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Sammendrag 
Forfattere: William Lødrup og Mari Rauk 

Tittel: Affektintegrasjon og relasjonelle problemer: En pilotstudie. 

Veileder: Ole André Solbakken 

 

Bakgrunn: Selv om mange følelser kan være ubehagelige, antas det at samtlige følelser i 

utgangspunktet er adaptive og avgjørende for godt sosialt samspill. Om følelsene derimot 

virker overveldende, er utilgjengelige eller undertrykkes, er det nærliggende at en også vil 

møte på mellommenneskelige problemer. Basert på tidligere studier og teorier om hvilke 

typer atferd ulike følelser motiverer til, samt sosiale problemer integrasjonen av ulike følelser 

kan antas å være knyttet til, vil vi teste syv og utforske to spesifikke sammenhenger med 

relasjonelle problemtyper.  

 

Metode: Datamaterialet (N = 157) er innsamlet for bruk i to hovedoppgaver, som er de første 

til å benytte og validere ”The Affect Integration Inventory versjon 2.0” (AII 2.0). AII 2.0 

måler integrasjon av følelser, mens IIP-64 måler interpersonlige problemtyper. Hypotesene 

testes med Pearson’s r korrelasjonsanalyser. 

 

Resultater: Globalt nivå av interpersonlige problemer var signifikant korrelert med lav 

affektintegrasjon. Sammenhengene viste seg både ved integrasjon generelt, med samtlige 

enkeltfølelser og med affektive opplevelses- og uttrykksvansker. For integrasjon av samtlige 

ni følelser fant vi spesifikke sammenhenger med relasjonelle problemtyper. Som ventet var 

lav integrasjon av sinne relatert til problemer med agens, vansker med ømhet var knyttet til 

relasjonell distansering, lav integrasjon av sjalusi var sterkest relatert til fiendtlighet, og 

vansker med skam, frykt, glede og interesse var knyttet til sosial unnvikelse. Lav integrasjon 

av skyld og tristhet viste seg å være sterkest korrelert med relasjonell distansering.  

 

Konklusjon: Funnene gir støtte til både reliabilitet og validitet, samt spesifikk anvendbarhet 

av AII 2.0. At vi finner tydelige og spesifikke sammenhenger mellom affektive og 

mellommenneskelige vanskeligheter, kan ha betydning for forståelse av interpersonlig atferd, 

for måling av konstrukter som søker å tappe affektiv fungering, samt for forståelse og klinisk 

behandling av relasjonelle problemer.  
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Forord 
Gjennom årene som studenter på psykologisk institutt har vi blitt introdusert for mange 

teorier og forskningsfelt, men det er spesielt følelsenes betydning som har vekket vår 

nysgjerrighet. I hovedpraksis og i praktikum har vi i praksis fått erfare hvor meningsfullt og 

terapeutisk nyttig det kan være å fokusere på menneskers problematiske forhold til sine 

følelser. Da tema til hovedoppgaven skulle velges, husket vi spesielt godt Ole André 

Solbakkens forelesninger om affektbevissthet på et tidligere semester, og vi bestemte oss for 

å oppsøke hans kontor innerst i gangen på PSI. Han hadde da nylig utviklet et spørreskjema 

for mål av affektintegrasjon, og vi kunne få mulighet til være blant de første til å teste dette ut 

i praksis. Mulighetene for hvordan dette kunne brukes var mange, men vår interesse rettet seg 

raskt mot hvordan følelser og sosiale prosesser henger sammen, og vi snevret oss dermed inn 

til temaet for oppgaven som den er i dag.  

 

Vi vil spesielt takke Ole André Solbakken for tålmodighet, inspirasjon og god faglig hjelp, 

samt for tillatelse til å bruke det nyutviklede spørreskjemaet om affektintegrasjon. Vi vil også 

takke medstudent Anders Solem for godt samarbeid med innsamling av datamaterialet, som 

også han bruker i sin oppgave. En stor takk må også rettes til familie som har hjulpet oss med 

korrekturlesning underveis, og selvfølgelig alle som har besvart spørreskjemaene vi har delt 

ut, og dermed gjort oppgaven vår mulig. 

 

Vår siste takk rettes til oss selv – for tålmodighet, støtte og toleranse for all verdens affektive 

utbrudd i forbindelse med dette arbeidet. Vi hadde ikke klart oss uten hverandre! 

 

 

 

 

Oslo, 21. april 2015 

 

William Lødrup og Mari Rauk  
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1 Innledning  
 

Emosjonene våre og deres uttrykk har vesentlig betydning for vår fungering. Dette ble også 

påpekt  i 1872, i Darwins ”The Expression of the Emotions in Man and Animals” (Darwin, 

1872). I dag virker stadig flere retninger innen psykologisk forskning og behandling å vende 

blikket mot følelsene våre. Blant disse finnes retninger som emosjonsfokusert terapi 

(Greenberg, 2011), dialektisk atferdsterapi (Linehan, 1993), intensiv dynamisk korttidsterapi 

(Vaillant, 1997), emosjonsfokusert kognitiv terapi (Berge, 2008) og 

affektbevissthetsmodellen (Monsen & Monsen, 1999), som alle har det til felles at de 

fokuserer på hvordan vi opplever, gir mening til og håndterer følelsene våre. At følelsene 

våre er viktige for vår psykiske helse, synes det å være bred enighet om (Solbakken, 2013). 

Følelsene informerer og rettleder oss både om våre egne og andres indre tilstander. På seg 

selv kjenner man andre, sies det. Uten følelsesuttrykk ville det være vanskelig å forstå 

hverandre og tilpasse seg i et sosialt miljø. Følelsene kan gi oss informasjon om hva vi 

trenger, skaper motivasjon og driver oss til handling for å få dekket de behovene vi kjenner 

på. Men evnen til å bruke denne informasjonen på hensiktsmessige måter beror på at vi først 

og fremst kan legge merke til at vi har en gitt følelse. Deretter må vi tåle å kjenne på den for å 

kunne tolke og forstå hva den prøver å si oss. Når vi mestrer kunsten å bruke følelsene som 

signal, og som retningsgiver for hensiktsmessig atferd og uttrykk, kan vi snakke om at 

følelsene er godt integrerte (Solbakken, 2013). Hvordan vi regulerer følelsene våre er trolig 

også svært viktig for det sosiale samspillet, siden det har en direkte påvirkning på uttrykk og 

atferd (Lopes, Salovey, Côté, Beers & Petty, 2005).  

 

Izard (1991) har beskrevet hvordan de ulike følelsene motiverer for visse typer 

mellommenneskelig atferd. For eksempel vil sorg og triste følelser motivere individet for å 

søke støtte og nærhet hos andre, og på denne måten er tristhet en adaptiv følelse som bringer 

oss nærmere hverandre og gjør at vi klarer å komme oss gjennom livets tyngre stunder. På 

tilsvarende måter kan alle følelsene våre motivere for atferd som bidrar til adaptiv 

mellommenneskelig fungering. Hvordan vi håndterer følelsene våre og hvordan vi håndterer 

relasjoner synes altså å være svært tett sammenbundet. Svekket evne til å legge merke til og 

uttrykke egne følelser vil ikke kun gjøre det vanskelig å forstå seg selv, men kan også gjøre 

det vanskeligere å kjenne igjen og forstå følelser, handlinger og intensjoner hos andre 

(Keltner & Haidt, 1999). Andres følelsesuttrykk kan vekke lignende følelser i oss selv, og 
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kan gjøre oss i stand til å forstå dem og reagere på hensiktsmessige måter (Keltner & Haidt, 

1999), noe som kan være svært viktig for et velfungerende sosialt samspill.  

 

Ettersom hver enkelt av følelsene våre ser ut til å motivere for ulike typer atferd, vil det å ha 

dårlig integrasjon av en spesifikk følelse også kunne tenkes å medføre spesifikke problemer 

(Solbakken, 2013). Vi kommer i denne studien til å gå nærmere inn på og undersøke om det 

finnes systematiske sammenhenger mellom dårlig integrasjon av enkeltfølelser og spesifikke 

relasjonelle vanskeligheter.  

 

1.1 Affekt, emosjon og følelse  
Begrepene affekt, emosjon og følelse brukes gjerne om hverandre i litteraturen. Samtidig er 

en del teoretikere mer konsekvente og omtaler utelukkende affekter, mens andre først og 

fremst anvender begrepet emosjoner. Selv om de ulike teoriene i stor grad virker å rette seg 

mot det samme underliggende konseptet, kan det være nyttig å se nærmere på hva som skiller 

begrepene fra hverandre og som fører til at noen velger det ene fremfor det andre. For 

eksempel blir affektbegrepet av flere forskere og teoretikere kategorisert som et mer 

overordnet paraplybegrep for emosjoner og følelser, mens andre vil mene at affekt viser til 

den atferdsmessige eller den opplevelsesmessige delen av emosjoner (Gross, 2014). Ifølge 

Bowlby (1969) omfatter affekter et vidt spekter av følelsesmessige opplevelser, både 

ubehagelige og behagelige. Denne brede betydningen mener Bowlby også gjelder for ordet 

følelser, mens begrepet emosjoner er begrenset til følelser som er nært knyttet opp mot en 

eller annen handling. Denne måten å skille emosjoner fra affekt og følelser, ved å trekke fram 

den atferdsmessige komponenten som mer spesifikt for emosjonene, er også et syn som deles 

av flere andre (Gross, 2014; Izard, 1991; Karterud, 2013).  

  

Da vi i vår studie har tatt utgangspunkt i affektbevissthetsmodellens måleinstrumenter 

kommer vi til å anvende denne modellens begrepsapparat, som er basert på Tomkins’ 

forståelse. Ifølge Tomkins (2008) er affektene våre grunnleggende biologiske responser og 

primære motivasjonsmekanismer, som vekker i oss drivkraften vi trenger for å handle. Videre 

mente Tomkins at ordet følelse henviser til vår bevisste opplevelse av at en affekt er aktivert. 

Begrepet emosjon er utelatt fra Tomkins’ teori om affekt, begrunnet i at emosjoner er mer 

individuelt betinget, og vil avhenge av den enkeltes læringshistorie. Emosjoner, ifølge 

Tomkins, oppstår når den aktiverte affekten kombineres med tidligere opplevelser av samme 



	  3	  

affekt, og han gav denne kategorien betegnelsen ”script” i sin affektteori. Emosjoner vil 

dermed etter Tomkins’ forståelse ikke være grunnleggende eller medfødte. Vi kommer derfor 

i hovedsak til å holde oss til begrepene affekt og følelse, men vil følge andres valg av 

begreper der deres teorier eller studier omtales.  

 

1.1.1 Grunnleggende affekter 
Det er altså ikke full enstemmighet når det gjelder om og eventuelt hvordan begrepene bør 

skilles eller ikke, og dette ser også ut til å gjelde diskusjonen om hvilke følelser vi har og 

hvordan de skal benevnes. Flere har gjennom de siste tiårene kommet med forslag til hvilke 

av våre følelser som skal regnes som grunnleggende. Blant de mest kjente regnes trolig 

Ekmans teori om universelle emosjoner, som inkluderer følelsene sinne, tristhet, glede, frykt, 

overraskelse, forakt og avsky (Ekman, 1992). Andre teoretikere har også argumentert for 

disse, men i tillegg foreslått ytterligere følelser som del av vårt grunnleggende 

følelsesmessige repertoar. Panksepp (2005) har tatt utgangspunkt i forskning på affektive 

opplevelser hos dyr, og brukt studier på aktiveringen av felles nevrale nettverk som bakgrunn 

for sin teori om grunnleggende emosjoner. Hans forskning har kommet fram til at både 

mennesker og dyr har emosjonene interesse, nysgjerrighet, sinne, frykt, seksuell lyst, omsorg, 

separasjonsangst og lek/glede (Panksepp, 2005). Enkelte av disse er også i tråd med 

Tomkins’ forståelse av hva som er våre primære og medfødte affekter, som han deler inn i 

interesse-iver, sinne-raseri, frykt-skrekk, tilfredshet-glede, overraskelse-skvettenhet (startle), 

ubehag-smerte, skam-ydmykelse, forakt og avsky (Tomkins, 2008). Tracy og Randles (2011) 

hevder at det er enighet om at grunnleggende emosjoner må være adskilte, der hver følelse er 

tilknyttet bestemte nevrale nettverk og har egne kroppslige uttrykk. Det er altså konsensus 

om at det er nyttig å skille mellom følelser, men ideene om hvordan er sprikende. Tomkins 

(2008) hevder for eksempel at skyld og skam grunnleggende sett er den samme affekten, i 

motsetning til Izard (1991) som skiller mellom dem.  

 

1.1.2 Affekter i AII 2.0  
Vi har i denne studien tatt utgangspunkt i ”The Affect Integration Inventory” (AII), versjon 

2.0 (Solbakken, Monsen, 2013), som er basert på affektbevissthetsmodellens 

affektbevissthetsintervju (ABI) (Monsen et al., 1996, Monsen et al., 2008). Det er dermed 

følelsene som inngår i dette vi kommer til å undersøke i vår studie. De elleve affektene som 

regnes som de mest sentrale og som også inngår i det reviderte intervjuet er tristhet, sinne, 
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frykt, forakt, avsky, glede, ømhet, interesse, skam, skyld og sjalusi (Monsen & Solbakken, 

2013). I AII 2.0 er ni av disse inkludert, mens forakt og avsky er utelatt som følge av 

utilstrekkelig empirisk grunnlag for disse to (O.A. Solbakken, personlig kommunikasjon, 

17.04.2015). Det vil derfor være disse ni vi kommer til å fokusere på i denne studien. 

Leddene i AII 2.0 bruker flere begrep for følelser som antas å mye til felles, som 

ømhet/hengivenhet, skam/sjenanse/flauhet, skyld/dårlig samvittighet, tristhet/sorg, 

interesse/iver og frykt/engstelighet/redsel. Vi kommer i hovedsak til å begrense oss til 

begrepene ømhet, skam, skyld, tristhet, interesse og frykt. Vi vil ta for oss hver av affektene 

mer inngående senere.  

 

1.2 Affektbevissthet: begrepet og intervjuet 
Begrepet affektbevissthet dreier seg om individets evne til bevisst å legge merke til, tåle, 

reflektere over og uttrykke aktivert affekt (Solbakken, Hansen & Monsen, 2011). Begrepet er 

knyttet til affektbevissthetsmodellen, en psykoterapimodell som har blitt utviklet med 

utgangspunkt i Silvan Tomkins’ affekt- og skriptteori og nyere selvpsykologi (Monsen & 

Monsen, 1999). Tomkins fokuserer på følelsene våre som et primært biologisk 

motivasjonssystem (Tomkins, 2008), og er opptatt av affektene som en forsterkende kraft 

som gjør opplevelsene våre relevante for oss. Gjennom affektenes signaler oppfatter vi hva 

som er viktig for oss og hvor mye det betyr. Affektbevissthetsmodellen har, til forskjell fra 

mange andre modeller og teorier om affekter, en mer detaljert beskrivelse av affekter og 

affektsystemets opphav, rolle og funksjoner (Solbakken, Hansen & Monsen, 2011).  

 

Affektbevissthet er et mål på integrasjon av følelser og vurderes i grader av oppmerksomhet, 

toleranse, emosjonell og verbal uttrykksevne for hver av de elleve tidligere nevnte følelsene 

(Monsen & Solbakken, 2013). For å kunne måle disse fire nivåene for affektbevissthet er det 

utviklet et affektbevissthetsintervju (ABI), opprinnelig i diagnostisk øyemed, med utdypende 

spørsmål om alle følelsene på hvert av nivåene (Monsen & Monsen, 1999). Oppmerksomhet 

handler om å legge merke til og gjenkjenne hvilke følelser man opplever, og kan undersøkes 

ved hjelp av spørsmål som ”Hvordan merker du at du er trist?” eller ”Hvordan kan du kjenne 

på kroppen at du er glad?”. Det neste affektbevissthetsnivået handler om hvor godt man tåler 

å ha en gitt følelse, om man kan la følelsen virke på seg og bruke den som kilde til 

informasjon. Toleransen for følelsen vurderes ved å spørre om hvordan følelsen påvirker 

personen og hva personen gjør med den når han/hun legger merke til den. Videre undersøkes 
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den emosjonelle uttrykksevnen for hver følelse. Dette innebærer hvordan man lar følelsene 

komme til uttrykk gjennom blant annet ansikt, kropp, pust og stemme, enten det er som 

hoppende glede eller tunge sukk. Evnen til å vedstå seg og vise følelsene på denne måten kan 

undersøkes blant annet ved å be personen beskrive hvordan det oppleves å vise de ulike 

følelsene overfor andre. Det siste nivået handler om den verbale uttrykksevnen, og retter seg 

mot personens evne til å sette ord på, beskrive og nyansere følelsene sine, både overfor seg 

selv og overfor andre (Solbakken, 2013).  

 

Det er på bakgrunn av det ovennevnte affektbevissthetsintervjuet (ABI) at spørreskjemaet vi 

har brukt i vår studie, AII 2.0, er utviklet. Her er det tatt utgangspunkt i de affektive 

problemene som i ABI har vist seg å fremtre oftest. Oppmerksomhet og toleranse er i 

spørreskjemaet samlet som opplevelse (AII-Opplevelse), mens uttrykk (AII-Uttrykk) vil være 

ledd som måler emosjonell og verbal uttrykksevne av følelsene.  

 

1.3 Affektintegrasjon  
Affektintegrasjon handler om hvordan vi gjennom bruk av affektene våre kan la oss bevege, 

styre og orientere i situasjoner vi befinner oss i (Solbakken, Hansen, Havik & Monsen, 

2011). God affektintegrasjon er kjennetegnet av evnen til å gjøre dette på hensiktsmessige 

måter. Motsatt vil dårlig affektintegrasjon innebære at evnen til å la seg informere og 

orientere av følelsene er svekket. God integrasjon av affekt er en viktig beskyttende faktor 

når det kommer til psykiske plager (Solbakken, 2013). Når affektene er godt integrert klarer 

individet å legge merke til, tåle og uttrykke følelsene på hensiktsmessige måter når de dukker 

opp. Gjenkjenner man for eksempel sinne når det vekkes, vil det trolig også være lettere å 

forstå hva som skjer og hvorfor, noe som videre vil kunne påvirke hvordan man regulerer 

følelsen og hvordan man lar den komme til uttrykk overfor andre. Dette er egenskaper som er 

med på å sikre at vi fungerer godt både i egen kropp og i et sosialt samspill. Dersom vi 

derimot ikke gjenkjenner følelsene våre, ikke vedkjenner oss dem eller undertrykker dem, vil 

det over tid bli vanskeligere for oss å fungere godt. 

 

1.3.1 Utvikling av affektintegrasjon gjennom tilknytning 
Tidlige tilknytningserfaringer kan være av stor betydning for hvor godt integrert følelsene 

våre er. Gjennom et intersubjektivt møte med en tilknytningsperson kan barnet lære seg å 

forstå egne følelser, at egne følelser kan forstås og tas hensyn til av andre, og at det dermed 
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har en funksjon å vise andre hvilke følelser man opplever. Omsorgspersonens validering og 

responsivitet, og den emosjonelle reguleringen som følger av dette, har vist seg å være av stor 

betydning for barnets videre emosjonelle utvikling (Greenberg, 2011; Izard et al., 2011; 

Stern, 1985; Stolorow, Brandchaft & Atwood, 1987). Et lite barn kan ikke alene identifisere 

og sette navn på følelsene det opplever, men behøver at en voksen tilknytningsperson er til 

stede og hjelper det med dette (Gerhardt, 2014). Videre, dersom følelsene ikke blir møtt og 

forsøkt regulert av en betydningsfull annen, vil barnet kunne lære seg å undertrykke følelsene 

sine, noe som kan føre til vanskeligheter med å gjenkjenne og tåle egne følelser. Erfaringer 

med å bli sett og anerkjent kan bidra til å gjøre det lettere å vedkjenne seg følelsene man 

opplever, og å uttrykke dem både gjennom kropp og ord. Opplevd emosjonell regulering fra 

andre i tidlig samspill hjelper også barnet med å utvikle evne til å regulere seg selv og bruke 

affektene som signal (Stolorow et al., 1987). Dette vil også bidra til at personen kan bruke 

dem for å forutse og forstå andres atferd og slik tilpasse seg i sosiale situasjoner (Bowlby, 

1969).  

 

Sammenhengen mellom affektbevissthet og tilknytning i voksen alder har også blitt 

demonstrert i en nyere studie som viste at høy affektbevissthet så ut til å henge sammen med 

en trygg tilknytningsstil, samt at lav affektbevissthet hadde sammenheng med usikker 

tilknytning (Lech, Andersson & Holmqvist, 2012).  

 

1.3.2 Affektintegrasjon og psykisk helse 
Stadig flere har bemerket at evnen til å forstå, uttrykke og oppleve følelser er nødvendig for 

en god psykisk helse og for å mestre det sosiale livet (Niedenthal & Brauer, 2012; Solbakken, 

2013). I motsetning vil det kunne ha uheldige konsekvenser ikke å kunne uttrykke og dele 

følelsene sine med andre eller klare å forstå andres emosjonelle uttrykk. Begge deler er av 

stor betydning, både for å klare seg godt sosialt, og for hvordan vi har det med oss selv 

(Berking & Whitley, 2014; Niedenthal & Brauer, 2012). Problemer med identifisering, aksept 

og toleranse for følelser er også hyppig rapportert av mennesker som plages av depresjon, og 

det er generelt funnet robuste sammenhenger mellom problemer med regulering av følelser 

og psykiske plager (Berking & Whitley, 2014; Campbell-Sills, Ellard & Barlow, 2014; Izard, 

Stark, Trentacosta & Schultz, 2008). At evnen til å håndtere affekt på hensiktsmessige måter 

kan ha betydning for sosial kompetanse og psykisk helse, er også vist i forskning på 

affektbevissthet hos barn (Taarvig, Solbakken, Grova & Monsen, 2014). Studier har også vist 
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at relasjonelle vansker har en sterk tendens til å opptre parallelt med følelsesmessige 

problemer (Solbakken, Hansen, Havik, et al., 2011; Vanheule, Vandenbergen, Verhaeghe & 

Desmet, 2010). 

 

1.4 Interpersonlige problemer 
Leary (1957) fant med språkanalysering av observasjonsdata at interpersonlig fungering kan 

forstås ved hjelp av et todimensjonalt circumplex. Hvilke relasjonelle motiver disse to 

dimensjonene representerer har det i stor grad vært enighet om, selv om det har vært noe ulik 

navngiving. Horowitz et al. (2006) foreslår at den vertikale aksen kalles agens (agency) og 

den horisontale aksen tilhørighet (communion). Tilhørighet og agens er viktige sosiale 

motiver som forfatterne knytter både til evolusjonen og til utvikling fra spedbarnsalder. 

Behovet for å knytte seg til andre, enten det gjelder ens foreldre eller tilhørighet i samfunnet, 

er et viktig adaptivt motiv. Tilsvarende reflekterer behovet for selvhevdelse også et viktig 

adaptivt behov i et evolusjonsperspektiv, samt et sentralt utviklingsmotiv for spedbarnet etter 

at det har oppnådd trygg tilknytning med sin omsorgsgiver.  

 

 
Figur 1: Circumplex basert på Inventory of Interpersonal Problems (Alden et al., 1990; Horowitz et al., 1988) 
med norsk oversettelse av de åtte oktantene. 
 

På bakgrunn av teorier om interpersonlig atferd har interessen for å forstå menneskers 

relasjonelle problemer stadig økt. Horowitz, Rosenberg, Baer, Ureño og Villaseñor (1988) er 

blant flere som har sett behovet for å utvikle et instrument som kan måle og bidra til å forstå 

individers opplevde mellommenneskelige problemer, spesielt med tanke på å tilpasse og måle 
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framgang i terapi. Forskerne utviklet derfor ”Inventory of Interpersonal Problems” (IIP), som 

senere er revidert (Alden, Wiggins & Pincus, 1990). På samme måte som en tradisjonelt har 

delt opp interpersonlig atferd i flere kategorier basert på de to hovedaksene tilhørighet og 

agens (Horowitz et al., 1988; Leary, 1957), er IIP delt i åtte oktanter som viser til ulike 

problemtyper (se Figur 1). Tilhørighetsaksen og agensaksen står 90 grader på hverandre og 

danner de fire problemtypene kontrollerende, kald, lite selvhevdende og overomsorgsfull, 

mens de resterende fire befinner seg mellom, eller 45 grader på, hovedaksene (Horowitz, 

Dryer & Krasnoperova, 1997). Problemtypen påtrengende vil altså innebære en kombinasjon 

av vansker med å være overomsorgsfull og å være kontrollerende, fiendtlighet viser til en 

kombinasjon av kontrollerende og kald atferd, sosialt unnvikende til en kombinasjon av å 

være lite selvhevdende og kald, og vansker med å være utnyttbar vil være en kombinasjon av 

lite selvhevdende og overomsorgsfull. Etter teorien skal oktanter som er plassert nær 

hverandre i det interpersonlige rommet i større grad henge sammen med hverandre enn 

oktanter som befinner seg lengre fra hverandre. Dette vil innebære at diametralt motsatte 

oktanter, som kontrollerende og lite selvhevdende, vil henge minst sammen (Horowitz et al., 

1997).  

 

Flere har vært interesserte i å se om relasjonelle problemtyper henger sammen med ulike mål 

på psykiske vansker, som for eksempel personlighetsforstyrrelser (Horowitz et al., 2006; 

Monsen, Eilertsen, Melgård & Ødegård, 1996) og symptomtrykk som målt ved SCL-90 

(Bjerke, Solbakken & Monsen, 2013). Bjerke et al. (2013) hevder at problemer med 

affektintegrasjon er en mulig mekanisme bak sammenhengene de fant mellom SCL-skalaer 

og relasjonelle problemtyper. Videre er følelsesrelaterte problemer blant de viktigste 

personlighetsforstyrrelsessymptomene (World Health Organization, 1992). Vansker med 

følelser kan altså være en viktig forståelsesramme for hvorfor mennesker sliter med ulike 

typer relasjonsproblemer. Studier har tidligere brukt det interpersonlige todimensjonale 

rommet som et rammeverk for å kunne trekke koblinger mellom problemer med følelser og 

relasjonsproblemer (Normann-Eide, Johansen, Normann-Eide, Egeland & Wilberg, 2013; 

Solbakken, Hansen, Havik, et al., 2011; Solbakken, Hansen, Havik & Monsen, 2012; 

Vanheule et al., 2010). Det har også tidligere blitt hevdet at emosjoner i form av aggresjon, 

frykt, ivaretakelse og tillit korresponderer direkte med diagonale akser i det interpersonlige 

rommet (Myllyniemi, 1997). Mange har altså pekt på tette koblinger mellom affektive og 

mellommenneskelige problemer, men færre har rettet blikket mot hvilke affektive vansker 

som er knyttet til hvilke relasjonelle plager. 



	  9	  

 

1.5 Tidligere funn på forholdet mellom affektive og 

relasjonelle problemer 
Det er tidligere gjort tre studier som indikerer at lav integrasjon av enkeltfølelser, målt med 

affektbevissthetsintervjuet, har systematiske sammenhenger med relasjonsproblemer. I 

studien til Solbakken, Hansen, Havik, et al. (2011) viste resultatene betydelige, systematiske 

sammenhenger mellom integrasjon av følelsene sinne og ømhet og IIP-aksene agens og 

tilhørighet. Integrasjon av sinne var da høyest korrelert med oktanten lite selvhevdende og 

gradvis mindre korrelert med oktanter lengre unna i det interpersonlige rommet. Tilsvarende 

sammenhenger ble også funnet mellom oktantene i IIP og integrasjon av ømhet (Solbakken, 

Hansen, Havik, et al., 2011). Også en annen studie har vist tilsvarende sammenhenger 

mellom nivå av affektbevissthet og interpersonlige problemer, da med en inndeling av 

følelsene i to kategorier: behagelige følelser og selvavgrensende følelser (Normann-Eide et 

al., 2013). De behagelige følelsene bestod av interesse, glede og ømhet, mens de 

selvavgrensende følelsene inkluderte sinne, forakt og avsky. Studien ble gjort med pasienter 

som hadde en personlighetsforstyrrelsesdiagnose. Forskerne forventet at lav affektbevissthet 

for de behagelige følelsene ville vise seg i retning av en kald og distansert interpersonlig 

problemstil. Lav integrasjon av de selvavgrensende følelsene ble antatt å henge sammen med 

vansker med å hevde seg selv. Det ble i stor grad funnet støtte for sinusmønstrede 

sammenhenger mellom relasjonsvansker og integrasjon av følelser også i denne studien, men 

med noe avvik fra det som ble forventet ved de selvavgrensende følelsene.  

 

Solbakken et al. (2012) fant også tilsvarende mønstre av sammenhenger mellom 

interpersonlige problemtyper og lav integrasjon av sinne og ømhet. Relasjonsvansker ble da 

målt før og etter avslutning av ”open-ended” langtidsterapi. Differansen mellom IIP-målene 

før og etter terapi ble brukt som mål på endring av relasjonsvansker. De finner at integrasjon 

av sinne og ømhet henger sammen med endring på henholdsvis agens-, og tilhørighetsaksene, 

med gradvis mindre sammenhenger med endring av de øvrige relasjonelle problemtypene. 

Forfatterne konkluderer med at integrasjon av sinne henger mest sammen med et terapeutisk 

endringspotensiale med tanke på det å være lite selvhevdende, mens integrasjon av ømhet er 

knyttet til størst potensiell endring av problemer med relasjonell distansering.  

 



	  
	  

10	  

Foruten de tre ovennevnte studiene har vi ikke funnet flere som spesifikt har undersøkt 

koblingen mellom affektintegrasjon og interpersonlige problemer. Det finnes imidlertid flere 

studier som viser sammenhenger mellom interpersonlige vansker og aleksitymi, et begrep 

som kan beskrives som fravær av affektbevissthet (Choi-Kain & Gunderson, 2008). 

Aleksitymibegrepet viser til en sammensetning av flere trekk, som inkluderer vansker med å 

identifisere, differensiere, beskrive og sette ord på følelsesmessige opplevelser, i tillegg til et 

begrenset fantasiliv og en eksternt orientert tangegang (Taylor & Bagby, 2013; Vanheule, 

Desmet, Meganck & Bogaerts, 2007). Aleksityme pasienter har blitt beskrevet som kjedelige, 

kalde, avkoblet og fjerne i relasjoner, og enkelte trekker også fram at denne gruppen ser ut til 

å ha problemer med empati (Inslegers et al., 2012; Vanheule et al., 2010). Disse tendensene 

støttes gjennom at en rekke studier som har undersøkt sammenhengene mellom aleksitymi og 

mellommenneskelige vansker, peker mot at det vil være en opphopning av relasjonelle 

problemer av typen lite selvhevdende, sosialt unnvikende, kald og fiendtlighet i IIP-64 

(Inslegers et al., 2012; Spitzer, Siebel-Jürges, Barnow, Grabe & Freyberger, 2005; Vanheule 

et al., 2007; Vanheule et al., 2010). Vanheule et al. (2010) legger vekt på at det er mest støtte 

for at aleksitymi er knyttet til oktantene fiendtlighet, kald og sosialt unnvikende.  

 

1.6 Følelser og mellommenneskelige problemer 
I de følgende avsnittene vil hver enkelt av de ni følelsene som er representert i AII 2.0 bli 

beskrevet mer inngående, med fokus på hvordan følelsene typisk oppleves, hva de motiverer 

for og på hvilke måter vi tenker oss at grad av affektintegrasjon vil kunne få betydning for 

relasjonell fungering og interpersonlige vansker. 

 

1.6.1 Sinne 
Sinne er ofte koblet til en opplevelse av urettferdighet eller krenkelse (Solbakken, 2013). 

Sinne setter i gang en følelse av kraft og spenning, og Izard (1991) peker på at sinne kan føre 

til impulsivitet og selvsikkerhet som gjør oss i stand til å forsvare oss selv. Izard (1991) 

hevder videre at å oppleve motstand når man forsøker å nå et mål er en vanlig kilde til sinne. 

Dette gjelder også ved opplevelse av urettferdighet eller om noen trår over våre personlige 

grenser. Den potensielle kraften som ligger i sinnet kan i slike situasjoner fremme motivasjon 

for å stå opp for seg selv, og gjør at sinne på denne måten en adaptiv følelse. Samtidig er 

sinne den av følelsene som sterkest er koblet til aggresjon og fiendtlige handlinger, men slike 

responser kan også være hensiktsmessige om de oppstår i situasjoner hvor man blir angrepet 
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og behøver kraft til å forsvare seg. Izard (1991) legger imidlertid vekt på at sinne ikke 

nødvendigvis vil lede til aggressive handlinger.  

 

Det er nærliggende å tenke seg flere uheldige konsekvenser av dårlig integrert sinne. Mangler 

man kraften som sinne kan gi, vil det trolig gjøre det vanskelig å stå opp for seg selv og det 

man tror på (Solbakken, 2013). På den annen side vil problemene forholde seg motsatt om 

man mangler kontroll på kraften sinne kan vekke, ved at man hevder seg på upassende måter 

eller tyr til vold. Likevel ser det ut til at et hyppigere rapportert problem når det gjelder sinne 

er å mangle tilgang på følelsen og dermed ikke ha evne til å kjenne på og til å uttrykke sinnet 

når det dukker opp. Videre er spørsmålsformuleringene i AII 2.0 primært rettet mot 

problemer med tilgangen til sinne, ikke mot mangel på kontroll over følelsen. Vi forventer 

dermed at problemer med sinne sterkest vil henge sammen med mellommenneskelige 

problemer med lav agens, slik det også er vist i tidligere studier (Solbakken et al., 2011; 

Solbakken et al., 2012; Normann-Eide, 2013).  

 

1.6.2 Ømhet  
Ømhet regnes stort sett ikke som en av de grunnleggende emosjonene, men begrep som 

ømhet, kjærlighet, hengivenhet og omsorg nevnes likevel av flere teoretikere som svært 

betydningsfulle for hvordan vi har det og hvordan vi fungerer i den sosiale verden (Izard, 

1991; Panksepp, 2005; Solbakken, 2013). Izard (1991) anvender begrepet kjærlighet, som 

han argumenterer for at har sitt eget uttrykk, sin egen følelsestilstand og et spesifikt 

aktiveringsmønster i nervesystemet, og derfor bør regnes blant våre grunnleggende 

emosjoner. Han påpeker riktignok at også interesse og glede er viktige komponenter i 

kjærlighetsbegrepet, og at disse har betydning for hvordan vi ter oss i våre nære relasjoner.  

 

Opplevelse av ømhet handler om å bli vist omsorg og nærhet fra andre, men også om å føle 

varme, godhet og ønske om å gi dette tilbake til den andre. Det handler om å kunne ha et 

trygt sted i en annens favn, hvor det er rom for å være seg selv og vite at en blir tatt imot når 

en trenger det, og også til å kunne bidra med dette til dem en står nær. Gjennom 

omsorgsgiveres kjærlighet lærer barnet å stole på andre, en egenskap som er av vesentlig 

betydning for vår psykiske helse (Izard, 1991). Forskningen har også vist at det nettopp er 

problemer med integrasjon av ømhet som har sterkest sammenheng med psykiske symptomer 

og problemer i relasjoner (Solbakken, 2013). Når ømhet ikke oppleves, tåles eller kan 
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uttrykkes, kan en få problemer med nærhet og tilknytning som går ut over den sosiale 

fungeringen. Siden ømhet er en følelse som motiverer for både å gi og søke nærhet og støtte 

hos andre, vil det være rimelig å vente seg at svekket integrasjon av ømhet kan knyttes til 

sosial distansering, der man strever med å søke omsorg og nærhet eller å klare å gi dette til 

andre, slik det er vist i flere tidligere studier (Normann-Eide et al., 2013; Solbakken, Hansen, 

Havik, et al., 2011; Solbakken et al., 2012). 

 

1.6.3 Sjalusi  
I likhet med ømhet, regnes ikke nødvendigvis sjalusi som en av våre grunnleggende følelser. 

Sjalusifølelsen kan inneholde flere elementer, deriblant frykt, sinne, tristhet, skam eller 

opplevelse av å ha blitt forbigått eller urettferdig behandlet (Solbakken, 2013). Disse 

følelsene kan aktiveres når vi føler oss utelatt eller oversett, om vi opplever å være mindre 

viktig eller verdifull enn andre eller frykter å bli forlatt til fordel for en annen. Dersom dette 

er følelser vi kan bære, kan sjalusi være en adaptiv følelse, som ved sin intensitet gir oss 

informasjon om hvor betydningsfullt noe er for oss, og samtidig kan vekke kreftene vi trenger 

for å kjempe for å beholde dette. Men følelsen kan også drive oss på uhensiktsmessige måter 

når den er dårlig integrert. Sterk sjalusi kan være vanskelig å holde under kontroll og kan føre 

til en stadig kamp for å bli sett og anerkjent av den betydningsfulle andre (Solbakken, 2013), 

som potensielt kan medføre atferd som i stedet for å trekke den andre nærmere, heller er 

medvirkende til å skyve den andre bort. For noen kan følelsen vise seg i form av overdreven 

mistenksomhet eller klenging, mens for andre vil eneste måte å håndtere sjalusi på være å 

undertrykke den. Heller ikke dette er gunstig, da det kan føre til at man lever videre i 

urettferdighet uten at man evner å si ifra og stå opp for seg selv (Solbakken, 2013). I AII 2.0 

er utsagnene i hovedsak rettet mot en tendens til å bli drevet og overveldet av sjalusi, mer enn 

det ikke å ha tilgang på følelsen. Dette skyldes at denne typen lav toleranse for følelsen, med 

bakgrunn i tidligere affektbevissthetsintervju, er funnet å være et mer hyppig forekommende 

problem enn ikke å ha tilgang på den (O.A. Solbakken, personlig kommunikasjon, 

27.03.2015). Siden AII 2.0 i større grad fokuserer på tap av kontroll og det å la seg drive av 

følelsen, vil det være nærliggende å tenke seg at dårlig affektintegrasjon i dette tilfellet vil 

vise seg å henge sammen med problemer bestående av kombinasjoner av mellommenneskelig 

kulde og kontrollerende interpersonlig atferd.  

 

1.6.4 Skam  
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Skam, sjenanse og flauhet er følelser som kan vekke intens selvbevissthet og kan være 

smertefulle å kjenne på. Spesielt skam er gjerne knyttet til opplevelse av å miste verdighet, 

respekt eller å føle seg sosialt fremmedgjort (Solbakken, 2013). Skamfølelsene medfører 

gjerne selvutslettende bemerkninger overfor en selv, som at man er mislykket, er uønsket 

eller ubetydelig (Potter-Efron & Potter-Efron, 2013). I tråd med at disse følelsene handler om 

opplevelse av å miste sosial aktelse, er det å rødme og bryte blikkontakt vanlige atferdstrekk 

forbundet med både skam og sjenanse (Izard, 1991). Når det følelsesmessige trykket blir 

sterkere, kan også kroppslige reaksjoner som sterk varmefornemmelse og kvalme 

forekomme, som kan gi en sterk trang til å bli kvitt følelsen så fort som mulig (Potter-Efron 

& Potter-Efron, 2013). Likevel har skam og sjenanse klare adaptive funksjoner både for 

individet og samfunnet sett i et evolusjonsperspektiv. Izard (1991) hevder at skam har to 

adaptive funksjoner: sosial sensitivisering og gjennom dette konformitet og motivasjon for å 

utvikle sosial kompetanse. Skamfølelsen forteller oss at noe er galt, og motiverer oss for å 

gjøre endringene som skal til for å dempe ubehaget i følelsen (Potter-Efron & Potter-Efron, 

2013). Også sjenanse kan være adaptivt ved å beskytte mot det ukjente og det utrygge. Både 

skam og sjenanse som er godt integrert, vil altså kunne være sosialt korrigerende på positive 

måter. Når skamfølelsen derimot er dårlig integrert, og man ikke evner å bruke ubehaget på 

adaptive måter, vil det kanskje også være nærliggende å velge fluktruten og trekke seg unna. 

Noen kan reagere med overdreven føyelighet, andre retter sin indre kritiker utover og påpeker 

i stedet svakheter hos andre (Potter-Efron & Potter-Efron, 2013). På slike måter kan de indre 

opplevelsene holdes privat, men samtidig kan en slik strategi føre til at andre holder seg unna. 

Solbakken (2013) hevder at dårlig integrert skam kan være knyttet til intens tomhet og en 

grunnleggende verdiløshetsfølelse. Også ekstrem sjenanse kan være maladaptivt ved å 

begrense sosial orientering og utforskning (Izard, 1991).  

 

Når skammen overvelder, og en ikke klarer å handle på følelsens signaler, kan man altså 

tenke seg at man vil drives mot uhensiktsmessig tilbaketrekning, både ved å distansere seg fra 

andre og ved å nedtone egen betydning for seg selv og andre. Ifølge Solbakken (2013) kan 

undertrykt og utilgjengelig skam vise seg som mangel på respekt for sosiale grenser, men 

utsagnene i AII 2.0 virker primært rettet mot overveldelsen skammen kan gi, framfor 

problematikk med skamløshet. På bakgrunn av dette regner vi med å finne sterkest 

sammenheng mellom lav integrasjon av skam og relasjonelle vansker knyttet til 

kombinasjoner av lav agens og mellommenneskelig distansering.   
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1.6.5 Frykt  
Frykt er følelsen som vekkes når vi opplever trusler eller fare i en eller annen form, og det er 

følelsen som mange vil regne som den mest ubehagelige å kjenne på (Solbakken, 2013). 

Frykt kan vekkes når vi trues fysisk, for eksempel ved voldelig atferd, eller den kan oppleves 

når vi står overfor mer psykologiske påkjenninger, som trussel om å bli forlatt av en man er 

glad i. Frykt kan også vekkes når trusselen kun er basert på subjektive fortolkninger, som fra 

de fleste andres perspektiv ikke ville blitt vurdert som farlige. Izard (1991) skiller frykt fra 

angst, der angst beskrives som en kombinasjon av flere følelser eller et mønster av følelser, 

mens frykt er en adskilt emosjon. I AII 2.0 blir, til forskjell fra dette synet, engstelighet, 

redsel og frykt brukt om hverandre. Izard (1991) beskriver frykt som en emosjon som 

medfører kroppslige endringer og ekspressiv atferd. Frykt er en emosjon som har vesentlig 

betydning for vår overlevelse, og er regnet som en grunnleggende emosjon. Den motiverer 

oss for å legge merke til potensielle farer i omgivelsene våre, og å gjøre kroppen klar for å 

reagere raskt for å unngå skade, smerte eller tap (Solbakken, 2013). Når følelsen derimot er 

dårlig integrert, kan den føre til uhensiktsmessige reaksjoner, der individet blir 

handlingslammet, overveldet eller konsekvent unngår visse situasjoner eller stimuli. 

Angstsymptomer, som rimeligvis bør være knyttet til dårlig integrasjon av frykt, engstelighet 

og redsel, er også forbundet med sosial unnvikelse (World Health Organization, 1992). Det 

vil med andre ord være nærliggende å tenke seg at dårlig integrasjon av frykt vil henge 

sammen med relasjonelle problemer som er knyttet til kombinasjoner av både lav agens og 

sosial distansering.  

 

1.6.6 Interesse  
Interesse skaper driv til å undersøke, utforske, skaffe seg kunnskap og nå mål som er viktige 

for oss. Det kan argumenteres for at interesse er en av våre mest vesentlige følelser, ved at vi 

uten den verken ville spist eller forsøkt å finne en partner (Tomkins, 2008). Følelsen 

motiverer heller ikke bare for å knytte seg til andre mennesker, men motiverer oss for å legge 

ned den innsatsen som er nødvendig for å opprettholde relasjonene våre over tid. Å være 

interessert og nysgjerrig oppleves oftest som betydningsfullt, og bidrar med energi til å finne 

løsninger og mestre nye oppgaver, som videre kan føre med seg belønninger og gode 

opplevelser som oppgløddhet og inspirasjon. Izard (1991) framhever også at interesse er med 

på å fremme utvikling av evner og intelligens. Når interesse ikke er godt integrert, kan det 

føre til at fokuset blir ensporet eller at prosesser raskt avbrytes (Solbakken, 2013). Å mangle 
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interesse er også nært knyttet til depresjon (Izard, 1991). Studier har knyttet lav integrasjon 

av glede, interesse og ømhet som et mål, til problemer med relasjonell distansering 

(Normann-Eide et al., 2013). Siden følelsen antas å være vesentlig for å oppsøke og 

opprettholde sosial kontakt, samt å initiere og opprettholde ulike former for aktivitet mer 

generelt, finner vi det likevel sannsynlig at lav integrasjon av interesse vil henge sterkest 

sammen med interpersonlige problemer knyttet til ulike kombinasjoner av både manglende 

agens og sosial tilbaketrekning.  

 

1.6.7 Glede  
Glede er en viktig følelse for å oppleve samhold og fellesskap med andre mennesker. 

Gjennom glede fremkaller vi smil, og smilene skaper kontakt og positive følelser (Tomkins, 

2008). Viktigheten av dette understrekes allerede i spedbarnsalderen, der nettopp smilet og 

gleden er viktige elementer for at det dannes et emosjonelt bånd mellom barn og 

omsorgsgiver (Izard, 1991). Glede er en av følelsene vi kontinuerlig søker å kjenne på, som 

gir oss energi, trygghet og velvære. Opplevelse av glede kan også ha avspennende effekter, 

og er knyttet til fravær av ubehagelige følelser og smerte (Solbakken, 2013). Gleden oppleves 

gjerne sterkest når den deles, og motiverer oss for å gå inn i nære relasjoner når vi får 

mulighet til dette. Følelsen motiverer også til lystbetont aktivitet. Med dårlig integrert 

opplevelse av glede kan det tenkes at det vil oppleves vanskeligere å være del av et fellesskap 

dersom man ikke kan speile andres positive følelser, og at dette vil kunne føre til at man 

trekker seg unna i sosiale sammenhenger. Det vil heller ikke være utenkelig at problemer 

med å kjenne på og uttrykke glede, vil kunne føre til at også andre trekker seg unna. Personer 

som ikke uttrykker glede vil kanskje føles vanskeligere å komme inn på, og det kan tenkes at 

dette også kan oppleves som et uttrykk for kulde eller fiendtlighet for noen. Lav integrasjon 

av både glede, interesse og ømhet er som ett mål tidligere koblet til relasjonell distansering 

(Normann-Eide et al., 2013). Vi forventer at dårlig integrasjon av glede først og fremst vil 

føre med seg en tendens til ikke å oppleve tilfredshet knyttet til egne aktiviteter generelt, ei 

heller i kontakten med andre, og dermed både sosial tilbaketrekning og passivitet i form av 

manglende evne til å ta initiativ. På denne måten forventer vi at problemer med glede henger 

sterkest sammen med kombinasjoner av lav agens og fravær av relasjonell varme. 

 

1.6.8 Tristhet  
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Tristhet er en følelse som kan aktiveres når vi opplever tap, ensomhet, skuffelser eller å måtte 

skilles fra noe eller noen (Solbakken, 2013). Tap og skuffelser kan være svært smertefulle, og 

vanskelige å bære alene, og kan lede til håpløshetsopplevelser når de ikke deles. Å kjenne på 

tristhet kan skape behov for å gråte og for å få trøst, og tristhet er på den måten en adaptiv 

følelse som bringer mennesker nærmere hverandre når den er godt integrert. Dersom vi kan 

vise andre at vi er triste, kan også andre møte oss i følelsen og de behov vi da har og hjelpe 

oss gjennom det som er smertefullt. Å tåle å kjenne på de triste følelsene hjelper oss også 

med å bearbeide det vonde, og gjør oss i stand til å gå videre i livet etter en tapsopplevelse 

(Solbakken, 2013). Samtidig styrkes båndene til de vi deler følelsene våre med (Izard, 1991). 

Når følelsene derimot ikke deles, og tristheten ikke tåles, kan det føre til at veien til mer 

depressive reaksjoner, som håpløshet og hjelpeløshet, blir kortere (Solbakken, 2013). Det kan 

tenkes at slike reaksjoner kan føre til at man trekker seg unna sosiale sammenhenger og har 

lite krefter til å stå opp for seg selv. Samtidig kan det også være nærliggende å se for seg at 

den sårbarheten som tristhetsfølelser kan medføre, også kan lede til lavere toleranse for stress 

og mer fiendtlige holdninger til seg selv og verden rundt. På grunn av dette tenker vi at 

problemene trolig vil spre seg over et større område i det interpersonlige rommet, og at vi 

ikke har tilstrekkelig grunnlag for å gjøre antakelser om spesifikke sammenhenger mellom 

lav integrasjon av tristhet og konkrete relasjonelle vansker.  

 

1.6.9 Skyld  
Skyldfølelse vekkes i oss når vi har gjort noe vi mener vi ikke burde gjort, har latt være å 

gjøre noe vi burde ha gjort, eller når vi opplever å ha skuffet noen. Følelsen er knyttet til våre 

moralske forventninger til oss selv, og gjør seg gjeldende når disse på en eller annen måte 

oppleves brutt. Skyldfølelsen kan være ubehagelig og slitsom å bære, men har viktige 

adaptive funksjoner. Den motiverer oss til å gjøre opp for oss om vi har skuffet eller såret 

noen og den bidrar til at vi tar ansvar for våre egne handlinger. Vi trenger skyldfølelsen for å 

utvikle vår samvittighet og evne til å ta ansvar (Izard, 1991). Ubehaget som oppstår når vi har 

brutt grensene vi har satt for oss selv, får oss til å strekke oss ut til andre og be om 

unnskyldning eller på andre måter gjøre godt igjen, og gjør det mulig for oss å opprettholde 

gode relasjoner over tid. Uten evnen til å be om unnskyldning, vil det være rimelig å anta at 

andre mennesker etter hvert vil trekke seg unna, med sosial distansering som potensielt 

resultat. Når skyldfølelsen er dårlig integrert kan det arte seg på flere måter. Om følelsen 

undertrykkes og skyves unna, vil dette kunne medføre at personen tar lite hensyn og ansvar 
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for egne handlinger (Solbakken, 2013). Men det er også mulig å bli drevet av skyldfølelsen 

og føle overdrevent ansvar for ting vi egentlig ikke kan klandre oss selv for. Heller ikke dette 

er gunstig, verken overfor en selv eller andre. Overdreven samvittighetsfølelse kan tenkes å 

føre til høy grad av selvklandring og sterkt ubehag for individet, som bidrar til at personen 

trekker seg unna sosialt. Overdreven skyldfølelse kan nok også gi motsatt utfall, ved at 

personen stadig ber om unnskyldninger eller søker forsikringer, som slik kan bli krevende for 

andre å forholde seg til og får dem til å trekke seg unna. Siden det ser ut til at svekket 

integrasjon av skyldfølelse kan lede til problemer i flere retninger i det interpersonlige 

rommet, har vi ikke funnet grunnlag for spesifikke sammenhenger.  

 

1.7 Hypotesene 
Målet med denne studien er å undersøke om det finnes spesifikke sammenhenger mellom lav 

affektintegrasjon og ulike relasjonelle vansker. Affektintegrasjon dreier seg om evne til å 

legge merke til og benytte affektenes signaler på hensiktsmessige måter, og vi har ovenfor 

presentert ulike teorier om hvordan god eller dårlig integrasjon av hver enkelt følelse 

spesifikt vil kunne henge sammen med hvordan mennesker sliter sosialt. Den nevnte tidligere 

forskningen har gitt støtte til at slike sammenhenger er reelle, men har ikke differensiert 

mellom følelsene i samme grad som vi ønsker å gjøre med denne studien. Våre hypoteser 

baserer seg på den presenterte teorien og forskningen. Hypotesene våre er delt i tre, hvor vi 

først har hypoteser om generelle sammenhenger mellom AII 2.0 og IIP-64, deretter 

spesifikke hypoteser om distinkte sammenhenger mellom integrasjon av utvalgte følelser og 

interpersonlige problemområder, og til slutt en utforskende inspeksjon av sammenhenger 

mellom integrasjon av de resterende spesifikke følelsene og interpersonlige problemområder.  

 

Globale sammenhenger: Lav grad av affektintegrasjon, målt med AII-Global, AII-

Opplevelse og AII-Uttrykk, forventes å henge sammen med høy grad av relasjonelle 

problemer målt med IIP-64. Vi forventer også at svekket integrasjon av samtlige følelser målt 

med AII 2.0 vil henge sammen med IIP-globalskåre. 

 

Spesifikke sammenhenger: Basert på den presenterte teorien og forskningen om sosial 

atferd som de ulike følelsene motiver til, forventer vi spesifikke sammenhenger mellom 

enkeltfølelser og bestemte typer interpersonlige problemer. Disse sammenhengene forventer 

vi at vil vise seg som et sinusmønster av korrelasjoner med de interpersonlige problemtypene, 
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med en topp i én av de interpersonlige problemtypene og bunnpunkt i motsatt problemtype 

(se Figur 2). Problemtyper som ligger nærmere hverandre i det interpersonlige rommet skal 

etter teorien korrelere høyere med hverandre enn med oktanter som ligger lengre unna. Det 

vil si at problemtyper som ligger nær den vi forventer at skal ha høyest sammenheng, også 

forventes å ha høye sammenhenger med integrasjon av den aktuelle følelsen. Problemer med 

integrasjon av (1) sinne forventer vi at vil korrelere høyest med interpersonlige problemer 

knyttet til mangelfull selvhevdelse. Vansker med integrasjon av (2) ømhet venter vi at vil 

henge sterkest sammen med relasjonelle problemer med kulde og distansering. Videre venter 

vi at problemer med integrasjon av (3) sjalusi vil korrelere høyest med fiendtlighet. Både 

problemer med integrasjon av (4) skam, (5) frykt, (6) glede og (7) interesse forventer vi at vil 

være sterkest knyttet til problemer med sosial unnvikelse.  

 

Tristhet og skyld: Vi forventer at tristhet og skyld generelt har signifikante sammenhenger 

med dimensjonene i IIP-64 og vi ønsker å undersøke disse mønstrene for å se om det også her 

kan finnes mer spesifikke og systematiske sammenhenger mellom evne til å oppleve og 

uttrykke disse følelsene og bestemte typer interpersonlige problemutforminger.  

 

Validering av AII-2.0: Vi ønsker å undersøke de psykometriske egenskapene til AII-2.0 ved 

å se på instrumentets indre struktur, sammenhenger med demografiske variabler og dets 

relasjoner med eksterne kriterier som teoretisk sett bør være forbundet med affektintegrasjon. 

Siden en undersøkelse av validiteten til AII-2.0 ikke er hovedfokuset i studien, men et 

premiss for våre hypoteser, vil en nærmere forklaring følge i metodedelen. 

 
 
 
 
 
 
  
	  

Figur 2: Grafisk framstilling av 7 hypoteser. Y-aksen er korrelasjonene mellom integrasjon av den 
aktuelle følelsen målt med AII 2.0 og oktanter i IIP-64 (X-akse). Integrasjon av skam, frykt, interesse 
og glede er merket med samme farge fordi de er forventet å ha samme mønstre av korrelasjoner med 
oktanter i IIP-64.  
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2 Metode  
Datamaterialet som denne studien baserer seg på, ble samlet inn fra høsten 2014 til januar 

2015.1  

 

2.1 Deltakere 
Av de 310 som fikk utdelt spørreskjema sendte 157 inn ferdigutfylte skjemaer. 

Respondentene består av 71.2 % kvinner og 28.8 % menn. Aldersgjennomsnittet er 27.4 år 

(SD = 15.0), hvor yngste respondent er 16 år og eldste respondent er 90 år. Gjennomsnittlig 

antall års utdanning, inkludert videregående skolegang er 5.4 år (SD = 3.3, Range = 0.0 - 

13.0). Det eneste kriteriet for å delta i denne studien var samtykkekompetanse. Deltakerne ble 

rekruttert på psykologisk institutt ved UiO, i tre forskjellige forelesninger, med studenter 

både tidlig og sent i studieforløpet. Vi delte også ut undersøkelsen til tre valgfagsklasser i 

psykologi på Nydalen videregående skole, samt venner og familie, hvor noen av dem også 

fikk skjema som de delte ut til andre kjente. I forkant av utleveringen informerte vi om at det 

var frivillig å delta og at deres deltakelse ville holdes fullstendig anonym. Vi gav en kort 

forklaring i forkant om at studien skal brukes til utprøving av et nytt spørreskjema og at vi ser 

etter sammenhenger mellom affektintegrasjon, relasjonelle problemer og andre psykologiske 

variabler. 

 

2.2 Måleinstrumenter 
Alle deltakerne fylte ut AII-2.0 (The Affect Integration Inventory 2.0), IIP-64 (Inventory of 

Interpersonal Problems - 64, versjon C), TAS-20 (Toronto Alexithymia Scale - 20), ERQ 

(Emotion Regulation Questionnaire) og OQ-45 (Outcome Questionnaire - 45). 

 

2.2.1 AII – The Affect Integration Inventory versjon 2.0 
AII 2.0 er et spørreskjema utviklet av Ole André Solbakken i samarbeid med Jon T. Monsen 

(Solbakken & Monsen, 2013) basert på affektbevissthetsintervjuet (Monsen et al., 1996; 

Monsen, Monsen, Solbakken & Hansen, 2008), samt teori og empiri om integrasjon av 

følelser. For å utvikle AII 2.0 ble først 20 utsagn for hvert integrerende aspekt ved hver av de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Datamaterialet er samlet inn av forfatterne og en medstudent for bruk i en annen oppgave. Denne studien er en av to  
pilotstudier som er de første til å validere AII 2.0. 
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ni følelsene som var representert i den daværende versjonen av affektbevissthetsintervjuet, 

hentet ut fra 450 affektbevissthetsintervjuer (O.A. Solbakken, personlig kommunikasjon, 

12.04.2015). Ved å sammenfatte, kategorisere og systematisere utsagn fra intervjuene ble 

disse 720 leddene hentet ut og videre redusert til 112 ledd. Leddene ble valgt ut og formulert 

for å mest mulig presist, gjenkjennbart og relevant kunne representere typiske beskrivelser 

knyttet til integrasjon av følelsene i intervjuet. Både opplevelse og uttrykk av affektene ble 

representert blant disse 112 leddene. Da det var få intervjuer som inkluderte avsky og forakt, 

ble disse følelsene ikke inkludert i den videre prosessen. Videre ble 13 ledd revidert eller 

byttet ut etter utprøving på, og tilbakemeldinger fra, et lite utvalg psykologistudenter. 

Deretter forelå AII 2.0 slik den er benyttet i denne studien. 

 

Alle leddene i AII 2.0 skåres på en tipunkts Likert skala, der 0 = ”Stemmer ikke i det hele 

tatt, og 9 = ”Stemmer helt”.  Leddene er formulert enten som mål på god integrasjon av 

følelsen (53 ledd) eller som reverserte (59 ledd) mål på problem med integrasjon av følelsen. 

Skårene fra AII 2.0 kan deles opp i tre nivåer: 

 1) Global skåre er et gjennomsnitt av alle 112 leddene i skjemaet og gir da en samlet skåre 

på integrasjon av følelser.  

2) Opplevelse (82 ledd) er en samlet gjennomsnittsskåre på alle leddene som spør etter 

oppmerksomhet (for eksempel ”Jeg har lett for å føle meg interessert eller ivrig”) og 

toleranse (for eksempel ”Når noe veldig trist skjer, kan jeg gråte og føle meg lettet etterpå”) 

for følelser. Uttrykk (30 ledd) er en samlet gjennomsnittsskåre på alle leddene som måler 

emosjonell uttrykksevne (for eksempel ”Når jeg føler ømhet for noen, viser jeg det gjerne”) 

og begrepsmessig uttrykksevne (for eksempel ”Når jeg føler skyldfølelse, kan jeg si det 

direkte og tydelig”) for følelser.  

3) Integrasjon av spesifikke følelser (sinne, ømhet, tristhet, glede, interesse, frykt, sjalusi, 

skam og skyld) er samlede gjennomsnittsskårer på grad av integrasjon av de enkelte 

følelsene, uavhengig av om leddet måler opplevelse eller uttrykk. Alle 

følelsesgjennomsnittene er basert på tolv eller tretten ledd.  

 

2.2.2 IIP-64 versjon C – The Inventory of Interpersonal Problems 
”Inventory of Interpersonal Problems” – 64, versjon C (IIP-64) ble benyttet for å måle type 

og omfang av respondentenes interpersonlige problemer. Vi benyttet en norsk oversettelse av 

IIP-64, versjon C (Alden et al., 1990) som ble oversatt av Tore Stiles og Per Høglend. IIP-64 
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har i flere studier vist tilfredsstillende psykometriske egenskaper (Alden et al., 1990; 

Horowitz et al., 1988), også med et norsk utvalg (Monsen, Hagtvet, Havik & Eilertsen, 

2006). Interpersonlige problemer blir, som tidligere vist, målt langs to forskjellige 

dimensjoner som til sammen danner et circumplex. Den ene aksen, tilhørighetsaksen 

(communion), karakteriserer problemer fra kulde eller frakoblethet på den ene siden og 

overomsorgsfullhet på den andre siden. Den andre aksen, agensaksen (agency), går fra lite 

selvhevdende på den ene siden til kontrollerende eller dominerende på den andre siden (se 

Figur 1). 

 

Opprinnelig bestod IIP av 127 ledd (Horowitz et al., 1988), men ved hjelp av faktoranalyser 

reduserte Alden et al. (1990) antall ledd ned til 64, som til sammen utgjør åtte oktanter med 

åtte ledd hver. Leddene i skjemaet starter med to ulike typer utsagn. De 39 første leddene 

starter med ”Det er vanskelig for meg å:” og de 25 siste starter med ”Følgende er ting du gjør 

for mye:”. Deltakerne skal vurdere utsagnene fra 0-4 hvor 0 er ikke i det hele tatt og 4 er 

veldig mye. Alle leddene utgjør til sammen en totalskåre (IIP-Global) som er et mål på 

generell grad av interpersonlige problemer. De åtte oktantene i den oversatte versjonen er 

overomsorgsfull, utnyttbar, lite selvhevdende, sosialt unnvikende, kald, fiendtlighet, 

kontrollerende og påtrengende.  

 

2.2.3 ERQ – Emotion Regulation Questionary 
Emotion Regulation Questionnaire (ERQ - (Gross & John, 2003)) måler bruk av ulike 

strategier for å regulere følelser. Deltakerne skal vurdere til hvilken grad de er enige i ulike 

utsagn på en syvpunkts likertskala, fra svært uenig til svært enig. Seks ledd skal måle bruk av 

kognitiv revurdering (cognitive reappraisal), som vil si endring av hvordan situasjonen 

påvirker følelsene gjennom å tenke på den på en annen måte, mens fire ledd måler 

uttrykksundertrykking (expression suppression), beskrevet som forsøk på å inhibere atferd 

som uttrykker emosjoner. Heretter vil leddene omtales som ERQ-Revurdering og ERQ-

Undertrykking. ERQ har vist gode psykometriske egenskaper, både når det gjelder reliabilitet 

og sammenheng med ytre mål som skalaene er forventet å henge sammen med (Gross & 

John, 2003). ERQ foreligger ikke i noen tilgjengelig og validert norsk oversettelse. Skjemaet 

ble derfor oversatt til norsk spesifikt for bruk i denne studien av Ole Andrè Solbakken, 

Anders Solem, Mari Rauk og William Lødrup (se Appendiks). Skjemaet ble først oversatt til 

norsk og så tilbake igjen til engelsk av noen som ikke hadde sett originalen. Deretter ble den 
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opprinnelige versjonen og den som ble oversatt tilbake til engelsk igjen sammenlignet. 

Nødvendige justeringer ble foretatt og den endelige versjonen ble formulert av oversetterne. 

 

2.2.4 TAS-20 – Toronto Alexthymia Scale - 20 
Bagby, Taylor og Parker (1994) utviklet et tyveledds spørreskjema som skal måle grad av 

aleksitymi. Aleksitymi viser til mangel på ord for følelser og innebærer en kognitiv og 

affektiv stil med vanskeligheter med å beskrive affekt og i å differensiere mentale tilstander 

fra kroppslige sanseinntrykk (Vanheule et al., 2007). TAS-20 er et mye brukt instrument og 

det foreligger støtte for instrumentets reliabilitet, faktorstruktur, samt diskriminant og 

konvergent validitet (Bagby, Parker & Taylor, 1994; Bagby, Taylor, et al., 1994). TAS-20 

består av tre subskalaer: Fem ledd som måler vanskeligheter med å beskrive følelser (TAS-

20-DIF) , syv ledd som måler vanskeligheter med å identifisere følelser (TAS-20-DDF) og 

åtte ledd som måler eksternt orientert tenkning (TAS-20-EOT). Deltakerne skal skåre sin 

enighet med utsagnene, hvor 1 = Sterkt uenig og 5 = Sterkt enig. Vi bruker en norsk 

oversettelse som ble oversatt av Stine Elisabeth Vogt, Per-Magnus Thompson og Morten 

Jensen, samt også utprøvd av de to sistnevnte. 

 

2.2.5 OQ-45 – Outcome Questionnaire - 45 
OQ-45 ble hovedsakelig utviklet for å måle endring i terapi på en kostnadseffektiv måte 

(Lambert et al., 1996). Skjemaet gir en totalskåre, men inneholder også ledd som skal måle 

subjektivt velvære på tre forskjellige domener; symptomer, interpersonlig fungering og sosial 

rolle. Funn indikerer at OQ-45 henger sammen med mål på symptomtrykk og viser gode 

psykometriske egenskaper (Lambert et al., 1996). Den norske versjonen er også utprøvd og 

spesielt OQ-Totalskåre ser ut til å være tilfredsstillende for bruk, både klinisk og i forskning 

(Amble et al., 2014). Skjemaet består av 45 ledd, hvorav 25 ledd måler symptomtrykk, 11 

ledd måler interpersonlig fungering og 9 ledd måler sosial rollefungering. Deltakerne fyller ut 

skjemaet ved å gradere utsagnene fra 0 = Aldri, til 4 = Alltid. Vi vil bare benytte OQ-

Totalskåre i denne studien. 

 

2.3 Analyser 
Vi bruker IBM SPSS (versjon 22) for samtlige analyser. Innledningsvis gjør vi en analyse av 

AII 2.0 sine psykometriske egenskaper. Deretter oppsummeres deskriptive data og 

reliabilitetsestimat med Cronbach’s alpha. Vi vil undersøke om kjønn og alder har 
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signifikante sammenhenger med AII 2.0 og IIP-64, da disse brukes i analysene av våre 

hypoteser. Til slutt vil vi rapportere analyser av hypotesene. Vi rapporterer korrelasjoner som 

sterke (.50-1), moderate (.30-.49) og svake (.10-.29) (Cohen, 1988). 

 

2.3.1 Psykometriske egenskaper ved AII 2.0 
Affektbevissthetsintervjuet har vist gode psykometriske egenskaper, både god indre struktur 

(Lech, Andersson & Holmqvist, 2008; Solbakken, Hansen, Havik, et al., 2011) og 

sammenheng med eksterne kriterier (Lech et al., 2008; Monsen et al., 1996; Solbakken, 

Hansen, Havik, et al., 2011). Selv om AII 2.0 bruker tilsvarende spørsmål og nokså lik 

operasjonalisering av følelsesintegrasjon, vil forskjellene mellom et semistrukturert intervju 

og et selvutfyllt spørreskjema være viktige å ta i betraktning. Designulikhetene, samt at dette 

er en pilotstudie med AII 2.0, fordrer statistiske undersøkelser av reliabiliteten og validiteten 

til skjemaet. Først vil vi oppsummere deskriptive aspekter ved datamaterialet vi har fra AII 

2.0. Vi vil bruke Cronbach’s alpha for å gi estimater på reliabiliteten til alle nivåer av skårer 

fra AII 2.0.  

 

Indre struktur 

Videre vil vi undersøke AII 2.0 sin indre struktur, det vil si om oppdelingen av AII Global i 

subskalaene Opplevelse, Uttrykk og ni spesifikke følelser gir statistisk mening. Det er å 

forvente at subskalaene i AII 2.0 korrelerer lavere med hverandre enn med global-skåren, da 

skalaene skal måle integrasjon av konseptuelt ulike følelser. Tilsvarende venter vi at 

korrelasjonene mellom AII-Opplevelse og AII-Uttrykk er lavere enn skalaenes korrelasjoner 

med globalskåren.  

 

En metode for å undersøke om variasjonen i de 112 AII-leddene best kan forklares av de ni 

spesifikke følelsene, er å gjennomføre en første-ordens faktoranalyse. På grunn av det høye 

antallet ledd i AII 2.0 er imidlertid 157 deltakere betydelig færre enn det som er anbefalt som 

minstekriterium for forholdstallet mellom variabler og respondenter i slike analyser 

(DeVellis, 2012). Det er imidlertid andre måter å undersøke validiteten til AII sin indre 

struktur: Fontaine, Scherer, Roesch og Ellsworth (2007) viste ved hjelp av en PCA (Principal 

Component Analysis) i en stor og overbevisende studie, at det er mest rimelig å beskrive 

ulike følelsers forhold til hverandre ved hjelp av fire underliggende hoveddimensjoner, 

Valens, Kontroll, Aktivering og Uforutsigbarhet. Analysen ble gjort på bakgrunn av 
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studenters vurdering av 144 ulike beskrivelser av fenomenologiske aspekter ved emosjonelle 

opplevelser og i hvilken grad disse var karakteristiske for 24 ulike emosjoner (emotion 

terms). Hver av deltakerne skulle da vurdere sannsynligheten for at hver av de 144 

emosjonelle beskrivelsene var koblet til fire av de 24 emosjonene.  

 

Det er rimelig å anta at en liknende dimensjonal struktur finnes i våre data. En replikering av 

funnene til Fontaine et al. (2007) vil indikere at følelsesskårene er organisert på en 

konseptuelt rimelig måte og gi støtte til affektintegrasjonsbegrepets validitet slik det er 

operasjonalisert i AII 2.0. Den fjerde dimensjonen de fant var Uforutsigbarhet, der 

variasjonen hovedsakelig kunne forklares av følelsen overraskelse. Siden Overraskelse ikke 

er representert i AII 2.0, forventer vi i utgangspunktet bare å gjenfinne de tre første 

dimensjonene, Valens, Kontroll og Aktivering, i våre data.  

 

Det er grunn til å anta at en betydelig andel av variasjonen i AII 2.0 kan forklares av en 

global underliggende grad av affektbevissthet. Siden vil ønsker å maksimere forskjellene og 

tydeliggjøre relasjonen mellom enkeltfølelsene, kan det derfor være mest hensiktsmessig å 

fjerne den felles variasjonen som knytter seg til denne globale faktoren (Alden et al., 1990). 

Derfor blir skårene ipsert ved å trekke den underliggende globale faktoren fra 

integrasjonsskåren for hver enkelt affekt. Deretter gjennomføres en semi-konfirmatorisk, 

urotert PCA med følelsenes ipserte skårer, der vi trekker ut de tre faktorene2 med høyest 

eigenvalue. Rangordningen av de ipserte følelsenes skårer på hver av de tre dimensjonene bør 

teoretisk sett da korrespondere med dem som ble funnet hos Fontaine et al. (2007). Vi vil 

grafisk fremstille dimensjonene plottet ortogonalt på hverandre. Videre vil vi la de ipserte 

følelsenes korrelasjoner med dimensjonene være representerte i figuren. For å underbygge 

behovet for ipsering vil vi først gjennomføre en PCA uten å ipsere følelsesskårene for å se 

om en global faktor da vil forklare en stor andel av variasjonen i datamaterialet. 

 

Konvergent og diskriminant validitet 

Videre vil vi undersøke den eksterne validiteten til AII 2.0 ved å undersøke sammenhenger 

med ytre mål som teoretisk sett antas å være knyttet til affektintegrasjon. Vi forventer at 

skårer fra AII 2.0 skal korrelere sterkt negativt med alle skalaene både til TAS-20, OQ-

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Faktorer kalles vanligvis komponenter i en PCA, men vi holder oss til ordet faktorer for enkelhetens skyld på grunn av 
store likheter mellom PCA og faktoranalyse (Field, 2013). 
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Totalskåre og ERQ-Undertrykking, og positivt med ERQ-Revurdering. Disse 

sammenhengene vil være tegn på konvergent validitet.  

 

Vi vil også undersøke sammenhenger mellom AII og ERQ og TAS-20 etter tegn på divergent 

validitet. Det vil gi mening om TAS-20-EOT henger svakere sammen med skårer fra AII 2.0 

enn øvrige subskalaer på TAS-20, da eksternt orientert tenkning er konseptuelt mer ulikt 

affektintegrasjon enn vanskeligheter med å beskrive eller identifisere følelser. Vi venter av 

samme grunn at problemer med å uttrykke følelser (TAS-DDF) vil henge sterkere sammen 

med AII-Uttrykk enn Opplevelse, og at vansker med å identifisere følelser (TAS-DIF) vil 

henge sterkere sammen med AII-Opplevelse enn Uttrykk. Med teoretisk forståelse av hva 

begrepene måler som utgangspunkt, venter vi også at ERQ-Revurdering vil ha lavere grad av 

sammenheng med følelsesmessig uttrykksevne enn ERQ-Undertrykking. Å systematisk 

undertrykke uttrykk for følelsene sine burde konseptuelt sett henge sterkere sammen med lav 

skåre på uttrykk for følelser enn med opplevelse slik det er målt i AII 2.0. For å teste om 

disse antakelsene er empirisk holdbare, signifikanstester vi avslutningsvis de eventuelle, 

avdekkede forskjellene i korrelasjonsstyrke (Steiger, 1980).  

 

2.3.2 Analyser av hypotesene   
Vi venter at AII-Global, Opplevelse og Uttrykk, samt integrasjon av de spesifikke følelsene 

vil være sterkt negativt korrelert med skårer fra IIP-64, samt at det er spesifikke 

sammenhenger mellom integrasjon av enkeltfølelser og ulike subskalaer i IIP-64. For å teste 

disse hypotesene bruker vi Pearsons r. Vi vil fremstille funnene grafisk for å visualisere 

mønstrene av korrelasjoner. Vi forventer sinusformede mønstre av korrelasjoner mellom 

utvalgte enkeltfølelser og de åtte oktantene i IIP-64, med forventede bunnpunkt i en av 

oktantene i det interpersonlige rom og toppunkt på motsatt oktant. Videre vil vi mer 

utforskende undersøke om integrasjon av tristhet og skyld målt med AII 2.0 vil ha 

sinusmønstre av sammenhenger med relasjonelle problemer på tilsvarende måte. Deretter 

undersøker vi om de forventede høyeste korrelasjonene er signifikant høyere enn de 

forventede laveste, med samtlige følelser (Steiger, 1980). Dette gjør vi for å undersøke om 

det foreligger et mønster med signifikant variasjon i korrelasjonsstyrke. Til slutt undersøker 

vi om statistisk kontroll for kjønn eller alder påvirker resultatene med en partiell 

korrelasjonsanalyse. 
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2.4 Forskningsetiske aspekter 
Prosjektet ble forelagt sekretariatet i REK Sør-Øst, som vurderte det som ikke 

fremleggelsespliktig. Prosjektet ble vurdert som annen forskning og dermed utenfor REKs 

mandat. Siden studien utelukkende benytter anonyme spørreskjemabaserte data, var ingen 

ytterligere godkjenning nødvendig. Deltakelsen var basert på informert samtykke.  
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3 Resultater 
Resultatdelen er delt i to, hvor første del vil være en oppsummering av deskriptive data, samt 

resultater fra analyser av de psykometriske egenskapene til AII 2.0. Andre del vil være en 

rapportering av analyser knyttet til de spesifikke hypotesene om affektintegrasjon og 

interpersonlige problemer, som er hovedfokus i studien.  

Inspeksjon av datamaterialet indikerte at de fleste skalaene så ut til å være normalfordelte. 

Oktantene i IIP-64, spesielt Kontrollerende og Fiendtlig så imidlertid ut til å være noe positivt 

skjeve. Samplet var likevel tilstrekkelig stort til at avvik fra normalfordeling ikke ansees som 

et betydelig argument mot å bruke Pearsons r (Field, 2013). Pearsons r er å foretrekke siden 

den har større statistisk styrke enn Spearman’s rho (Salkind, 2006). Likevel, for å utelukke 

dette potensielle problemet, utførte vi i tillegg parallelle analyser med Spearmans’s rho, uten 

å finne betydningsfulle avvik fra våre funn.  

 

3.1 AII 2.0: Deskriptiv statistikk, indre struktur og ytre 

validitet 
3.1.1 Deskriptive data og reliabilitetsestimat  
Tabell 1 nedenfor inneholder deskriptive data, gjennomsnitt, standardavvik, range og 

estimater av Cronbach’s alpha. Alphaestimatene indikerte god reliabilitet på alle nivåer av 

AII, bortsett fra på integrasjon av skam hvor estimatet på α = .57 var noe lavt. Siden dette 

estimatet var lavere enn ventet, undersøkte vi korrelasjoner mellom samtlige ledd som måler 

skamintegrasjon og gjennomsnittsskåren på integrasjon av skam. Det viste seg da at tre ledds 

korrelasjoner med skamgjennomsnittet ikke er signifikante (p = n.s.) og disse pekte seg 

dermed ut som svake indikatorer på skalaen: «Jeg tror skamfølelsen min forteller meg noe 

viktig om hvordan jeg har det sammen med andre», Jeg bruker skamfølelsen som kilde til 

informasjon om hvordan jeg skal oppføre meg sammen med andre» og det reverserte leddet 

«Det er mange ting jeg burde skammet meg over uten at jeg gjør det».  
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Tabell 1: AII, deskriptive data og reliabilitetsestimat (N =156-157) 
Nivå AII M SD Range α 

Global 5.72 .97 3.14 – 7.85 .96 

Opplevelse 5.73 .97 3.06 – 8.16 .94 

Uttrykk 5.67 1,22 2.30 – 8-17 .91 

Spesifikke følelser     

Tristhet 5.49 1.19 2.83 – 8.25 .76 

Sinne 5.66 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: M = gjennomsnitt, SD = standardavvik, α = reliabilitetsestimat med Cronbach’s alpha. 

 

3.1.2 Indre struktur 
Som tabell 2 nedenfor viser, var nesten alle interkorrelasjonene mellom de ulike nivåene i AII 

signifikante, men korrelasjonene mellom de spesifikke følelsene var som forventet 

gjennomgående lavere enn korrelasjonene mellom følelser og de øvrige nivåene AII Global, 

Opplevelse og Uttrykk. Korrelasjonsmatrisen viste også høye interkorrelasjoner mellom AII 

sine subskalaer, hvilket taler for at en global fellesfaktor av affektintegrasjon forklarer store 

deler av variasjonen i datamaterialet. I samsvar med dette fant vi en faktor som forklarer 

51.97% av variansen når vi gjennomførte PCA uten å ipsere følelsesgjennomsnittene. 
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Tabell 2: Intekorrelasjoner mellom alle nivåer i AII. 
AII 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

1. Global 1            

2. Opplevelse .97** 1           

3. Uttrykk .85** .70** 1          

4. Tristhet .71** .64** .71** 1         

5. Sinne .67** .71** .46** .43** 1        

6. Ømhet .77** .70** .77** .59** .38** 1       

7. Skyld .67** .68** .53** .36** .51** .46** 1      

8. Frykt .77** .80** .54** .51** .49** .50** .49** 1     

9. Skam .70** .66** .65** .49** .39** .48** .48** .54** 1    

10. Interesse .75** .69** .71** .52** .40** .56** .38** .50** .45** 1   

11. Glede .82** .77** .77** .58** .43** .65** .46** .59** .53** .75** 1  

12. Sjalusi .51** .54** .35** .17* .35** .25** .23** .30** .28** .26** .24** 1 

Kommentar: * p < .05 (2-halet), ** p < .01 (2-halet)  

 

PCA av de ni ipserte, spesifikke følelsesgjennomsnittene og en utvelgelse av de tre faktorene 

med høyeste eigenvalue er visuelt framstilt i to circumplex (Figur 3). Eigenvalue og de 

ipserte følelsenes korrelasjoner med hver av faktorene er framstilt i Appendiks, Tabell 1. 

Sammenlignet med funnene til Fontaine et al. (2007) (Figur 3, a og b) fant vi samsvar i 

følelsenes rangorden av korrelasjoner med de framstilte dimensjonene i vårt datamateriale (c 

og d). Vi har navngitt dimensjonene basert på hvilke ipserte skårer som korrelerer høyt og 

hvilke som korrelerer lavt med hver av dem. Ved sammenligning med Fontaine et al. (2007) 

sine funn så vi at de behagelige emosjonene skilte seg fra de ubehagelige i grad av valens. 

Glede og interesse skilte seg fra ømhet i grad av kontroll. Sjalusi skilte seg fra de andre 

ubehagelige emosjonene i grad av kontroll, mens sinne og frykt hadde vi ventet at skulle 

skille seg fra hverandre i større grad. Ved sammenligning av den tredje dimensjonen fant vi 

også samsvar, men flere unntak enn ved de to første dimensjonene. I tråd med at den tredje 

dimensjonen kan forklares som aktivering, skilte interesse og tristhet seg som forventet fra 

ømhet, sinne og spesielt skyld og frykt. Sjalusi, sinne, skam og ømhet var på den andre siden 

noe lavere korrelert med aksen enn forventet.  
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3.1.3 Konvergent og diskriminant validitet 
Vi undersøkte om AII-Global, Opplevelse og Uttrykk henger sammen med ytre mål som i 

teorien skal måle følelsesbegrep på lignende måter som affektbevissthet. Tabell 3 indikerer at 

samtlige nivåer av AII 2.0 korrelerte fra svakt til sterkt med alle skalaene i TAS-20, ERQ og 

OQ-45-Totalskåre. Videre undersøkte vi diskriminant validitet ved hjelp av en signifikanstest 

av forskjell på korrelasjoner (Steiger, 1980). Subskala TAS-EOT korrelerte signifikant 

svakere med AII-global enn både DDF (z = 5.57, p < .01)  og DIF (z = 5.01, p < .01). Vi fant 

også at TAS-DIF korrelerte signifikant høyere med AII-Opplevelse enn Uttrykk (z = -3.76, p 

Figur 3: Sammenligning av to tredimensjonale framstillinger av følelsesskårer (basert på Fontaine et al., 2007). 
Figurene fremstiller de ipserte følelsene i et rom hvor i c) valens danner x-aksen og kontroll danner y-aksen og i 
d) aktivering danner y-aksen. Circumplex a) og b) er hentet fra Fontaine et al. (2007) for å fremstille funnene 
deres med følelser plassert i rom med samme akser som figuren de står ved siden av. Merk at vi har reversert 
fortegnene på korrelasjonene for valens og aktivering i tråd med originalfigurenes fremstilling for å gjøre 
sammenligningen visuelt enklere. 
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< .01), men ikke at TAS-DDF korrelerte signifikant høyere med AII-Uttrykk enn Opplevelse 

(z = 1.51, p = .131). Videre korrelerte ERQ-Undertrykking signifikant sterkere med AII-

Uttrykk enn ERQ-Revurdering (z = -9.27, p < .01). ERQ-Undertrykking korrelerte også 

signifikant sterkere med AII-Uttrykk enn AII-Opplevelse (z = 3.96, p < .01). De fleste 

undersøkelsene av forholdene mellom AII 2.0 og eksterne mål var i samsvar med hypotesene 

og indikerte god konvergent og diskriminant validitet. 

 
Tabell 3: Korrelasjoner mellom tre nivåer i AII og ytre mål (n=154-157)  
AII – nivå ERQ-R ERQ-U TAS-T TAS-

DDF 

TAS-DIF TAS-

EOT 

OQ-T 

Global .27** -.62** -.67** -.68** -.65** -.23** -.68** 

Opplevelse .29** -.52** -.64** -.61** -.66** -.19* -.72** 

Uttrykk .17* -.70** -.60** -.68** -.48* -.27** -.46** 

Note. ERQ-R = Revurdering, ERQ-U = Undertrykking, TAS-T = Totalskåre, TAS-
DDF= vanskeligheter med å beskrive følelser, TAS-DIF = Vanskeligheter med å 
identifisere følelser, TAS-EOT = Eksternt orientert tenkning, OQ-T = Totalskåre * p < 
.05, ** p < .01  

 

 

3.2 IIP-64: deskriptive data 
Tabell 4 oppsummerer deskriptive data for IIP-64, samt reliabilitetsestimat med Cronbach’s 

alpha (DeVellis, 2012) som indikerte at både Globalskåre og enkeltdimensjonene hadde 

tilfredsstillende reliabilitet.  

 
 Tabell 4: IIP-64, deskriptive data og reliabilitetsestimat (N=157) 
IIP-64, skala M SD Range α 

Global 1.00 0.46 0.16 – 2.39 .94 

Kontrollerende 0.68 0.54 0.00 - 3.63 .75 

Påtrengende 0.97 0.65 0.00 - 2.88 .74 

Overomsorgsfull 1.20 0.63 0.00 - 3.50 .75 

Utnyttbar 1.44 0.72 0.00 - 3.75 .79 

Lite selvhevdende 1.26 0.76 0.00 - 3.50 .84 

Sosialt unnvikende 1.06 0.80 0.00 - 3.75 .87 

Kald 0.75 0.63 0.00 - 3.00 .81 

Fiendtlig 0.65 0.54 0.00 - 2.63 .75 

Kommentar: M = gjennomsnitt, SD = standardavvik, α = reliabilitetsestimat med Cronbach’s alpha. 

 

3.3 TAS-20, ERQ og OQ-45: deskriptive data 
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Tabell 5 nedenfor oppsummerer deskriptive data for Emotional Regulation Questionnaire 

(ERQ), Outcome Questionnaire 45 (OQ-45) og Toronto Alexithymia Scale-20 (TAS-20), 

samt reliabilitetsestimat (Cronbach’s alpha). Både TAS-20, OQ-45 og ERQ viste 

tilfredsstillende reliabilitet på alle skalaer. 

 
Tabell 5: ERQ og TAS-20, deskriptive data og reliabilitetsestimat (N=154-157) 
Skala M SD Range α 

ERQ-Revurdering 4.83 0.96 2.17 - 4.83 .75 

ERQ-Undertrykking 3.26 1.32 1.00 - 6.75 .78 

TOT-TAS 2.36 0.55 1.15 - 3.76 .84 

DDF-TAS 2.51 0.79 1.00 - 4.80 .72 

DIF-TAS 2.34 0.81 1.00 - 4.83 .84 

EOT-TAS 2.28 0.55 1.00 - 3.63 .67 

OQ-Total 1.16 0.53 0.09 - 2.80 .95 

Kommentar: M = gjennomsnitt, SD = standardavvik, α = reliabilitetsestimat med Cronbach’s alpha, 
TOT-TAS = totalskåre, DDF-TAS = vanskeligheter med å beskrive følelser, DIF-TAS = 
vanskeligheter med å identifisere følelser, EOT-TAS = eksternt orientert tenkning. 

 

 

 

3.4 AII 2.0 og IIP-64: resultater 
Vi forventet at grad av affektintegrasjon målt med AII skulle korrelere betydelig negativt 

med grad av interpersonlige problemer målt med IIP-64. Til støtte for hypotesen fant vi 

sterke korrelasjoner mellom IIP-64 og AII-Global, AII-Opplevelse og AII-Uttrykk (Tabell 6). 

Videre så vi at lav integrasjon av samtlige følelser korrelerte signifikant, moderat til sterkt, 

med IIP – Global. Vi så imidlertid at sjalusiproblemer skilte seg ut med noe lavere 

korrelasjoner enn de andre følelsene med IIP-Global. Vi kontrollerte for henholdsvis alder og 

kjønn uten nevneverdig endring av sammenhenger. 

 
Tabell 6: Korrelasjoner mellom IIP-64 og AII, alle nivåer 
  Global Oppl. Uttrykk Tristhet Sinne Ømhet Skyld Frykt Skam Intr. Glede Sjalusi 

IIP -  

Global 
-,70* -,68* -,59* -,50* -,47* -,52* -,46* -,57* -,51* -,50* -,60* -,34* 

Kommentar: N=156-157, *. p <.01 (2-halet). 

 

Basert på den presenterte teorien og forskningen om hvilken sosial atferd ulike følelser 

motiverer til, forventet vi spesifikke sammenhenger mellom integrasjon av enkeltfølelsene 

sinne, ømhet, skam, frykt, sjalusi, interesse og glede og ulike typer interpersonlige problemer. 
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Når det gjelder integrasjon av tristhet og skyld ønsket vi mer åpent å utforske deres 

sammenhenger med relasjonelle problemer på tilsvarende måte. Som Figur 4 viser, formet 

alle affektintegrasjonsskårene sinusmønstre av korrelasjoner mot skårer på de åtte oktantene i 

IIP-64. Resultatene gav i stor grad støtte til våre hypoteser om syv av følelsenes rangorden av 

korrelasjoner med relasjonelle problemtyper. Vi undersøkte om resultatene nedenfor ble 

påvirket ved å kontrollere for henholdsvis alder og kjønn, analyser som bare viste minimale, 

ikke nevneverdige avvik i korrelasjonsstørrelser. 

 

(1) Problemer med integrasjon av sinne dannet det forventede mønsteret av korrelasjoner 

med relasjonelle problemtyper, hvor sammenhengen var høyest med lite selvhevdende, også 

markant med sosialt unnvikende og utnyttbar, og lavest med kontrollerende. Vi merket oss 

også en tydelig sammenheng mellom sinneintegrasjon og relasjonelle problemer av typen 

overomsorgsfull, og at oktanten utnyttbar var noe høyere relatert til integrasjon av sinne enn 

sosialt unnvikende. 

(2) Ømhetsintegrasjon viste også det forventede mønsteret av korrelasjoner med 

relasjonsproblemer, med kald som høyest og noe lavere sammenheng med fiendtlighet og 

sosial unnvikelse. Sammenhengen med overomsorgsfull var imidlertid noe høyere enn 

forventet. 

(3) Problemer med sjalusi korrelerte med relasjonsvansker stort sett i tråd med våre 

hypoteser: Integrasjonsproblemer hadde høyest sammenheng med fiendtlighet, samt også 

høye sammenhenger med kontrollerende og kald, og lavest sammenheng med utnyttbar. 

Korrelasjonen med lite selvhevdende var noe høyere enn ventet. Vi merket oss også en 

tydelig sammenheng mellom sjalusiintegrasjon og påtrengende interpersonlige problemer. 

(4-7) Problemer med integrasjon av frykt, skam, interesse og glede viste stort sett forventede 

sammenhenger med relasjonelle problemer og viste sinusmønstre av korrelasjoner i tråd med 

hypotesene. Skam og interesse hadde etter våre forventninger de høyeste korrelasjonene med 

sosial unnvikelse, mens sammenhengen med kald var minimalt høyere for frykt og glede. 

Samtlige korrelerte minst med påtrengende i tråd med våre hypoteser. Integrasjon av glede, 

frykt og interesse korrelerte imidlertid noe høyere med overomsorgsfull enn forventet. 

Integrasjon av frykt korrelerte også noe høye med oktanten fiendtlighet enn ventet. 
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 (8-9) Også sammenhengene mellom relasjonelle problemer og integrasjon av skyld og 

tristhet  ble undersøkt. Integrasjon av begge følelsene korrelerte høyest med problemtypen 

kald. Resten av sammenhengene viste de forventede rangordenene av minkende og stigende 

grader av sammenhenger, bortsett fra at relasjonsproblemer av typen overomsorgsfull 

korrelerte noe høyere med integrasjon av tristhet enn den øvrige trenden skulle tilsi. 

 

Figur 4: Grafisk framstilling av sammenhengene mellom oktanter i IIP-64 og integrasjon av følelser i AII 2.0. 
Korrelasjonsstørrelse mellom integrasjon av den aktuelle følelsen og type relasjonelt problem danner y-aksen og relasjonell 
problemtype danner x-aksen. Figuren er delt i graf- og tabellsett a, b og c med resultater av de spesifikke hypotesene, mens 
graf og tabell d er tatt med for å vise hvordan integrasjon av de resterende følelsene, tristhet og skyld henger sammen med 
relasjonelle problemtyper. ** p<.01, *p<.05 
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Vi gjennomførte også signifikanstester for å undersøke om de forventede høyeste 

sammenhengene er signifikant ulike fra de forventet laveste (Steiger, 1980) (se Appendiks, 

Tabell 2). Ved skyld og tristhet undersøkte vi forskjellen mellom med deres høyeste 

korrelasjon og den diametralt motsatte relasjonelle problemtypen. Alle forskjellene var 

signifikante med p < .01, bortsett fra integrasjon av frykt og sjalusi som var signifikante med 

p < .05. Vi merket oss også at relasjonelle problemer med å oppleve seg overomsorgsfull var 

sterkere assosiert med flere følelser enn forventet. En Figur som visuelt viser hypotesene og 

resultatene opp mot hverandre, er lagt ved som Appendiks, Figur 1. 
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4 Diskusjon 
Hovedmålet med denne studien var å utvide kunnskapen om sammenhenger mellom 

relasjonelle problemer og integrasjon av følelser ved hjelp av et nytt måleinstrument, AII 2.0, 

og IIP-64. Viktigheten av følelser for å forstå sosial atferd har lenge vært diskutert i 

litteraturen (Izard, 1991; Tomkins, 2008) og flere funn støtter en klar kobling mellom 

relasjonelle problemer og problemer med følelser, blant annet målt som lav affektintegrasjon 

(Normann-Eide et al., 2013; Solbakken, Hansen, Havik, et al., 2011) og aleksitymi (Vanheule 

et al., 2007). I tråd med tidligere funn og teori finner vi stor grad av støtte for våre syv 

hypoteser om sammenhenger mellom spesifikke følelser og mellommenneskelige problemer. 

Vi finner også systematiske sammenhenger for følelsene tristhet og skyld, som vi ikke hadde 

spesifikke hypoteser om. Funnene tyder på at det er klare og teoretisk forventede 

sammenhenger mellom hvilke følelser vi har dårlig integrert og hvordan dette henger 

sammen med relasjonelle problemmønstre. Før funnene blir nærmere diskutert, vil vi først 

diskutere de psykometriske egenskapene til AII 2.0. 

 

4.1 AII 2.0: psykometriske egenskaper 
Det foreligger ingen tidligere studier med AII 2.0, noe som medfører at vi ikke har tidligere 

indikasjoner på måleinstrumentets reliabilitet, indre struktur og eksterne validitet. 

Oppsummert gir resultatene stor grad av støtte til de psykometriske egenskapene til AII 2.0. 

Det er imidlertid noen unntak og noen funn som krever nærmere drøfting. For følelsen skam 

fant vi noe lavere reliabilitet på gjennomsnittsskåren (α=.57) enn ønsket. Analyser i etterkant 

viser at av de tre leddene som minst henger sammen med gjennomsnittskåren av 

skamintegrasjon, er det to ledd som retter seg mot bruk av skammens signaler og bruk av 

følelsen som informasjonskilde for sosial atferd. Det tredje leddet spør etter manglende 

opplevelse av skam. Felles for disse tre leddene er at de alle måler bruk av og opplevelse av 

skam som noe adaptivt, som å orientere seg sosialt eller for å øke selvforståelse. Mangelen på 

sammenhenger med gjennomsnittskåren kan indikere at disse leddene ikke måler grad av 

skamintegrasjon. Ved fjerning av et eller flere av leddene, så vi i etterkant at Cronbach’s 

Alpha gir reliabilitetsestimater over 0.60, som tyder på at akseptabel pålitelighet kan oppnås 

med minimale endringer av skjemaets innhold (DeVellis, 2012). 
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Videre ser vi at følelsesgjennomsnittene korrelerer signifikant med hverandre. Likevel finner 

vi, til støtte for validiteten til AII sin postulerte indre struktur, betydelig høyere 

sammenhenger mellom følelseskårene og den globale skåren enn følelseskårene imellom. 

Ved hjelp av PCA av ipserte gjennomsnitt av følelsesintegrasjon fant vi tre faktorer som vi 

sammenlignet med faktorstrukturen funnet av Fontaine et al. (2007). Korrelasjoner mellom 

følelsene og faktorene vi fant (se Appendiks, Tabell 1) tyder på stor grad av samsvar med 

deres funn når det gjelder de to første dimensjonene og delvis også med den tredje. Figur (3) 

lar oss visuelt se hvordan våre funn overlapper med Fontaine et al. (2007) sine funn når det 

gjelder hvordan følelsene ser ut til å variere i grad av valens, kontroll og til dels aktivering. 

Vi finner riktignok noen unntak når vi sammenligner hvordan følelsene er plassert på den 

aksen vi forventet at skulle forklares som aktivering. Vi legger spesielt merke til at sjalusi, 

sinne og skam burde vært noe høyere rangert, mens skyld burde vært noe lavere. Vi finner 

altså noen avvik, som ikke er uventet, forskjellene studiene imellom tatt i betraktning. 

Likevel styrker det betydelige samsvaret begrepsvaliditeten til slutninger gjort på grunnlag av 

AII 2.0. 

 

Til støtte for ekstern validitet ser vi av funnene våre at affektbevissthet henger signifikant 

sammen med ERQ, TAS-20 og OQ-45 til en forventet grad. At affektbevissthet henger 

sammen med symptommål, samt mål på alexitymi og emosjonsregulering, er funn som 

antyder konvergent validitet. Videre ser vi at de forskjellige subskalaene i TAS-20 og ERQ 

henger ulikt sammen med affektintegrasjon på teoretisk forventede måter, noe som tyder på 

diskriminant validitet. Vi finner imidlertid ikke at vanskeligheter med å beskrive følelser er 

signifikant sterkere korrelert med AII-Uttrykk enn AII-Opplevelse, noe som er overraskende 

siden vansker med å sette ord på følelser konseptuelt er mer likt problemer med å uttrykke 

enn å oppleve affektene. Funnene er stort sett konsistente med våre forventninger og er 

viktige forutsetninger for å kunne utforske hypotesene i studien. 

 

4.2 AII 2.0 og IIP-64: forståelse av funnene 
Resultatene ovenfor viser at det er sterke, signifikante sammenhenger mellom AII 2.0 og 

Global skåre på IIP-64, både med AII-Global, Opplevelse og Uttrykk. Funnene indikerer at 

mennesker som ikke er oppmerksomme på, tåler, klarer å vise eller kommunisere følelser, 

også opplever relasjonelle vansker, samt at de som rapporterer høy grad av affektintegrasjon 

har færre mellommenneskelige problemer, noe som er i tråd med tidligere funn (Normann-



	  
	  

38	  

Eide et al., 2013; Solbakken, Hansen, Havik, et al., 2011; Solbakken et al., 2012). Vi finner 

også forventede moderate til sterke korrelasjoner mellom integrasjon av enkeltfølelser og 

global IIP-skåre. Integrasjon av sjalusi er korrelert med IIP-Global med en lavere 

korrelasjonsstørrelse enn de andre følelsene, noe som er i samsvar med tidligere funn 

(Solbakken, Hansen, Havik, et al., 2011). Integrasjon av sjalusi er også lavere knyttet til de 

andre nivåene i IIP-64 og AII 2.0. Solbakken, Hansen, Havik, et al. (2011) påpeker at 

deltakernes svarstil når det gjelder sjalusi kan være påvirket av sjalusiens mulige skamfulle 

status i samfunnet, noe som kunne forklart hvorfor vansker med sjalusi korrelerer mindre 

med andre beslektede mål enn de øvrige følelsene. 

 

Vårt andre sett med hypoteser om spesifikke sinusmønstre av sammenhenger mellom 

relasjonelle problemtyper og integrasjon av syv følelser, ble også til stor grad støttet (se 

Appendiks, Figur 1). De forventede høyeste og laveste sammenhengene er signifikant ulike 

(se Appendiks, Tabell 2). Vi fant at problemer med samtlige ni følelser i stor grad viser 

spesifikke sinusmønstre av sammenhenger med relasjonelle problemtyper. Som nevnt finner 

vi ulikheter i korrelasjonsstørrelser mellom forskjellige følelser og deres sammenhenger med 

problemtypene i IIP. Det er også forskjeller i differanser mellom de høyeste og laveste 

sammenhengene, selv om samtlige er signifikante. Det kan tenkes at problemer med 

integrasjon av enkelte følelser i større grad enn andre vil være relatert til mer generelle 

mellommenneskelige problemer. Dette kan kanskje forklare hvorfor integrasjon av følelser 

som sjalusi og frykt viser noe mindre differanse mellom korrelasjonene, spesielt 

sammenlignet med de behagelige følelsene. Vi fant også at sammenhengene mellom 

overomsorgsfullhet og lav integrasjon av ømhet, glede, interesse, frykt og tristhet var høyere 

enn vi hadde ventet. Når det gjelder integrasjon av ømhet er likevel dette avviket også 

rapportert i tidligere studier (Solbakken, Hansen, Havik, et al., 2011), mens andre studier 

rapporterer tilsvarende for behagelige følelser, glede, interesse og ømhet (Normann-Eide et 

al., 2013). Oktanten overomsorgsfull ser generelt ut til å henge sterkere sammen med 

affektive problemer enn de nærliggende oktantene påtrengende og utnyttbar. Dette kan tyde 

på at relasjonelle vansker med å være for selvoppofrende er en tydeligere indikator på for 

generelt lav affektintegrasjon enn det å være for påtrengende eller utnyttbar er. En annen 

mulig tolkning er at det kan være mer sosialt ønskelig å oppfatte seg som selvoppofrende enn 

utnyttbar eller påtrengende. 
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4.2.1 Sinne og agens 
Som ventet er integrasjon av sinne spesifikt relatert til relasjonelle vansker med agens, mest 

med lite selvhevdende og minst med kontrollerende. Dette tilsvarer også resultater fra 

tidligere studier (Normann-Eide et al., 2013; Solbakken, Hansen, Havik, et al., 2011). 

Sammenhengene med oktantene sosial unnvikelse og utnyttbarhet er også framtredende. Man 

kan tenke seg at selv om problemer med å kjenne på sinne sterkest vil henge sammen med 

selvhevdelsesproblemer, vil også sosial tilbaketrekning og det å la seg utnytte av andre være 

problemer relatert til lav agens. En forståelse av selvhevdelsesproblematikk som den primære 

vil også være i tråd med tidligere presentert teori om sinne som en energimobiliserende 

affekt, som motiverer oss til å si ifra når vi føler oss oversett eller urettmessig behandlet. Det 

er imidlertid interessant å merke seg at korrelasjonen med oktanten overomsorgsfullhet er en 

av de høyeste med lav integrasjon av sinne. En mulig forståelse av dette kan være at det å bli 

veldig selvoppofrende kan være en kompenserende, alternativ strategi når man ikke greier å 

nyttiggjøre seg sinnets kraft for å ta et standpunkt og få frem sine meninger.  

 

4.2.2 Ømhet og tilhørighet 
Resultatene viser at forholdet mellom integrasjon av ømhet og relasjonelle problemtyper i 

stor grad følger det forventede korrelasjonsmønsteret, hvor kulde pekte seg ut som den 

sterkeste sammenhengen. Vi finner altså tilsvarende funn som tidligere studier (Normann-

Eide et al., 2013; Solbakken, Hansen, Havik, et al., 2011; Solbakken et al., 2012). Funnene 

våre viser også at problemer med integrasjon av ømhet, som forventet er betydelig knyttet til 

mellommenneskelig fiendtlighet og unnvikelse. At problemer med integrasjon av ømhet er 

koblet til sosial tilbaketrekning og kulde framstår rimelig, siden ømhet kan utgjøre en viktig 

drivkraft for å søke nærhet, gi omsorg eller for å prøve å være en del av et fellesskap 

(Solbakken, 2013). Om man ikke kjenner på eller lar seg bevege av ømhet, vil det trolig også 

være vanskelig å bruke følelsen som motivasjon for å søke nærhet i relasjoner. Fiendtlighet 

eller unnvikelse kan muligens betraktes på som ulike måter å distansere seg fra andre på.  

 

4.2.3 Sjalusi og fiendtlighet 
Som ventet korrelerer integrasjon av sjalusi høyest med oktanten fiendtlighet, minst med 

oktanten utnyttbar og forventede variasjoner i korrelasjonsstørrelser med de øvrige 

problemtypene. Sjalusi er en potensielt sterkt ubehagelig følelse som kan vekkes blant annet 

når man opplever å bli utelatt etter frykter å bli forlatt til fordel for en annen. Det er dermed 
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ikke overraskende at følelsen kan vekke fiendtlige og kontrollerende tendenser i oss når vi 

opplever usikkerhet på om noen vi bryr oss om er i ferd med å forsvinne. Overveldende 

sjalusi som ikke tåles kan tenkes å lede en inn i krangler og atferd som støter andre bort. 

Manglende tilgang til følelsen vil derimot kunne tenkes å ha andre konsekvenser, mer rettet 

mot lav agens, noe som også kan tenkes å forklare den noe høyere korrelasjonen med denne 

oktanten enn vi på forhånd hadde ventet. På grunn av spørsmålsstillingen var det likevel 

grunn til å tro at AII i hovedsak vil fange opp problematikk med å håndtere sjalusien framfor 

fortrengning av følelsen, slik også resultatene antyder.  

 

4.2.4 Sosial unnvikelse og følelsene skam, frykt, interesse og glede 
Vi fant stort sett de forventede rangordener av korrelasjoner, hvor problemer med integrasjon 

av skam, frykt, interesse og glede alle henger høyt sammen med oktanten sosial unnvikelse 

og lavest med oktanten påtrengende. Alle de fire følelsenes gjennomsnitt er også som ventet 

høyt korrelerte med problemer forbundet med mellommenneskelig distansering og lav agens. 

For integrasjon av frykt og glede finner vi noe høyere korrelasjoner med relasjonell kulde enn 

forventet, som da er omtrent like høyt korrelert med integrasjon av frykt og glede som sosial 

unnvikelse. Integrasjon av frykt er også noe høyere korrelert med fiendtlighet enn ventet.  

 

Skam 

Skam og sjenanse er følelser som kan føre til en høy grad av selvbevissthet, er ofte koblet 

med negative selvvurderinger og motiverer dermed for tilbaketrekning. Selv om skam og 

sjenanse ofte er intense og ubehagelige følelser, vil god integrasjon være adaptivt ved at en 

motiveres til å korrigere atferd, trekke seg unna når det er sosialt riktig og rette seg etter 

normer i samfunnet. På en annen side vil dårlig integrasjon av disse følelsene kunne medføre 

uheldige relasjonelle konsekvenser. Kjenner man på skam eller sjenanse i overdreven grad, 

kan det tenkes at en både vil trekke seg for mye unna andre og få problemer med å stå opp for 

seg selv. Den sterke korrelasjonen mellom problemer med integrasjon av skam og sosial 

unnvikelse, i tillegg til lite selvhevdelse og relasjonell kulde, ser derfor ut til å være i tråd 

med en forståelse av skammens og sjenansens funksjoner. 

 

Frykt 

Selv om frykt og angst kan oppleves som svært ubehagelig, er følelsene i utgangspunktet 

også livsviktige ved å motivere oss til å unngå farer og trusler (Solbakken, 2013). Dersom 
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frykt og angst er dårlig integrert, kan imidlertid konsekvensene være at en blir 

handlingslammet eller unnviker for mye, noe som også er vanlige følger ved 

angstproblematikk (World Health Organization, 1992). Vi ventet derfor at lav integrasjon av 

frykt ville vise seg ved at man trekker seg unna både i form av inaktivitet og lite 

selvhevdelse, samt sosial distansering. Til støtte for dette ser det altså ut til at integrasjon av 

frykt henger sammen med oktanten sosial unnvikelse, selv om sammenhengene med 

mellommenneskelig distansering, fiendtlighet og lite selvhevdelse er noe høyere enn ventet. 

Spesielt sammenheng med fiendtlighet er overraskende høy. Som en potensiell forklaring, 

kan en tenke seg at uroen frykt skaper kan føre til mistillit og mistenksomhet som igjen fører 

til fiendtlighet. En annen mulighet er at lav integrasjon av frykt kan manifestere seg på ulike 

måter og derfor ha noe mindre grad av spesifikke sammenhenger med relasjonelle vansker 

enn andre følelser målt med AII 2.0. 

 

Interesse 

Den potensielle energien interesse kan medføre, motiverer for adaptive aktiviteter som 

utforskning og utvikling, samt å opprettholde relasjoner med andre mennesker. Mangel på 

integrasjon av interesse kan få uheldige bieffekter, da interessemangel blant annet er knyttet 

til depresjon (Izard, 1991). En kan tenke seg at problemer med å kjenne på og la seg påvirke 

av interessefølelsen både kan påvirke ens driv til å stå opp for seg selv, og samtidig viljen og 

kraften til å holde andre mennesker nær. Ut ifra dette rasjonalet gir det mening at 

interesseintegrasjon viser seg å korrelere høyest med sosial unnvikelse, men også nesten like 

mye med relasjonell kulde og lite selvhevdelse. Integrasjon av interesse sin høyeste 

sammenheng avviker noe fra at behagelige følelser som et mål tidligere har vist sin høyeste 

sammenheng med relasjonell kulde (Normann-Eide et al., 2013). Dette kan tyde på at 

integrasjon av de behagelige følelsene (glede, interesse og ømhet) er differensielt knyttet til 

relasjonelle problemer og bør undersøkes separat.   

 

Integrasjon av glede 

Glede kan gi energi og mening til både aktivitet og selvutfoldelse. Når en deler glede med 

andre, vil følelsen også kunne ta mer plass og bli sterkere, noe som igjen motiverer for sosial 

kontakt ved senere anledninger. Hvis en derimot ikke kjenner på glede eller ikke klarer å 

kommunisere følelsen, er det grunn til å tro at en vil mangle en viktig motivasjonskilde for å 

søke nærhet hos andre og at andre lett vil vike unna. Det er også nærliggende å tenke seg at 

mangel på glede vil passivisere og nedtone både aktivitetsnivå og vilje til å stå fram og 
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uttrykke sine meninger (Solbakken, 2013). Funnene våre viser sammenhenger i tråd med 

disse antakelsene, selv om vi fant en høyere korrelasjon mellom gledeintegrasjon og 

problemer med relasjonell kulde enn forventet. Funnene våre viser at vansker med å oppleve 

seg lite selvhevdende og kald henger sammen med integrasjon av glede, men også at 

fiendtlighet er tydeligere representert enn ventet. Det kan imidlertid gi mening at mangel på å 

kjenne på glede også fører til at en kan bli noe kranglete og sosialt fiendtlig.  

 

4.2.5 Tilhørighet og følelsene tristhet og skyld  
Her hadde vi ingen spesifikke hypoteser om hvilke sammenhenger mellom lav integrasjon av 

disse følelsene og de relasjonelle problemtypene som ville være mest fremtredende. Funnene 

viser sinusformede mønstre av sammenhenger mellom relasjonelle vansker og lav integrasjon 

av både tristhet og skyld, hvor sammenhengene er tydeligst med problemtypen kald.  

 

Tristhet 

Tristhet er ofte knyttet til tapssopplever og skuffelser, og kan ofte være ubehagelig å kjenne 

på.  Følelsen har likevel adaptive funksjoner om den er integrert. Når tristhet vises, kan 

følelsen sende signaler til andre om behov for nærhet, trøst eller hjelp. Tristheten kan hjelpe 

oss til å bearbeide vonde opplevelser og gå videre (Solbakken, 2013), men kan også bidra til 

å styrke relasjonelle bånd (Izard, 1991). Når tristheten er dårlig integrert kan en tenke seg at 

en både vil kunne slite med å initiere aktivitet og uttrykke sine behov, samt sosial 

distansering. Det kan også tenkes at manglende forståelse for, og bearbeiding av tristheten, 

vil kunne vise seg som fiendtlighet. Det er dermed flere mulige sammenhenger mellom lav 

integrasjon av tristhet og relasjonelle vansker. Våre resultater indikerer imidlertid at det er 

sosial distansering og frakoblethet som er sterkest assosiert med lav tristhetsintegrasjon, med 

også høye assosiasjoner med fiendtlighet og sosial unnvikelse. Funnene våre støtter at tristhet 

trolig er en sterkt relasjonsorienterende affekt knyttet til tilknytning. Sliter en med tristhet kan 

det for eksempel tenkes at en går særlig glipp av signalene følelsen gir om nærhetsbehov, 

både til seg selv og til andre.  

 

Skyld  

Som nevnt tidligere fant vi grunnlag for å anta flere ulike problemvarianter som kan ha 

sammenheng med dårlig integrasjon av skyld. Skyldfølelse oppstår gjerne når en opplever å 

ha gjort eller sagt noe galt. Når skyldfølelsen er adaptiv, vekker gjerne ubehaget motivasjon 
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til handlinger som å stå til ansvar for det man har gjort eller ikke gjort, be om unnskyldning 

eller bidra ekstra til fellesskapet. Når skyldfølelsen blir for overveldende, kan man imidlertid 

tenke seg at personen kan få behov for å trekke seg unna sosialt, da kraften eller motet for å 

søke nærhet og for å stå frem med sine korreksjoner mangler. Man kan også tenke seg at om 

en ikke handler på skyldens irettesettende signalfunksjoner, kan ubehaget føre til at en lett går 

i forsvar og heller sliter med fiendtlighet. Videre, om en har lett for å føle på kraftig skyld og 

følelsen overgeneraliseres, kan en tenke seg at en legger seg i overkant mye flat og lett kan få 

problemer av typen utnyttbar. Det ser imidlertid ut til at våre funn støtter en forståelse av at 

dårlig skyldintegrasjon sterkest er knyttet til en distanserende relasjonell stil. Det er altså 

muligheter for at skyld er spesielt viktig for å søke tilknytning og nærhet. Når en blir 

overveldet, eller ikke klarer å handle på følelsen, blir det da trolig vanskelig å bruke de 

forsonende, adaptive signalene til følelsen. Det er på den andre siden mulig at type problemer 

med skyld også kan reflektere spørreskjemaets utvalg av spørsmål, noe vi kommer tilbake til 

senere. 

 

4.3 Begrensninger 
Dette er en av to parallelle pilotstudier med AII 2.0. En tidligere versjon av måleinstrumentet 

har tidligere blitt utprøvd med et mindre utvalg og revidert i etterkant (O.A. Solbakken, 

personlig kommunikasjon, 12.04.2015), men ingen studier har rapportert AII 2.0s 

psykometriske egenskaper. Studier har derimot vist gode psykometriske egenskaper for 

affektbevissthetsintervjuet (Monsen et al., 1996; Solbakken, Hansen, Havik, et al., 2011) som 

AII baserer seg på. Vi har forsøkt å imøtekomme mangelen på empiriske utprøvinger med en 

grundig undersøkelse av de psykometriske egenskapene til AII 2.0, men resultatene i studien 

må likevel ses i lys av at dette er et nytt måleinstrument.  

 

Funnene viser store grad av støtte for AII 2.0 sine psykometriske egenskaper, men noen 

potensielle begrensninger for funnene er verdt å trekke fram. For å undersøke AII 2.0 sin 

indre struktur hadde en første-ordens faktoranalyse vært mer informativ enn en PCA ved å 

kunne si noe om den fullstendige variasjonsbredden i alle leddene. Med vår utvalgsstørrelse 

var antall ledd i AII 2.0 for høyt til å gjennomføre en første-ordens faktoranalyse. 

Reliabiliteten til integrasjon av skam på α=.57 er lavere enn vi ønsker for å kunne si at alle 

leddene som skal måle skamintegrasjon faktisk gjør det. En må derfor være noe varsom ved 

tolkning av relasjonen mellom skamintegrasjon og relasjonsvansker.  
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Affektintegrasjon er her målt med spørreskjemaet AII 2.0, men har tidligere bare blitt målt 

med affektbevissthetsintervjuet (Monsen et al., 1996; Monsen et al., 2008). Forskjellene 

mellom målemetodene gjør det noe vanskeligere å sammenligne våre funn med tidligere 

funn. Samtidig som spørreskjema er en mer tidseffektiv måte å samle inn datamateriale på 

enn med et intervju, vil en miste muligheten til å presisere informasjon eller stille 

oppfølgingsspørsmål. Undersøkelser med spørreskjemaer medfører også en risiko for at 

deltakere ikke tar undersøkelsen alvorlig, ikke er oppriktige eller moderer svarene sine etter 

slik de ønsker å framstå. Det er også verdt å nevne at siden vi har sett på korrelasjoner 

mellom affektintegrasjon og relasjonelle problemer, har vi ikke muligheter til å si noe om 

årsaksforhold. 

 

Siden de rekrutterte deltakerne er studenter, elever på videregående eller venner og kjente, er 

det mulig at utvalget ikke representerer populasjonen til en tilfredsstillende grad, noe som må 

tas med i betraktning ved generalisering av funnene. Kvinner og høyt utdannede ser ut til å 

være noe overrepresenterte i datamaterialet. Siden vi ikke hadde med et klinisk utvalg, vil 

mulighetene for å generalisere til pasientgrupper også være begrensede. For å undersøke om 

demografiske variabler så ut til å påvirke våre resultater, kontrollerte vi imidlertid for alder 

og kjønn uten at det ga betydningsfulle endringer i korrelasjonsstørrelser.  

 

4.4 Implikasjoner av funnene 
Vi har i denne studien vist at det finnes systematiske sammenhenger mellom følelses- og 

relasjonsproblemer på et mer omfattende og nyansert plan enn vist i tidligere studier. 

Funnene støtter betydningen av følelseslivet vårt for vår relasjonelle fungering, og 

understøtter konkrete sammenhenger mellom hvilke følelser som er vanskelige for oss og hva 

som er våre mellommenneskelige problemområder. Dette kan kanskje være med på å bedre 

forståelsen for hva som ligger bak menneskers relasjonelle vansker. Følelsene våre kan 

motivere oss og drive oss til sosial atferd, hver av dem på sin måte. Om man opplever 

vansker med å tre fram og uttrykke sine meninger overfor andre, kan denne relasjonelle 

væremåten kanskje henge sammen med at spesifikke følelser er vanskelige å håndtere. Å 

kunne gjøre seg tanker om hvilke følelser man sliter med kan kanskje også gjøre det lettere 

for den enkelte å forstå seg selv og eventuelt gjøre de nødvendige grepene for å skape 

endring. Funnene våre indikerer også en mulig perspektivendring, der tradisjonell 
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interpersonlig teori først og fremst har sett på psykiske og affektive problemer som resultat 

av den mellommenneskelige fungeringen (Horowitz et al., 2006), vil vår studie gi støtte til et 

perspektiv på forholdet mellom relasjonelle vansker og problemer med affekter som mer 

komplekst.  

 

Vår studie er gjort med et ikke-klinisk utvalg, og vi kan derfor ikke med sikkerhet si at 

funnene våre er generaliserbare til en klinisk populasjon. Basert på tidligere studiers funn, vil 

det likevel være nærliggende å tenke seg at utfallet med et klinisk utvalg ville vært omtrent 

det samme. Solbakken et al. (2012) sammenlignet pasienter før og etter langtidsterapi og fant 

betydelige, systematiske sammenhenger mellom endring i den interpersonlige fungeringen 

(IIP-64) og pasientenes integrasjon av følelser (ABI). Forskerne fant sammenhenger mellom 

integrasjon av sinne og ømhet og endring i relasjonelle problemer, som i stor grad både er i 

tråd med våre funn og tidligere studier (Normann-Eide et al., 2013; Solbakken, Hansen, 

Havik, et al., 2011). Vår studie er med på å støtte opp under tanken om at det for mange kan 

ha betydelig nytteverdi å jobbe direkte med de bestemte følelsene som er vist å henge 

sammen med pasientens opplevde relasjonelle vansker. Om terapeuten er kjent med 

pasientens mellommenneskelige fungering, vil det kanskje være mulig også å danne seg 

hypoteser om hvilke affekter som blir spesielt viktige å undersøke nærmere eller fokusere på 

i terapi.  

 

Muligheten for å anvende den relasjonelle fungeringen som utgangspunkt for å forstå hvor 

eventuelle problemer med affektintegrasjon ligger, vil også kunne være betydningsfullt når 

det er snakk om oppfostring og behandling av barn. Dersom et barn trekker seg unna og ikke 

vil leke med de andre barna, kan det være av stor betydning å undersøke hvordan barnet 

følelsesmessig har det. Er det noe som er skremmende med de andre barna, eller leker barnet 

alene av andre grunner? Ved å undersøke og arbeide målrettet mot konkrete følelser, kan man 

se for seg betydelige forebyggende effekter for barn som er på vei mot å utvikle en 

problematisk interpersonlig stil. Sammenhengene mellom følelsesmessige og interpersonlige 

problemer understreker også betydningen av en trygg tilknytning som base for god 

affektintegrasjon. Barnet trenger at en voksen hjelper det med å forstå og organisere følelsene 

det opplever, som igjen bidrar til at barnet med trygghet kan utforske den relasjonelle verden 

som venter.  
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Foruten de nevnte aspektene, kan funnene våre også tenkes å ha implikasjoner for hvordan 

følelser måles, ved å rette søkelyset mot viktigheten av å differensiere mellom følelsene våre. 

Gjennom denne studien har vi vist at det finnes systematiske sammenhenger mellom 

affektive problemer og ulike måter å streve relasjonelt på, resultater som ikke er funnet for et 

like stort utvalg av følelser tidligere. Dette kan det argumenteres for at demonstrerer AII 2.0s 

nytteverdi som måleinstrument, som spesifikt skiller mellom ni ulike følelser. Det at vi har 

funnet spesifikke sammenhenger mellom de ulike følelsene og konkrete problemer i 

relasjoner, støtter at det er relevant å skille mellom og måle enkeltfølelser. Det er mulig at 

andre måleinstrumenter som ikke skiller mellom konkrete affekter, som TAS-20 og ERQ 

kunne gitt mer differensierte og nyanserte funn ved også å skille mellom de ulike følelsene. 

 

4.5 Videre forskning 
Det er hittil bare denne studien og, etter hva vi kjenner til, tre tidligere studier (Normann-Eide 

et al., 2013; Solbakken, Hansen, Havik, et al., 2011; Solbakken et al., 2012) som har sett på 

og funnet en kobling mellom ulike relasjonelle problemer og affektintegrasjon. Om videre 

forskning finner liknende funn, vil det styrke generaliserbarheten til mønsteret av 

sammenhenger mellom følelser og relasjonsproblemer. Spesielt med tanke på at denne 

studien er en pilotstudie med AII 2.0, vil det være nødvendig med mer forskning for å si noe 

sikrere om sammenhengene vi finner. Vi vil her peke på grep som videre forskning kan ta for 

å utforske muligheter vi ikke hadde rammer for i studien. 

 

Som diskutert i innledningen er det flere problemer som kan tenkes å være knyttet til dårlig 

integrasjon av de ulike følelsene. For flere av følelsene fant vi grunnlag for å anta at én type 

problematikk var mer sannsynlig enn andre, blant annet på grunn av spørsmålstypene. For 

tristhet og skyld fant vi ikke grunnlag for å forvente utfall i en bestemt retning. Vi vil ved 

hjelp av noen eksempler foreslå at det kan være fruktbart å dele integrasjon av enkeltfølelser 

inn i enda et nivå av spesifisitet. Svekket integrasjon av skyld kan, som tidligere nevnt, 

tenkes å henge sammen med ulike relasjonelle problemer, alt etter hvordan følelsen 

håndteres. Man kan her tenke seg en forskjell mellom en manglende tilgang på følelsen, og 

det å la seg drive av den, en distinksjon som også har blitt trukket fram som betydningsfull i 

litteratur om emosjonsfokusert terapi (Greenberg, 2011). Hvordan man regulerer følelsene 

sine kan få svært ulike utfall når det kommer til den relasjonelle fungeringen. Det å være 

distansert og kald sosialt, kan for eksempel tenkes å henge sammen med mye sterk 
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skyldfølelse og dårlig samvittighet, uten at man klarer å be om unnskyldning eller på andre 

måter kommunisere og handle på følelsens signaler. Samtidig kan det å oppleve urettmessig 

mye skyldfølelse og dårlig samvittighet få en til å bli overdrevent imøtekommende og 

muligens lett utnyttbar. Det ikke å kjenne på skyld i det hele tatt, eller å mangle 

oppmerksomhet for følelsen, kan derimot tenkes å kunne bidra til mer dominerende eller 

fiendtlig atferd. Med disse argumentene som bakgrunn er det muligheter for at ulike 

problemer med skyldintegrasjon kan være knyttet til ulike typer relasjonelle vansker, hvor lite 

oppmerksomhet kobles til fiendtlighet, lite toleranse til utnyttbarhet og problemer med 

uttrykk til relasjonell kulde og distansering.  

 

Når det gjelder sinne, ventet vi høyest sammenheng mellom integrasjonsproblemer og 

relasjonelle problemer av typen lite selvhevdende. På grunn av spørsmålsstillingen i AII 2.0 

ventet vi ikke å måle manglende kontroll over sinne. Dersom spørsmålene hadde vært rettet 

mot å måle problemer med tap av kontroll over sinne, ville kanskje sammenhengen med 

mellommenneskelige vansker vært sterkest med fiendtlighet. I tråd med en slik forståelse 

peker Myllyniemi (1997) på at aggresjon tilsvarer fiendtlighetsaksen i det interpersonlige 

rom. Når det gjelder funnene våre på hvordan sjalusiproblemer henger sammen med 

relasjonsproblemer, er det mulig at spørsmålene i AII 2.0 er rettet mot overveldelse av og 

problemer med å handle for mye på følelsen. En kan tenke seg at problemer med å 

undertrykke sjalusi eller uoppmerksomhet på følelsen heller vil henge sammen med 

relasjonelle problemer med å være utnyttbar eller lite selvhevdende. 

 

Eksemplene ovenfor er ment for å illustrere ytterligere måter å dele opp følelsesmål for å 

avdekke mer informasjon. Flere har diskutert den informative og prediktive nytten av å dele 

opp følelsesproblemer (Solbakken, Hansen, Havik, et al., 2011), det vil si om det er mest 

nyttig å snakke om generelle følelsesproblemer, problemer med oppmerksomhet, toleranse 

eller uttrykk, eller om en oppdeling i enkeltfølelser vil avdekke mest informasjon. Funnene 

våre antyder at det er relevant å skille mellom følelsene for å få en nyansert forståelse av 

relasjonelle problemer. Muligens kan ytterligere informasjon avdekkes ved å undersøke ulike 

typer integrasjonsvansker for hver av følelsene. Det er, som nevnt, muligheter for at 

forskjellige typer vansker med en følelse kan ha ulike sammenhenger med sosiale problemer.  

 

For å undersøke generaliserbarheten til spesifikke sammenhenger mellom følelsesintegrasjon 

og relasjonsvansker vil det være interessant om senere studier benytter seg av andre utvalg. 
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Til hvilken grad våre funn kan brukes for å forstå sammenhenger mellom pasienters 

problemer er noe begrenset, da vi ikke har samlet inn data fra et pasientutvalg. Fremtidige 

studier vil kunne undersøke om funnene våre kan generaliseres til en klinisk kontekst. 

 

4.6 Konklusjon 
Vi har med denne studien hatt som mål å utvide og bringe et steg videre forskningen som 

tidligere er gjort på affektintegrasjon og relasjonelle vansker. Lav integrasjon av samtlige 

enkeltfølelser, generell integrasjon av følelser og problemer med opplevelse og uttrykk av 

følelser korrelerte signifikant med global grad av problemer relasjonelt. Våre hypoteser om 

hvordan følelsene glede, interesse, ømhet, skam, sinne, frykt og sjalusi spesifikt skulle henge 

sammen med ulike interpersonlige problemer, fant vi i stor grad støtte for. Integrasjon av 

skyld og tristhet viste seg også å ha spesifikke mønstre av sammenhenger med oktanter i IIP-

64. Resultatene peker mot en utvidet forståelse av hvordan relasjonelle vansker kan henge 

sammen med dårlig affektintegrasjon, hvor for eksempel det å slite med sosialt unnvikende 

atferd kan tenkes å reflektere dårlig integrasjon av spesifikke følelser, som skam, frykt, glede 

eller interesse. Denne studien er en pilotstudie med AII 2.0 og vi har derfor også undersøkt 

og funnet stor grad av støtte for dette nye instrumentets psykometriske egenskaper. Det ser ut 

til at affektintegrasjon lar seg måle ved hjelp av selvrapportering, noe som var usikkert før 

denne studien ble gjennomført. 

 

Tidligere studier har vist sammenhenger mellom affektintegrasjon for visse følelser og 

relasjonelle problemer, men ingen har tidligere vist dette for det antall følelser som vi her har 

demonstrert. Det har rådet noe usikkerhet rundt spørsmålet om en bør måle følelser samlet 

eller skille mellom enkeltfølelser. Funnene i denne studien er tydelige indikasjoner på at en 

kan gå glipp av mye unik informasjon om en måler følelser som ett begrep, og støtter dermed 

bruk av måleinstrumenter som skiller mellom enkeltfølelser, som AII 2.0. 

 

Ved å vise at det faktisk er støtte for at det finnes denne typen spesifikke sammenhenger, kan 

resultatene av studien kan være et bidrag til forståelsen av følelsenes betydning for hvordan 

vi fungerer relasjonelt. Funnene gir også støtte til spesifikt affektrettet arbeid i terapi, der det 

kan tenkes at arbeid direkte på affektnivå kan være nyttig for å oppnå endringer i relasjonelle 

problemmønstre. Videre forskning med et klinisk utvalg vil være hensiktsmessig for å 

undersøke den potensielle kliniske nytte av funnene i denne studien. Det kan også være 
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potensielt nyttig å differensiere mellom følelser på nok et nivå, ved å skille mellom måter 

følelsene kan være dårlig integrerte. Er det mangel på tilgang til følelsen som skaper 

problemer, eller drives personen av affekten? Det vil være nærliggende å tenke seg at også 

denne differensieringen har utslag på den relasjonelle fungeringen. 
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Appendiks 
 
Tabell 1: Matrise med tre komponenter fra PCA med 
«eigenvalue» og følelsenes korrelasjoner med komponentene 
 1 2 3 

Eigenvalue 1.98 1.32 1.18 

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 

Kommentar: De høyeste faktorladningene, eller 
korrelasjonene mellom hver enkelt ipsert følelse og 
komponentene er uthevet.  
 

	  
Tabell 2: Sammenligning av korrelasjoner (Steiger,1980) med forventede lavest og høyeste punkt i 
sinusmønstre av sammenhenger mellom AII 2.0 og IIP-64, samt observerte topp og bunnpunkt for 
integrasjon av tristhet og skyld 
Følelse z-verdier p-verdier 

Sinne -3.24 .001 

Ømhet -7.77 .000 

Sjalusi -2.20 .028 

Skam -4.91 .000 

Frykt -2.40 .016 

Interesse -5.85 .000 

Glede -6.04 .000 

Tristhet -3.43 .001 

Skyld -3.61 .000 
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Figur 1: Hypoteser og resultatgrafer stilt opp ved siden av hverandre for sammenligning. a, b og c: Grafisk 
framstilling av sammenhengene mellom oktanter i IIP-64 og integrasjon av følelser i AII 2.0. 
Korrelasjonsstørrelse mellom integrasjon av den aktuelle følelsen og type relasjonelt problem danner y-aksen 
og relasjonell problemtype danner x-aksen. Figuren er delt i graf- og tabellsett a, b og c med resultater av de 
spesifikke hypotesene. d: Grafisk framstilling av 7 hypoteser. Y-aksen er korrelasjonene mellom integrasjon av 
den aktuelle følelsen målt med AII 2.0 og oktanter i IIP-64 (X-akse). Integrasjon av skam, frykt, interesse og 
glede er merket med samme farge fordi de er forventet å ha samme mønstre av korrelasjoner med oktanter i 
IIP-64. ** p<.01, *p<.05 
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