  för  situationen adekvata  strategier  för  att  reglera  känslor  och 
impulser. DERS har hög inre konsistens (α = .93), god test-retest reliabilitet (r = .88) och 
adekvat extern validitet (Gratz & Roemer, 2004).  DERS har översatts till svenska av Friberg 
och  Breitholtz  (Friberg,  2006).  Samtidigt  testades  formulärets  tillämpning  i  en 
studentpopulation för svårigheter med emotionell reglering och samband med generell oro. 
Friberg fann samma interna konsistens (α = .92) som Gratz och Roemer, samt att formuläret 
fungerade väl att använda för att mäta svårigheter med känsloreglering. Formuläret innehåller 
36  frågor  som  besvaras  utifrån  ställningstagande  till  de  fem  svarsalternativen  1  ”nästan 
aldrig”, 2 ”ibland”, 3 ”hälften av tiden”, 4 ”oftast” och 5 ”nästan alltid”. Minipoängen är 36, 
maxpoängen 180 och av de 36 frågorna har 11 omvänd skala. Ju högre poäng i DERS, desto 
större svårigheter med känsloreglering.  Gratz och Roemers faktoranalys  utföll  i  faktorerna 
(med tillhörande exempel på frågor):

• Icke  accepterande  av  emotionella  responser  (NONACCEPTANCE).  ”När  jag  är 
upprörd känns det som att jag är svag”. ”När jag är upprörd, blir jag irriterad på mig 
själv för att jag känner så”. (6 frågor).
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• Svårigheter att engageras i målinriktat beteende (GOALS). ”När jag är upprörd, har 
jag svårt att få något arbete gjort”. ”När jag är upprörd, har jag svårt att tänka på något 
annat”. (5 frågor).

• Svårigheter med impulskontroll (IMPULSE). ”När jag är upprörd, tappar jag känslan 
av  kontroll”.  ”När  jag  är  upprörd,  har  jag  svårt  att  kontrollera  mitt  beteende”.  (6 
frågor).

• Bristande känslomässig medvetenhet (AWARENESS). ”Jag lägger märke till hur jag 
känner mig”.  ”När jag är upprörd, tar  jag mig tid att  fundera ut  vad jag verkligen 
känner”. (6 frågor).

• Begränsad  tillgång  till  strategier  för  känsloreglering  (STRATEGIES).  ”När  jag  är 
upprörd, vet jag att jag så småningom kommer kunna hitta ett sätt att må bättre”. ”När 
jag är upprörd, tror jag inte att det finns något jag kan göra för att jag ska må bättre”. 
(8 frågor).

• Frånvaro av känslomässig klarhet (CLARITY). ”Jag är förvirrad över hur jag känner 
mig”. ”Jag har svårt att förstå mig på mina känslor”. (5 frågor).

Symtom  Checklist  90  (SCL-90) (Fridell,  Cesarec,  Johansson  &  Thorsen,  2002).  SCL-90 
skapades på 1970-talet och är av amerikanskt ursprung. En sammanställning av flera svenska 
översättningar  och  en  normering  till  svenska  förhållanden  genomfördes  av  Fridell  et  al. 
(2002). SCL-90 har hög inre konsistens (α = .98) och tillfredsställande test-retest reliabilitet (r 
= .68). SCL-90 diskriminerar tillfredsställande mellan normalgrupp och blandad patientgrupp 
(Fridell et al., 2002). Formuläret innehåller 90 frågor om måendet under den senaste veckan 
och besvaras utifrån de fem svarsalternativen 0 ”Inte alls”, 1 ”Lite grand”, 2 ”Måttligt”, 3 
”Ganska mycket” och 4 ”Väldigt mycket”. Minipoängen i SCL-90 är 0 och maxpoängen är 
360. Frågorna fördelas i nio skalor och en tilläggsskala. Varje fråga utgår från ”Hur mycket 
har Du besvärats av:”

• Somatisering. ”Huvudvärk”. ”Svimningskänsla eller yrsel”.
• Obsessiv-kompulsivitet/Tvångstankar.  ”Återkommande  tankar,  ord  eller  idéer,  som 

Du inte kan göra Dig fri ifrån”. ”Oro över slarv eller vårdslöshet”.
• Interpersonell känslighet. ”Att bli lätt sårad”. ”En känsla av att andra inte förstår Dig 

eller bryr sig om Dig”.
• Depression. ”Tröghet eller brist på energi”. ”Att ha lätt för att brista i gråt”.
• Ångest. ”Nervositet eller inre oro”. ”Att plötsligt känna Dig rädd utan anledning”.
• Aggressivitet. ”Att Du lätt blir förargad eller irriterad”. ”Impulser att slå, skada eller 

göra någon illa”.
• Fobisk ångest.  ”Att känna Dig rädd när du vistas på öppna platser eller  på gator”. 

”Obehag när Du vistas bland mycket folk (t ex i affärer eller på biografer)”. 
• Paranoidt tänkande. ”Känslan av att andra är skuld till de flesta av Dina problem”. ”En 

känsla av att de flesta människor inte går att lita på”.
• Psykotisism. ”Att höra röster som andra människor inte hör”. Känslan av att andra vet 

vad Du tänker”.
• Tilläggskala. ”Dålig aptit”. ”Svårigheter att somna”.

The Mini-International Neuropsychiatric Interview (M.I.N.I.) (Sheehan, Lecrubier, Sheehan, 
Amorim,  Janavs,  Weiller  et  al.,  1998).  M.I.N.I.  har  sitt  ursprung  i  USA  och  Frankrike. 
Intervjun skapades som ett  komplement  till  befintliga strukturerade diagnostiska intervjuer 
med syfte att i både klinisk verksamhet och forskning kunna användas för en snar, tillförlitlig, 
behändig  och  inledande  diagnostisk  bedömning.  Intervjun  tar  ca  15  minuter  enligt  dess 
upphovsmän att genomföra. M.I.N.I. bygger på både ICD och DSM diagnossystem.
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Procedur och datainsamling

För att rekrytera deltagare till patientgruppen skickades en förfrågan om studien både verbalt 
och skriftligt till  sju DBT-team och två Allmänpsykiatriska öppenvårdsmottagningar, varav 
två DBT-team valde att inte delta. Avgörande för vilka mottagningar och team som kontaktats 
har varit  befintliga kontaktvägar,  samt att  möjlighet  funnits till  hjälp med distribuering av 
formulär  till  tillräckligt  antal  patienter  med  korrekt  diagnos.  Det  har  också  spelat  in  om 
möjlighet  funnits  att  säkra  diagnosen  BPS.  Det  skulle  kunna  kontrolleras  att  diagnosen 
verifierats i en SCID-II intervju genomförd av person från en yrkeskategori som kan antas ha 
goda kunskaper och färdigheter i intervjuförfarandet.

Deltagarna i  kontrollgruppen fick efter  en allmän förfrågan och inbjudan till  deltagande i 
studien  kontakta  testledaren  för  tidsbokning.  Samtliga  deltagare  i  kontrollgruppen 
intervjuades  med  M.I.N.I.  för  att  kontrollera  att  ingen  psykiatrisk  diagnos  var  aktuell, 
eftersom det skulle kunna påverka kontrollpersonens svar i frågeformulären. Varje intervju 
tog mellan 15 och 30 minuter, beroende på mängden följdfrågor hos kontrollpersonen och 
intervjuaren.  Vid  intervjuerna  framkom  att  7  kontrollpersoner  hade  haft  en  tidigare 
problematik, men inte i något fall var det aktuellt vid tiden för intervjun och frågeformulären. 
Kontrollpersonerna fick efter intervjun, utan testledarens ögon, anteckna en sifferkombination 
eller en symbol på framsidan av intervjuformuläret och därefter placera detta i ett kuvert, som 
blandades samman med andra befintliga kuvert. Kontrollpersonen antecknade sedan samma 
siffror  eller  symbol  på  framsidan  av  kompendiet  med  svarsformulär  tillsammans  med  en 
notering om ålder och kön, som placerades i ett separat kuvert och blandades samman med 
andra  kuvert.  På  så  vis  kunde  intervju  och  frågeformulär  vid  sammanställningen  knytas 
samman utan att personens identitet röjdes. Den första omgångens deltagare i kontrollgruppen 
fick som tack för sin medverkan ett fikabidrag i form av ett godispaket. Den andra omgångens 
deltagare i kontrollguppen fick som tack för sin medverkan dra en Triss- eller Tianlott, samt 
ett erbjudande om en föreläsning om emotionell reglering.

Bortfall

I kontrollgruppen fanns 1 deltagare som genomgick en intervju med M.I.N.I., men som inte 
lämnat besvarade frågeformulär, varför denna deltagare exkluderades. I patientgruppen fanns 
4 deltagare som besvarat frågeformulären, men där den som distribuerat formulären inte har 
svarat på frågorna om säkerställande av diagnos, eller svarat nekande om säkerställande av 
diagnos. Det fanns också 1 deltagare som lämnat frågeformulär där över 20 frågor lämnats 
obesvarade i SCL-90 vilket innebar att svaren, även med en sammanvägning av avgivna svar, 
inte kunnat betraktas som tillförlitliga.  Dessa totalt  5 deltagare i  patientgruppen har också 
uteslutits  och  återfinns  därmed  inte  i  resultatet.  Ingen  av  deltagarna  i  patientgruppen 
rapporterades ha deltagit i behandling längre än sex månader, varför det inte blev aktuellt att 
utesluta någon av den anledningen.

I  några  fall  i  både  kontrollgrupp  och  patientgrupp  har  enstaka  frågor  i  frågeformulären 
lämnats obesvarade. En skattning har då genomförts utifrån personens övriga svar i formuläret 
genom  att  lägga  ihop  poängen  och  ta  fram  medelvärdet.  På  så  vis  har  exkludering  av 
ytterligare personer pga enstaka saknade svar förhindrats. Det har framför allt varit aktuellt i 
SCL-90.
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Figur 3 Studiens procedur

Resultat

Reliabilitet för DERS

I studien framkom en hög inre konsistens för DERS (α = .98) vid sammanslagning av svaren 
från kontrollgruppen och patientgruppen. Vid analys av den inre konsistensen för DERS i 
endast  patientgruppen  framkom  också  en  hög  inre  konsistens  (α  =  .91).  Resultaten 
överensstämmer med den inre konsistens som rapporterades av Gratz och Roemer (2004) (α = 
.93), liksom Friberg (2006) (α = .92). 

Skillnader  mellan  patientgrupp  och  kontrollgrupp  avseende psykisk  ohälsa  och 
känsloreglering 

Medelvärdet för psykisk ohälsa utifrån SCL-90 general severity index (SCL-90 GSI) var i 
patientgruppen 2.27 respektive för kontrollgruppen .35. Även i de olika skalorna i SCL-90 
framkom skillnader i medelvärden mellan grupperna. Patientgruppens medelvärden varierar 
mellan 1.55 för psykos och 2.77 för depression (depr), medan kontrollgruppens medelvärden 
varierar mellan .03 för fobisk ångest (fob ång) och .66 för tilläggsskalan. T-test bekräftade 
dessa skillnader mellan grupperna (se Tabell 1).

Patientgrupp

Förfrågningar och utskick 
av frågeformulär till 7 
DBT-team och 2 
Allmänpsykiatriska 
öppenvårdskliniker

56 besvarade frågeformulär 
från 5 DBT-team och 2 
Allmänpsykiatriska 
öppenvårdskliniker

5 bortfall:
- inget svar om 
diagnosen BPS 
eller användande 
av SCID-II
- för många 
utelämnade svar i 
frågeformulär

Kontrollgrupp

A) Kontakt med en 
grundläggande 
psykoterapeututbildning

18 svarar och genomgår 
diagnostisk intervju med 
M.I.N.I. ,samt besvarar 
frågeformulären

1 bortfall:
- inte lämnat 
besvarade 
frågeformulär

B) Kontakt med 
administratör vid ett 
Sjuksköterskeprogram för 
annonsering om deltagare 
till studien

13 svarar och genomgår 
diagnostisk intervju med 
M.I.N.I. , samt besvarar 
frågeformulären

Analys i PASW Statistics 18.0
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Tabell 1 Medelvärden och t-test för SCL-90

SCL-90

GSI soma tvång

i-p 

käns depr ångest aggr

fob 

ång paran psykos Tillägg

pat

gr

M 2,27 1,77 2,55 2,38 2,77 2,43 1,76 2,06 2,04 1,55 2,39

SD ,66 ,78 ,67 ,79 ,66 ,73 ,98 1,12 ,81 ,86 ,67

kontr

gr

M ,35 ,36 ,46 ,31 ,58 ,35 ,18 ,03 ,26 ,09 ,66

SD ,30 ,44 ,44 ,32 ,56 ,49 ,25 ,11 ,40 ,19 ,64

t-test 14,90 9,09 15,16 13,84 15,20 13,78 8,64 9,83 11,23 9,18 11,45

p < ,001 ,001 ,001 ,001 ,001 ,001 ,001 ,001 ,001 ,001 ,001

Medelvärdet för svårigheter med känsloreglering utifrån de 36 frågorna i DERS visade tydliga 
skillnader mellan patientgruppen och kontrollgruppen. Patientgruppens medelvärden i Gratz 
och Roemers (2004) sex olika faktorerna för känsloreglering varierar mellan 3.24 för icke 
accepterande av emotionella  responser (NONACCEPTANCE) och 4.30 för svårigheter  att 
engageras i målinriktat beteende (GOALS). Kontrollgruppens medelvärden i DERS faktorer 
varierar  mellan  1.39  för  strategier  för  känsloreglering  (STRATEGIES)  och  2.41  för 
svårigheter att engageras i målinriktat beteende (GOALS). T-test för skillnader i svårigheter 
med  känsloreglering  mellan  patient-  och  kontrollgrupp  visade  signifikant  skillnad  i  hur 
patientgruppen reglerar känslor jämfört med kontrollgruppen. I analys mellan patientgruppen 
och  kontrollgruppen  av  de  olika  faktorerna  enligt  Gratz  och  Roemer  i  DERS  framkom 
signifikanta  skillnader  mellan  grupperna avseende samtliga  faktorer:  icke accepterande  av 
emotionella  responser  (NONACCEPTANCE),  svårigheter  med  att  engageras  i  målinriktat 
beteende (GOALS),  svårigheter  med  impulskontroll  (IMPULSE),  bristande  känslomässig 
medvetenhet (AWARENESS), strategier för känsloreglering (STRATEGIES) och frånvaro av 
känslomässig klarhet (CLARITY) (se Tabell 2).

Tabell 2 Medelvärden och t-test för DERS

DERS

NONACC-

EPTANCE GOALS IMPULSE

AWARE-

NESS

STRATE-

GIES CLARITY

pat

grupp

M 3,59 3,24 4,30 3,76 3,37 3,55 3,40

SD ,58 1,13 ,59 ,89 ,83 ,89 ,83

kontr

grupp

M 1,73 1,64 2,41 1,44 2,12 1,39 1,57

SD ,39 ,76 ,86 ,57 ,63 ,32 ,43

t-test 15,50 6,85 11,78 12,78 7,12 12,76 11,21

p < ,001 ,001 ,001 ,001 ,001 ,001 ,001

En  envägs  variansanalys  visade  signifikant  skillnad  mellan  de  sex  olika  faktorerna  i 
patientgruppen (F = 14.41, p < .001). Även i kontrollgruppen framkom signifikant skillnad (F 
= 18.69, p < .001). Efterföljande post hoc test (Tukey) visade för patientgruppen signifikant 
skillnad  mellan  svårigheter  med  att  engageras  i  målinriktat  beteende  i  förhållande  till  de 
övriga faktorerna (GOALS > IMPULSE p = .002, AWARENESS p < .001, STRATEGIES p 
< .001, CLARITY p< .001, NONACCEPTANCE p < .001). Det visade också att faktorn icke 
accepterande  av  emotionella  responser  i  förhållande  till  svårigheter  med  att  engageras  i 
målinriktat beteende och svårigheter med impulskontroll inte utgjorde en lika stor svårighet 
(NONACCEPTANCE < GOALS  p < .001, IMPULSE  p = .003).  För de andra faktorerna 
framkom ingen skillnad.
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Med  tanke  på  den  åldersskillnad  som  fanns  mellan  grupperna  genomfördes  en 
covariansanalys  där ålder användes som covariat.  Resultatet  visade att  skillnaderna mellan 
patientgruppen och kontrollgruppen i DERS kvarstod och inte kunde förklaras utifrån ålder (F 
= 2.52, p < .117).

Samband mellan psykisk ohälsa vid BPS och olika faktorer för känsloreglering

Det  framkom  för  patientgruppen  ett  signifikant  samband  mellan  svårigheter  med 
känsloreglering i frågeformuläret DERS och psykisk ohälsa i frågeformuläret SCL-90 (r = .
56, p < .001). Ett tydligt samband framkom även för kontrollgruppen mellan svårigheter med 
känsloreglering i frågeformuläret DERS och psykisk ohälsa i frågeformuläret SCL-90 (r = .
57, p < .001). Medelvärdena i både SCL-90 och DERS för kontrollgruppen var dock låga och 
indikerar därmed, i jämförelse med patientgruppen, varken närvaro av psykisk ohälsa eller 
några egentliga svårigheter med känsloreglering.

Det framkom vid korrelation mellan SCL-90 och de specifika faktorerna för känsloreglering 
enligt Gratz och Roemer (2004) i DERS signifikanta svårigheter med icke accepterande av 
emotionella responser (NONACCEPTANCE), svårigheter med impulskontroll (IMPULSE), 
begränsad  tillgång  till  strategier  för  känsloreglering  (STRATEGIES)  och  frånvaro  av 
känslomässig klarhet (CLARITY) (se Tabell 3). Även efter Bonferroni korrektion (0.01/8 = 
0.001)  kvarstod  resultatet.  Undantagen  avseende  faktorerna  i  DERS  är  svårigheter  att 
engageras i målinriktat beteende (GOALS) där ett svagare signifikant samband fanns, liksom 
bristande känslomässig medvetenhet  (AWARENESS) där ett  negativt  men inte signifikant 
samband fanns. Vid bivariata korrelationer framkom signifikanta samband (p < .01) mellan de 
olika faktorerna enligt Gratz och Roemer i förhållande till hela DERS (mellan r = .69 och r = .
84), utom för faktorn bristande känslomässig medvetenhet (AWARENESS).

Tabell 3 Bivariata korrelationer patientgruppen

SCL-90 DERS NON GOA IMP AWA STR

DERS ,56**

NON ,48** ,69**

GOA ,28* ,69** ,39**

IMP ,47** ,73** ,25 ,49**

AWA -,11 ,26 -,04 ,14 ,03

STR ,55** ,84** ,56** ,54** ,68** -,15

CLA ,45** ,74** ,32* ,41** ,48** ,30* ,54**

* p < 0.05, ** p < 0.01

Faktoranalys för DERS

En faktoranalys  för DERS genomfördes utifrån patientgruppen med Varimax rotation. Sex 
faktorer tvingades fram för att se om faktorstrukturen enligt Gratz och Roemer (2004) kunde 
replikeras.  Gratz och Roemers faktorstruktur replikerades dock inte och den faktorstruktur 
som framkom vid framtvingandet av sex faktorer hade en annan fördelning av items. En scree 
plot indikerade istället en struktur med färre faktorer (se Tabell 4). Inte heller vid faktoranalys 
med  både  patientgrupp  och  kontrollgrupp  replikerades  faktorstrukturen  enligt  Gratz  och 
Roemer.
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Tabell 4 Faktoranalys

1 2 3

DERS16 ,760 -,067 -,078

DERS14 ,758 ,008 -,374

DERS33 ,747 ,070 -,146

DERS28 ,746 ,225 -,098

DERS15 ,736 -,274 ,107

DERS19 ,712 ,025 -,346

DERS31 ,704 -,207 -,128

DERS36 ,699 -,149 -,188

DERS30 ,694 -,396 ,013

DERS5 ,689 ,172 ,077

DERS18 ,665 -,034 -,269

DERS3 ,650 ,083 -,251

DERS32 ,631 ,224 -,432

DERS27 ,628 ,286 -,299

DERS9 ,608 -,078 -,207

DERS25 ,595 -,220 ,557

DERS4 ,574 ,288 ,163

DERS29 ,572 -,284 ,442

DERS24 ,543 ,362 -,400

DERS26 ,535 ,060 ,255

DERS35 ,527 -,062 -,019

DERS23 ,526 -,290 ,419

DERS11 ,514 -,251 ,504

DERS13 ,419 ,069 -,112

DERS6 -,100 ,804 ,239

DERS2 -,005 ,776 ,055

DERS7 ,104 ,739 ,207

DERS1 ,360 ,639 ,205

DERS8 ,306 ,588 ,102

DERS10 -,011 ,579 ,373

DERS22 ,384 ,413 ,016

DERS34 -,149 ,368 -,123

DERS21 ,545 -,216 ,697

DERS12 ,518 -,111 ,663

DERS17 -,210 ,296 ,608

DERS20 ,154 ,208 ,274
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Diskussion

Resultatet  i  denna  studie  pekar  mot  att  DERS är  ett  frågeformulär  som fungerar  väl  att 
använda för att undersöka svårigheter med känsloreglering i kliniskt sammanhang och vid 
diagnosen BPS. Utifrån den första frågeställningen visar resultatet  att DERS diskriminerar 
svårigheter  med  emotionell  reglering  vid  BPS,  då  en  signifikant  skillnad  mellan 
patientgruppens  svar  i  formuläret  jämfört  med  kontrollgruppens  framkommer.  Den  andra 
frågeställningen handlar om huruvida DERS är ett instrument som differentierar mellan olika 
känsloregleringsstrategier  vid BPS och om samband med psykisk ohälsa.  Resultatet  visar, 
utifrån Gratz och Roemers (2004) faktorer för känsloreglering, att svårigheter att engageras i 
målinriktat beteende i patientgruppen verkar utgöra en specifik svårighet i förhållande till de 
andra faktorerna. Faktorn icke accepterande av emotionella responser verkar i förhållande till 
svårigheter att engageras i målinriktat beteende och svårigheter med impulskontroll utgöra en 
mindre  svårighet  i  patientgruppen.  Vidare  visar  resultatet  att  signifikanta  samband  finns 
mellan olika strategier för känsloreglering och psykisk ohälsa vid diagnosen BPS. De faktorer 
där  samband  tydligt  framträder  är  svårigheter  med  icke  accepterande  av  emotionella 
responser,  svårigheter  med  impulskontroll,  begränsad  tillgång  till  strategier  för 
känsloreglering  och  frånvaro  av  känslomässig  klarhet.  Medan  svårigheter  att  engageras  i 
målinriktat beteende framträder som en tydlig svårighet vid diagnosen BPS, är det således 
andra faktorer för svårigheter med känsloreglering som verkar korrelera med psykisk ohälsa.

Vid  bivariat  korrelation  mellan  SCL-90  och  DERS framkommer  i  studien  ett  signifikant 
samband,  som går  i  linje  med hypotesen  att  svårigheter  med känsloreglering  och psykisk 
ohälsa samvarierar (Aldao et al., 2010; Block et al., 2010; Fruzzetti et al., 2003; Werner & 
Gross, 2010). Vid närmare analys av psykisk ohälsa genom SCL-90 och samband med Gratz 
och Roemers (2004) sex faktorer i DERS framkommer för patientgruppen olika svårigheter 
med känsloreglering. För faktorerna icke accepterande av emotionella responser,  svårigheter 
med  impulskontroll,  strategier  för  känsloreglering och  frånvaro  av  känslomässig  klarhet 
framkommer signifikanta korrelationer  med SCL-90 GSI. Glenn och Klonsky (2009) fann 
utifrån korrelationsberäkningar att det vid BPS framför allt finns samband med svårigheter 
med impulskontroll och strategier för känsloreglering. Den studien genomfördes dock utifrån 
tillämpning av skattningsformulär för att avgöra förekomst av BPS. I föreliggande studie har 
patientgruppen istället varit definierad på förhand och består av patienter inom psykiatri, som 
fått diagnosen BPS efter att ha genomgått en strukturerad diagnostisk intervju (SCID-II). En 
annan skillnad är att en korrelation mellan skattningsformulär för BPS symtom och resultat i 
DERS inte har genomförts.  Däremot är det tydligt  hur psykisk ohälsa utifrån SCL-90 och 
svårigheter  med  känsloreglering  utifrån  DERS  med  dess  olika  faktorer  korrelerar  i 
patientgruppen.  Att  det  i  denna  studie  identifieras  fler  signifikanta  svårigheter  med 
känsloreglering  än  vad  Glenn  och  Klonsky  fann  speglar  möjligen  det  faktum att  använt 
sample består av patienter inom psykiatri, vilket utgör en indikation för att det handlar om 
individer med funktionssvårigheter. Möjligen går det även i linje med att komorbiditet med 
flera tillstånd på DSM-IV axel-I är vanligt vid BPS. Conklin et al. (2006) påtalar vikten av att 
vid  behandling  av  patienter  med  BPS  undersöka  vilken  typ  av  svårigheter  med 
känsloreglering som är aktuell för att effektivisera behandlingen, eftersom svårigheter med 
känsloreglering  är  utmärkande  för  BPS.  I  jämförelse  med  kontrollgruppen  framkommer  i 
denna  studie  att  patientgruppen  överlag  tycks  ha  svårigheter  inom  alla  områden  för 
känsloreglering,  men att  det  framför  allt  tycks  vara svårigheter att  engageras i målinriktat 
beteende som utgör en specifik svårighet. Det blir dock i förhållande till SCL-90 tydligt att 
det kan finnas skillnader i dessa svårigheter och att även om insatser inom flera faktorer för 
känsloreglering  behövs  skulle  DERS,  förutom  att  tjäna  som  ett  utvärderingsinstrument, 
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överlag  vid  behandling  även  kunna  tjäna  som  stöd  i  prioritering  av  arbete  med  olika 
svårigheter  och färdigheter.  Enligt  Berking et  al.  (2008) kan effekten av KBT-behandling 
förstärkas av träning i känsloregleringsstrategier.  DBT, där träning i att  förstå och reglera 
känslor är centralt,  har sin grund i KBT. I DBT finns en på förhand bestämd struktur för 
behandlingen,  men  med en  anpassning  utifrån  den idiografiska  analysen  (Linehan,  1993). 
Möjligen  skulle  DERS  kunna  utgöra  ett  stöd  vid  den  idiografiska  analysen  i  valet  av 
implementering av färdigheter för känsloreglering.

Vid  bivariat  korrelation  i  denna  studie  för  patientgruppen  mellan  DERS  och  SCL-90 
framkommer signifikant samband. Utifrån patientgruppens medelvärden i de olika skalorna i 
SCL-90 framträder psykisk ohälsa inom flera områden, framför allt depression och tvång. Om 
det förhåller sig så att svårigheter med känsloreglering utgör kärnan i problematiken vid BPS 
och att  de svårigheter som är specifika för diagnosen är konsekvenser med funktionen att 
försöka reglera aversiva emotionella tillstånd (Conklin et al., 2006; Gratz och Roemer, 2004; 
Linehan et al., 2007), skulle bilden av psykisk ohälsa så som framkommer av SCL-90 kunna 
vara resultatet av ineffektiva känsloregleringsförsök. De resultat som framkommer för de två 
samplen avseende SCL-90 helskala och delskalor i denna studie tycks överensstämma med de 
poängnivåer som återfanns för kvinnor vid den svenska normeringen av Fridell et al. (2002). 
Resultatet för normalgruppen i denna studie ligger dock överlag något lägre än i studien av 
Fridell et al.

Resultatet  i  denna  studie  bekräftar  inte  den  faktorstruktur  som Gratz  och Roemer  (2004) 
presenterar. Den faktorstruktur som framkommer tyder på färre antal faktorer med en tydlig 
utkristallisering av en faktor. Denna studie är dock genomförd på mindre sample, vilket kan 
ha spelat in i utfallet av faktoranalysen. Ett av samplen i studien utgörs av individer med en 
specifik diagnos, som möjligen indikerar viss typ av svårigheter med känsloreglering. Även 
det kan ha haft betydelse för utfallet av faktoranalysen.

De flesta deltagare i denna studie har besvarat samtliga frågor i DERS. Endast i några få fall 
har någon fråga lämnats obesvarad. Så är även fallet i SCL-90, även om antalet obesvarade 
frågor där är fler. Möjligen kan det visa på en användarvänlighet i DERS och att den svenska 
översättningen varit  lyckad då frågorna troligen uppfattats  som begripliga  och möjliga  att 
besvara. En svårighet vid användandet av endast skattningsskalor är bland annat att deltagare 
använder  en egen referensram vid  skattning  som kan skilja  sig  från  andra  deltagares,  att 
skattningen hänger samman med faktorer så som t ex dagsform och att det inte finns någon 
annan informationskälla att förhålla eller jämföra varje deltagares svar mot (Kazdin, 2003). 
Även om användarvänligheten i DERS tycks  vara tillfredsställande är det likväl en brist  i 
denna studie att endast självskattningsskalor använts för patientgruppen och att det inte finns 
något  ytterligare  att  förhålla  informationen  till.  Varje  deltagare  i  kontrollgruppen  har 
genomgått  en diagnostisk intervju som sedan tillsammans med skattningsformulären blivit 
anonym. Svaren i skattningsformulären överensstämmer med den information som framkom i 
intervjuerna,  vilket  var  att  ingen  av  deltagarna  i  kontrollgruppen  hade  någon  aktuell 
problematik  eller  psykisk  ohälsa.  Deltagarna  i  kontrollgruppen  har  i  intervjuerna  öppet 
beskrivit  tidigare  förekomst  av psykisk  ohälsa,  varför det  är  mindre  troligt  att  deltagare i 
kontrollgruppen i någon större utsträckning skulle ha hållit tillbaka information om eventuell 
nuvarande psykisk ohälsa. 

Deltagarna  till  patientgruppen  i  denna  studie  har  rekryterats  genom olika  DBT-team och 
Allmänpsykiatriska öppenvårdsmottagningar. De har således genomgått SCID-II intervjuer av 
olika personal  och det  finns ingen kontroll  av kvaliteten  i  intervjuerna.  Enligt  First  et  al. 
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(1999) visar resultat från studier av reliabiliteten för SCID-II och DSM diagnossystem att en 
rimlig reliabilitet allmänt sett kan antas uppnås förutsatt att intervjuaren är utbildad gällande 
diagnostik.  Deltagarna  i  patientgruppen  i  denna  studie  har  enligt  vad  som rapporterats  i 
samband med ifyllda  frågeformulär  intervjuats  av antingen läkare eller  psykolog inom en 
psykiatrisk  klinik.  Undantaget  är  en  deltagare  som intervjuats  av  en  sjuksköterska  tillika 
psykoterapeut.  Läkare,  psykologer  och psykoterapeuter  inom psykiatrisk  verksamhet  har  i 
denna studie antagits ha både utbildning i diagnostik och erfarenhet av tillämpning av SCID-
II.

Utifrån medelåldern i respektive sample framkommer en åldersskillnad mellan grupperna på 
14  år.  När  det  stod  klart  efter  den  första  rekryteringsomgången  till  kontrollgruppen  att 
medelåldern skulle kunna bli mycket högre gjordes försök att åtgärda denna åldersskillnad, 
genom att kontakta möjliga deltagare i ett sammanhang som kunde tänkas överensstämma 
med patientgruppen avseende ålder och även kön. Enligt John och Gross (2004) utvecklas 
känsloregleringsstrategierna med åldern och äldre vuxna upplever större kontroll  över sina 
känslor än yngre vuxna. Detta är ett förhållande som skulle kunna påverka resultatet i denna 
studie.  En  covariansanalys  med  ålder  som covariat  visade  dock  att  åldern  inte  förklarar 
resultatet. 

Resultatet i denna studie bygger på analyser med hjälp av statistiska metoder med de fördelar 
och nackdelar som kan följa av olika metoder för beräkningar. Samband som räknas fram 
säger  i  sig  ingenting  om möjlig  kausalitet  eller  om  eventuellt  närvarande  moderator  för 
sambandet. Detta är ett förhållande som också påtalas vid hypoteser om sambandet mellan 
psykisk ohälsa och svårigheter  med känsloreglering (Block et  al.,  2010; Werner & Gross, 
2010). Forskningen är ännu ung på området och det finns många frågor att besvara. En styrka 
i  denna studie  är  antalet  deltagare  i  patientgruppen.  Något  som också talar  för en möjlig 
generaliserbarhet  av  resultatet  är  att  deltagarna  i  studien  utgörs  dels  av  patienter  som 
genomgått  ett  diagnosticeringsförfarande  inom psykiatrisk  verksamhet  på  olika  kliniker  i 
landet, dels av en kontrollgrupp där frånvaro av psykisk ohälsa inte bara konstaterats genom 
skattningsformulär utan också genom en diagnostisk intervju.

Denna studie har begränsats till att undersöka förekomst av psykisk ohälsa och svårigheter 
med känsloreglering vid diagnosen BPS. Flera tidigare studier har undersökt samband mellan 
svårigheter  med  känsloreglering  utifrån  DERS  och  olika  former  av  psykisk  ohälsa.  Ett 
exempel är Friberg (2006) som vid undersökandet av svårigheter med känsloreglering och 
generell  oro fann att  känsloreglering även vid oro tycks  vara centralt.  Framtida frågor för 
forskning blir att undersöka hur sambandet mellan psykisk ohälsa och känsloreglering ser ut 
och vilka eventuella medierande faktorer som kan finnas. Det gäller inte bara vid diagnosen 
BPS, utan även vid annan problematik. Det kvarstår även för framtida forskning att göra en 
normering  av  DERS till  de  förhållanden  där  formuläret  kan  komma  att  bli  ett  hjälpsamt 
instrument för att undersöka svårigheter med känsloreglering.
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Känsloreglering (DERS) 

Var god fyll i hur ofta följande påståenden gäller för dig genom att skriva lämplig siffra 
från skalan nedan, på linjen bredvid varje påstående.
___________________________________________________________________________

1-------------------------------2-------------------------3--------------------------4-----------------------5
nästan aldrig                        ibland    ca hälften av tiden      oftast      nästan alltid
(0-10%)                      (11-35%)          (36-65%)    (66-90%)       (91-100%)
__________________________________________________________________________________________

______ 1) Jag är på det klara med hur jag känner mig.

______ 2) Jag lägger märke till hur jag känner mig.

______ 3) Jag upplever mina känslor som överväldigande och okontrollerbara.

______ 4) Jag har ingen aning om hur jag känner mig.

______ 5) Jag har svårt att förstå mig på mina känslor.

______ 6) Jag är uppmärksam på mina känslor.

______ 7) Jag vet precis hur jag känner mig.

______ 8) Jag bryr mig om hur jag mår.

______ 9) Jag är förvirrad över hur jag känner mig.

______ 10) När jag är upprörd, erkänner jag mina känslor för mig själv.

______ 11) När jag är upprörd, blir jag arg på mig själv för att jag känner så.

______ 12) När jag är upprörd, skäms jag för att jag känner så.

______ 13) När jag är upprörd, har jag svårt att få något arbete gjort.

______ 14) När jag är upprörd, tappar jag känslan av kontroll.

______ 15) När jag är upprörd, tror jag inte att det kommer gå över.

______ 16) När jag är upprörd, tror jag att det slutar med att jag blir deprimerad.

______ 17) När jag är upprörd, betraktar jag mina känslor som berättigade och viktiga.

______ 18) När jag är upprörd, har jag svårt att fokusera på andra saker.

______ 19) När jag är upprörd, känner jag mig utom kontroll.

______ 20) När jag är upprörd, kan jag ändå få saker gjorda.

______ 21) När jag är upprörd, skäms jag över mig själv för att jag känner så.
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___________________________________________________________________________

1-------------------------------2-------------------------3--------------------------4-----------------------5
nästan aldrig                        ibland    ca hälften av tiden      oftast      nästan alltid
(0-10%)                      (11-35%)          (36-65%)    (66-90%)       (91-100%)
__________________________________________________________________________________________

______ 22) När jag är upprörd, vet jag att jag så småningom kommer kunna hitta ett sätt att må 

bättre. 

______ 23) När jag är upprörd, känns det som att jag är svag. 

______ 24) När jag är upprörd, känner jag ändå att jag har kontroll över mitt beteende.

______ 25) När jag är upprörd, får jag skuldkänslor för att jag känner så. 

______ 26) När jag är upprörd, har jag svårt att koncentrera mig. 

______ 27) När jag är upprörd, har jag svårt att kontrollera mitt beteende. 

______ 28) När jag är upprörd, tror jag inte att det finns något jag kan göra för att jag ska må bättre. 

______ 29) När jag är upprörd, blir jag irriterad på mig själv för att jag känner så. 

______ 30) När jag är upprörd, börjar jag känna mig väldigt illa till mods. 

______ 31) När jag är upprörd, tror jag att det enda jag kan göra är att vältra mig i det. 

______ 32) När jag är upprörd, tappar jag kontrollen över vad jag gör. 

______ 33) När jag är upprörd, har jag svårt att tänka på något annat. 

______ 34) När jag är upprörd, tar jag mig tid att fundera ut vad jag verkligen känner. 

______ 35) När jag är upprörd, tar det lång tid innan jag känner mig bättre. 

______ 36) När jag är upprörd, upplever jag mina känslor som överväldigande. 

Gratz & Roemer, 2004.
Svensk översättning: Breitholtz & Friberg.
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