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Sammendrag 
Tittel: Affektintegrasjon og somatiske symptomer – En pilotstudie 

Forfatter: Anders Solem 

Veileder: Ole André Solbakken 

Somatiske symptomer uten kjent organisk årsak er et utbredt problem i helsevesenet og 

medfører en betydelig belastning for pasientene samt store kostnader for samfunnet. Det er 

følgelig viktig å oppnå bedre innsikt i årsakene til disse lidelsene, og potensielt bidra til å 

finne mer effektive behandlingsformer. Psykologiske prosesser antas å bidra til utviklingen av 

mange kroppslige plager uten identifiserbare organiske årsaker. I et affektintegrasjons-

perspektiv kan symptomene delvis forklares gjennom prosesser der affektiv aktivering blir 

misforstått og oppleves som tegn på somatisk sykdom. 

Hypoteser: Denne studien fokuserte på tre hypoteser: 1) Antall rapporterte somatiske 

symptomer korrelerer negativt med affektintegrasjon; 2) Antall rapporterte somatiske 

symptomer korrelerer høyere med opplevelsesevne enn med uttrykksevne; 3) Integrasjonen av 

frykt, sinne, skyld og tristhet er spesielt viktige i prediksjonen av disse symptomene. 

Metode: Datamaterialet i denne studien kommer fra et ikke-klinisk utvalg, og ble samlet inn 

av undertegnede og to medstudenter. Affektintegrasjon ble operasjonalisert og målt ved det 

nyutviklede Affect Integration Inventory (AII 2.0) og somatiske symptomer ble 

operasjonalisert og målt ved somatiseringsskalaen i SCL-90-R. Hypotesene ble undersøkt 

med korrelasjons- og regresjonsanalyser. AIIs validitet ble også undersøkt.  

Resultater: Det ble funnet svake til moderate sammenhenger mellom somatiske symptomer 

og global affektintegrasjon. Korrelasjonen med opplevelsesevne var større enn med 

uttrykksevne. Frykt, skyld og tristhet pekte seg ut som de viktigste enkeltaffektene i 

prediksjonen av somatiske symptomer. AII viste tilfredsstillende validitet. 

Konklusjon: Resultatene indikerer at svekket affektintegrasjon kan være betydningsfullt i 

utviklingen av somatiske symptomer, og at opplevelsesevne ser ut til å være særlig sentralt. 

Integrasjonen av spesifikke affekter kan også ha betydning. Dette kan ha implikasjoner for 

forskning og behandling. Flere studier kreves for å kunne bekrefte disse sammenhengene.  
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Forord 
Denne studien sprang ut av et personlig ønske om å forstå mer av fenomenet somatisering, og 

potensielt kunne bidra med ny kunnskap. Jeg vil først og fremst takke min veileder, Ole 

André Solbakken, som gjorde dette prosjektet mulig. Takket være hans ukuelige optimisme 

og nyttige tilbakemeldinger ble i utgangspunktet vage hypoteser omsider til en ferdig studie. 

En takk går også til venner, medstudenter og andre som har bidratt gjennom faglige 

diskusjoner, og hjelp til å holde motet oppe når det var nødvendig. 

Denne studien er én av to som undersøker måleinstrumentet AII. 

Anders Solem 

Oslo, april 2015 
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1 Innledning 
Følelser har fått en sentral plass i både forståelsen og behandlingen av psykiske lidelser 

(Greenberg, 2012; Gullestad & Killingmo, 2013; Monsen & Monsen, 1999). Tanken om at 

følelsene er evolusjonært utviklede, universelle og viktige for overlevelse strekker seg tilbake 

til Darwin (1872). Følelser antas å ha viktige adaptive funksjoner gjennom å skape mening og 

motivasjon, og dermed orientere og veilede individet i møtet med sine omgivelser (Frijda, 

1986; Izard, 1991; Tomkins, 1962). Det er dermed god grunn til å tro at tilgang på følelser og 

evnen til å håndtere dem på en hensiktsmessig måte er viktig for god generell fungering og 

psykisk helse. Forskning på emosjoner og emosjonsregulering bekrefter også denne 

sammenhengen (Gross, 2014; Solbakken, Hansen, Havik & Monsen, 2011; Taylor, Bagby & 

Parker, 1999). Forskningsfeltet har tradisjonelt sett ikke skilt systematisk mellom ulike 

aspekter ved emosjonsregulering eller mellom enkelte følelser, og en større grad av 

differensiering er derfor etterspurt (Gross, 2014; Izard et al., 2011). Affektbevissthets-

modellen er ett mulig rammeverk for å undersøke følelser på et mer differensiert nivå 

(Monsen & Monsen, 1999). Ved å undersøke følelser og psykiske plager i et slikt perspektiv 

kan man potensielt sett få ny innsikt, og i beste fall kunne utvikle mer effektiv behandling.  

Man har lenge assosiert somatiske plager og somatisering med dårlig håndtering av følelser 

og patologiske psykologiske prosesser (Lipowski, 1988). Det er grunn til å tro at dårlig 

affektintegrasjon kan spille en viktig rolle i utviklingen av somatiske symptomer og plager, og 

at særlig evnen til å gjenkjenne sine følelser er sentral (Taylor et al., 1999). En av de 

underliggende mekanismene antas å være en forsterkningsprosess, hvor den naturlige 

kroppslige aktiveringen som følelser medfører blir oppfattet som sykdomstegn. Denne studien 

søker å bekrefte den etablerte generelle sammenhengen mellom dårlig affektintegrasjon og 

rapportering av somatiske symptomer med ett nytt og mer differensiert mål på 

affektintegrasjon. Videre vil den undersøke antagelsen om at spesielt evnen til å gjenkjenne 

og tolerere ens følelser er viktig for å forstå disse symptomene. Et siste mål er å undersøke om 

det er grunnlag for å si at også spesifikke affekter kan ha en særlig betydningsfull rolle. 

Studien undersøker en ikke-klinisk populasjon ved å bruke et nytt selvrapporteringsskjema, 

AII 2.0.  
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1.1 Somatisering og somatiske symptomer 

1.1.1 Definisjoner og begrepsavklaring 

Somatiseringsbegrepet ble først brukt i 1925 av psykoanalytikeren Wilhelm Stekel for å 

beskrive en prosess hvor en nevrose kunne komme til uttrykk som fysisk lidelse (Taylor et al., 

1999). Dette er svært likt prosessene Freud beskrev hos flere av sine pasienter. Det ble antatt 

at disse pasientene, som ble diagnostiserte med konversjonslidelse og hysteri, opplevde 

uakseptable drifter, impulser og fantasier og at den manglende evnen til å håndtere disse førte 

til patologiske kroppslige reaksjoner. 

En utfordring med å skulle definere somatisering er at begrepet blir brukt til å beskrive både 

en prosess og symptomer eller lidelser (Taylor et al., 1999). Det er assosiert med en rekke 

begreper og diagnoser: somatoforme lidelser, psykosomatiske lidelser, funksjonelle 

lidelser/symptomer, hypokondri, konversjonslidelse og dissosiasjon. Det er med andre ord et 

flertydig og uklart begrep, noe som gjør det nødvendig å forsøke å avgrense og definere det. 

Det mest nøytrale begrepet som er assosiert med somatisering er medisinsk uforklarlige 

(fysiske) symptomer – ”medically unexplained (physical) symptoms” (MUP/MUPS) – 

kroppslige symptomer uten kjent medisinsk årsak. Slike kroppslige symptomer spenner fra 

dagligdagse og mindre alvorlige symptomer til alvorlige og handikappende symptomer. 

MUPS-begrepet tar med andre ord ikke stilling til etiologi og er dermed mer omfattende enn 

somatiseringsbegrepet. I ICD-10 blir hovedkjennetegnene for somatoforme lidelser beskrevet 

som:  

gjentatt presentasjon av somatiske symptomer i kombinasjon med stadige anmodninger 

om medisinsk utredning, til tross for gjentatte negative funn og forsikringer fra legene om 

at symptomene ikke har somatisk grunnlag. Hvis somatiske lidelser skulle være til stede, 

forklarer de verken symptomenes art og omfang, eller pasientens engstelse og opptatthet 

av symptomene (WHO, 1992). 

Definisjonen ICD-10 er i hovedsak deskriptiv og vektlegger kroppslige plager som ikke lar 

seg forklare tilstrekkelig av medisinske årsaker, og en tendens til å oppsøke hjelp for disse 

symptomene. Definisjonen sier ingenting eksplisitt om årsak, men i beskrivelsen av de 

spesifikke diagnosene tydeliggjøres det at psykososiale forhold anses som viktige (WHO, 
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1992). Det finnes en rekke ulike forklaringsmodeller for årsaken til disse somatiske 

symptomene, men de fleste som benytter somatiseringsbegrepet har til felles at de impliserer 

at psykologiske forhold forårsaker, opprettholder eller forverrer symptomene (Barsky, 

Goodson, Lane & Cleary, 1988; Kellner, 1990; Luyten, Van Houdenhove, Lemma, Target & 

Fonagy, 2013; Taylor et al., 1999; Waller & Scheidt, 2006). For eksempel definerer en sentral 

forsker som Lipowski (1988) somatisering som en tendens til å oppleve og uttrykke 

psykososialt stress som fysiske symptom, og å oppsøke hjelp for dette.  

Denne studien vil undersøke fenomenet somatiske symptomer. Det antas, men kan ikke 

fastslås, at psykologiske prosesser spiller en vesentlig rolle for mange av disse symptomene. 

Fellesbegrepet for disse antatte prosessene omtales som somatisering. Et slikt mål favner vidt, 

og vil kunne omfatte lidelser som somatoforme lidelser, psykosomatiske lidelser, fibromyalgi 

og ME. Begrepene kroppslige symptomer/plager og somatiske symptomer/plager vil brukes 

synonymt. 

1.1.2 Hvorfor undersøke somatiske symptomer? 

Medisinsk uforklarlige somatiske symptomer er et utbredt problem i helsevesenet, og studier 

antyder at mellom en tredjedel og halvparten av somatiske plager ikke har noen kjent 

medisinsk forklaring (Kroenke, 2003). Selv om ikke alle disse symptomene antas å komme av 

en somatiseringsprosess (Burton, 2003), er det nærliggende å tenke at somatisering kan spille 

en rolle i en betydelig andel av disse. Somatiske plager er assosiert med vesentlig ubehag og 

funksjonshemming for den enkelte (Escobar et al., 1987). Det kan også føre til vanskelige 

forhold mellom pasient og behandler når man ikke finner noen forklaring på plagene (Kool, 

van Middendorp, Boeije & Geenen, 2009; Nemiah & Sifneos, 1970). Somatiseringsstempelet 

kan også ses som potensielt stigmatiserende, da det kan tolkes som at ”pasienten bare finner 

det på”, eller ”det er bare i pasientens hode”. Fra et samfunnsperspektiv fører det til et stort 

forbruk av helsetjenester, med økte helseutgifter (Kroenke, 2003) og iatrogene 

komplikasjoner – det vil si skader som følge av behandling, for eksempel unødvendige 

kirurgiske inngrep (Smith et al., 2003). Det er dermed gode grunner til å jobbe mot en bedre 

forståelse av årsaker og opprettholdende mekanismer hos personer med uforklarlige 

somatiske plager, noe som potensielt vil kunne gi bedre behandling. Denne studien ønsker å 

bidra til dette. 
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1.1.3 Etiologi 

Medisinsk uforklarlige somatiske symptomer er relatert til en rekke forskjellige lidelser, men 

det har blitt argumentert for at de har viktige likhetstrekk (Luyten et al., 2013). Det er funnet 

høy komorbiditet blant såkalte funksjonelle lidelser (Aggarwal, McBeth, Zakrzewska, Lunt & 

Macfarlane, 2006). Etiologien bak somatiske symptomer fremstår like fullt som 

multifaktoriell og kompleks (Bucci, 1997; Kellner, 1990; Lipowski, 1988). Det finnes en 

rekke mulige forklaringsmodeller: somatisering som forsvarsmekanisme, somatiske 

symptomer som en del av en depresjon, somatisering som en måte å løse indre konflikt eller 

som en form for symbolsk kommunikasjon (Kellner, 1990; Lipowski, 1988). Noen 

perspektiver legger særlig vekt på traumer og tilknytningstrategier som viktige utløsende 

årsaker (Taylor et al., 1999; Waller & Scheidt, 2006). Ett perspektiv vil trolig ikke kunne gi 

en fullverdig forklaring alene, da både årsak og symptombilde kan variere betydelig mellom 

individer (Kellner, 1990). 

1.1.4 Feilkilder i forskningen 

Et forbehold man må ta når man diskuterer somatiske symptomer er muligheten for at lidelser 

man i dag ikke har noen tilfredsstillende forklaring på i fremtiden kan vise seg å ha en 

medisinsk årsak. Et eksempel på dette er visse typer magesår, som tidligere var tenkt å 

komme av stress, men som i ettertid er påvist å forårsakes av bakterieinfeksjoner 

(Helicobacter pylori; Suerbaum & Michetti, 2002). Økt rapportering av kroppslige plager 

trenger følgelig ikke være et tegn på somatisering, men kan ha årsak i medisinsk forklart eller 

uforklart lidelse. Det gjør at selv om man forsøker å kontrollere for andre lidelser er det 

vanskelig å vite om de ”resterende” plagene har årsak i somatiseringsprosesser. 

En annen utfordring er at somatiske symptomer er assosiert med andre psykiske lidelser, 

særlig angst og depresjon (Honkalampi, Hintikka, Tanskanen, Lehtonen & Viinamäki, 2000; 

Löwe et al., 2008). Noen hevder også at somatiske plager kan forklares som sekundære til 

disse lidelsene (Kellner, 1990). Selv om somatiske plager er vanlig ved depresjon, er det 

mulig å tenke seg at årsakretningen er motsatt: Somatiske plager kan gjøre en nedtrykt og 

skape, opprettholde eller forverre depresjon. Studier har også funnet at pasienter diagnostisert 

med somatoforme lidelser ikke hadde tegn til annen psykisk lidelse (Taylor et al., 1999).  
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Det kan ikke sies å finnes noen klar konsensus for hvordan man skal forstå utviklingen av 

medisinsk uforklarlige somatiske symptomer, men en rekke perspektiver impliserer en 

somatiseringsprosess der psykologiske faktorer antas å være viktige. Denne studien baserer 

seg på en forklaringsmodell hvor affektintegrasjon står sentralt. Først presenteres derfor det 

teoretiske rammeverket, før dette brukes for å gi en mulig forklaring på somatiske plager. 

1.2 Emosjoner, affekter og affektintegrasjon 

1.2.1 Begrepsavklaring 

Det har vist seg vanskelig å komme til en entydig definisjon hva en emosjon er, og ulike 

begreper som følelse, emosjon og affekt blir ofte brukt om hverandre (Gross, 2014). Selv om 

man har konseptualisert emosjoner på ulike måter har hjerneavbildningsstudier vist et 

betydelig overlapp i den nevrale aktiveringen for ulike emosjonelle prosesser (Ochsner & 

Gross, 2014). Det er oppløftende, fordi det kan antyde at forskere tross alt snakker om de 

samme fenomenene. En foreslått måte å skille og avgrense de ulike begrepene på er å se på 

affekter som et paraplybegrep for emosjoner og følelser, der emosjoner er mønstrene av 

nevropsykologisk og motorisk aktivering, og følelser er individets subjektive opplevelse av 

disse tilstandene (Taylor et al., 1999). Siden dette ikke er en konsensus i forskningsfeltet vil 

ikke denne studien trekke noe systematisk skille mellom begrepene emosjon, affekt og 

følelse. Når det refereres til forskere og studier vil begrepsbruken gjenspeile deres ordbruk. 

Til tross for begrepsmessig tvetydighet har man prøvd å finne fellestrekk for hva som 

kjennetegner emosjoner. Denne studien baserer seg på en forståelse av emosjoner som 

beskrevet i Gross (2014) og i affektbevissthetsmodellen (Monsen & Monsen, 1999). I 

modellen beskrevet av Gross (2014) vektlegges to sentrale kjennetegn ved emosjoner: Det 

første kjennetegnet er at emosjoner oppstår som følge av at en person evaluerer en situasjon i 

lys av personlige mål. Disse målene kan være vedvarende eller forbigående, enkle eller 

komplekse, og trenger ikke være bevisste. Det andre kjennetegnet er at emosjoner er 

mangefasetterte: de påvirker hele kroppen og skaper endringer i subjektiv opplevelse, adferd 

og fysiologi. Affektene hevdes dermed å være handlingsrettede, en antagelse det foreligger 

noe empirisk evidens for (Frijda, 1986; Frijda, Kuipers & Ter Schure, 1989). 
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For denne studien er det særlig sentralt at emosjoner, eller affekter, medfører endringer i 

kroppen på flere domener og har unike signalfunksjoner. To forskere som har vært sentrale i 

utviklingen av dette perspektivet er Silvan Tomkins og Caroll Izard. Tomkins (1962, 1963) 

argumenterte for at affektsystemet er et biologisk og evolusjonært utviklet 

motivasjonssystem, og at affekter har grunnleggende adaptiv funksjon ved å orientere og 

rettlede individet i interaksjonen med sine omgivelser. Dette skjer gjennom at affekter 

fungerer som et psykisk ”lim”, hvor affektsystemet forbinder stimulus, affekt og respons. Slik 

spiller det affektive systemet en avgjørende rolle i å skape motivasjon og mening. Tomkins 

hevdet videre at alle affekter er potensielt adaptive og at ulike emosjoner skiller seg fra 

hverandre på meningsfulle måter, blant annet ved å ha unike signalfunksjoner. For eksempel 

vil sinne kunne være viktig for selvhevdelse, for å beskytte seg selv fra andre og i 

konkurransesituasjoner. Også en emosjon som sjalusi – som gjerne blir oppfattet som entydig 

negativ – vil kunne tenkes som potensielt adaptiv: Å tidvis kunne beskytte sin partner fra 

potensielle beilere kan være en avgjørende evne for å få videreført sine gener. Izard (Izard, 

1991; Izard et al., 2011) argumenterte også for affektenes adaptive funksjon, og i sin 

differensielle emosjonsteori (DET) beskriver han hvordan ulike affekter skaper distinkte 

mønstre av kroppslig aktivering, adferd (motorisk-ekspressivt domene) og subjektiv erfaring 

(kognitivt-opplevelsesnært-domene). 

1.2.2 Affektintegrasjonsperspektivet 

Med utgangspunkt i en forståelse av affekter som adaptive er det intuitivt at det vil være 

viktig å ha tilgang på disse affektene. Det skulle tale for at man burde vedkjenne seg og 

uttrykke ens følelser. Følelser kan derimot ofte oppleves som vanskelige og overveldende: Et 

viktig moment blir derfor i hvilken grad man evner å håndtere følelser på en god måte. En 

rekke teorier anser evnen til å håndtere og regulere følelser som sentral for god intra- og 

interpersonlig funksjon (Greenberg, 2012; Gross & John, 2003; Monsen & Monsen, 1999). 

En teori som omhandler både følelsers adaptive funksjon og evnen til emosjonell regulering 

er affektbevissthetsmodellen. 

Affektbevissthetmodellen 

Affektbevissthetsmodellen (ABM) definerer affektintegrasjon som den funksjonelle 

integrasjonen av affektiv informasjon og affektiv aktivering med kognisjon, motivasjon og 
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adferd (Monsen & Monsen, 1999; Monsen & Solbakken, 2013; Solbakken, Hansen & 

Monsen, 2011). Modellen vektlegger affektenes adaptive funksjon ved at de bidrar til 

individets tilpasning til sine omgivelser. Modellen baserer seg særlig på, og integrerer 

elementer fra, Tomkins’ affekt- og skriptteori (Tomkins, 1962, 1963) og Izards differensielle 

emosjonsteori (Izard, 1991; Izard et al., 2011). Modellen inkorporer også elementer fra 

moderne selvpsykologi, som beskrevet hos blant annet Stolorow, Brandchaft og Atwood 

(1987). Affektintegrasjonsbegrepet har vist seg å være nyttig både klinisk og teoretisk (Choi-

Kain & Gunderson, 2008; Lech, Andersson & Holmqvist, 2008; Monsen, Eilertsen, Melgård 

& Ødegård, 1996; Waller & Scheidt, 2004). 

Den etablerte metoden for å måle affektintegrasjon er ved Affektbevissthetsintervjuet (ABI), 

et semistrukturert intervju utviklet av Monsen og medarbeidere (Monsen et al., 1996; 

Monsen, Monsen, Solbakken & Hansen, 2008). Denne studien baserer seg på et nyutviklet 

selvrapporteringsmål, Affect Integration Inventory (AII 2.0; Solbakken & Monsen, 2013). 

Instrumentet måler global affektintegrasjon, de to integrasjonsaspektene opplevelsesevne 

(evnen til å oppfatte og tolerere følelser) og uttrykksevne (evnen til verbalt og non-verbalt 

uttrykk) og affektintegrasjon for ni spesifikke affekter.  

Aleksitymi 

Aleksitymibegrepet er nært knyttet til affektintegrasjon som beskrevet i ABM. Ordet 

”aleksitymi” kommer fra gresk og betyr ”ingen ord for følelser”. Begrepet ble først brukt av 

Sifneos (1973) for å betegne en svekket evne til å identifisere og beskrive egne følelser, dårlig 

fantasi og en konkret tenkemåte. Den moderne forståelsen fokuserer på tre elementer: 1) 

vansker med å identifisere følelser og skille dem fra kroppslig aktivering, 2) vansker med å 

beskrive følelser og 3) en konkret og eksternt orientert tenkemåte (Taylor et al., 1999). Selv 

om aleksitymi som begrep var nytt da det ble lansert, hadde fenomenet lenge vært kjent blant 

klinikere, som særlig hadde observert dette hos pasienter med somatoforme lidelser (se f.eks. 

MacLean, 1949). Siden aleksitymibegrepet ble etablert har en rekke studier undersøkt 

sammenhengen mellom aleksitymi og somatiske symptomer (se for eksempel De Gucht & 

Heiser, 2003) Fenomenet er derimot ikke unikt for kroppslige plager, men er knyttet til en 

rekke andre lidelser, som traumer, depresjon, rusproblemer og spiseforstyrrelser (Taylor et al., 

1999). Det mest brukte instrumentet for å måle aleksitymi er selvrapporteringsinstrumentet 

Toronto Alexithymia Scale (TAS-20; Bagby, Parker & Taylor, 1994).  
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Sammenliknet med affektintegrasjon i ABM er aleksitymibegrepet motsatt rettet og anses 

som delvis overlappende (Choi-Kain & Gunderson, 2008). Både ABM og aleksitymibegrepet 

omhandler evnen til å identifisere og verbalisere følelser. Affektintegrasjon i ABM vektlegger 

i tillegg toleranse for følelser og non-verbal uttrykksevne, og skiller mellom ulike affekter. 

Det tredje elementet i aleksitymibegrepet, en konkret og eksternt orientert tenkemåte, er ikke 

representert i ABM.  

Utvikling av affektintegrasjon 

Utviklingen av affektintegrasjon starter i tidlig barndom og antas å være fullt utviklet først i 

voksen alder. Stolorow et al. (1987) fremhever i sin teori fire sentrale aspekter ved affektiv 

utvikling som er sentrale for utviklingen av god affektintegrasjon og stabil selv-opplevelse: 

Barnet må lære seg å differensiere, syntetisere, tolerere og kognitivt artikulere emosjonelle 

tilstander. Stolorow og medarbeidere vektlegger omsorgsgiverens rolle i disse prosessene, 

gjennom at de selv må ha tilstrekkelig god affektintegrasjon og være responsive overfor 

barnet. For at barnet skal lære å skille mellom følelser på meningsfulle måter må 

omsorgspersonen evne å gjenkjenne, skille mellom og respondere på barnets ulike affektive 

tilstander. Denne differensieringen er avgjørende for barnets selvavgrensning, og vesentlige 

brudd i denne prosessen vil kunne føre til en betydelig forstyrrelse av selvutviklingen. 

Konfliktfulle emosjonelle erfaringer er uunngåelige, og for at barnet skal utvikle evnen til å 

syntetisere, eller integrere, disse tilstandene kreves det at omsorgspersonen evner å akseptere, 

tolerere, forstå og gjøre barnets emosjonelle tilstand forståelig. Barnets evne til å tolerere 

følelser utvikles gjennom at omsorgspersonen evner å skille, tolerere og respondere på barnets 

følelser. Slik utvikler barnet en evne til å og romme og modulere affekt, og å bruke følelser 

som signaler. En forstyrrelse i denne prosessen kan føre til at affekter kan oppleves som 

truende og at de dermed avspaltes eller undertrykkes. Desomatisering viser til hvordan 

følelser utvikles fra å oppleves hovedsakelig som somatiske tilstander til å bli symboliserte 

som meningsbærende signaler. Det krever at omsorgspersonen kan identifisere følelsene 

barnet opplever og verbalisere disse. Denne prosessen bidrar til at affektive tilstander 

integreres inn i kognitive-affektive skjema. Samlet antas disse prosessene å være sentrale i 

utviklingen av affektintegrasjon. 

Affektintegrasjonsperspektivet ser på affekter som adaptive gjennom sine signalfunksjoner, 

og vektlegger affektenes kognitive, adferdsmessige og fysiologiske komponenter. Tilgangen 
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på følelser og evnen til å regulere dem anses som sentralt for psykisk helse. I det følgende 

avsnittet presenteres en forklaringsmodell av somatiske symptomer basert på et 

affektintegrasjonsperspektiv.  

1.3 Somatiske symptomer i et 
affektintegrasjonsperspektiv 

1.3.1 Teoretisk grunnlag 

En sentral forklaringsmodell for somatiske symptomer presenteres av Taylor et al. (1999), og 

baserer seg på aleksitymibegrepet. Modellen antar at kroppslig aktivering er en naturlig del av 

emosjoner, slik som beskrevet av blant annet Izard (1991). Personer med høy grad av 

aleksitymi rapporterer ofte udifferensierte plager som uro og indre spenning (Taylor et al., 

1999). Det kan forklares gjennom deres vansker med å identifisere hva de føler. For dem vil 

den fysiologiske affektive aktiveringen, som er en naturlig en del av en følelse, ikke oppleves 

som meningsfull. En svekket evne til å gi mening til den kroppslige aktiveringen gjør at den 

kan misforstås og oppleves som et sykdomstegn eller en plage i kroppen: Ved å rette fokuset 

på de kroppslige fornemmelsene i stedet for følelsene kan man bli overdrevent opptatt av 

dem, og disse kan forsterkes. I en artikkel påpeker de samme forfatterne (Parker, Bagby & 

Taylor, 1991) viktigheten av mentale representasjoner av emosjoner for å modulere 

intensiteten og varigheten av vanskelige emosjonelle tilstander. Det skjer ved at man kan 

oppfatte hva man føler, koble det til et utløsende indre eller ytre stimulus, og eventuelt snakke 

med andre om ens reaksjoner og dermed få hjelp i å regulere seg. Manglende mentale 

representasjoner vil dermed føre til en dårligere reguleringsevne, og følgelig gjøre en mer 

sårbar for intense emosjonelle tilstander. 

Forsterkningen av kroppslige fornemmelser kan forklares ved hjelp av begrepet 

somatosensorisk forsterkning (”somatosensory amplification”), en prosess som gjør at 

signaler fra kroppen oppleves som intense og urovekkende (Barsky et al., 1988). Denne 

forsterkningen involverer tre elementer: 1) overdreven årvåkenhet overfor kroppslige signaler, 

2) en tendens til å fokusere på relativt svake og sporadisk forekommende fornemmelser og 3) 

en tilbøyelighet til å reagere affektivt og kognitivt på disse somatiske fornemmelsene slik at 

oppleves som ondartede og skremmende. En manglende evne til å gjenkjenne følelser og 

affektiv aktivering, i kombinasjon med en disposisjon for å lett oppdage og bekymre seg for 
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kroppslige fornemmelser, kan dermed være en måte å forklare hvordan naturlig kroppslig 

aktivering kan oppleves som ubehag og tolkes som sykdomstegn. Dette tilsier at personer med 

dårlig evne til å gjenkjenne følelser vil være mer utsatte for å oppleve somatiske plager, særlig 

når de har intense og vanskelige følelser. 

Taylor et al. (1999) konseptualiserer aleksitymi som en mangelpatologi, der personen ikke har 

tilegnet seg evnen til å kunne identifisere og sette ord på følelser, og dermed ikke klarer å gi 

mening til affektiv aktivering. Killingmo (2006) tar utgangspunkt i et liknende perspektiv når 

han argumenterer for at utviklingen av psykosomatiske plager delvis kan forklares av en 

manglende evne til å mentalisere affekt; det vil si at den affektive aktiveringen ikke har blitt 

representert mentalt, som ord og symboler. I likhet med Taylor et al. (1999) ser han ikke på 

somatiske symptomer hovedsakelig som et utslag av psykologisk konflikt. Han antar at slike 

symptomer har utspring i en utviklingsmangel, hvor affektiv arousal ikke er knyttet til en 

meningsfull og emosjonelt opplevd selvrepresentasjon. En tydelig følelse av et ”selv” tenkes å 

være et nødvendig referansepunkt for at den affektive aktiveringen skal oppleves som 

meningsfull. Dette perspektivet knytter seg til utviklingsperspektivet fremlagt av Stolorow et 

al. (1987), hvor den affektive utviklingen innebar at barnet lærte seg å differensiere, 

syntetisere, tolerere og verbalisere affekt, og dermed utvikle en stabil selvopplevelse. En 

viktig del av disse prosessene var den såkalte desomatiseringen, hvor affekten går fra å 

oppleves hovedsakelig som fysiologisk aktivering til å bli representert kognitivt og verbalt. 

Krystal (1979) argumenterte tidlig for at psykosomatiske tilstander kunne forstås som en 

utviklingsarrest, hvor den affektive utviklingen hadde stoppet opp, og affekter dermed ble 

opplevd hovedsakelig somatisk. 

ABM har ingen eksplisitt teori om somatisering, men antar at lav affektintegrasjon kan være 

viktig i forståelsen av somatiske symptomer (Monsen & Monsen, 2000). Det teoretiske 

fundamentet i ABM overlapper i stor grad med teoriene nevnt ovenfor, og somatiske 

symptomer kan forstås på tilnærmet samme vis innenfor denne modellen. For eksempel vil en 

dårlig evne til å gjenkjenne følelser være nært assosiert med å oppleve udifferensiert affekt. 

Affektiv aktivering som ikke er tydelig representert som følelser vil være vanskeligere å 

tolerere. De kroppslige fornemmelsene kan dermed bli oppfattet som fremmede og kan bli 

kilde til bekymring, og forsterket gjennom mekanismene beskrevet ovenfor.  

Det foreligger dermed et teoretisk grunnlag for å forvente at lavere affektintegrasjon skulle 

være forbundet med å oppleve flere somatiske symptomer. Ettersom ABM har en differensiert 



11 
  

og spesifikk operasjonalisering av affektintegrasjon, skulle den være godt egnet til å belyse 

sammenhengen mellom affektintegrasjon og somatiske symptomer. 

1.3.2 Tidligere forskning og forventede funn 

En rekke studier har vist en sammenheng mellom somatiske plager og ulike aspekter ved 

affektintegrasjon. Å uttrykke følelser har generelt sett vist seg å henge sammen med bedre 

psykisk helse (Pennebaker, 1993), og å undertrykke følelser er assosiert med flere psykiske 

plager (Gross & John, 2003; Izard, 1991). Studier har også funnet at undertrykking av følelser 

er assosiert med somatiske symptomer (Gillanders, Wild, Deighan & Gillanders, 2008; Holt, 

1970). Sammenhengen mellom aleksitymi og somatiske symptomer har vært gjenstand for 

mange studier, som har påvist svake til moderate sammenhenger (De Gucht & Heiser, 2003).  

Global affektintegrasjon 

Innenfor forskning basert på affektbevissthetsmodellen er det publisert noen få studier som 

undersøker sammenhengen med somatiske symptomer. I en studie av Monsen og Monsen 

(2000) fikk 40 pasienter som var diagnostisert med smertelidelse behandling med 

psykodynamisk kroppsterapi (PBT). Etter behandling rapporterte pasientene mindre smerte, 

de scoret lavere på somatiseringskalaer og høyere på affektintegrasjon, målt ved ABI. 

Resultatene i studien antyder at svekket affektintegrasjon har en sammenheng med å 

rapportere flere somatiske symptomer. I en tysk studie (Waller & Scheidt, 2004) ble 40 

pasienter diagnostisert med somatoforme lidelser sammenliknet med en kontrollgruppe på 20 

friske deltakere. Pasientgruppen scoret signifikant lavere på affektintegrasjon, målt ved både 

ABI og TAS-20. Lech et al. (2008) fant at de som scoret høyere på affektintegrasjon 

rapportere færre somatiske symptomer. Denne sammenhengen var svak, men signifikant.  

Den samlede empiriske evidensen, sammen med det teoretiske rasjonalet, taler dermed for at 

man skal kunne forvente å finne en sammenheng mellom somatiske symptomer og 

affektintegrasjon. Det er denne studiens første mål å replikere tidligere funn ved å bruke et 

nyutviklet selvrapporteringsmål (AII 2.0). Det antas at de ulike nivåene av affektintegrasjon 

deler en betydelig fellesfaktor, og derfor forventes det at denne sammenhengen gjenspeiler 

seg i alle nivåene av AII. Det vil si at økt antall somatiske symptomer er assosiert med 

dårligere affektintegrasjon på alle nivåer i AII. 



12 
 

Opplevelsesevne vs. uttrykksevne 

Studier har også antydet at ulike aspekter ved affektintegrasjon kan være viktigere enn andre. 

Waller og Scheidt (2004) fant at gruppen med somatoforme lidelser skilte seg fra 

kontrollgruppen særlig på evnen til å identifisere og gjenkjenne følelser. For studier på 

aleksitymi er det godt etablert at evnen til å identifisere følelser er det aspektet som er sterkest 

forbundet med somatiske plager (De Gucht, Fischler & Heiser, 2004; De Gucht & Heiser, 

2003; Mattila et al., 2008). Konseptuelt gir det mening at evnen til å kunne gjenkjenne og 

identifisere følelser kan være viktigere enn evnen til å uttrykke dem. For det første kan man 

argumentere for at opplevelsesevnen må være til stede før man kan gi (meningsfulle) uttrykk 

for sine følelser. Uten den vil man anta at det følelsesmessige uttrykket ikke vil ha noen 

regulerende funksjon. Videre er det mulig å tenke seg at en kan ha en god evne til å oppleve 

følelser, men likevel ikke gi uttrykk for det, mens den motsatte tankerekken ikke gir mening. 

Fra det teoretiske ståstedet denne studien bygger på er det også evnen til å gjenkjenne og gi 

mening til sine følelser som er kjernen i å forstå somatiske symptomer, gjennom at affektenes 

fysiologiske aktivering feiltolkes og forsterkes. Det er ikke kjent at noen studier basert på 

ABM har undersøkt om evnen til opplevelse er viktigere enn evnen til uttrykk for å forstå 

somatiske symptomer. Det er derfor denne studiens andre mål. 

Spesifikke affekter 

Denne studiens tredje mål er å undersøke om integrasjonen av spesifikke affekter kan ha et 

unikt bidrag i forståelsen av somatiske symptomer. Teoretisk er det grunnlag for å skille 

mellom spesifikke affekter, og å hevde at de kan ha ulik betydning for psykisk helse (Izard et 

al., 2011; Monsen & Monsen, 1999). Studier viser at ulike affekter kan være mer eller mindre 

integrerte enn andre, og at integrasjonen av enkelte affekter kan være viktigere enn andre for 

psykisk helse (Solbakken, Hansen, Havik, et al., 2011). Få studier har derimot undersøkt 

denne sammenhengen spesifikt for somatiske symptomer. I studien av Waller og Scheidt 

(2004) fant forfatterne at gruppen med somatoforme lidelser hadde signifikant lavere 

affektintegrasjon for sinne og tristhet sammenliknet med kontrollgruppen. Forfatterne hadde 

ingen eksplisitte hypoteser om at enkelte affekter skulle ha et unikt bidrag, og diskuterte 

heller ikke funnet. I en kvalitativ studie av syv pasienter diagnostisert med somatoform 

smertelidelse ble det funnet at pasientene hadde lavest affektintegrasjon for skyld og frykt 

(Ulstein, 2010). Ettersom denne studien var kvalitativ og undersøkte et svært lite utvalg kan 
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man ikke generalisere funnene. Det foreligger dermed noe empirisk evidens for å undersøke 

sammenhengen mellom somatiske symptomer og spesifikke affekter.  

Med utgangspunkt i affektintegrasjonsperspektivet ble det utarbeidet hypoteser og rasjonaler 

for hvordan de fire affektene som pekte seg ut i studiene til Waller og Scheidt (2004) og 

Ulstein (2010) – frykt, sinne, skyld og tristhet – kunne tenkes å være særlig viktige for å 

forstå somatiske symptomer. Siden dette forskningsfeltet er relativt uutforsket vil hypotesene 

være utforskende og foreløpige. En utfordring er at det er mulig å danne plausible hypoteser 

for tilnærmet alle de enkelte affektene for hvordan de potensielt kan forårsake kroppslige 

plager hvis de er dårlig integrerte.  

Frykt/angst 

I ABM defineres frykt, angst og engstelse som ulike aspekter ved samme affekt, og vil 

dermed brukes synonymt. Somatiske symptomer rapporteres ofte ved angstlidelser (Löwe et 

al., 2008), og enkelte forskere ser på disse symptomene som hovedsakelige kroppslige 

manifestasjoner av angsttilstander (Kellner, 1990). Assossiasjonen med angst gjenspeiles i 

ICD-10, hvor lidelser knyttet til somatisering er oppført under kapittelet for angstlidelser 

(WHO, 1992). Den observerte sammenhengen mellom angst og somatiske symptomer gir i 

seg selv ikke grunnlag for å si noe om årsaksretning: Kroppslige plager kan godt tenkes å føre 

til mer angst. Angstrelaterte trekk synes likevel å være en risikofaktor for å utvikle somatiske 

plager (Costa & McCrae, 1985; Wei et al., 2015) 

Angst kan skape høy arousal (Izard, 1991). Ved svekket evne til å gjenkjenne den affektive 

aktiveringen vil ikke angsten bli representert som en følelse, og den vil kunne forsterkes og 

oppfattes som et sykdomstegn, gjennom mekanismene i somatosensorisk forsterkning. Lav 

toleranse for angst kan også tenkes å være direkte relatert til forsterkningsprosessene: Hvis 

man har en tendens til å engste seg mye og lett overveldes av angsten – et tegn på lav 

toleranse – kan man bli særlig var for kroppslige fornemmelser og respondere med redsel på 

disse. For eksempel hypokondri – frykten for at man lider av en alvorlig sykdom – kan 

dermed forstås delvis som en lav toleranse for angst.  

Sinne 

Sinne er en følelse mange ofte ikke ønsker å ha, og derfor prøver å unngå (Izard, 1991). Flere 

studier har funnet en sammenheng mellom undertrykking av sinne og somatiske symptomer 



14 
 

(Kellner, 1990). En studie av pasienter diagnostisert med fibromyalgi fant en sammenheng 

mellom aleksitymi og tendensen til å undertrykke sinne (Sayar, Gulec & Topbas, 2004). I 

likhet med frykt, er sinne en følelse som kan skape høy affektiv aktivering. Det er tenkt at 

undertrykkingen av sinne kan føre til fysiologiske endringer som for eksempel høy autonom 

aktivering, høyt blodtrykk og høy puls, og gjentatt eksponering for dette kan føre til 

psykosomatiske plager (Izard, 1991). 

Skyld/dårlig samvittighet 

I ABM defineres skyldfølelse og dårlig samvittighet som ulike aspekter ved samme affekt, og 

vil dermed brukes synonymt. Skyld har siden psykoanalysens fremvekst blitt assosiert med 

somatiske symptomer og somatiseringslidelser (Engel, 1959; Lipowski, 1988; Taylor et al., 

1999). Til tross for veletablerte psykodynamiske teorier foreligger det svært lite empirisk 

evidens for denne sammenhengen (Tangney, Wagner & Gramzow, 1992). Man kan likevel 

danne plausible forklaringer på hvordan skyld og dårlig samvittighet kan forårsake somatiske 

symptomer. Personer som har lav toleranse for skyld vil oppleve mye dårlig samvittighet og 

plages/overveldes av skyldfølelse. De vil kunne ha en tendens til å gå langt i å tekkes andre, 

og å strekke seg for langt, både mentalt og fysisk. Et slikt mønster kan tenkes å disponere for 

å utvikle kroppslige plager gjennom både fysisk og mental utmattelse. 

Tristhet 

Lav integrasjon av tristhet kan tenkes å henge sammen med somatiske plager delvis gjennom 

sin assosiasjon med depresjon. Somatiske symptomer er hyppig rapportert ved 

depresjonslidelser (Kellner, 1990; Löwe et al., 2008). Det er ikke kjent at sammenhengen 

mellom dårlig affektintegrasjon og depresjon er blitt etablert empirisk utover den generelle 

sammenhengen som er demonstrert mellom symptomtrykk og affektintegrasjon på alle nivåer 

(Solbakken, Hansen, Havik, et al., 2011). Personer med dårlig integrasjon av tristhet 

rapporterer ofte oppgitthet, tomhet, slapphet og tilbaketrekning i sine beskrivelser av denne 

følelsen. Det er symptomer som også kjennetegner depresjon. Godt integrert tristhet, på den 

andre siden, kan bidra til at man kan sørge og gi slipp på emosjonelle belastninger, og å gi 

tydelige uttrykk til andre og dermed få sosial støtte når man trenger det. Det kan slik ses som 

en beskyttende faktor. I flere studier er depresjon assosiert med en lavere smerteterskel (Adler 

& Gattaz, 1993; Chiu et al., 2005). Hvis man antar at dårlig integrasjon av tristhet også kan 

føre til en slik økt sensitivitet, utgjør det en mulig forklaring på somatiske symptomer. 
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1.4 Mål og hypoteser 
Forskning basert på ABM har i liten grad undersøkt sammenhengen mellom affektintegrasjon 

og somatiske symptomer. Denne studien vil undersøke sammenhengen mellom disse 

symptomene og affektintegrasjon på et globalt nivå, for de to integrasjonsaspektene 

opplevelsesevne og uttrykksevne og for spesifikke affekter.  

Hypotese 1. Antall rapporterte somatiske symptomer er negativt korrelert med 

affektintegrasjon.  

Det vil si: Jo dårligere affektintegrasjon en person har, desto flere somatiske symptomer 

opplever vedkommende. På grunn av den betydelige fellesfaktoren for de ulike nivåene av 

affektintegrasjon forventes denne sammenhengen å gjelde for alle nivåene i AII. 

Hypotese 2. Antall rapporterte somatiske symptomer vil være høyere korrelert med 

opplevelsesevne enn med uttrykksevne.  

Dette forventes på bakgrunn av antagelsen om at en svekket opplevelsesevne er viktigere enn 

en svekket uttrykksevne for utviklingen av somatiske symptomer. 

Hypotese 3. Antall somatiske symptomer er høyest korrelert med integrasjonen av frykt, 

sinne, skyld og tristhet. Disse affektene har hver for seg unike bidrag i prediksjonen av 

somatiske symptomer. 

Denne studien vil også undersøke validiteten til selvrapporteringsmålet AII 2.0. Det gjøres 

ved å undersøke: 

1) Deskriptiv statistikk 

2) Indre konsistens for de ulike nivåene av affektintegrasjon 

3) Konvergent og divergent validitet med andre mål 

4) Interkorrelasjoner for de ulike nivåene 

5) Faktorstruktur 
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2 Metode 

2.1 Datamateriale og utvalg 

Datamaterialet i denne studien består av resultater fra en spørreundersøkelse av et ikke-klinisk 

utvalg. Deltakerne ble rekruttert gjennom Psykologisk Institutt ved Universitet i Oslo, 

Nydalen Videregående Skole og personlige kontakter. Det var ingen eksklusjonskriterier. 

Deltakerne fikk skriftlig informasjon om at studien var frivillig og at data ville være anonyme. 

Regional etisk komité for medisinsk og helsefaglig forskning ble forelagt en beskrivelse av 

prosjektet og vurderte at studien ikke var fremleggelsespliktig.  

Det ble delt ut 310 spørreskjema, hvorav 157 ble returnerte og inngår i analysene, en 

svarprosent på 50.6 %. Gjennomsnittsalderen blant deltakerne var 27.44 år (SD = 14.97, range 

= 16–90). 70,7 % var kvinner. Gjennomsnittlig antall år fullført utdannelse, videregående 

skole inkludert, var 5.36 år (SD = 3.27, range = 0–13).  

Datamaterialet ble samlet inn i samarbeid med to medstudenter og brukes i en annen 

hovedoppgave. 

2.2 Måleinstrumenter 

2.2.1 Affect Integration Inventory (AII) 

AII er et selvrapporteringsskjema utviklet for å måle affektintegrasjon (Solbakken & Monsen, 

2013).1 Det baserer seg på affektbevissthetsmodellen og Affektbevissthetsintervjuet (ABI). I 

denne studien benyttes versjon 2.0. AII gir en global gjennomsnittsscore, én score for hver av 

de to integrasjonsaspektene opplevelsesevne og uttrykksevne, samt én score for hver av de ni 

                                                
1 Utviklingen av AII: AII er utviklet av Ole André Solbakken i samarbeid med Jon T. Monsen basert på 
affektbevissthetsintervjuet, samt teori og empiri om integrasjon av følelser. AII ble utviklet ved at relevante utsagn fra om lag 
450 affektbevissthetsintervjuer ble systematisert, kategorisert og sammenfattet. I alt ble 720 utsagn, eller potensielle ledd 
hentet ut, tilsvarende 20 utsagn for hvert aspekt ved hver av de ni følelsene i den daværende versjonen av ABI. Basert på 
gjennomgang, kondensering og sammenfatning av disse utsagnene ble deretter 112 ledd utledet og endelig formulert. Disse 
leddene representerte sammenfattede bekrivelser av de mest typiske måter å oppleve og uttrykke de ni affektene på, slik dette 
kom fram i intervjumaterialet. Disse 112 leddene slik de da var formulert ble vurdert å utgjøre de mest relevante, presise og 
gjenkjennbare representasjonene av typiske beskrivelser knyttet til integrasjonen av de ulike følelsene i intervjuet. Denne 
første versjonen av AII ble deretter prøvd ut i et mindre sample av psykologistudenter. Basert på responsene i dette samplet, 
samt kvalitativ feedback fra en rekke av respondentene om leddenes kvalitet, ble i alt 13 ledd reformulert eller byttet ut. Etter 
denne revisjonen forelå AII i den versjonen som er benyttet i denne studien, AII- versjon 2.0. 
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spesifikke affektene tristhet, sinne, ømhet, skyld, frykt, skam, interesse, glede og sjalusi. 

Glede, interesse og ømhet omtales som de behagelige affektene, mens de andre seks omtales 

som ubehagelige. Opplevelsesevne skal måle evnen til å legge merke til og gjenkjenne egne 

følelsesmessige reaksjoner, til å tolerere og håndtere følelser på en god måte og til å ta nytte 

av følelsenes signalfunksjon. Uttrykksevne skal måle evnen til å gi klare, vedståtte og 

nyanserte non-verbale og verbale uttrykk for ens følelser. AII består av 112 ledd: 82 som 

måler opplevelsesevne og 30 som måler uttrykksevne. Respondentene svarer på en Likert-

skala som spenner fra 0 (stemmer ikke i det hele tatt) til 9 (stemmer helt). Høye scorer 

gjenspeiler dermed bedre affektintegrasjon. Eksempel på ledd: 

Opplevelsesevne: 

”Når jeg er trist er det som regel over viktige ting som har hendt i livet mitt” 

”Jeg legger merke til at jeg er engstelig først når følelsen er blitt veldig sterk” (reversert) 

”Jeg plages av altfor mye dårlig samvittighet” (reversert) 

Uttrykksevne: 

”Jeg synes det er ok å vise andre at jeg er sint” 

”Jeg later som regel som om jeg ikke er sjalu selv når jeg føler det sterkt” (reversert) 

”Jeg er flink til å fortelle andre om det når jeg er glad” 

2.2.2 Symptom Checklist-90-Revised (SCL-90-R) 

Symptom Checklist-90-Revised (SCL-90-R) er et selvrapporteringsskjema som måler 

symptomer (Derogatis & Lipman, 1977). I denne studien brukes den norske oversettelsen 

gjort av Nilsen og Vassend. Skjemaet inneholder 90 ledd som måler symptomer langs ni 

dimensjoner: kroppslige plager/somatisering, konsentrasjonsvansker, interpersonlig 

overfølsomhet/ sårbarhet, depresjon, angst, sinne/raseri, fobisk angst, paranoiditet/ 

mistenksomhet og psykotisme/fremmedgjøring. Respondentene blir bedt om å svare på hvor 

mye de har vært plaget av ulike fysiske symptomer de siste syv dagene. Dette oppgis på en 

fempunkts Likert-skala som spenner fra 0 (ikke i det hele tatt) til 4 (veldig mye). SCL-90-R 

gir enkeltscorer på hver dimensjon, samt fire overordnede scorer. I denne studien benyttes 
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kun gjennomsnittsscoren for de 12 leddene fra skalaen kroppslige plager/somatisering. 

Symptomene som inngår i denne dimensjonen er: hodepine, matthet eller svimmelhet, smerter 

i hjerteregionen eller bryst, smerter i korsryggen, kvalme eller urolig mage, verk eller ømhet i 

musklene, pustebesvær eller besvær med å få luft, nummenhet og prikking i deler av kroppen, 

varme- eller kuldetokter gjennom kroppen, klump i halsen, å føle seg svak i deler av kroppen, 

å føle seg tung i armer og ben. Derogatis og Cleary (1977) fant tilfredsstillende validitet for 

åtte av de ni underskalaene, somatisering inkludert.   

2.2.3 Outcome Questionnaire (OQ-45) 

Outcome Questionnaire (OQ-45) er et selvrapporteringsskjema laget for å vurdere og følge 

opp pasienter i terapi (Lambert et al., 1996). Respondentene skal svare på hvordan de har hatt 

det den siste uken ved å rangere 45 utsagn på en fempunkts Likert-skala som spenner fra 1 

(aldri) til 4 (alltid). Skjemaet gir en globalscore, hvor høyere scorer er assosiert med mer 

plager. Det har i tillegg tre underskalaer: symptomer, interpersonlig fungering og funksjon i 

sosial roller. Disse benyttes ikke i denne studien. Amble et al. (2014) fant tilfredsstillende 

indre konsistens og reliabilitet for den norske oversettelsen. 

2.2.4 Toronto Alexithymia Scale (TAS-20) 

Toronto Alexithymia Scale (TAS-20) er et selvrapporteringsskjema utviklet for å måle 

aleksitymi (Parker, Michael Bagby, Taylor, Endler & Schmitz, 1993). Den norske 

oversettelsen er gjort av Thompson og Jensen (2009). TAS-20 består av 20 påstander som 

skal rangeres på en fempunkts Likert-skala som spenner fra 1 (sterkt uenig) til 5 (sterkt enig). 

TAS-20 gir en global gjennomsnittsscore, og scorer på tre underdimensjoner: vansker med å 

identifisere følelser (”difficulty identifying feelings”, DIF), vansker med å beskrive følelser 

(”difficulty describing feelings”, DDF) og eksternt orientert tenkemåte (”externally oriented 

thinking”, EOT). Eksempler på ledd for DIF: ”Jeg er ofte usikker på hvilken følelse jeg 

føler”; ”Jeg vet ikke hva som foregår inne i meg”. For DDF: “Jeg synes det er vanskelig å 

beskrive hva jeg føler om andre mennesker”; “Jeg er i stand til å beskrive følelsene mine med 

letthet” (reversert). For EOT: “Jeg foretrekker å bare la ting skje fremfor å forstå hvorfor de 

ble som de ble”; “Jeg foretrekker å snakke med folk om deres dagligdagse aktiviteter fremfor 

deres følelser. Thompson og Jensen (2009) fant tilfredsstillende reliabilitet og forventet 

struktur for den norske utgaven. Andre studier har bekreftet validitet og reliabilitet for den 
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engelske originalutgaven (Bagby, Parker, et al., 1994; Bagby, Taylor & Parker, 1994). 

2.2.5 Inventory of Interpersonal Problems (IIP-C) 

Inventory of Interpersonal Problems er et selvrapporteringsskjema ment å kartlegge 

interpersonlige problemer. I denne studien benyttes versjon IIP-C med 64 ledd utarbeidet av 

Alden, Wiggins og Pincus (1990), i norsk oversettelse fra 1994 ved Stiles og Høglend. IIP-C 

er en circumplex-modell basert på to hoveddimensjoner: kontrollerende vs. lite selvhevdende 

og kald vs. overomsorgsfull. På bakgrunn av disse to aksene dannes åtte ulike dimensjoner 

(oktanter) av interpersonlige vansker. Respondentene svarer på ulike utsagn på en fempunkts 

Likert-skala som spenner fra fra 0 (ikke i det hele tatt) til 4 (veldig). Skjemaet er delt i to 

deler: Del 1 spør om ”ting du synes er vanskelig å gjøre i forhold til andre mennesker” (39 

ledd). Del 2 spør om ”ting du gjør for mye” (25 ledd). IIP-C gir scorer for hver av de åtte 

oktantene og en global gjennomsnittscore (IIP-Global). I denne studien benyttes kun 

gjennomsnittsscoren. Den norske versjonen har vist tilfredsstillende psykometriske 

egenskaper, tilsvarende den engelske originalutgaven (Monsen, Hagtvet, Havik & Eilertsen, 

2006). 

2.2.6 Emotion Regulation Questionnaire (ERQ) 

Emotion Regulation Questionnaire (ERQ) er et selvrapporteringsskjema som måler to ulike 

vanemessige emosjonsreguleringsstrategier: kognitiv revurdering (”cognitive reappraisal”) og 

undertrykking av uttrykk (”expression suppression”) (Gross & John, 2003). Kognitiv 

revurdering er en form for kognitiv endring som kan forandre måten man oppfatter en 

potensielt emosjonsvekkende situasjon, og dermed endrer den emosjonelle innvirkningen (6 

ledd; eksempel: “Når jeg ønsker å oppleve mer positive følelser (slik som glede eller hygge), 

så endrer jeg på det jeg tenker på”). Undertrykking av uttrykk er en form for 

responsmodulering som involverer det å undertrykke et allerede aktivert følelsesuttrykk (4 

ledd; eksempel: ”Når jeg opplever negative følelser, passer jeg på ikke å uttrykke dem”). 

Respondentene ble bedt om å svare på en syvpunkts Likert-skala som spenner fra 1 (svært 

uenig) til 7 (svært enig). En gjennomsnittsscore ble beregnet for hver av de to strategiene. 

Gross og John (2003) fant at ERQ hadde tilfredsstillende validitet og reliabilitet. 

Det var ikke kjent at det forelå noen tilgjengelig og validert norsk versjon, så det ble foretatt 

en oversettelse spesielt for denne studien (Solbakken, Solem, Lødrup & Rauk, 2014). 
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Oversettelsen ble gjort ved at den originale engelske versjonen først ble oversatt til norsk, før 

denne versjonen ble oversatt tilbake til engelsk igjen av noen som ikke hadde sett originalen. 

De to versjonene ble så sammenlignet, og det ble utarbeidet en endelig versjon. 

2.3 Prosedyre 
Alle deltakerne mottok en konvolutt som inneholdt spørreskjemaet, informasjons- og 

samtykkeskjema og spørsmål om kjønn, alder og utdannelse. Deltakerne rekruttert fra 

Psykologisk Institutt ble kontaktet ved at prosjektet ble kort presentert under en forelesning, 

og alle som ønsket fikk med seg skjemaet hjem. Skjemaet lå i en ferdig frankert konvolutt, 

slik at de enten kunne levere det i ekspedisjonen på Psykologisk Institutt eller postlegge det. 

Undertegnede og to medstudenter kontaktet lærere som hadde klasser i psykologi valgfag ved 

Nydalen Videregående Skole og fikk tillatelse til å dele ut spørreskjemaet i en 

undervisningstime. Prosjektet ble kort presentert, og de som ønsket å delta fylte ut skjemaet i 

løpet av undervisningstimen. Både utfylte og uutfylte skjema ble samlet inn, for å sikre 

fullstendig anonymitet. 

2.4 Statistiske analyser 
Analyser ble gjort med IBM SPSS Statistics Versjon 22 (IBM-Corp., 2013).  

Hovedhypotesene i denne studien ble testet ved hjelp av korrelasjons- og regresjonsanalyser. 

Bivariate korrelasjonsanalyser vil kunne gi informasjon om den generelle sammenhengen 

mellom spesifikke affekter og somatiske symptomer, men sier ingenting om en affekts bidrag 

når det er kontrollert for andre variabler. Derfor ble det i tillegg foretatt en multippel lineær 

regresjonsanalyse for å undersøke enkeltaffekters unike bidrag til disse symptomene. 

Regresjonsanalyser gjør det også mulig å kontrollere for effekten av mulige tredjevariabler, 

slik som kjønn og alder. 

For korrelasjonsanalysene ble Pearsons produkt-moment-korrelasjonskoeffisient (Pearson r) 

og Spearmans rang-orden-koeffisient (Spearmans rho, rs) benyttet. Resultater fra to-halede 

tester med p-verdier på < .05 ble vurdert som signifikante. Basert på Cohen (1988) vurderes 

korrelasjoner som svake (.10–.29), moderate (.30–.49) og sterke (.50–1). For å teste om 

korrelasjoner var signifikant forskjellige fra hverandre ble korrelasjonene omgjorte til z-scorer 

som beskrevet av Steiger (1980). Resultater fra to-halede tester med p-verdier på < .05 ble 
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vurdert som signifikante. I regresjonsanalysene ble det benyttet standard multippel lineær 

regresjon. For å måle indre konsistens ble Cronbach’s alpha brukt. Med utgangspunkt i 

DeVellis (2012) ble en alpha på mindre enn .6 regnet som uakseptabel, mellom .6 og .7 som 

akseptabel, over .7 som tilfredsstillende og over .8 som god.  

2.4.1 Validering av AII 

AII er et nyutviklet instrument og en del av denne studien ble derfor viet til å undersøke 

validitet og indre konsistens. Det ble først foretatt deskriptiv statistikk. For å vurdere 

konvergent og divergent validitet ble ulike nivåer av AB sammenlignet med andre mål på 

affektregulering og mål på generell helse. På bakgrunn av tidligere forskning og konseptuelle 

likheter og ulikheter var det forventet å finne følgende sammenhenger: 

1) En negativ korrelasjon mellom AII-Global og IIP-Global. 

2) En negativ korrelasjon mellom AII-Global og OQ-Global. 

3) En negativ korrelasjon mellom AII-Global og TAS-Global, og at AII-Global 

korrelerer høyere med DIF og DDF enn med EOT. Videre burde AII-Opplevelsesevne 

korrelere høyest med TAS-DIF, og AII-Uttrykksevne korrelere høyest med TAS-

DDF. 

4) En positiv korrelasjon mellom AII-Global og ERQ-Revurdering, og en negativ 

korrelasjon mellom AII-Global og ERQ-Uttrykk. Videre burde ERQ-Uttrykk korrelere 

sterkere med AII-Uttrykksevne enn med AII-Opplevelsesevne, og AII-Uttrykksevne 

korrelere sterkere med ERQ-Uttrykk enn med ERQ-Revurdering. 

AII er en formativ indeks, der de ulike nivåene er tenkt å måle distinkte, men tilknyttede 

aspekter ved affektintegrasjon. Andelen delt varians kan si noe om i hvilken grad de 

forskjellige nivåene måler ulike aspekter ved affektintegrasjon. Det er følgelig forventet at de 

ulike diskrete affektene vil ha høye korrelasjoner med globalscoren, og lavere korrelasjoner 

med hverandre.  

Det lot seg ikke å gjøre en faktoranalyse av AII på item-nivå, da det krever fem til ti ganger så 

mange respondenter som utvalget i denne studien (DeVellis, 2012). Som beste alternativ for å 

undersøke den indre strukturen ble det derfor valgt å foreta en prinsipalkomponentanalyse 
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(”Principal component analysis”, PCA) der de ni diskrete affektene inngikk. PCA og 

faktoranalyse er konseptuelt forskjellige, men begrepene brukes gjerne om hverandre, fordi de 

vanligvis gir svært like resultater (Field, 2013). For denne studiens formål kan dermed 

komponent og faktor forstås som synonymer. Det var forventet at analysen ville avdekke en 

betydelig fellesfaktor, en generell evne til affektintegrasjon, som forklarer mye av variasjonen 

i AII. For å skille ut denne faktoren, og dermed kunne differensiere bedre mellom de diskrete 

affektene, ble scorene ipserte: for hvert individ tas gjennomsnittsscoren for hver av de ni 

diskrete affektene og den globale gjennomsnittsscoren trekkes ifra (Eks.: [Score på sinne] - 

[AII-Global]). Dette gir scorer med positive og negative fortegn, og kan tolkes som den 

relative affektintegrasjonen for hver enkelt affekt. Ipsering av scorer har vist seg nyttig i 

tidligere studier, og særlig for circumplex-modeller (Alden et al., 1990; Wiggins & Pincus, 

1989).  

For å se om de ulike affektene skilte seg på meningsfulle måter ble resultatene fra analysen 

sammenlignet med resultatene i en modell presentert av Fontaine, Scherer, Roesch og 

Ellsworth (2007). På bakgrunn av en empirisk undersøkelse av hvilke ord man typisk bruker 

for å beskrive ulike følelser gjorde de en PCA, og fant støtte for at man trenger fire 

dimensjoner for å forklare likheter og forskjeller mellom ulike emosjoner: ”evaluation-

pleasantness”, ”potency-control”, ”activation-arousal” og ”unpredictability”. Faktorladninger 

kan tolkes som korrelasjoner (Field, 2013), og ladningen hver enkelt affekt har på en faktor, 

for eksempel på potency-control, kan dermed tolkes som affektens relative verdi på denne 

dimensjonen. For eksempel forventes det at interesse vil være assosiert med en større 

opplevelse av kontroll enn skam, og at disse affektene dermed vil lade, eller korrelere, ulikt 

med denne faktoren. I denne studien ble det kun forventet å gjenfinne de tre førstnevnte 

dimensjonene, da det i Fontaine og medarbeideres data var slik at hovedandelen av 

variasjonen i den fjerde faktoren, unpredictability, kunne knyttes til den spesifikke følelsen 

overraskelse (Fontaine et al., 2007). Siden overraskelse ikke er med som en spesifikk følelse i 

AII 2.0 forventes det heller ikke at denne dimensjonen vil være tydelig representert i 

datasettet. SPSS ble derfor programmert til å trekke ut tre faktorer fra analysen. Faktorene 

benevnes her som valens, kontroll og aktivering/arousal.  
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3 Resultater 

3.1 Innledende analyser 
Først ble datasettet vurdert for å se om kravene for å bruke parametrisk statistikk var oppfylte. 

Ved visuell inspeksjon av scatterplot-ene fremstod sammenhengene mellom variablene 

lineære. For å vurdere normalitet ble data inspisert visuelt. For en rekke variabler ble det 

funnet noe avvik fra normalitet: For AII-nivåene gjaldt dette ømhet, glede og sjalusi. Dette 

gjaldt også for samtlige av de andre måleinstrumentene og deres underskalaer, med unntak av 

TAS-Global. Avvikene fra normalitet ble vurdert som små, og det var få ekstreme scorer. Ett 

unntak var SCL-Somatisering, hvor det ble funnet en høyre-skjev fordeling med flere 

statistiske uteliggere.  

Til tross for avvik fra normalitet kan Pearson r brukes til korrelasjonsanalyser, da man kan 

anta at utvalgets gjennomsnitt er normalfordelt dersom utvalget er tilstrekkelig stort, jf. 

sentralgrenseteoremet (Field, 2013). Pearson r ble foretrukket da det er et mer sensitivt mål, 

med høyere statistisk styrke enn den alternative ikke-parametriske korrelasjonsmetoden, 

Spearmans rho (Salkind, 2006). Ettersom Pearson r er mer sensitiv for statistiske uteliggere 

enn Spearmans rho, ble det for korrelasjonsanalysene der SCL-Somatisering inngår i tillegg 

utført ikke-parametriske analyser. Hvis estimatene fra de parametriske og de ikke-

parametriske analysene ikke viste store forskjeller, ga det støtte til at uteliggerne i datasettet 

ikke hadde påvirket analysene i betydelig grad. Eventuelle avvik blir oppgitt ved de aktuelle 

tabellene. De statistiske forutsetningene for å gjøre PCA-en og regresjonsanalysene ble 

vurdert til å være oppfylte, og post hoc-analyser avslørte ingen innflytelsesrike 

enkeltobservasjoner eller andre problematiske mønstre i datasettet. 

3.2 Validering av AII 

Deskriptiv statistikk og indre konsistens for AII 

Tabell 1 viser gjennomsnitt, standardavvik, range og indre konsistens for de ulike nivåene av 

AII. Verdiene for Cronbachs alpha viser at alle skalaene har tilfredsstillende indre konsistens, 

med unntak av skam, som faller under det aksepterte nivået. 
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Tabell 1. Psykometriske egenskaper for ulike nivåer i AII 

Nivå i AII M SD Rangea α 

Global gjennomsnittsscoreb     

    Global AI 5.72 0.97 3.14–7.85 .96 

Integrasjonsaspekterc     

    Opplevelsesevne 5.73 0.97 3.06–8.16 .94 

    Uttrykksevne 5.67 1.22 2.30–8.17 .91 

Spesifikke affekterd     

    Tristhet 5.49 1.19 2.83–8.25 .76 

    Sinne 5.67 1.20 2.69–8.62 .80 

    Ømhet 6.23 1.55 2.31–9.00 .90 

    Skyld 5.82 1.31 1.67–8.42 .82 

    Frykt 5.11 1.43 1.77–8.38 .83 

    Skam 5.14 1.02 2.75–7.58 .57 

    Interesse 6.11 1.19 2.67–9.00 .78 

    Glede 6.25 1.75 1.42–9.00 .93 

    Sjalusi 5.67 1.66 1.23–8.69 .87 

Kommentar. n = 156-157. α = Cronbachs alpha. aPotensiell range: 0-9. bGjennomsnittsscore på tvers av integrasjonsaspekter 

og affekter. cGjennomsnittsscorer for hvert integrasjonsaspekt på tvers av alle affekter. dGjennomsnittsscorer for hver affekt 

på tvers av integrasjonsaspekter. 

 

Tabell 2. Psykometriske egenskaper for andre måleinstrumenter 

   Range  

Variabel M SD Mulig Faktisk α 

SCL-Somatisering 0.63 0.54 0–4 0.00–2.33 .82 

IIP-Global 1.00 0.46 0–4 0.16–2.39 .94 

OQ-Global 1.16 0.53 0–4 0.09–2.80 .95 

ERQ-Revurdering 4.83 0.96 1–7 2.17–6.83 .75 

ERQ-Uttrykk 3.26 1.32 1–7 1.00–6.75 .78 

TAS-Global 2.36 0.55 1–5 1.15–3.76 .84 

TAS-DIF 2.34 0.81 1–5 1.00–4.83 .84 

TAS-DDF 2.51 0.79 1–5 1.00–4.80 .72 

TAS-EOT 2.28 0.55 1–5 1.00–3.63 .67 

Kommentar. n = 154-157. 
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Deskriptiv statistikk og indre konsistens for andre måleinstrumenter 

Tabell 2 viser at alle målene hadde akseptabel indre konsistens. 

Sammenheng med andre måleinstrumenter 

Tabell 3 viser at det i hovedsak ble funnet moderate og sterke negative korrelasjoner mellom 

nivåene i AII og andre mål. For ERQ-revurdering og TAS-EOT ble det funnet henholdsvis 

svake positive og svake negative korrelasjoner. De ”opphøyde” tallene i tabellen viser hvilke 

korrelasjoner som er signifikant forskjellige fra hverandre. Disse testene ble kun utført for de 

hypotetiserte sammenhengene. TAS-DDF korrelerte ikke signifikant høyere med AII-Uttrykk 

enn med AII-Opplevelse (p = .123). 

Tabell 3. Korrelasjoner mellom ulike nivåer i AII og andre mål 

Mål AII-Global AII-Opplevelsesevne AII-Uttrykksevne 

IIP-Global -.70** -.68** -.59** 

OQ-Global -.68** -.72** -.46** 

ERQ-Revurdering  .25**  .27**  .16*1 

ERQ-Uttrykk -.63** -.54**2 -.71**1 2 

TAS-Global -.67** -.64** -.60** 

TAS-DIF -.65**4 -.66**3 -.48**3 

TAS-DDF -.68**5 -.61** -.68** 

TAS-EOT -.23**4 5 -.19* -.27** 

Kommentar. Pearson r. n = 154. *p < .05. **p < .01. (1 2 3 4 5) Koeffisienter markert med samme tall er signifikant forskjellige 

(p < .001).  
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Interkorrelasjoner for ulike nivåer i AII  

Fra korrelasjonsmatrisen i tabell 4 kommer det frem at åtte av de spesifikke affektene 

korrelerer høyt med globalscoren (.67–.82), mens sjalusi korrelerer noe lavere (.51). 

Korrelasjonene mellom de ulike affektene ligger i hovedsak mellom .40 og .60, med unntak 

av sjalusi som i hovedsak har svake korrelasjoner med de andre affektene (.17–.36). 

Kommentar. Pearson r. n = 154. *p < .05. **p < .01.  

Tabell 4. Korrelasjoner mellom ulike nivåer i AII 

Nivå i AII  Global Oppl. Uttr. Trist. Sinne Ømhet Skyld Frykt Skam Inter. Glede 

Opplevelsesevne   .97**           

Uttrykksevne   .86**  .72**          

Tristhet   .71**  .64**  .73**         

Sinne   .67**  .71**  .47**  .43**        

Ømhet   .78**  .70**  .78**  .58**  .38**       

Skyld   .68**  .68**  .54**  .37**  .51**  .48**      

Frykt   .77**  .81**  .55**  .52**  .49**  .51**  .49**     

Skam   .71**  .67**  .66**  .51**  .39**  .50**  .49**  .54**    

Interesse   .75**  .70**  .71**  .52**  .40**  .55**  .40**  .51**  .46**   

Glede   .82**  .77**  .77**  .58**  .43**  .65**  .46**  .59**  .54**  .75**  

 Sjalusi   .51**  .54**  .35** .17*  .36**  .25**  .22**  .30**  .29**  .26**  .23** 
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Prinsipalkomponentanalyse 

Tabell 5 viser resultatene fra PCA-en. De tre faktorene forklarte samlet 49.65 % av 

variasjonen. Figur 1 gir en grafiske fremstillingen av hvordan de ipserte scorene for de 

spesifikke affektene i AII lader på de tre faktorene, ved å bruke faktorladningene som 

koordinater. I a) og b) er faktorladningene for Faktor 1 plottet mot dem for Faktor 2. I c) og d) 

er faktorladningene for Faktor 1 plottet mot dem for Faktor 3. En PCA av de ikke-ipserte AII-

dataene fant en generell faktor som forklarte 51.97 % av variasjonen. 

Tabell 5. Faktorladninger for enkeltaffekter i AII 

 

Faktor 

1 2 3 

Glede  .76 -.19 -.21 

Sinne -.60 -.01 -.03 

Ømhet  .51  .21 -.10 

Interesse  .51 -.34  .25 

Sjalusi -.53 -.69  .23 

Skyld -.38  .44 -.39 

Skam -.24  .43  .43 

Frykt -.03  .14 -.59 

Tristhet  .22  .51  .57 

Eigenvalue 1.98 1.32 1.18 

% av varians 21.98 14.61 13.06 

Kommentar. Metode: Prinsipalkomponentanalyse, ortogonal rotasjon. SPSS ble programmert til å trekke ut 3 faktorer. AII-

data var ipserte.  
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Figur 1. Grafisk fremstilling av faktorladningene funnet i denne studien og hos Fontaine et al. (2007) 

a)           b) 

 

c)                               d) 

 

Kommentar. Figurene a) og c) gjengitt fra Fontaine et al. (2007). Figurene b) og d) er basert på faktorladningene for AII. 

Koordinatene er affektenes ladning på hver faktor. For Faktor 1 og 3 i AII er fortegnene for faktorladningene reverserte for å 

gjøre den visuelle sammenlikningen lettere.  
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3.3 Affektintegrasjon og somatiske symptomer 

Korrelasjonsanalyser 

Tabell 6 viser at samtlige nivåer i AII har svake eller moderate negative korrelasjoner med 

SCL-Somatisering, med unntak av sjalusi, som ikke ser ut til å være korrelert. Ikke-

parametriske analyser med Spearmans rho viste ingen betydelige avvik fra disse resultatene. 

Korrelasjonen mellom opplevelsesevne og SCL-Somatisering var signifikant sterkere enn 

korrelasjonen mellom uttrykksevne og SCL-Somatisering (p = .015). 

Enkeltaffektene som korrelerer høyest med somatiske symptomer er frykt, skyld, glede og 

deretter tristhet. Ved sammenligning av korrelasjonskoeffisientene ble det funnet at 

korrelasjonen mellom frykt og somatiske symptomer var signifikant sterkere enn dem for 

sinne, ømhet, skam, interesse og sjalusi. Tilsvarende var korrelasjonen for skyld signifikant 

sterkere enn dem for sinne, ømhet, interesse og sjalusi. Korrelasjonen for glede var signifikant 

sterkere enn dem for ømhet, interesse og sjalusi. Korrelasjonen for tristhet var signifikant 

sterkere enn den for sjalusi. Alle disse forskjellene var signifikante på p-nivå < .05. 

Tabell 6. Korrelasjoner mellom somatiske symptomer og de ulike nivåene i AII 

 

Kommentar. Pearson r. n = 154. 

  

Nivå i AII SCL-Somatisering p 

Global AI -.33 <.001 

   

Opplevelsesevne -.35 <.001 

Uttrykksevne -.21   .009 

   

Tristhet -.30 <.001 

Sinne -.18   .029 

Ømhet -.17   .037 

Skyld -.33 <.001 

Frykt -.39 <.001 

Skam -.22   .006 

Interesse -.17   .040 

Glede -.33 <.001 

Sjalusi -.04   .607 
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Regresjonsanalyser 

Det ble foretatt en multippel lineær regresjonsanalyse der de spesifikke affektene i AII ble 

brukt til å predikere SCL-Somatisering. Alle affektene ble inkludert i modellen, med unntak 

av sjalusi, ettersom den ikke var korrelert med SCL-Somatisering i analysene over. Tabell 7 

viser resultatene fra denne analysen. Modell 1 med de 8 affektene predikerte scorer på SCL-

Somatisering, med en andel total forklart varians tilsvarende R2 = .22, F(7, 153) = 5.90, p < 

.001.  

I Modell 1 var det mistanke om multikollinearitet. Multikollinearitet kan forekomme når to 

eller flere variabler i en regresjonsanalyse er høyt korrelerte. Estimatene og 

signifikansverdiene for de ulike koeffisienter kan da bli ustabile og variere sterkt når en 

variabel legges til eller fjernes. Det kan også forklares som at en variabel ”låner” eller ”tar” 

variasjonen som egentlig er forklart av en annen variabel. Én variabel kan da se ut til å 

forklare svært mye av variasjonen, mens en annen tilsynelatende forklarer svært lite. Variance 

inflation factor (VIF) er et mål på multikollinearitet og indikerer i hvilken grad en variabel 

har et sterkt lineært forhold til andre variabler. Det finnes ingen etablert cut-off for VIF-

verdier, men en gjennomsnittlig verdi over 1 kan antyde mulitikollinearitet (Field, 2013). I 

denne studien hadde de behagelige affektene både høye interkorrelasjoner (.55–.75) og 

forhøyede verdier på VIF i regresjonsmodellen. I tillegg hadde koeffisientene for ømhet og 

interesse motsatt fortegn av det som var forventet. Derfor ble det gjort tre nye separate 

analyser, som inkluderte de fem ubehagelige affektene fra Modell 1 sammen med hver enkelt 

av de behagelige. Resultatet var at ingen av de tre behagelige affektene hadde et signifikant 

bidrag hver for seg (glede: p = .319; tristhet: p = .283; ømhet: p = .096). Koeffisientene for 

skyld og frykt hadde forventet fortegn, tilnærmet samme størrelse og var klart signifikante i 

alle de tre analysene. Tristhet var signifikant i analysen sammen med ømhet (p = .035), 

marginalt ikke-signifikant sammen med interesse (p = .066), og ikke-signifikant sammen med 

glede (p = .211). Samlet viste analysene at de viktigste prediktorene var integrasjon av frykt, 

deretter skyld og så tristhet.2 

  

                                                
2 Det ble i tillegg gjort en analyse som inkluderte kjønn og alder som prediktorvariabler (se vedlegg). For frykt og skyld var 
koeffisientene marginalt lavere, men fortsatt klart signifikante. Tristhet var marginalt ikke-signifikant (p = .061). 
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Tabell 7. Multippel lineær regresjonsanalyse med diskrete affekter som prediktorer for SCL-Somatisering 

 B St. koeffisient p VIF 

(Konstant)  1.33  .000  

Tristhet -0.10 -.20 .040 1.90 

Sinne  0.05  .12 .188 1.57 

Ømhet  0.08  .23 .029 2.10 

Skyld -0.11 -.27 .005 1.71 

Frykt -0.12 -.30 .003 1.96 

Skam  0.05  .10 .344 1.78 

Interesse  0.11  .23 .037 2.38 

Glede -0.10 -.33 .010 3.09 

Kommentar. n = 154. B er den ustandardiserte koeffisienten. VIF = Variance Inflation Factor. 
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4 Diskusjon 
Denne studiens mål har vært å undersøke sammenhengen mellom somatiske plager og ulike 

nivåer av affektintegrasjon. Siden affektintegrasjon ble målt med det nyutviklede AII, ble 

instrumentets validitet først systematisk undersøkt. 

4.1 Validering av AII 2.0 
Resultatene fra analysene antydet at AII hadde tilfredsstillende validitet og indre konsistens. 

Den deskriptive statistikken viste verdier som samsvarte med tidligere studier. Gjennomsnitt 

og standardavvik var rimelige i sammenlikning med resultater på ABI for en ikke-klinisk 

populasjon (Lech et al., 2008), og deltakerne scoret i gjennomsnitt høyere på de behagelige 

affektene enn de negative (Solbakken, Hansen, Havik, et al., 2011). Spennet i scorene viser at 

bredden i skalaen blir brukt, med en mulig takeffekt for de tre behagelige affektene: glede, 

interesse og ømhet. Indre konsistens var tilfredsstillende for alle nivåer, med unntak av skam. 

Det samsvarer i hovedsak med indre konsistens for ABI (Monsen et al., 1996). Ettersom skam 

ikke hadde akseptabel indre konsistens bør de estimerte koeffisientene for skam vurderes som 

upålitelige.3 

For å vurdere konvergent og divergent validitet ble AII sammenlignet med andre mål relatert 

til affektintegrasjon og psykisk helse. Alle målene som ble brukt som sammenliknings-

grunnlag hadde akseptabel indre konsistens. For den norske oversettelsen av ERQ hadde 

begge underskalaene tilsvarende gjennomsnitt, standardavvik og indre konsistens som den 

engelske originalen (Gross & John, 2003). For den norske oversettelsen av TAS-20 var også 

de psykometriske egenskapene i overensstemmelse med den engelske originalen (Parker, 

Taylor & Bagby, 2003). Indre konsistens var tilfredsstillende for DIF og DDF, men noe 

lavere for EOT. Tidligere studier har funnet lav indre konsistens for EOT, og derfor kritisert 

faktorstrukturen i TAS (Kooiman, Spinhoven & Trijsburg, 2002).  

I all hovedsak ble antagelsene om sammenhenger med eksterne kriterier oppfylte og antyder 

god konvergent og divergent validitet. Global affektintegrasjon korrelerte sterkt og negativt 

                                                
3 Ved inspeksjon av data ble det funnet at tre ledd som var ment å måle god affektintegrasjon gjorde det motsatte: de 
korrelerte med dårligere generell integrasjon av skam. 
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med mål på generelle symptomer og interpersonlige problemer (OQ-45; IIP). Det antyder at 

høyere affektintegrasjon er assosiert med bedre generell psykisk helse, noe som er forventet 

(Monsen et al., 1996). Korrelasjonene mellom global affektintegrasjon og ERQ-Revurdering 

var positiv og signifikant, men svak. Det var forventet å finne en noe høyere korrelasjon da 

begge dimensjonene skal måle god evne til emosjonsregulering. Diskrepansen kan muligens 

forklares av at ERQ-Revurdering skiller seg fra AII ved å måle en avgrenset 

emosjonsreguleringsstrategi, nært knyttet til kognitiv kontroll. Slik leddene i AII er formulerte 

knytter de seg mer til evnen til å ha og akseptere følelser, og mindre til den spesifikke evnen 

til å kontrollere tanker eller følelser. ERQ-Uttrykk korrelerte høyest med uttrykksevne i AII, 

noe som gir mening konseptuelt. For TAS-DIF var korrelasjonen med opplevelsesevne høyere 

og signifikant forskjellig fra den med uttrykksevne. Dette resultatet understøtter den 

konseptuelle likheten mellom disse målene. For TAS-DDF er det ikke grunnlag for å si at den 

korrelerer høyere med uttrykksevne enn med opplevelsesevne. TAS-EOT var markert, og 

signifikant, lavere korrelert med AII-nivåene enn DIF og DDF, noe som ikke er overraskende, 

da leddene i EOT måler en dimensjon som ikke er representert i AII. 

Korrelasjonsmatrisen viste at de enkelte affektene korrelerte høyt med globalnivået, og 

moderat med hverandre. De høye korrelasjonene med globalnivået er i samsvar med at de 

ulike nivåene av affektintegrasjon deler en betydelig fellesfaktor. Når korrelasjonen for de 

ulike affektene seg imellom er relativt lavere, gir det støtte til det at de ulike dimensjonene 

måler ulike fenomener, og at inndelingen i spesifikke affekter er meningsfull. 

Resultatene fra PCA-en samsvarte i stor grad med funnene hos Fontaine et al. (2007) og viser 

at de ulike affektene fordeler seg på forventede og meningsfulle måter i et tredimensjonalt 

rom. De tre faktorene i analysen forklarte en betydelig del av variasjonen (49.65%) i de 

ipserte AII-scorene. De enkelte affektenes faktorladninger ble tolket som korrelasjoner med 

faktorene. Faktorene var forventet å gjenspeile underliggende dimensjoner som forklarer 

vesentlige likheter og forskjeller mellom ulike emosjoner. AII opererer med færre 

affektkategorier enn Fontaine et al. (2007) og bare de som samsvarte med affektene i AII ble 

vurdert. For de fleste affektene var den konseptuelle ekvivalenten i Fontaine og 

medarbeideres studie åpenbar. Glede i AII ble sammenlignet med gruppen happiness-joy-

pleasure. Ømhet overlapper med både love og compassion. Love og compassion overlappet 

ikke i alle dimensjonene, og gjør derfor en direkte sammenligning med ømhet vanskeligere. 

For Faktor 1, her omtalt som valens, samsvarte affektenes rang-orden og relative avstand fra 
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hverandre godt. Tristhet avviker fra forventet plassering, ved å være assosiert med relativt høy 

valens. Det kan muligens komme av at AII har ledd som implisitt vektlegger hvordan tristhet 

kan være forløsende eller ha en adaptiv funksjon (for eksempel at det kan være godt å sørge). 

Tristhets mer ”behagelige” aspekter kan slik ha blitt vektlagt. For Faktor 2, her omtalt som 

kontroll, var samsvaret godt, men ikke likt godt som for Faktor 1. Skam, skyld og tristhet 

grupperer seg øverst i figuren, det vil si at de er assosiert med å oppleve lite kontroll. I motsatt 

ende ligger sjalusi, mens glede legger seg midt i mellom. Disse plasseringene er som 

forventet. Det største avviket er for sinne og interesse, som begge var forventet å være 

sterkere assosiert med kontroll. For Faktor 3, her omtalt som arousal, er samsvaret noe 

dårligere. Frykt preges av høy aktivering, tristhet av lav, og glede ligger midt i mellom. Det er 

som forventet. For skam, sinne, skyld og ømhet synes avviket noe mer omfattende.  

Det er viktig å nevne at Fontaine et al. (2007) konstruerte sin studie nettopp med den hensikt å 

avdekke ulike dimensjoner som kan skille mellom emosjoner. De benyttet en leksikalsk 

tilnærming hvor de brukte adjektiver og beskrivelser som var ment å dekke seks komponenter 

ved emosjoner (”appraisal”, motorisk uttrykk, handlingsimpulser etc.). AII måler emosjoner 

på en helt annerledes måte, hvor leddene ikke relaterer seg direkte til de samme seks 

komponentene, men tar utgangspunkt i evnen til å gjenkjenne, tolerere, uttrykke og beskrive 

følelser. I lys av dette kan samsvaret tolkes som overraskende godt. For Faktor 1 og 2 var 

samsvaret med funnene hos Fontaine et al. (2007) stort nok at å antyde at de kan forstås som 

henholdsvis valens- og kontrolldimensjoner. For Faktor 3 er funnet noe usikkert, og kan ikke 

sikkert sies å gjenspeile en arousal-dimensjon. Selv om bare to dimensjoner lot seg replikere, 

gir disse funnene støtte til at man kan differensiere mellom de ulike affektene, og at de skiller 

seg fra hverandre på meningsfulle måter.  

En mulig feilkilde er at resultatene antydet at opplevelsesevne var høyere korrelert med OQ-

Global og IIP-Global enn det uttrykksevne var. Post hoc-analyser viste at denne forskjellen 

var signifikant for OQ-Global (p <.001), og marginalt signifikant for IIP-Global (p = .050). 

Dersom opplevelsesevne er sterkere assosiert med generelt symptomtrykk vil det være en 

skjevhet som er mer markert enn i tidligere studier (Solbakken, Hansen, Havik, et al., 2011). 

Denne skjevheten kan være spesifikk for dette utvalget og for måleinstrumentet OQ-45, det 

kan være spesifikt for AII eller det kan bety at opplevelsesevne har en sterkere sammenheng 

med generelt symptomnivå.  
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4.2 Affektintegrasjon og somatisering 

4.2.1 Hypotese 1: Global affektintegrasjon 

Hypotese 1 var at antall somatiske symptomer ville korrelere signifikant negativt med global 

affektintegrasjon, og dermed alle nivåer i AII. Det var forventet på bakgrunn av studier som 

viser en sammenheng mellom somatiske symptomer og nedsatt affektintegrasjon, 

operasjonalisert gjennom ABI og TAS. På grunn av den betydelige fellesfaktoren i 

affektintegrasjon burde denne assosiasjonen gjenspeile seg i alle nivåene i AII. Hypotese 1 er 

dermed en replikasjon av tidligere studier, men med et nytt måleinstrument. Resultatene viste 

at korrelasjonen mellom antall somatiske symptomer og AII-Global var negativ, moderat (r = 

-.33) og signifikant (p < .001). Korrelasjonene med de andre nivåene var også negative og 

signifikante, med unntak av sjalusi, hvor sammenhengen var svært svak, og ikke signifikant. 

Resultatene støtter følgelig den første hypotesen, og antyder dermed at personer med dårligere 

affektintegrasjon vil ha flere somatiske symptomer. 

Den er bare kjent at én tidligere studie har undersøkt korrelasjonen mellom somatiske 

symptomer og affektintegrasjon målt ved ABI. Lech et al. (2008) fant at global 

affektintegrasjon korrelerte svakt og negativt (r = -.24) med rapporterte somatiske 

symptomer. I den studien benyttet forfatterne en modifisert utgave av ABI, selv/andre-

varianten. De Gucht og Heiser (2003) fant i deres review en aggregert korrelasjon på r = .23 

for sammenhengen mellom aleksitymi og somatiske symptomer. Sammenliknet med tidligere 

studier er korrelasjonen med AII noe høyere, men vurderes som rimelig.  

Den betydelige fellesfaktoren i affektintegrasjon forklarer at somatiske symptomer var 

negativt og signifikant korrelert med nesten alle nivåer i AII. At korrelasjonen med sjalusi var 

tilnærmet null var uventet, men ikke helt overraskende. Solbakken, Hansen, Havik, et al. 

(2011) fant at sjalusi var den eneste affekten som ikke var signifikant korrelert med globale 

symptommål og interpersonlige vansker, og foreslår at resultatet kan komme av at sjalusi er 

en følelse som kulturelt sett er en man ikke ønsker å vedkjenne seg, også blant de personene 

som ellers scorer høyt på affektintegrasjon. Det er mulig at dette også kan forklare funnene 

for AII. 
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4.2.2 Hypotese 2: Opplevelsesevne vs. uttrykksevne 

Hypotese 2 sa at somatiske symptomer ville være høyere korrelert med opplevelsesevne enn 

med uttrykksevne. Det var forventet på både et teoretisk og et empirisk grunnlag, hvor en 

rekke studier har vist en tilsvarende sammenheng for aleksitymi (De Gucht & Heiser, 2003; 

Mattila et al., 2008). Resultatene bekreftet hypotesen: Sammenhengen med opplevelsesevne 

var moderat og negativ (r = -.35), mens sammenhengen med uttrykksevne var svak og negativ 

(r = -.21). Forskjellen mellom de to koeffisientene var også statistisk signifikant (p = .015). 

Resultatene støtter dermed den andre hypotesen og er i samsvar med antagelsen om at svekket 

opplevelsesevne spiller en viktigere rolle enn svekket uttrykksevne i utviklingen av somatiske 

plager. 

Det er ikke kjent at tidligere studier har målt korrelasjonen mellom de ulike 

integrasjonsaspektene i AII og somatiske symptomer. De Gucht og Heiser (2003) fant i sin 

review en aggregert korrelasjon mellom DIF og rapporterte somatiske symptomer som var 

moderat og positiv (r = .35). For DDF var korrelasjonen svak og positiv (r = .14). Det 

samsvarer godt med korrelasjonene for AII, og gir støtte til funnet. 

4.2.3 Hypotese 3: Spesifikke affekter 

Den første delen av hypotese 3 sa at integrasjonen av frykt, skyld, sinne og tristhet skulle 

være særlig forbundet med somatiske plager. Det ble undersøkt ved hjelp av 

korrelasjonsanalyser og signifikanstesting av forskjeller mellom ulike 

korrelasjonskoeffisienter. Den andre delen av hypotesen sa at de fire affektene skulle ha unike 

bidrag i prediksjonen av somatiske symptomer, og ble testet med multippel lineær 

regresjonsanalyse. Hypotesen var foreløpig, ettersom det ikke forelå noe åpenbart teoretisk 

rasjonale for hvorfor enkelte affekter skulle ha en særlig betydning. Den begrensede empirien 

kunne bare antyde hvilke typer affekter som potensielt var viktige. Resultatene fra analysene 

viste at alle de fire affektene korrelerte negativt og signifikant med somatiske plager. 

Somatiske plager korrelerte høyest med frykt og skyld, hvor sammenhengen var moderat. For 

tristhet var korrelasjonen moderat, og for sinne var den svak. Videre tester viste at 

korrelasjonene mellom somatiske symptomer og frykt og skyld var signifikant høyere enn for 

flere andre affekter: sinne, ømhet, interesse og sjalusi. Resultatene fra regresjonsanalysene 

viste at frykt og skyld hadde unike bidrag i å predikere somatiske symptomer, mens sinne 

ikke hadde noe unikt bidrag. Tristhet kom ut som signifikant eller marginalt ikke-signifikant i 
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flertallet av analysene. Tristhet vurderes dermed som mulig betydningsfull. Disse funnene 

støtter hypotesen for to av fire affekter, og antyder at integrasjonen av spesifikke affekter kan 

ha en rolle i utviklingen av somatiske symptomer. 

Integrasjonen av frykt var den sterkeste prediktoren for somatiske symptomer i 

regresjonsanalysen. Det var tenkt at frykt var relatert til sterk kroppslig aktivering, noe 

resultatene fra PCA-en også antyder. Personer med en dårlig evne til å gjenkjenne denne 

følelsen vil være mer sårbare for å oppleve den affektive aktiveringen som smerte og 

sykdomstegn. Lav toleranse for frykt kan også tenkes å spille en rolle i mekanismene der 

kroppslige fornemmelser forsterkes og mistolkes: Bekymringene som vekkes av ulike 

fornemmelser i kroppen vil bli ekstra sterke og kan føre til at oppmerksomheten på disse 

fornemmelsene blir ekstra skjerpet. Det kan lede til enda sterkere frykt, og bli en ond sirkel.  

Lav integrasjon av skyld var tenkt å kunne bidra til somatiske symptomer på samme måte 

som frykt, gjennom sterk kroppslig aktivering som kan oppfattes som sykdomstegn. Videre 

kan lav toleranse for skyld, og dermed mye skyld og dårlig samvittighet, kunne gjøre at en 

”overstrekker” seg , og presser kropp og sinn for langt. God toleranse for skyld vil på den 

andre siden kunne føre til en god evne til sette grenser for seg selv, og for eksempel ikke ta på 

seg mer arbeid enn man er i stand til. 

Lav integrasjon av sinne hadde ikke et unikt bidrag i regresjonsanalysen. Lav integrasjon av 

sinne var tenkt å henge sammen med særlig høy kroppslig aktivering og slik kunne disponere 

for somatiske symptomer. Tidligere forskning har særlig fokusert på de negative følgene av 

undertrykking av sinne (Kellner, 1990). Det er derfor noe overraskende å ikke finne sterkere 

sammenhenger.  

Analysene viste at også integrasjon av tristhet kan se ut til å ha en viktig rolle for å forstå 

somatiske symptomer. Dårlig integrert tristhet var tenkt å henge sammen med blant annet 

depressive symptomer og en lavere smerteterskel. Tristhet, når den er godt integrert, er 

assosiert med bedre evne til omstilling etter tap og livsbelastninger, og en evne til å søke 

støtte hos andre ved behov. Mangelen på slike evner kan føre til en kroppslig og mental 

overbelastning.  

At glede korrelerte så høyt med somatiske symptomer kan delvis forklares av at integrasjon 

av behagelige affekter generelt har vist seg å være viktigere for psykisk helse enn integrasjon 
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av ubehagelige affekter (Solbakken, Hansen, Havik, et al., 2011). I regresjonsanalysene hadde 

ikke glede noe unikt bidrag når det ble kontrollert for multikollinearitet. Det betyr derimot 

ikke at glede er en uviktig affekt. Glede er assosiert med kroppslig avspenning, og kan antas å 

være en beskyttende faktor mot livsbelastninger og psykisk lidelse. Positiv affekt har også vist 

seg å være negativt relatert til somatiske symptomer (De Gucht et al., 2004). 

4.3 Begrensninger og feilkilder 
Denne studien baserte seg utelukkende på selvrapporteringsmål. En bias mot å overvurdere 

egne evner er vanlig. Et annet potensielt problem, særlig for AII og TAS-20, er at skjemaet er 

ment å måle prosesser som delvis foregår utenfor bevisst oppmerksomhet. Det kan tenkes at 

det krever en grad av innsikt som kanskje er fraværende hos nettopp de med lav 

affektintegrasjon. Studier som undersøker samsvaret mellom AII og ABI vil kunne belyse 

dette.  

Selv om somatiseringsskalaen i SCL-90-R er et hyppig brukt mål på somatisering (De Gucht 

& Heiser, 2003), har flere studier ikke greid å replikere faktorstrukturen og derfor kritisert 

validiteten av underskalaene (Kuhl et al., 2010; Vassend & Skrondal, 1999). Det ble heller 

ikke kontrollert for om symptomene hadde årsak i medisinsk forklarte lidelser. Fremtidige 

studier vil kunne minimere denne feilkilden ved å diagnostisere somatisering klinisk, og ved å 

utelukke forklarte medisinske lidelser. 

Denne studien hadde ingen eksperimentell kontroll og kan dermed ikke fastslå årsaksretning. 

Selv om det teoretiske rammeverket støtter at lav affektintegrasjon kan ha en kausal, eller i 

det minste forsterkende, rolle i utviklingen av somatiske symptomer, er det også mulig å tenke 

seg forklaringen er motsatt rettet: at somatiske plager gjør at man ”spalter av” sine følelser. 

Det er gjort noen få prospektive studier av aleksitymi og somatiske symptomer, men de har 

vist motstridende funn (Mattila et al., 2008). Videre forskning med prospektive studier er 

derfor viktig for etablere denne sammenhengen empirisk. 

En mulig tredjevariabelproblematikk er at både generell affektintegrasjon og somatiske 

symptomer er korrelert med generelt symptomtrykk (Solbakken, Hansen, Havik, et al., 2011; 

Vassend & Skrondal, 1999). Denne studien kontrollerte ikke for generelt symptomtrykk, og 

det er følgelig en begrensning. Mattila et al. (2008) fant en svak til moderat, og signifikant, 

sammenheng mellom aleksitymi og somatiske symptomer på populasjonsnivå, uavhengig av 
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somatiske sykdommer, depresjon- og angstlidelser og demografiske variabler. I studien ble 

somatisk sykdom og psykologiske lidelser vurdert klinisk. Dette funnet gir støtte til at 

sammenhengen med AII i denne studien ikke er et resultat av tredjevariabler. 

En mulig feilkilde for hypotese 2 er at opplevelsesevne i større grad en uttrykkssevne var 

assosiert med generelt symptomtrykk. Det kan bety at opplevelsesevne korrelerer høyere med 

somatiske symptomer på grunn av en tredjevariabel, nemlig symptomtrykk. Derimot har 

studier på aleksitymi funnet en tilsvarende forskjell mellom opplevelsesevne og uttrykksevne 

når det var kontrollert for andre psykologiske lidelser (Mattila et al., 2008) og negativ/positiv 

affekt (De Gucht et al., 2004). Det sannsynliggjør at forskjellen er reell, og ikke bare et 

resultat av tredjevariabler. 

Utvalget i denne studien var heterogent og respondentene hadde lav alder og høy utdannelse 

(tilnærmet Bachelorgrad-nivå). De fleste var studenter ved Psykologisk Institutt, UiO, en 

gruppe man kan anta har høy intelligens og god refleksiv funksjon. Resultatene kan dermed 

ikke generaliseres til resten av befolkningen eller kliniske populasjoner. Det er heller ikke 

mulig å si om forskjellen i somatiske symptomer blant respondentene var klinisk meningsfull. 

Videre studier bør derfor undersøke både kliniske og mer generaliserbare ikke-kliniske utvalg. 

4.4 Implikasjoner og videre forskning 
I tråd med studiens teoretiske rammeverk antyder resultatene at affektintegrasjon kan være 

viktig for å forstå somatiske symptomer uten kjent årsak. Hos mange som sliter med slike 

somatiske plager er det derfor grunn til å tro at forholdet til egne følelser kan være en 

betydningsfull del av årsaken eller opprettholdelsen av symptomene. Tidligere forskning har 

særlig fokusert på at undertrykking av følelser har negative helseeffekter og at å uttrykke 

følelser har positive effekter (Gross & John, 2003; Holt, 1970; Pennebaker, 1993). Det er også 

en vanlig common sense-forståelse om at man ikke bør holde følelsene sine inne. For generell 

psykisk helse er det også all grunn til å tenke at uttrykksevne er viktig (Solbakken, Hansen, 

Havik, et al., 2011). Resultatene i denne studien indikerer likevel at for å forstå nettopp 

somatiske plager så kan en svekket evne til å gjenkjenne og tolerere følelser være spesielt 

betydningsfullt. Videre antyder resultatene at også dårlig integrasjon av spesifikke følelser 

kan ha unike bidrag til utviklingen av disse plagene. Disse funnene har potensielt flere 

implikasjoner. 
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Forskning på emosjoner og emosjonsregulering kan ha nytte av større differensiering. 

Resultatene i denne studien, sammen med tidligere forskning, viser at det er meningsfullt å 

skille mellom ulike integrasjonsaspekter og ulike emosjoner. Det ville være interessant å se 

videre forskning undersøke forskjellige psykologiske lidelser i et affektintegrasjons-

perspektiv, noe som potensielt kunne gi opphav til en utdypet forståelse av disse lidelsene og 

mer målrettet og effektiv behandling. Det er antatt at det blant pasienter diagnostisert med 

somatiseringslidelser kan finnes en rekke subgrupper med ulik etiologi (Lipowski, 1988). 

Fremtidige studier kan utforske dette spørsmålet ved å undersøke om det finnes undergrupper 

av disse pasientene som har spesielt lav affektintegrasjon. AII synes å være et differensiert og 

tidseffektivt mål, og kan slik være et nyttig verktøy både for videre forskning og klinisk 

kartlegging.  

På grunn av utvalget og metoden anvendt i denne studien kan ikke resultatene gi sterke 

føringer for behandling. I et generelt helseperspektiv burde man likevel være oppmerksom på 

om pasienter med medisinsk uforklarlige somatiske plager synes å ha svekket 

affektintegrasjon, eller har særlige problemer med frykt/angst, skyld eller tristhet. I så fall kan 

det indikere at det er verdt å prøve psykoterapeutisk behandling. En utfordring i behandlingen 

av pasienter med somatiske plager er at forholdet mellom behandler og pasient kan bli 

fiendtlig (Kool et al., 2009). Forståelsen presentert i denne studien kan forhåpentligvis bidra 

til at behandlere kan forstå mange av disse pasientene bedre, og dermed skape en 

holdningsendring og bedre relasjoner. På samfunnsnivå kan man tenke seg at arbeid med 

affektintegrasjon kan fungere forebyggende for somatiske plager, og god affektintegrasjon 

burde derfor fremmes i befolkningen.  

Resultatene gir potensielt støtte til viktigheten av spesifikke terapeutiske fokus og 

intervensjoner. Krystal (1979) var tidlig ute med å argumenterte for nødvendigheten av 

spesifikke terapeutiske tilnærminger for de såkalt aleksityme pasientene. Å hjelpe pasienten 

med å finne ut hva han eller hun følte var ansett som spesielt viktig. Killingmo (2006) 

argumenterer også for at vanlige psykoanalytiske teknikker, og han sikter da særlig til 

tolkninger, kan komme til kort for pasienter med psykosomatiske plager. Hos noen av disse 

pasientene har ikke følelser blitt representert som ord og symboler, og den affektive 

aktiveringen er ikke forankret i en klar selvrepresentasjon. Bekreftende intervensjoner er 

viktig for å styrke den antatt svake selvopplevelsen, og gjennom det vil den affektive 

aktiveringen kunne bli meningsbærende.  
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Terapiretningen Affektbevissthetsterapi (ABT) baserer seg på ABM og jobber målrettet med 

ulike nivåer av affektintegrasjon (Monsen et al., 1996; Monsen & Monsen, 1999). Monsen og 

Monsen (2000) har vist at en slik type terapi kan være et viktig ledd i behandlingen av 

pasienter med somatiske plager. Arbeid med integrasjon av affekt er på ingen måte unikt for 

denne modellen, men en slik strukturert og målrettet behandling kan være nyttig når 

samfunnsøkonomiske hensyn gjør at korte terapiforløp stadig oftere blir påkrevd. Resultatene 

i denne studien med AII kan indikere at arbeid med affektintegrasjon, og kanskje med et 

spesielt fokus på evnen til å gjenkjenne og tolerere følelser, kan være nyttig for pasienter med 

somatiske plager. Integrasjonen av frykt, skyld og tristhet kan tenkes å være ekstra viktige. 
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Konklusjon 
Årsakene til somatiske plager uten kjent medisinsk årsak kan være mange og komplekse. 

Denne studien har påvist moderate sammenhenger mellom affektintegrasjon og 

rapporteringen av somatiske symptomer. Mer spesifikt tyder resultatene på at særlig evnen til 

å gjenkjenne og tolerere følelser kan være viktig i utviklingen av disse symptomene. 

Integrasjonen av de tre følelsene frykt, skyld og tristhet pekte seg ut som de viktigste 

prediktorene. AII viste seg å være et måleinstrument med akseptabel reliabilitet og validitet. 

Disse funnene impliserer at videre forskning i større grad burde differensiere mellom ulike 

aspekter ved emosjonsregulering, og mellom ulike emosjoner. Funnene gir potensielt støtte til 

at pasienter med medisinsk uforklarlige plager kan ha nytte av psykoterapi, og at 

intervensjonene burde være målrettede. Viktige begrensninger i denne studien er at den ikke 

kan fastslå årsaksretning, og at den undersøkte et homogent og ikke-klinisk utvalg, slik at 

funnene ikke nødvendigvis kan generaliseres. Videre forskning er nødvendig for å undersøke 

kausalitetsspørsmålet og om sammenhengene gjelder for kliniske populasjoner. 
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Vedlegg 
 

Tabell - Multippel lineær regresjonsanalyse med diskrete affekter som prediktorer for SCL-Somatisering – med 

kontroll for kjønn og alder. 

 B St. koeffisient p 

(Konstant) 1.19  .000 

Tristhet -0.09 -.19 .061 

Sinne  0.06 .12 .170 

Ømhet  0.05 .15 .173 

Skyld -0.09 -.22 .021 

Frykt -0.10 -.26 .013 

Skam  0.04 .07 .489 

Interesse  0.09 .19 .090 

Glede -0.10 -.32 .011 

Kjønn  0.25 .21 .010 

Alder  0.002 .06 .461 

Kommentar. n = 154. B er den ustandardiserte koeffisienten. VIF = Variance Inflation Factor. 




