Varför har vi känslor?
Uttryck som:
 ”Man handlar i affekt”
 ”Känslorna tog över”
 ”Känslostorm”
 Verkar peka på att känslor bara rör till det.


Affektteori
Baseras på Silvan Tomkins arbeten
 4 böcker under åren 1962 -1992.
 Tomkins var influerad av bla Darwin
 Nathanson är hans elev och driver Silvan
Tomkins institute som finns på nätet
 Shame and Pride är Nathansons bok
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Definitioner: Affekter, känslor
och emotioner
Affekter är nedärvda biologiska program för
hur organ skall samverka för att styra
organismer
 Affekter har karaktär av omedelbara
upplevelser av positiv eller negativ karaktär
 Känslor är affekter som verbaliserats och
getts en innebörd
 Emotioner är känslor kopplade till minnen,
föreställningar mm
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Affekter är biologin
Kroppsliga processer, blodtryck, hormoner, muskler, hjärnan, rörelser



Känslor är upplevelsen
Hur vi benämner det vi blir medvetna om



Emotioner är biografin
Den personliga innebörden, minnen, tankar, mm i känslor och affekter

PRIMÄRA AFFEKTER
Positiva affekter
 Intresse - upphetsning
 Välbehag - glädje
 Förvånad -överrumplad
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Negativa affekter
 Rädsla - skräck
 Ilska - raseri
 Oro - förtvivlan
 Skam - förödmjukelse
 Avsmak/aslukt- avsky

Varför har vi ett affektsystem och
känslor?
Affektsystemet är vårt viktigaste
signalsystem som signalerar till oss om våra
drifter/behov
 Kan liknas vid strålkastare med olika färg
som lyser upp organismens drifter/behov;
av – på
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DRIFTER/BEHOV
upprätthåller livet för arten
Hunger
Törst
Andning
Utsöndring
Reproduktion
Sömn
Nyfikenhet
Gemenskap

Varför behöver våra drifter ett
affektsystem?








Driften kan motivera endast när den opererar.
Minnet av gårdagens hunger skapar inte hunger
idag
Driften har svag egen motiverande funktion
Informationen i driften är specifik avseende tid
och rum, endast mat i munnen stillar hunger. När,
var, vad, hur är bestämda
Driften lånar motiverande kraft av affekterna som
ofta aktiveras samtidigt med driften
Affekterna behövs som förstärkare till driften

Drifterna är sekundära till
affekterna






Affekterna är utgångspunkten för tänkande,
beslutsfattande och beteende
Anpassningen till aktuella villkor är livsviktig och
kräver integrering mellan affekter, kognition och
beteende
En viss affekt kan sättas igång/avbrytas av olika
skäl, men en drift har en specifik källa
Priset för affekternas flexibilitet är mångtydighet
och felaktigheter i kognition mm
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Försök finna ett exempel till varje ruta!
Hunger
Intresse
Glädje
Förvåning
Rädsla
Oro
Ilska
Skam

Avsmak

Törst

Andning

Utsöndring

Sömn

Reproduktion

Nyfikenhet

Anknytning

Det finns också en direkt
väg för vissa affektiva
stimuli till amygdala

Normalt går affektiva
stimuli via
cortex till amygdala

Känslor - Hjärnan
• Amygdala är centrum för känslor
• Neocortex analyserar och modifierar känsloreaktioner från
amygdala.
• Amygdala reagerar direkt och före neocortex
• Signalerna från sinnesorganen går till amygdala som snabbt
granskar allt som händer för att upptäcka hotande faror
• Om en situation bedöms farlig reagerar amygdala blixtsnabbt
och vi sätts i larmberedskap - stresshormoner utsöndras,
muskler aktiveras, cirkulationssystemet aktiveras
• Alkohol och droger sätter delvis cortex ur spel.
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AFFEKTER
gemensamma drag
Smittsamma - delas av alla
 Okontrollerbara - dyker upp oanmälda
 Abstrakta - har en egen dynamik
 Påträngande - pockar på uppmärksamhet
 Generella - kan kopplas till vad som helst
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Affekterna syns i ansiktet


Välbehag - glädje: Leende, läpparna
vidgade uppåt och utåt, leende ögon
(cirkulära rynkor)



Förvånad - överrumplad:
Ögonbrynen uppåt, ögonen blinkar



Oro - förtvivlan: Gråt, böjda
ögonbryn, munnen neråt, tårar, rytmisk
gråt



Intresse - upphetsning: Ögonbrynen
ned, ögonen öppna, titta, lyssna
Från Henningsson & Jarnvik, 2011
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Affekternas gradienter
Intensitet/nivå hos affekten beror av intensiteten i stimulus

Förvåning-Överraskning
Ilska-Raseri

Intresse-Upphetsning

Intensitet

Oro-Förtvivlan
Rädsla-Skräck
Välbehag-Glädje

Tid för reaktionen
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Skam och avsky, avsmak/aslukt saknar gradienter därför att de är hjälpaffekter

Ett exempel på en affekt!

© B-Å Armelius

Förvåning - Överrumpling
• Samma händelse kan framkalla antingen förvåning, rädsla eller intresse
beroende på hur plötsligt händelsen inträffar och vad man förväntar sig.
(Pistolskott eller fisken som nappar)
• Förvåningens uppgift är att göra ett avbrott i det pågående och vi blir
uppmärksamma på något nytt (TV-reklam och telefonsignaler)
• Förvåning (och rädsla, intresse) ökar snabbt i situationer där vi inte är säkra på
vad som kan hända och vi behöver vara beredda på olika sätt
• Förvåning ”rensar” organismen så att vi blir beredda på att ta emot det som
kommer. Annan aktivitet stannar av och det tar tid att hämta sig från förvåning.
• Förvåningen är som en utlösare för alla andra känslor. Vilken känsla som
kommer efter förvåningen beror på händelsen.
• Förvåningen är kortvarig och blandas därför ofta ihop med den känsla som
kommer omedelbart efter.
Ex. Förvåning ->ilska = ilska
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Rädsla - skräck
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Rädsla är en affekt som kan användas för att
kontrollera andra affekter både negativa och
positiva t.ex rädsla för skam
rädsla är en giftig affekt - den kostar energi, en
stark/långvarig panikreaktion kan leda till döden
rädsla får oss att undvika det som väcker rädsla
medan oro kan få oss att ta itu med något tex rädd
för att tala offentligt -panik leder till social fobi
medan oro - nervositet leder till att man
förbereder sig bättre

Irritation - Ilska/vrede








kroppen förbereder sig på att slåss
den fysiska dimensionen sätter igång många
reaktioner i hjärnan
plötsligt ursinne med ursprung i amygdala,
frisätter hormoner som ger snabb energitopp
mer överlagda vredesuttryck, bearbetade i
neocortex, utlöser vågor av hormonella impulser
som hela tiden försträrks.
ilska är en giftig affekt
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Dissmell: Aslukt
Aslukt

kommer före avsmak (näsan)
Aslukt reglerar avståndet till något som luktar illa.
Aslukt är mer permanent än skam som också reglerar intimitet
och närhet.
Aslukt är liksom skräck och ilska en ”giftig” känsla som
förstör organismen om den får leva ostörd.
 Den sociala varianten av aslukt är att någon person eller
grupp ”luktar illa” - ”har ett lik i garderoben” - ”har en hund
begraven”.
Motgiftet mot ”giftiga” känslor/skript är oftast ett värre gift
eller utrotning/död.
Aslukt och avsmak kan vändas mot den egna personen,
speciellt om man strävat efter framgång eller höga värden.
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Smärta


Information om var en
ev skada finns

DRIFT



Verkar motiverande
för att göra något.
AFFEKT ex rädsla
för att bli skadad

Smärta ett mellanting mellan
affekt och drift.
Driften och affekten är oberoende av varandra, ex tandvärk fortsätter
efter det att man fått lugnande besked och tid hos tandläkaren.

Script är regler för hur vi ska
hantera känslor









Pga känslornas makt över vårt beteende har samhället
utvecklat regler för hur känslor ska hanteras
Affekter kan vara giftiga och därmed livsfarliga
Intensiteten hålls nere
Uttrycken kontrolleras kulturellt
Sammanhanget kontrolleras
Vissa känslor trycks bort och blir mer omedvetna
Ibland måste affekten slås av aktivt
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Skriptteorin
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En scen är en händelse med början och slut utgör
den grundläggande analysenheten
Hela uppsättningen scener bildar en plot av livet
Ett skript handlar om en individs regler för
prediktion, tolkning och kontroll av en uppsättning
scener
Reglerna kan vara mer eller mindre fullständiga,
riktiga, föränderliga, kombinerbara och
uppdelningsbara
En scen kan uppförstoras och bli till ett skript

Exempel på en scen
Situation: En person blir irriterad och arg på
den miljöansvarige på jobbet.
 Hur hanteras ilskan? Vad gör hon?
 Hon drog sig undan och sa ingenting.
 Konsekvens för relationen?


Onda cirklar i relationer
 Onda

cirklar drivs ofta av någon affekt.
 Scener sätts igång snabbt av affekter.
 Relationer till andra är centrala för hur
skript formas och vidmakthålls.

Kärnskript
Kärnskript är de skript som styr de centrala
scenerna i en människas liv
 De kan vara positiva och/eller negativa
 Det är skript som betyder mest och som
aldrig kan bli uppfyllda eller avfärdade utan
ständigt eftersträvas (jfr. döden eller
paradiset)
 Kärnskript är självbekräftande
 Jfr CCRT ”core conflictual relational
theme”


Vilken av: mus-elefant är
ping och vilken är pong?
90 % tycker att mus är ping och elefant
pong
 Varför? Alla har olika förklaringar
 Vissa är medvetna andra bara känns så
 Detta är en analogi till hur t.ex. ett negativt
kärnskript upprepar och bekräftar sig självt


Andra skript??


Skadereglerande skript börjar med god scen som blev dålig och
måste repareras, ex otrohet, svek



Begränsningsupplösande skript angriper sådant som är
imperfekt eller otillfredsställande (jfr kärnskript) kan dock också bli
Resignationsskript om motstånd/kamp är dödligt, t.ex. slaveri



Dekontaminationsskript handlar om barriärer, konflikter och
ambivalenser som väcker avsky, ex forskningsfusk



Antitoxiska skript angriper scener med giftiga negativa affekter
(terror/skräck, aslukt, ilska) utan ånger eller skuld, ex. galna kosjukan



Förändring-återblicks skript avser radikala förändringar i själv
eller andra som kräver översyn av konsekvenser eller skriptregler ex
sorgearbete, omvändelse



Maktskript uppförstorar medel att nå mål till mål i sig själva ex
pengar, framgång



Addiktiva skript är ett sedativt maktskript där det sedativa
”drogen” blir ett mål i sig



Negativa affektskript hanterar scener med någon negativ affekt

Affektmedvetenhet (Monsen)
Upplevelseförmåga


Uppmärksamhet

Uttrycksförmåga


under senaste drogperioden hade jag inte intresse för
någonting och kände ingenting, det var skrämmande.
Det slutade med att jag höll på att dräpa mig. Så för
mig handlar intresse om själva livskänslan.



Tolerans
det är lättare att bli sur, irriterad och arg istället för
att visa sig ledsen

Känslomässigt
lätt skam syns ganska tydligt, jag blir förlägen,
vrider på mig, skämtar. Tung skam försöker jag
dölja, jag visar det inte och drar mig undan.



Begreppsligt
det är svårt att säga att man är arg, jag skulle vilja
ta det lugnt men det är svårt när man blir förbannad
och adrenalinet stiger

Affektintegrering






Negativa affekter upplevs som besvärande eller
störande och hanteras ofta irrationellt.
Kan ha förknippats med självbild eller annat som
är skadligt för individen.
Affektintegrering innebär att återskapa affekternas
signalfunktion. Återskapa deras autonomi.
När affekten identifierats kan individen utforska
situationen /relationen och anpassa sitt beteende.

AFFEKTER
kan indelas i tre olika grupper
Affekter för att upprätthålla livet/arten:
ex avsmak, illamående, trötthet, rädsla,
hunger, törst
 Affekter för människor:
ex glädje, kärlek, gemenskap, närhet, ömhet
 Affekter för nyheter:
ex. intresse, förvåning,


Affekter och relationer
Hur vi lär oss att hantera affekter sker i
relationer till andra.
 Våra skript formas och utvecklas i
relationer.
 Relationer formar också självbilden.
 Därför är affekter och självbild och
relationer kopplade.


SASB modellen
Strukturell analys av socialt beteende

Används för att analysera relationer
Tre fokus
Agerar
Reagerar
Självbild
Två dimensioner
Positiv-negativ
Kontoll-autonomi

Relationer formar självbilden

Självbild

Föräldern ger:
positiv/negativ
frihet/kontroll

Barnet reagerar:
komplementärt

Komplementära beteenden
Kluster 1 Uppmuntrar autonomi,
självständig

Kluster 8 Bryr sig inte om

Kluster 2 Bekräftar, förstår

drar sig undan

öppen

Kluster 7 Attackerar

Kluster 3 Älskar

hatar, avskyr

tycker om

Kluster 6 Anklagar, kritiserar

Kluster 4 Tar hand om, stödjer

surar

litar på

Kluster 5 Kontrollerar, bestämmer
anpassar sig

Affekter och önskan om relation
kolliderar!!








Barn måste lära sig vad affekterna signalerar, men också
att uttrycka vissa affekter kommer i konflikt med
föräldrarnas positiva agerande/reagerande
T.ex att visa ilska mot förälder som leker med lillebror.
Bestraffas av föräldrar, ev med hjälp av skam som
förstärker den negativa självbilden
Barnet anpassar sig till föräldrarnas bild av barnet för att få
ha kvar relationen till dem (komplementaritet)
Därmed riskerar affekten ilska att förändra sitt signalvärde
till ”jag är dålig/värdelös som blir arg”

Att vara cool
Resultat i vår studie av ungdomar: LVUungdomar var mindre förvånade
 Man kanske vill ha kontroll
 Vad betyder det om man inte blir förvånad
utan är cool?
 Man är mer avstängd för att ta in oväntade
händelser även positiva


Hemsidor


Affektskolan:
http://ikp.armelius.com/?page_id=43



SASB:
http://ikp.armelius.com/?page_id=39

Vanliga känslor när en annan agerar:
Nöjd, glad, förvånad,
osäker
Ledsen, sorgsen,
besviken

Nöjd, glad, tillfreds,
förvånad

Förvånad, besviken,
sorgsen, arg

Nöjd, tillfreds,
glad, förvånad,
osäker

Irriterad, arg,
förvånad

Nöjd, tillfreds, osäker,
irriterad
Irriterad, arg

