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Sammanfattning 
 
Vaginism är ett sexuellt problem som förekommer hos kvinnor och 
som i tidigare utvärderade behandlingar betraktats som kvinnans 
problem. Forskning inom området vaginism är begränsad och kunskap 
om parrelationens roll för vidmakthållandet av problematiken och 
upplevd relationstillfredsställelse saknas. Studiens syfte var att 
utforma en parbehandling där kommunikationsinterventionen 
validering lärs ut som färdighet, utforska om det fanns ett intresse för 
deltagande, samt utvärdera om behandlingen kan påverka 
relationskvalitet och individuellt välbefinnande. Studien använde en 
single subject design där ett par fullföljde behandlingen. Resultatet 
visar ett begränsat intresse för deltagande och ingen större effekt av 
interventionen. Validering är en outforskad intervention som behöver 
utvärderas vidare inom området parbehandling. Att erbjuda 
parbehandling för par där kvinnan har vaginism är utmanande. 
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Abstract 
 
Vaginismus is a sexual problem that occurs in women. In previous 
evaluated studies it has been regarded as a problem belonging to the 
woman. The field of science is limited and the knowledge about the 
role of couple interaction for the maintaining factors of the problem 
and couple satisfaction is unknown. The aim of the study was to design 
a couple treatment where the communication skill validation, is 
learned, investigate if there where an interest for participating, and 
evaluate if treatment affect relationship satisfaction and individual 
well-being. The study has a single-subject design where one couple 
completed the treatment. The result shows that there was a limited 
interest for participating and no visible effect of the intervention. 
Validation is an unexplored intervention that needs to be evaluated 
further in the area of couple treatments. To offer couple treatment for 
couples where the woman has vaginismus is challenging.  
 
 
Keywords: vaginismus, validation, couple treatment, single subject, 
pain, response style 
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Validering som kommunikationsfärdighet till par där kvinnan har vaginism 

 

INTRODUKTION 

Är sexuella svårigheter ett relationsproblem eller ett individuellt problem? Oavsett hur man 

ser på sexuella svårigheter, så har sådan problematik konsekvenser för parrelationen 

(Baucom, Shoham, Muser, Daiuto, & Stickle, 1998; Chesney, Blakeney, Cole, & Chan, 1981; 

McCabe & Cobain, 1998; Morokoff & Gillilland, 1993; Smith, Pukall, Tripp, & Nickel, 

2007). Det väcker tankar kring hur relationen kan inverka på sexuella besvär. En typ av 

sexuella problem som förekommer hos kvinnor är vaginism. Vaginism definieras som 

”återkommande eller ständig muskelkramp i den yttre tredjedelen av vagina som stör 

samlaget” (American Psychiatric Association Mini-D IV, 2000, s. 184). Forskning kring 

behandling av vaginism har begränsats till att betrakta problematiken som ett sexuellt problem 

hos kvinnor. Det saknas således kunskap om vilken roll parrelationen spelar för utveckling 

och vidmakthållande av problematiken (Davis & Reissing, 2007). Vidare saknas kunskap om 

hur par där kvinnan har vaginism upplever sin relation (Davis & Reissing, 2007). Forskning 

om vaginism är alltså begränsad (Binik et al., 2002; van Lankveld et al., 2006; Reissing, 

Binik, & Khalifé, 1999; Reissing, Binik, Khalifé, Cohen, & Amsel, 2004; Wijma, Engman, & 

Wijma, 2007; Wijma, Jansson, Nilsson, Hallböök, & Wijma, 2000; Wijma & Wijma, 1997), 

vilket ger upphov till tankar kring om det går att utvidga förståelsen av problematiken genom 

att hämta kunskap från forskningsområden med gemensamma beröringspunkter.  

1. Vad är vaginism? 

Kriterierna för diagnosen vaginism är: A. ”Återkommande eller ständig muskelkramp i den 

yttre tredjedelen av vagina som stör samlaget”, B. ”Störningen medför påtagligt lidande eller 

relationssvårigheter” och C. ”Den sexuella funktionsstörningen förklaras inte bättre med 

någon annan axel I-störning (t ex somatiseringssyndrom) och beror inte enbart på direkta 

fysiologiska effekter av någon somatisk sjukdom/skada” (American Psychiatric Association 
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Mini-D IV, 2000, s. 184). Diagnosen återfinns i DSM-IV under kapitlet om sexuella 

dysfunktioner, subkategorin sexuella smärtsyndrom, även om kvinnan inte behöver uppleva 

smärta för att uppfylla kriterierna för diagnosen. I ICD-10 klassificeras vaginism antingen 

som ett smärtsyndrom eller som en sexuell dysfunktion (Reissing et al., 1999). Om smärta 

ingår i diagnosen som ett nödvändigt kriterium eller inte beror alltså på vilket diagnossystem 

som tillämpas. 

 Vaginsim kan kategoriseras i olika typer (se Figur 1) (Wijma et al., 2007). 

 

  

 

Figur 1 

Forms of vaginismus 
 

Total vaginism (TV) innebär att kvinnan inte kan genomföra samlag. Partiell vaginism (PaV) 

innebär att kvinnan kan ha samlag men upplever smärta i samband med detta. Dessa typer av 

vaginism kan även anges som primär (P) eller sekundär (S) beroende på när svårigheten har 

VAGINISMUS (V) 

Partial vaginismus 
(PaV) 

Partial primary 
vaginismus (PaPV) 

Partial secondary 
vaginismus (PaSV) 

Total vaginismus (TV) 

Total primary 
vaginismus (TPV) 

Total secondary 
vaginismus (TSV) 
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uppstått. Primär innebär att kvinnan alltid haft problematiken, medan sekundär syftar på att 

problematiken uppkommit senare. Partiell vaginism (PaV), både av typen primär (P) och 

sekundär (S), utvecklas ofta till total sekundär vaginism (TSV) om symptomen inte 

behandlas. Problematiken är alltså ofta växande över tid (Wijma et al., 2007). 

1.1. Prevalens 

Prevalensen för vaginism skiftar mellan olika studier (Reissing et al., 1999). Till exempel 

förekommer siffrorna 5-17 % (Reissing et al., 1999). I en svensk populationsgrupp hade 1 % 

av kvinnorna haft vaginism under de senaste 12 månaderna (Fugl-Meyer, 1996).  

1.2. Förklaringsmodell vaginism 

Organiska faktorer har inte kunnat kartläggas som orsak till uppkomst av vaginism (Reissing 

et al., 1999). Vaginism orsakas framförallt av psykologiska faktorer (Engman, 2007; Wijma 

& Wijma, 1997) och associeras även med interpersonella faktorer (American Psychiatric 

Association, 2000, s. 557).  

 Den mest använda förklaringsmodellen är inlärningsteoretisk (Wijma & Wijma, 1997). 

Uppkomstsituationer varierar, och kan till exempel inträffa vid rädsla under samlagsdebuten 

eller vid upplevd smärta i samband med sexuell penetration. Huruvida uppkomstsituationen 

har samband med sexuella övergrepp är oklart (Engman, 2007).  

 Inlärningsteoretiska förklaringsmodeller ser vaginism som en betingad reflex där 

penetrationssituationen associerats med ofrivilliga muskelspänningar, intensiv smärta 

och/eller rädsla (se Figur 2) (Engman, 2007; Wijma & Wijma, 1997). När den betingade 

responsen uppstår uppkommer en ond cirkel; samtidigt som kvinnans muskler i underlivet 

spänns gör det ont, vilket gör att muskelspänningen ökar. Detta gör i sin tur att smärtan blir 

värre och hon får mer muskelspänning och så vidare. Problematiken vidmakthålls genom att 

kvinnan undviker eller flyr situationer där den betingade responsen triggas. Reflexen kan till 

exempel utlösas vid sexuellt förspel, penetration eller då kvinnan tar på sina genitalier (Wijma 

& Wijma, 1997).  
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Figur 2 

Conditioning of the vaginistic reflex 
 

1.3. Behandling 

Utvärderade behandlingar som har gjorts inom området vaginism, har utgått från ovanstående 

förklaringsmodell och bestått av olika KBT-interventioner, exempelvis systematisk 

desensibilisering, gradvis exponering av objekt i vaginan, muskelspänning, 

avslappningsövningar och psykoedukation (Kabakci & Batur, 2003; van Lankveld et al., 

2006; Rosen & Leiblum, 1995), där målet varit att kunna genomföra penetrerande samlag. 

Partnern har inkluderats i behandlingen, för att möjliggöra exponering utifrån ovan givna 

målformulering (van Lankveld et al., 2006; Schnyder, Schnyder-Lüthi, Ballinari, & Blaser, 

1998). Endast två av de behandlingsstudier som gjorts är randomiserade (van Lankveld et al., 

 
 US      UR 
 penetration     vaginistic reflex, 
 situation     burning pain 
 with fear, 
 pain   
 
 
penetration  
situation 
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US = unconditioned stimulus 
UR = unconditioned response 
CS = conditioned stimulus 
CR = conditioned response 
  +  = reinforcement 
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penetration 
per se, 
thoughts of  
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2006; Schnyder et al., 1998). Dessa studier påvisar motstridiga resultat angående effekten av 

de KBT-baserade interventioner som använts.  

2. En utvidgad förståelse av vaginism  

2.1. Vaginism - ett relationsproblem? 

Då forskning om vaginism är begränsad (Reissing et al., 1999; Wijma et al., 2007; Wijma & 

Wijma, 1997) och inga empiriska studier har undersökt rollen av kommunikation i 

parrelationer i förhållande till uppkomst och vidmakthållande av vaginism (Davis & Reissing, 

2007), kan det vara motiverat att inkludera forskning från området sexuella problem i 

förståelsen av relationens betydelse för problematiken och/eller upplevd relationskvalitet. 

Förståelse av relationens betydelse kan göra att andra mål än penetrerande samlag vid 

behandling av vaginism blir aktuella. Exempelvis skulle färdigheter att kunna tala om intima 

frågor eller förbättrad tillfredsställelse i relationen kunna vara kompletterande eller alternativa 

mål. 

 Kritik har riktats mot att se sexuella problem som ett individuellt problem, då det är 

vanligt med komorbida problem både hos individen och hos dennes partner (Baucom et al., 

1998). Det har identifierats större relationssvårigheter hos par med sexuella problem jämfört 

med par utan sexuella problem (Chesney et al., 1981; McCabe & Cobain, 1998; Smith et al., 

2007). Relationssvårigheterna består till exempel av kommunikationsproblem och konflikter 

(Chesney et al., 1981) samt brist på intimitet och tillit (Rosen & Leiblum, 1995). Konflikter 

kan vara både en orsak till att sexuella problem uppkommer och en konsekvens av att ha 

sexuella problem (Metz & Epstein, 2002). Sambandet mellan sexuella problem och brister i 

upplevd relationskvalitet är tydligare för kvinnor än för män (McCabe & Cobain, 1998). Det 

finns även ett samband mellan hur tillfredställd man är i sin relation och sexuell 

tillfredsställelse (Morokoff & Gillilland, 1993). Sammantaget indikerar ovanstående att 

relationen har betydelse och kan vara en viktig att beakta vid behandling av vaginism. 
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2.2. Vaginism - ett smärtproblem? 

Att relationssvårigheter har identifierats hos par med sexuella problem (Chesney et al., 1981; 

McCabe & Cobain, 1998; Smith et al., 2007) motiverar att undersöka vidare hur 

relationsfungerandet kan se ut för par där kvinnan har vaginism. Då forskning kring 

parrelationen där kvinnan har vaginism saknas (Davis & Reissing, 2007), är det lämpligt att 

utvidga förståelseramen kring problematiken. För att ta reda på hur detta kan ske, kan det vara 

potent att beakta den kritik som riktats mot diagnosen.  

 Kritik har riktats mot att det är svårt att särskilja vaginism från andra sexuella 

dysfunktioner (ter Kuile, van Lankveld, Vlieland, Willekes, & Weijenborg, 2005; Reissing, 

Binik, Khalifé, Cohen, & Amsel, 2003; Reissing et al., 2004; Wijma et al., 2000), i synnerhet 

har problematiken varit svår att skilja ut från annan sexuell smärtproblematik (Engman, 2007; 

ter Kuile et al., 2005; Reissing et al., 2003; Reissing et al., 2004; Wijma et al., 2000).  

 Diagnoserna under subkategorin sexuella smärtsyndrom, däribland vaginism, är de enda 

diagnoserna som kan innefatta smärta som inte inkluderas i diagnosen somatoformt 

smärtsyndrom i DSM-IV (American Psychiatric Association, 2000). Det verkar därför som att 

upplevelse av sexuell smärta skiljer sig från annan typ av smärta. Ett annat synsätt skulle 

kunna vara att det inte finns någon egentlig skillnad mellan sexuell smärtproblematik och 

annan typ av kronisk smärta (Binik et al., 2002). Enligt detta perspektiv kan alltså vaginism 

betraktas som en smärtproblematik och forskning från området smärta kan vara tillämpbar för 

att utvidga förståelsen av vaginism.  

2.3. Förklaringsmodell smärta 

Smärta kan förstås utifrån en modell som påvisar att psykologiska faktorer vidmakthåller och 

avgör om problemet uppkommer (se Figur 3) (Linton, 2005). 



   13 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figur 3 

Psykologisk modell av smärtperception 

 

Då nervimpulser signalerar till hjärnan att det finns en skada bearbetas informationen med 

både psykologiska och biologiska processer, vilka styr hur och om smärtan uppmärksammas. 

Ett stimulus som uppmärksammas tolkas och denna tolkning utgör sedan en signal för 

individen om hur den ska hantera upplevelsen av smärta, vilket i sin tur påverkar beteendet. 

Beteendets konsekvenser avgör sannolikheten för om beteendet kommer att upprepas i en 

liknande situation i framtiden, samt hur psykologiska processer i sin tur kommer att reagera 

på nervsignaler om smärta. Familj, kultur och andra yttre faktorer inverkar på hur 

ovanstående process upplevs. Förklaringsmodellen påvisar att de psykologiska faktorerna har 

en avgörande roll för att kronisk smärtproblematik uppkommer och vidmakthålls, samt att 
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faktorer i omgivning såsom familj, kan utgöra en del av inverkan på hur smärta upplevs 

(Linton, 2005). Modellen kan betraktas som ett komplement till den inlärningsteoretiska 

förklaringsmodellen av vaginism (se Figur 2), vilket utgör en möjlighet till utökad förståelse 

av problematiken. 

2.4. Kommunikationsmönster vid kronisk smärtproblematik 

Vaginism kan alltså betraktas som en typ av kronisk smärta (Binik et al., 2002). Att undersöka 

hur parrelationer där den ena partnern har kronisk smärtproblematik fungerar, möjliggör 

tänkbara uppslag till hur kommunikation och beteenden hos par där kvinnan har vaginism kan 

se ut. 

 Interpersonella problem och missnöje i sin relation har återfunnits hos par där partnern 

har kronisk smärta (Cano & Leonard, 2006). Det har visat sig att partnerns responsstil 

påverkar uppkomst och vidmakthållande av smärtproblematiken (Davis & Reissing, 2007). 

De tre dominerande responsstilar som identifierats i litteraturen är: 1. Underlättande 

(uppmuntrar adekvat beteende) 2. Negativ (uttrycker besvikelse, kritik eller ilska som respons 

på partnerns smärta eller vägrar stödja partnern) 3. Omtänksam (uttrycker sympati och 

betonar att trösta) (Davis & Reissing, 2007). 

 En underlättande responsstil är associerad med förmåga att hantera smärta effektivt 

(Romano, Jensen, Turner, Good, & Hops, 2000). En negativ responsstil har visat sig leda till 

minskad tillfredsställelse i relationen och en ökad smärtupplevelse (Cano, Weisberg, & 

Gallagher, 2000). En omtänksam responsstil har associerats med ökad smärtintensitet 

(Fillingim, Doleys, Edwards, & Lowery, 2003; Lousberg, Schmidt, & Groenman, 1992) och 

ett ökat handkapp som en följd av smärtan (Fillingim et al., 2003, Romano et al., 2000). I 

parrelationer där den ena partnern har kronisk smärta associeras konflikter med efterföljande 

uppvisning av smärtbeteenden (uttrycker smärta verbalt, grimaserar). Dessa smärtbeteenden 

kopplas i sin tur ihop med negativa känslor hos den andra partnern och straffande responser, 

en negativ responsstil. Straffande beteende korrelerar med smärtintensitet och fysiska och 
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psykosociala försämringar (Schwartz et al., 1996). Psykologiska och interpersonella faktorer, 

vilket inkluderar partnerns bemötande, påverkar alltså den process som utgör 

smärtupplevelsen (se Figur 3) (Linton, 2005).  

2.5. Kommunikationsmönster och vaginism 

Eftersom det saknas empiriska studier kring hur relationsmönster och partnerns responsstil 

hos par där kvinnan har vaginism ser ut (Davis & Reissing, 2007), kan forskning kring 

området kronisk smärta ge uppslag till hur parrelationen där kvinnan har vaginism kan 

fungera.    

 I en parrelation där den ena partnern har sexuell smärtproblematik skulle den 

omtänksamma responsstilen kunna bidra till vidmakthållande och/eller förvärrande av den 

sexuella smärtproblematiken (Davis & Reissing, 2007). Detta skulle kunna ske genom 

undvikande av sexuell aktivitet och/eller behandling. För kvinnor med vaginism kan 

undvikande vara särskilt relevant för vidmakthållande av problematiken. 

 En negativ responsstil hos partnern riskerar att resultera i skuldkänslor hos personen 

som har en sexuell smärtproblematik (Davis & Reissing, 2007). I nuläget är det oklart vad 

man kan dra för slutsatser kring sexuell smärtproblematik och partnerns responsstil. Om det 

inte föreligger någon egentlig skillnad mellan sexuell smärta och annan typ av kronisk smärta 

(Binik, et al., 2002), är det rimligt att tänka sig att relationen har en betydande roll även för 

uppkomst och vidmakthållande av sexuell smärtproblematik. Det verkar till och med troligt, 

då partnern utgör en del av penetrationssituationen, att han har en mer direkt koppling till 

smärtupplevelsen vid sexuell smärta jämfört med annan typ av kronisk smärta.  

2.6. Behandling av kommunikationsproblem för par med smärtproblematik 

Om parrelationen har betydelse för uppkomst och vidmakthållande av sexuell 

smärtproblematik, är det tänkbart att det är framgångsrikt att involvera partnern i en 

behandling av problematiken. En studie visar att det kan vara effektivt att kombinera parterapi 

med terapi för sekundär sexuell problematik hos kvinnor (Zimmer, 1987). I klinisk 
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verksamhet involveras vanligen partnern vid behandling av sexuella problem (H. Engelbrekt 

& K. Hultkrantz, personlig kommunikation, 4 februari, 2009), vilket kan ses som en 

indikation om att ett sådant behov föreligger. 

 För par där ena partnern har kronisk smärtproblematik har studier visat att det kan vara 

framgångsrikt att involvera partnern i behandlingen (Cano & Leonard, 2006; Keefe et al., 

1996; Keefe et al., 1999; Saarajärvi, 1991). Förbättringar har kunnat påvisas vad gäller 

exempelvis parets kommunikation och upplevd stress (Saarajärvi, 1991), upplevd smärta, 

upplevt handikapp, relationsfungerande, self-efficacy och coping (Keefe et al., 1996). 

Interventioner som syftar till att förändra kommunikationsmönster, responsstil, för par där den 

ena partnern har kronisk smärtproblematik eller vaginism har inte enligt uppsatsförfattarnas 

kännedom utvärderats i experimentella studier. För att undersöka vilka interventioner som 

skulle kunna vara tillämpbara i en sådan parbehandling behövs kunskap om hur 

relationsproblem kan förstås och behandlas.  

3. Kommunikationsträning och parterapi  

Par som har kommunikationssvårigheter kan behandlas med parterapi (Christensen & 

Heavey, 1999). Forskning har visat att parterapi kan hjälpa par som mår dåligt i sin relation 

att bli mer tillfredsställda (Baucom et al., 1998; Christensen & Heavey, 1999; Jacobson & 

Addis, 1993; Jacobson, Christensen, Prince, Cordova, & Elridge, 2000). Att fokusera 

behandlingen på kommunikationsträning för paret är vanligt i alla typer av parterapi (Karney 

& Bradbury, 1995). Parterapier förekommer bland annat i olika former av kognitiv 

beteendeterapi, till exempel Traditionell beteendeterapi för par (TBCT) (Christensen et al., 

2004), Integrativ beteendeterapi för par (IBCT) (Jacobson et al., 2000) och Dialektisk 

beteendeterapi för par och familjer (DBT-CF) (Fruzzetti & Mosco, in revision to be 

resubmitted for publication).  

 Kommunikationsträning för par ingår även i så kallade preventionsprogram, vilka riktar 

sig till par utan identifierade relationella problem (Christensen & Heavy, 1999). Syftet med 
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denna form av program är antingen att förebygga att problem uppstår eller att stärka 

relationen. Preventionsprogrammen är vanligen korta och fokuserar på att lära ut specifika 

färdigheter till paret, till exempel inom området kommunikation. Färdigheterna anses vara 

viktiga för att bibehålla en välfungerande relation. Preventionsprogram för par är till exempel 

Couple Communication Program (CC), Relationship Enhancement (RE) och The Prevention 

and Relationship Enhancement Program (PREP) (Christensen & Heavy, 1999). 

 Sammanfattningsvis innehåller parterapier och preventionsprogram komponenter 

rörande kommunikationsfärdigheter, vilka kan hjälpa par med och utan problem i sin relation 

att fungera mer tillfredsställande. Ingen forskning har återfunnits som visar att par där den ena 

partnern har smärtproblematik och/eller sexuell problematik skiljer sig från andra par i något 

viktigt avseende gällande utformandet av en effektiv behandling. Med kunskap om 

smärtupplevelsen och de responsstilar som kan påverka denna, väcks frågan om någon 

existerande parbehandling innefattar ett ramverk för förståelse av kommunikationsmönster 

liknande en underlättande responsstil. 

4. Validering för par 

Validering är ett förhållningssätt och en intervention som tillämpas i Dialektisk 

beteendeterapi (DBT). Förhållningssättet innebär att förmedla acceptans och bekräftelse med 

utgångspunkt i att en person är begriplig utifrån de omständigheter han eller hon befinner sig i 

(Kåver & Nilsonne, 2002). Validering innefattar både att ge stöd och att konfrontera (Kåver & 

Nilsonne, 2002), vilket har likheter med vad som karaktäriserar en underlättande responsstil, 

som identifierats hos par där den ena partnern har kronisk smärtproblematik. Invalidering 

innebär inom ramen för DBT, att vara kritisk eller dömande (Fruzzetti, 2006) och kan liknas 

vid att ha en negativ eller omhändertagande responsstil som vidmakthåller eller förvärrar 

kronisk smärtproblematik. 

 DBT tillämpas vid relationsproblem och syftar då till att förändra destruktiva, 

invaliderande kommunikationsmönster, vilket hjälper paret att kunna reglera sina emotioner 
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mer effektivt (Fruzzetti, 2006). Vidare innefattar DBT för par att öka validering och minska 

invalidering i parets kommunikation (Fruzzetti & Mosco, in revision to be resubmitted for 

publication). Validering och invalidering har inom ramen för DBT operationaliserats till sju 

nivåer av validerings- och invalideringsbeteenden (se Bilaga 1) (Fruzzetti & Shenk, in 

revision). Nivåerna är kopplade till komplexiteten av beteendet (Kåver & Nilsonne, 2002) och 

betraktas som avgörande för kommunikationsfungerandet. 

 Validering som enskild intervention har ännu inte utvärderats, men tillsammans med 

andra interventioner har interventionen visat sig vara verkningsfull vid behandling av 

relationsproblem (A. Kåver, personlig kommunikation, 13 december, 2008). 

4.1. Betydelsen av validering i parrelationen 

Verbalt samspel som är validerande respektive invaliderande har samband med 

relationsfungerandet (Fruzzetti, 2006). Kommunikation som bygger på validering, följs av 

icke-dömande responser från partnern, medan kommunikation som är destruktiv, 

invaliderande, följs av dömanden och konflikter. Det sätt som paret kommunicerar på 

resulterar sedan i välfungerande respektive icke- välfungerande cirklar, mönster, som 

underlättar respektive försvårar reglering av negativa emotioner för individen (Fruzzetti, 

2006; Fruzzetti & Mosco; in revision to be resubmitted for publication; Shenk & Fruzzetti, in 

review at Journal Emotion). Forskning har visat att goda relationer har en hög grad av 

validering och en låg grad av invalidering och det motsatta gäller för relationer där det finns 

problem (Fruzzetti, Shenk, Mosco, Lowry, & Iverson 2006, ref. i Fruzzetti, 2006). Ett 

samband finns mellan höga nivåer av invalidering och/eller låga nivåer av validering av en 

partner och höga nivåer av psykiskt lidande hos den andra partnern (Iverson & Fruzzetti, 

2006, ref. i Fruzzetti, 2006). 

 Sammanfattningsvis tycks alltså en effektiv kommunikation i parrelationen påverka 

upplevd relationstillfredsställelse och individuellt välbefinnande. För par där kvinnan har 

vaginism skulle en behandling som inkluderar att lära ut en underlättande responsstil, 
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validering, kunna vara en lämplig intervention då bemötande från partnern skulle kunna 

påverka psykiskt och fysiskt välmående samt tillfredsställelsen i parrelationen. Behandlingen 

skulle utgöra ett komplement till exponeringsbehandling och avser inte ombetinga den 

ofrivilliga reflex som förekommer vid vaginism.  

5. Sammanfattning av empiriskt underlag för den aktuella studien 

Det saknas forskning om vaginism och om partnerns betydelse för utveckling och 

vidmakthållande av problematiken (Davis & Reissing, 2007). Vaginism är ett sexuellt 

problem, men kan också betraktas som ett relationsproblem och/eller ett smärtproblem. 

Partnerns kommunikationsmönster/responsstil påverkar utveckling och vidmakthållande av 

kronisk smärtproblematik (Cano et al., 2000; Davis & Reissing, 2007; Fillingim, 2003; 

Lousberg et al., 1992; Romano et al., 2000; Schwartz et al., 1996). Det är framgångsrikt att 

involvera partnern vid behandling av kronisk smärta (Cano & Leonard, 2006; Keefe et al., 

1996; Keefe et al., 1999; Saarajärvi, 1991) och sexuell smärtproblematik (Zimmer, 1987). 

Även klinisk erfarenhet har visat att det kan vara fördelaktigt att involvera partnern vid 

behandling av sexuella problem (H. Engelbrekt & K. Hultkrantz, personlig kommunikation, 4 

februari, 2009). Sexuella problem samvarierar med 

relationsproblem/kommunikationsproblem (Baucom et al., 1998; Chesney et al., 1981; 

McCabe & Cobain, 1998; Morokoff & Gillilland, 1993; Smith et al., 2007). Parterapi kan 

hjälpa par med kommunikations- och relationsproblem (Baucom et al., 1998; Christensen & 

Heavey, 1999; Jacobson & Addis, 1993; Jacobson et al., 2000). Validering, det vill säga att 

förmedla acceptans och bekräftelse, har visat sig vara betydande för en välfungerande relation 

och individuellt välbefinnande. (Fruzzetti, 2006). Validering kan motsvara en underlättande 

responsstil, vilken har visat sig vara positiv i parkommunikation där den ena partnern har 

kronisk smärta. De experimentella studier som gjorts för behandling av vaginism visar 

motstridiga resultat (van Lankveld et al., 2006; Schnyder et al., 1998). Att hämta kunskap från 

närliggande områden skulle kunna utvidga förståelsen av vaginism. Ovanstående utvidgade 
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resonemang om vaginism som ett smärtproblem och ett relationsproblem, i kombination med 

det bristande forskningsläget, motiverar föreliggande studie. 

6. Överväganden 

Ovanstående resonemang om att involvera partnern vid behandling då kvinnan/paret söker 

hjälp för vaginism väcker frågor om hur administreringen av en sådan behandling skulle 

kunna gå till. På vilket sätt ska man gå till väga för att erbjuda parbehandling för vaginism då 

det inte är vad kvinnan/paret söker hjälp för i första hand? Är det möjligt att motivera paret 

till en sådan behandling? Sexuella problem behandlas idag främst av läkare och barnmorskor. 

Hur och av vem skulle paren med detta i åtanke kunna introduceras till en psykologisk 

parbehandling?  

 Sexuella svårigheter är känsliga problem, vilket skulle kunna komplicera 

administreringen ytterligare. Finns det risk att par där relationsproblem föreligger är mer 

benägna att tacka nej till en behandling som har ett fokus på relationen? Klinisk erfarenhet 

antyder att kvinnor med sexuella problem ofta har svårt att hävda egna behov (H. Engelbrekt 

& K. Hultkrantz, personlig kommunikation, 4 februari, 2009) samt har låg uppfattning om sitt 

eget värde (Engman, Wijma, & Wijma, submitted for publication). Med dessa aspekter i 

åtanke, finns det risk att kvinnan tackar nej till behandling trots att hon upplever ett behov att 

få hjälp med sin relation?   

7. Syfte och frågeställningar 

Föreliggande studie gör en ansats att ta reda på om det är möjligt att tillämpa ett utvidgat 

perspektiv enligt ovanstående resonemang och erbjuda validering som en kompletterande 

intervention till par där kvinnan står i kö för exponeringsbehandling av vaginism. Studien 

syftar till att utifrån rådande kunskap och forskning om validering, utforma en parbehandling 

där validering lärs ut som färdighet, utforska om det finns ett intresse för deltagande, samt 

utvärdera om behandlingen kan påverka kvalitet i parrelationen och individuellt fysiskt och 

psykiskt välbefinnande hos de par som eventuellt tackar ja till att delta. 
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 För de par som påbörjar och fullföljer behandlingen avser studien att svara på 

nedanstående specifika frågeställningar: 

1. Påverkar behandlingen deltagares uppfattning avseende fysiskt och psykiskt välmående?  

2. Påverkar behandlingen upplevd kvalitet i parrelationen?  

3. Påverkar behandlingen deltagares grad av validerande- och invaliderande beteende i 

parrelationen?  

4. Påverkar behandlingen undvikande av kommunikation kring intima frågor? 

 

METOD 

8. Design för behandlingen som ingår i studien 

En single subject design med för- och eftermätning samt veckoskattningar tillämpades i 

föreliggande studie (se Figur 4). Single subject är en design där varje deltagare jämförs med 

sig själv och utgör sin egen kontroll (Kazdin, 2003). Designen rekommenderas för 

interventioner som ännu inte utvärderats och där antalet deltagare i studien är begränsat 

(Satake, Jagaroo, & Maxwell, 2008). Multiple baseline design, som innebär att interventionen 

sätts in vid olika tidpunkter för olika deltagare, planerades primärt att användas. De 

presumtiva deltagarna fördelades via blockrandomisering till en baslinje på en, två eller tre 

veckor. En alternativ design, som bedömdes vara ett sekundärt alternativ om antalet deltagare 

begränsades, var en AB-design. AB-design innebär A, deltagarna gör dagliga skattningar och 

B, intervention sätts in samtidigt som de fortsätter att göra dagliga skattningar. 
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Figur 4 
 

Översikt över studiens upplägg samt mätningar. 
 

 

9. Deltagare 

9.1. Urvalsgrupp 

För att ta reda på hur många par som var intresserade av att delta i den aktuella behandlingen, 

kontaktades Kvinnokliniken i Linköping, som har en väntelista med kvinnor som står i kö för 

exponeringsbehandling av vaginism.  

9.2. Urvalsmetod 

Urvalsmetod var muntlig förfrågan till 8 presumtiva kvinnor med partner. Kvinnorna 

tillfrågades på två sätt, dels via direkt förfrågan av uppsatsförfattarna på Kvinnokliniken i 

Linköping i samband med bedömningssamtal och dels telefonledes av ansvarig läkare. Ett 

informationsbrev om studien (se Bilaga 2) tillskickades/gavs presumtiva deltagare i samband 

med förfrågan om deltagande i studien. 

Veckoskattningar 

Dagliga skattningar 

Förmätning Eftermätning 

Info.- 
träff 

Baslinje 1-3 veckor Behandlingsfas Eftermätn. 
-fas 

Bedöm-
ning 

Vecka 
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9.3. Inklusions- och exklusionskriterier 

Ansvarig läkare gjorde för samtliga kvinnor som medverkade i studien en bedömning 

avseende förekomst av vaginism (kriterier DSM-IV). Diagnosen fastställdes efter 

bedömningssamtal och gynekologisk undersökning. Ytterligare ett inklusionskriterium var en 

fast relation med partner sedan minst sex månader tillbaka. Ansvarig läkare gjorde vidare 

bedömning avseende följande exklusionskriterier: 1) Suicidrisk. 2) Förekomst av problematik 

som inverkar på behandlingen i sådan grad att det medför att annan behandling är mer lämplig 

(t.ex. misshandel eller övergrepp i förhållandet, egentlig depression, anorexia, 

beroende/missbruk, schizofreni och andra psykotiska syndrom, personlighetsstörning).  

9.4.. Deltagare i behandlingen  

Tre av sammanlagt åtta presumtiva par (37 %) tackade ja till att delta i en behandling där 

interventionen validering lärs ut som färdighet. En av de tilltänkta deltagarna uteslöts då hon 

inte uppfyllde kriterierna för vaginism. De övriga fyra tillfrågade kvinnorna valde att tacka 

nej till behandlingen av olika anledningar, 1) studier utomlands 2) obehag på grund av 

videoinspelningen 3) uppgav att partnern inte är intresserad av att delta 4) uttryckte inget skäl.  

9.5. Deltagarbeskrivningar 

Deltagarna i studien var mellan 19 och 33 år. För att deltagarna ska förbli oidentifierade 

presenteras inte detaljerade demografiska uppgifter tillsammans med beskrivning av 

deltagares problematik/parrelation. Gemensamt för de deltagande kvinnorna var att de 

uppfyllde diagnoskriterierna (DSM-IV) för vaginism vid studiens början.  

Deltagare 1a: Uppfyllde kriterierna för partiell sekundär vaginism. Har haft smärta vid 

samlag i cirka två år. Uppgav att hon är besvärad av sina symptom, men att hon inte upplever 

sig ha problem i relation med deltagare 1b. Har haft ett förhållande med 1b i cirka tre år. 

Uttryckte att hon är intresserad av att delta i studien. 

Deltagare 1b: Uppgav att han bryr sig mycket om sin partner, 1a, samt att han inte har 

problem i sin relation. Angav att han är intresserad av att delta i studien.  
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Deltagare 2a: Uppfyllde kriterierna för partiell primär vaginism. Angav att hon har haft 

smärta vid samlag i ca tio år. Uttryckte att hon är motiverad att delta i studien då det ibland 

kan vara svårt att förklara sin upplevelse av smärta för partnern. Har haft en relation med 2b i 

cirka två år. Uppgav att hon för närvarande mår dåligt generellt och är stressad och orolig.  

Deltagare 2b: Förmedlade att han deltar i studien på grund av att han vill stärka sin partner. 

Uttryckte att han på grund av tillfälliga livsomständigheter känner sig stressad. Angav att han 

inte tycker att validering är ett naturligt sätt att kommunicera på.  

Deltagare 3a: Uppfyllde kriterierna för total sekundär vaginism. Har upplevt symptom i flera 

år. Upplever en förhöjd stressnivå generellt på grund av livsomständigheter. Uppgav att hon 

och partnern har problem med rak kommunikation. Har haft en relation med 3b i cirka åtta år. 

Uttryckte att hon är motiverad för deltagande i den aktuella studien och att hon ser studien 

som en möjlighet att utveckla kommunikationen i relation med sin partner.  

Deltagare 3b: Har inte samlag till följd av sin partners symptom. Uppgav att han och partnern 

har problem med rak kommunikation. Uttalade att han är motiverad att delta i den aktuella 

studien. 

 9.6. Bortfall  

Av dessa tre par fullföljde ett par (3ab) behandlingen som erbjöds inom ramen för studien, 

vilket medförde att en AB-design tillämpades. Par 1ab avbröt behandlingen efter en veckas 

baslinjeskattningar. Orsaken de angav var att förändrade arbetstider omöjliggjorde deltagande 

i studien. Par 2ab avbröt studien efter den första behandlingssessionen. De uppgav då att deras 

kommunikation fungerar väldigt bra och att kommunikationen inte är något problem när det 

gäller 1a:s vaginism. 

10. Etiska överväganden  

Särskilda etiska överväganden som beaktades i studien var deltagares rätt att bemötas med 

respekt för känsligheten som kan finnas i att ha sexuella svårigheter. Vidare behövde 
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behandlarna ta hänsyn till att deltagarna inte sökt hjälp för problem i parrelationen, även om 

ett sådant behandlingsfokus förelåg.  

 För att bemöta dessa överväganden gavs muntlig och skriftlig information (se Bilaga 2) 

om studiens syfte, vad ett deltagande i studien innebär, att deltagandet är frivilligt, rätten att 

avbryta sin medverkan i studien utan att ange någon orsak till detta samt att behandlarna och 

deras handledare har tystnadsplikt. Deltagarna fick även information om att 

forskningsmaterialet är avidentifierat och kodat och förvaras på ett sådant sätt att obehöriga 

inte kan ta del av det samt att materialet endast används i forskningssyfte. Deltagarna gav 

skriftligen sitt informerade samtycke till medverkan i studien (se Bilaga 3), godkännande om 

videoinspelningar av sessioner (se Bilaga 4) samt godkännande av att uppsatsförfattarna läser 

journalanteckningar från Kvinnokliniken i Linköping (se Bilaga 5). Ingen belöning utfärdades 

för deltagande i studien. 

 Behandlarna var psykologstudenter som studerar sista terminen på 

psykologprogrammet, Örebro Universitet. De fick kontinuerlig handledning av Barbro 

Wijma, gynekolog/psykoterapeut Universitetssjukhuset Linköping, och Steven Linton, 

psykolog/professor i klinisk psykologi, Örebro Universitet avseende behandlingarna som 

genomfördes i studien.  

11. Material 

11.1. Behandlingsmanual 

För att utforska hur en manual där interventionen validering lärs ut som en färdighet kan vara 

utformad, användes böcker om DBT och validering (Fruzzetti, 2006; Fruzzetti & Iverson, 

2004; Kåver, 2006; Kåver & Nilsonne, 2002; Kåver & Nilsonne, 2007; Linehan, 1993; 

Linehan, 2000) och tidskriftsartiklar (Fruzzetti & Mosco, in revision to be resubmitted for 

publication; Fruzzetti & Shenk, in revision; Fruzzetti, Shenk, & Hoffman, 2005; Hoffman, 

Fruzzetti, & Swenson, 1999; Hoffman et al., 2005; Iverson, McLaughlin, & Fruzzetti, in 

review at Behavior Research and Therapy; Kirby & Baucom, 2007a; Kirby & Baucom, 
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2007b; Koerner & Linehan, 2003; Linehan, 1997; Linehan, 1998; Lynch, Chapman, 

Rosenthal, Kuo, & Linehan, 2006; Prunetti, 2008; Shenk & Fruzzetti, in review at Journal 

Emotion) samt moduler (DBT-teamet Umeå, 2007; Engström & Hådell, 2007; Fruzzetti, 

2002). 

 Nedan beskrivs översiktligt behandlingens upplägg (se Tabell 1) samt innehållet i 

Terapeut- och Deltagarmanualen. För en fullständig redogörelse av behandlingsmanualens 

innehåll, se Terapeutmanual - Validering som kommunikationsfärdighet till par där kvinnan 

har vaginism och Deltagarmanual - Validering som kommunikationsfärdighet till par där 

kvinnan har vaginism. Manualerna kan vid intresse beställas från uppsatsförfattarna. 

11.1.1. Terapeutmanualen 

Terapeutmanualen som konstruerades syftar till att minska invaliderande beteende och öka 

validerande beteende i parrelationen hos par där kvinnan står i kö för exponeringsbehandling 

av vaginism. Manualen lägger fokus på att lära ut validering som en 

kommunikationsfärdighet. Den innehåller underlag för ett informationsmöte och 

behandlingssessioner 1-4. I manualen återfinns agenda samt syfte och mål för varje session, 

instruktioner som behandlarna gav till deltagare gällande psykoedukation, övningar och övrig 

information.  

11.1.2. Deltagarmanualen 

Deltagarmanualen innehåller skriftlig information samt hemuppgifter/övningar och 

skattningsformulär som deltagarna instruerades att göra och fylla i mellan sessionerna. 

Manualen fungerar som en dagbok, där varje veckas dagbok har ett försättsblad med 

information till deltagare om vad han/hon förväntas göra under kommande vecka.  
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Tabell 1 

 
Översikt av behandlingsupplägg 
Session Innehåll 
1 Psykoedukation om kommunikation och validering 
 Valideringsnivåer 1 och 2 
  
2 Kedjeanalys 
 Valideringsnivå 3 
  
3 Valideringsnivåer 4-7 
  
4 Repetition av färdigheter 
 Vidmakthållande program 
 Utvärdering av behandlingen 
 
 

11.1.3. Behandlingssession 1: psykoedukation, valideringsnivåer 1 och 2 

Syftet med behandlingssession 1 var att öka deltagarnas kunskap om kommunikation och 

validering samt minska invalidering och öka validering. Målet var att ge rational för 

behandlingen, ge en introduktion till validering som kommunikationsfärdighet och att öva på 

validering i kommunikativt samspel. Sessionen bestod i korthet av målformulering, 

psykoedukation om kommunikation och validering, en övning där deltagarna tränade på 

valideringsnivå 1 och 2, samt genomgång av hemuppgifter för kommande vecka. 

11.1.4. Behandlingssession 2: kedjeanalys, valideringsnivå 3 

Syftet med behandlingssession 2 var att öka deltagarnas förståelse kring situationer då 

kommunikationen inte fungerar tillfredsställande, minska invalidering och öka validering. 

Målet var att göra en kedjeanalys av aktuell problemsituation, ge kompletterande 

psykoedukation om validering samt ytterligare färdighetsträning i kommunikation. Sessionen 

bestod i korthet av tydliggörande av problemsituation genom kedjeanalys, genomgång av 

valideringsnivå 3, två övningar där deltagare tränade på valideringsnivåerna 1 och 2 

respektive valideringsnivåerna 1, 2, och 3 samt genomgång av hemuppgifter för kommande 

vecka. 
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11.1.5. Behandlingssession 3: valideringsnivåer 4-7 

Syftet med behandlingssession 3 var att minska invalidering och öka validering. Målet var att 

ge kompletterande psykoedukation om validering samt att genomföra ytterligare 

färdighetsträning i kommunikation. Sessionen bestod i korthet av genomgång av 

valideringsnivåerna 4-7, övningar där deltagarna tränade på valideringsnivåerna 4, 5 och 7, 

samt genomgång av hemuppgifter för kommande vecka. 

11.1.6. Behandlingssession 4: repetition av färdigheter, vidmakthållande program, 

utvärdering av behandlingen 

Syftet med behandlingssession 4 var att öka validering, förebygga återfall samt avsluta 

behandlingen. Målet var att genomföra färdighetsträning i kommunikation, gå igenom 

vidmakthållande program och ge återkoppling till deltagarna. Sessionen bestod i korthet av en 

övning där deltagare tillämpade sina kommunikativa färdigheter avseende validering, 

sammanfattning av behandlingsprocessen, genomgång av skillnaden mellan återfall och 

bakslag samt vidmakthållande program, återkoppling av målformulering samt utvärdering av 

behandlingen. 

11.2. Mätinstrument  

Mätinstrumenten som användes i föreliggande studie administrerades som förmätning, daglig 

skattning, veckomätning samt eftermätning (se Figur 4 och Tabell 2). Instrumenten med 

undantag från HADS återfinns som bilagor (6-13). 
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Tabell 2 

Administrerade mätinstrument. 

 

11.2.1. Psykiskt och fysiskt välmående  

Frågeställning 1, om behandlingen påverkar psykiskt och fysiskt välmående, 

operationaliserades till att mätas med fyra instrument; ”ditt nuvarande hälsotillstånd”, 

”PANAS” (short form), ”eget värde” och ”upplevelse av smärta”.  

11.2.1.1. Ditt nuvarande hälsotillstånd  

Ditt nuvarande hälsotillstånd är ett globalt mått på upplevt hälsotillstånd (Dorman, Waddell, 

Slattery, Dennis, & Sandercock, 1997). Deltagaren ombeds att markera sitt hälsotillstånd på 

en termometer. Skalan skattas 0-100, där 0 = ditt sämsta tänkbara hälsotillstånd och 100 = ditt 

bästa tänkbara hälsotillstånd. Måttet är hämtat från EuroQol–formuläret som har acceptabel 

reliabilitet och validitet (Fransen & Edmonds, 1999).  

11.2.1.2. PANAS  

Positive Affect and Negative Affect Schedule, PANAS är ett formulär som avser att mäta 

positiv och negativ affekt (Mackinnon et al., 1999). Deltagaren ombeds att ange i vilken 

utsträckning han/hon känt beskrivna känslor/emotioner den senaste månaden. Skalan skattas 

från 1 till 5, där 1 = inte alls, 2 = lite, 3 = i viss mån, 4 = ganska mycket och 5 = väldigt 

mycket.  

Administrering Mätinstrument 
För- och eftermätningsmått Ditt nuvarande hälsotillstånd 
 Positive and Negative Affect Schedule, PANAS 
 Eget värde 
 Upplevelse av smärta   
 Quality of Dyadic Relationship, QDR36 
 Validation and Invalidation Response Scale (Couple), VIRS-C 
 Observationsmått 
 Hospital Anxiety and Depression Scale, HADS 
  
Veckomått VIRS-C 
 Upplevt hälsotillstånd 
 QDR36 (delskala sensualitet och delskala samhörighet) 
  
Dagligt mått Dagliga skattningar (5 påståenden) 
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PANAS är ett av de mest använda instrumenten för att mäta positiv och negativ affekt 

(Watson, Clark, & Tellegan, 1988). Den korta versionen av PANAS är gjord av Kercher 

(1992) (Mackinnon et al., 1999). Det aktuella instrumentet bedöms ha tillförlitlig reliabilitet 

(se Tabell 3) och validitet (Watson & Clark, 1994). 

 

Tabell 3 

Intern konsistens och test-retest reliabilitet för administrerade skattningsformulär. 
 
Skattningsformulär 

Intern  
konsistens  
Cronbach � 

Test-retest  
reliabilitet  
(r) 

Positive and Negative Affect Schedule, PANAS short form   
Delskala negative affect 0,87 0,84 
Delskala positive affect 0,78 0,84 
   
Quality of Dyadic Relationship, QDR36 (hela) 0,78-0,83 0,79-0,80 
Delskala samhörighet 0,83 0,79-0,84 
Delskala sensualitet 0,83 0,88-0,84 
   
Hospital Anxiety and Depression Scale, HADS   
Delskala ångest 0,80-0,93 0,70-0,84 
Delskala depression 0,81-0,90 0,70-0,85 
 

 11.2.1.3. Eget värde 

”Eget värde” är ett formulär där respondenten uppmanas att svara på frågor om hur hon 

uppfattar sitt eget värde som sexpartner, kvinna och människa (Engman et al., submitted for 

publication). Respondenten uppmanas att ringa in en siffra mellan 0 och 10, där 0=minsta 

möjliga tänkbara värde och 10=högsta möjliga tänkbara värde. Formuläret konstruerades för 

denna studie om så att fråga nummer 2, skrevs om till ”man” istället ”kvinna” för att 

möjliggöra administrering av formuläret även till de män som deltog i studien. Instrumentet 

håller för närvarande på att utvärderas och preliminära data antyder att kvinnor som har 

vaginism skattar lågt på frågor i formuläret (Engman et al., submitted for publication). 
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11.2.1.4. Upplevelse av smärta 

 För att mäta upplevd smärta i underlivet under samlag och övrig tid på dygnet, användes ett 

formulär som konstruerats av uppsatsförfattarna. Formuläret skattas 0-10, där 0= inte alls 

besvärad och 10=mycket besvärad. 

11.2.2. Upplevd kvalitet i parrelationen 

För att besvara frågeställning 2, om behandlingen påverkar upplevd kvalitet i parrelationen, 

användes formuläret QDR36 samt ett dagligt mått.  

11.2.2.1.  Quality of Dyadic Relationship,  

Quality of Dyadic Relationship, QDR36 är ett självskattningsformulär som mäter upplevd 

kvalitet i parrelationen (Ahlborg, Rudeblad, Linnér, & Linton, 2008). QDR36 innefattar 

följande dimensioner: enighet, samhörighet, tillfredsställelse, sensualitet och sexualitet. 

Respondenten ombeds svara på i hur hög grad han/hon och hennes partner är överens/inte 

överens. Skalan skattas 6=alltid överens, 5=nästan alltid överens, 4=ibland överens, 3=ibland 

oense, 2=nästan alltid oense och 1=alltid oense. Preliminära data tyder på att QDR36 har 

tillförlitlig reliabilitet (se Tabell 3) (Ahlborg, opublicerad) och validitet (Ahlborg, Persson, & 

Hallberg, 2005). 

11.2.3. Validerande- och invaliderande beteende i parrelationen  

För att besvara frågeställning 3, gällande deltagares grad av validerande- och invaliderande 

beteende i parrelationen, användes en översatt version av Validation- and Invalidation 

Response Scale (Couple), VIRS-C (Fruzzetti, 2007), ett dagligt mått och ett observationsmått.  

11.2.3.1. Validation- and Invalidation Response Scale (Couple) 

Validation- and Invalidation Response Scale (Couple), (se Bilaga 14) är ett 

skattningsformulär som mäter upplevda validerings- och invalideringsbeteenden från partnern 

(A. E. Fruzzetti, personlig kommunikation, 12 februari, 2009). Respondenten uppmanas att 

uppskatta hur ofta hans/hennes partner reagerar med validerings- och invalideringsbeteenden 

när han/hon uttrycker vad han/hon tänker, känner eller vill. Formuläret skattas från 4-0, där 
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4=nästan hela tiden, 3=ganska ofta, 2=ibland, 1=sällan och 0=aldrig. För att möjliggöra 

administrering av VIRS-C för denna studie översattes formuläret av uppsatsförfattarna och en 

översättare. För att säkerställa kvalitén på översättningen användes metoden back translation. 

Svensk översättning av VIRS-C (se Bilaga 11) används i föreliggande studie som ett för- och 

eftermätningsformulär och som ett veckomått. Uppgifter om validitet och reliabilitet håller för 

närvarande på att utvärderas för VIRS-C (A. E. Fruzzetti, personlig kommunikation, 23 

februari, 2009). 

11.2.3.2. Observationsmått  

Ett observationsmått tillämpades som ett komplement till självskattningsformulär, såsom 

rekommenderas i psykoterapiforskning (Whisman, Jacobsen, Fruzzetti, & Waltz, 1989). En 

operationaliserad definition av begreppet validering skapades (se Bilaga 15) utifrån befintlig 

litteratur (Fruzzetti, 2006; Kåver, 2006; Kåver & Nilsonne, 2002; Kåver & Nilsonne, 2007; 

Linehan, 1993; Linehan, 2000), moduler (DBT-teamet Umeå, 2007; Engström & Hådell. 

2007; Fruzzetti, 2002) och tidskriftsartiklar (Fruzzetti & Shenk, in revision; Hoffman et al., 

1999; Iverson et al., in review at Behavior Research and Therapy; Koerner & Linehan, 2003; 

Linehan, 1997; Linehan, 1998; Lynch et al., 2006) för att skattningsformuläret skulle 

möjliggöra observation av observerbara beteenden (Krishef, 1991). Ett skattningsunderlag (se 

Bilaga 12) utformades med utgångspunkt från den skapade operationaliserade definitionen av 

validering och Validating and Invalidating Behavior Coding Scale, VIBCS, (se Bilaga 1) 

(Fruzzetti & Shenk, in revision) Preliminära data visar att VIBSC har acceptabel reliabilitet 

och validitet (Fruzzetti & Shenk, in revision) Material för underlag till skattningarna bestod 

av 2 x 10 minuters videoinspelningar. De oberoende bedömarna som skattade parens 

interaktioner läste material om validering och invalidering (Kåver, 2006) (Bilagor 16-20).  

 

 

 



   33 

11.2.4.  Dagligt mått 

Ett instrument för daglig skattning konstruerades med utgångspunkt från VIRS-C och QDR36 

för att ge ett kompletterande svar på frågeställning 2 och 3, samt med ett utformat påstående 

för att möjliggöra svar på frågeställning 4, gällande undvikande av intima frågor. Det dagliga 

måttet består av fem påståenden som skattas 0-10, där 0=stämmer inte alls och 10=stämmer 

helt. Det dagliga måttet avser att ge svar/kompletterande svar på nämnda frågeställningar och 

varje påstående betraktas separat vid resultatberäkning. Det dagliga måttet testades genom 

bekvämlighetsurval på Örebro Universitet, avseende innehåll och tendens till höga respektive 

låga skattningar innan formuläret administrerades till deltagare i studien.  

11.2.5. Hospital Anxiety Depression Scale 

Hospital Anxiety Depression Scale, HADS (Zigmond & Snaith, 1983) är ett 

självskattningsformulär som består av två delskalor som mäter ångest- och 

depressionssymptom. I den aktuella studien administrerades HADS som ett för- och 

eftermätningsmått, med syfte att kontrollera för om deltagarna hade en pågående ångest eller 

depressionsproblematik, vilket skulle kunna påverka utfallet av den tilltänkta interventionen.  

Formuläret består av totalt 14 påståenden, varav 7 påståenden mäter ångestsymptom och 7 

påståenden mäter depressionssymptom. Skattningar görs på en fyragradig skala där varje 

delskala kan ge som mest 21 poäng. 8 poäng eller mer indikerar ångest- respektive 

depressionsstörning. HADS är ett välanvänt instrument som testats och validerats på olika 

grupper (Herrman, 1997). Vid en svensk normering bedömdes instrumentet ha tillförlitlig 

reliabilitet (se Tabell 3) och validitet (Lisspers, Nygren, & Söderman 1997).  

12. Procedur 

12.1. Utprovning av behandlingsmanual 

Ett provpar rekryterades via mail till studenter på Psykologprogrammet Örebro Universitet (se 

Bilaga 21). Syftet var att prova den tilltänkta manualen avseende tidsåtgång och innehåll. 

Manualen omarbetades efter feedback från det rekryterade provparet.  
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12.2. Instruktioner till deltagare avseende skattningsformulär 

Deltagarna instruerades muntligen och skriftligen att fylla i skattningar enskilt (se Bilaga 22), 

samt att följa givna instruktioner för respektive formulär.  

12.3. Observationsmått 

12.3.1. Instruktioner till deltagarna avseende observationsmåttet 

Inför videoinspelningarna av observationsmåttet ombads deltagarna att tillsammans med sin 

partner tala om ett område där de tycker att de behöver utveckla färdigheter i kommunikation 

(se Bilaga 23). Deltagarna instruerades att prata med varandra så som de brukar. 

Inspelningarna av underlaget gjordes utan att uppsatsförfattarna närvarade i rummet, då det 

bedömdes att uppsatsförfattarnas närvaro skulle kunna påverka deltagarnas kommunikation. 

Deltagarna visste inte att den övning de gjorde skulle tillämpas som ett observationsmått, då 

information om detta bedömdes kunna påverka deltagarnas kommunikation. Efter andra 

inspelningen, vid eftermätningen, fick deltagarna information om observationsmåttet samt 

syftet med detta. De fick då ta ställning till godkännande om tillämpning av inspelningarna 

som ett observationsmått samt skattning av oberoende observatörer (se Bilaga 24). 

Skattningar gällande par 2ab genomfördes av uppsatsförfattarna.  

12.3.2. Utbildning till oberoende observatörer  

Två oberoende observatörer utförde skattningar på inspelningarna av observationsmåttet (par 

3ab). De oberoende observatörerna var psykologstudenter som går termin 8 på 

psykologprogrammet, Örebro Universitet. De har erfarenhet av psykologisk behandling samt 

viss teoretisk kunskap om DBT och validering. Utbildning av de oberoende observatörerna 

om skattning av validerings- och invalideringsbeteenden genomfördes av uppsatsförfattarna. 

Utbildningen bestod av inläsning av ovan nämnda material (Kåver, 2006) (Bilagor 16-20) 

samt två och en halv timmars undervisning. Undervisningen inkluderade övningsskattningar 

där skillnader mellan de olika validerings- och invalideringsnivåerna klargjordes med olika 

exempel, rollspel och två inspelade övningsfilmer (Krishef, 1991). 
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12.3.3. Genomförande av skattningar observationsmått 

De oberoende observatörerna genomförde skattningarna enskilt. De hade inte vetskap om 

andra data rörande deltagarna i studien. Observatörerna instruerades att göra tre uppgifter, där 

den första bestod av att skatta förekomst av beteenden på samtliga sju nivåer i validerings- 

och invalideringsskalan (se Bilaga 12). Andra uppgiften bestod av att göra en global skattning 

av validerings- respektive invalideringsnivå. Skattningen baserades på den övergripande nivå 

av validerings- och invalideringsbeteenden som förekommit i interaktionen hos den person 

skattningarna avser. Utöver detta instruerades de oberoende observatörerna att i en kortare 

text beskriva deltagarnas kommunikativa förmåga avseende validering och invalidering. För 

specifika instruktioner till observatörerna se Bilaga 25 och 26. Observatörerna hade inte 

vetskap om vilken inspelning som var gjord vid vilket tillfälle. Som kontroll för 

ordningseffekter och övningseffekter, fick observatörerna se de två inspelningarna i motsatt 

ordning.  

12.4. Analysmetoder  

För single-subject är visuell analys den metod som ofta används vid dataanalys (Kazdin, 

2003; Krishef, 1991; Petermann & Muller, 2001; Satake et al., 2008). Visuell analys har 

samma syfte som en statistisk analys, att undersöka om en förändring i data beror på slumpen 

eller av den aktuella interventionen som studeras (Kazdin, 2003).  

12.4.1. Visuell analys 

 I den visuella analysen gjordes först en bedömning av baslinjen. Ett stabilt mönster under 

baslinjen är avgörande för att kunna göra en bedömning av om det skett någon förändring 

under behandlingsfasen i förhållande till baslinjen. En bedömning av data gjordes vidare där 

en jämförelse mellan baslinjefas, behandlingsfas och eftermätningsfas tillämpades avseende 

1) variation, 2) riktning samt 3) förändringsnivå (Krishef, 1991; Satake et al., 2008). 

Variationen bedömdes utifrån om data var stabila eller instabila. Riktningen bedömdes som 

positiv (ökning), neutral (ingen positiv eller negativ riktning) eller negativ (minskning). 
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Förändringsnivå bedömdes som positiv, neutral eller negativ (Krishef, 1991; Satake et al., 

2008). Värderande ord användes vid beskrivning av data för att tydliggöra resultatet.  

12.4.2. Dagliga skattningar och veckoskattningar 

Data infogades i Excel 2003 i diagram där visuell analys tillämpades. För att tydliggöra data 

gällande daglig skattning beräknades medelvärde i Excel 2003 för baslinje och 

eftermätningsfas.  

12.4.3. För- och eftermätning 

Resultat från för- och eftermätning presenteras för att tydliggöra om en minskning alternativt 

ökning av poäng skett efter behandlingsinterventionen. Procentuell skillnad (beräknad i Excel 

2003) redovisas tillsammans med råpoäng. 

12.4.4. Analysmetod observationsmått 

Resultat gällande observationsmått presenteras i tabellform med delar av tillhörande 

beskrivning gällande kommunikativ förmåga (se uppgift 3, Bilaga 26). Data infogades i Excel 

2003 och procentuell överensstämmelse mellan bedömares skattningar beräknades, såsom 

rekommenderas (Krishef, 1991). 

 

RESULTAT 

13. Bortfallsanalys  

Det är oklart om de par som avbröt sitt deltagande i studien skiljer sig på något väsentligt sätt 

från det par som fullföljde behandlingen. Data för upplevd kvalitet i parrelationen uppvisar 

relativt höga skattningar för deltagarna och inga stora skillnader mellan deltagarna går att 

utläsa (se Tabell 5). Detta gäller även resultat från förmätning av upplevda validerings- och 

invalideringsbeteenden från partnern, där data gällande samtliga deltagare påvisar höga 

skattningar av valideringsbeteenden och låga skattningar av invalideringsbeteenden från 

partnern (se Tabell 6). Skattningar gällande observationsmåttet (se Tabell 8) tillsammans med 

behandlarnas subjektiva bedömning indikerar dock att par 2ab använder mer invaliderande 
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beteenden i sin kommunikation än vad par 3ab gör. Data gällande de par som avbröt sitt 

deltagande i studien, visar högre skattningar på PANAS positiv affekt än data för deltagare 3a 

och 3b (se Tabell 4). Tre av fyra deltagare som avbröt sin medverkan i studien har också 

skattat högre än de deltagare som fullföljde behandlingen gällande nuvarande hälsotillstånd 

(se Tabell 4). 

14. Frågeställning 1, fysiskt och psykiskt välmående  

 

 
 
                                  Nära anhörig allvarligt sjuk 

 
                                                                  Figur 5 
                                     
                                      Ditt nuvarande hälsotillstånd, veckomått.  
                                     (hög poäng = högt skattat hälsotillstånd) 
 

 

Upplevt hälsotillstånd, deltagare 3a: Baslinjen har en ökande riktning (se Figur 5). Under 

behandlingsfasen förändras riktningen, till neutral och blir sedan negativ. En mindre 

förändring i nivå kan ses mellan vecka fyra och fem. I eftermätningsfasen kan en positiv 

förändring i riktning följt av en negativ riktningsförändring iakttas. En marginell förändring i 

nivå mellan baslinjefasen och eftermätningsfasen kan utläsas. Data är relativt stabila över tid. 
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Upplevt hälsotillstånd deltagare 3b: Baslinjen har en ökande riktning. Under 

behandlingsfasen är riktningen först neutral för att sedan bli negativ. I eftermätningsfasen 

övergår riktningen till att bli neutral för att sedan minska. En marginell förändring i nivå 

mellan baslinjefasen och eftermätningsfasen kan utläsas. Data är relativt stabila över tid. 

 

 Data gällande för- och eftermätning avseende deltagare 3a bedöms uppvisa en marginell 

minskning i upplevt hälsotillstånd, och deltagare 3b bedöms uppvisa oförändrad skattning (se 

Tabell 4). Skattad upplevelse av positiv och negativ affekt anses vara oförändrad. Skattningar 

avseende ”Eget värde som kvinna” samt ”eget värde som sexpartner” (deltagare 3b) bedöms 

ha ökat något vid eftermätningen. Resterande data för Eget värde bedöms som oförändrade. 

Även data avseende deltagare 3a:s upplevelse av smärta bedöms vara oförändrad. 

 

Tabell 4 

För- och eftermätning av Ditt nuvarande hälsotillstånd, PANAS, Eget värde och Upplevelse 
av smärta. 
 
Deltagare  1A 1B 2A 2B 3A 3B 
              
  F F F F F E �% �% F E �% �% 
              
Hälsotillstånd 0-100 p. 80 75 50 95 65 50  23 55 58 5  
              
PANAS              
Positive affect 5-25 p. 15 20 16 21 12 13 8  14 13  7 
Negative affect 5-25 p. 11 7 15 12 11 10  9 15 15 0  
              
Eget värde              
Sexpartner 0-10 p. - - 2 9 8 9 13  4 7 75  
Man/Kvinna 0-10 p. - - 6 9 6 9 50  7 7 0  
Människa 0-10 p. - - 6 8 9 9 0  7 8 14  
              
Uppl. smärta              
Samlag? Ja/Nej - - J - N N   - -   
smärta samlag 0-10 p. - - 5 - - -   - -   
övrig tid 0-10 p. - - 3 - 1 0  100 - -   
Not. F motsvarar skattning vid förmätning och E motsvarar skattning vid eftermätning. �% 
anger procentuell ökning, �% anger procentuell minskning. 
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Sammanfattning resultat frågeställning 1 

För- och eftermätningar samt veckomått gällande deltagare 3a och 3b uppvisar små skillnader 

i data för upplevelse av fysiskt och psykiskt välmående, med undantag för ”Eget värde 

Kvinna” och ”Eget värde sexpartner” (deltagare 3b) där skattningar påvisar en procentuell 

ökning.  

15. Frågeställning 2, upplevd kvalitet i parrelationen 
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                                                             Figur 6 
 
                                                    Veckomått QDR36 
                                  (hög poäng = hög skattat grad av samhörighet) 
 
 
 
 
Samhörighet, veckomått, deltagare 3a: Data visar förändringar i riktning och nivå som 

motsvarar en poängs skillnad i medelvärdesskattning (se Figur 6). Data bedöms uppvisa lite 

variation. 

Samhörighet, veckomått, deltagare 3b: Data visar förändringar i riktning och nivå som 

motsvarar en poängs skillnad i medelvärdesskattning. Data bedöms uppvisa lite variation. 

Viss samstämmighet mellan deltagarnas skattningar går att utläsa.  
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Sensualitet
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                                                             Figur 7 
 
                                                   Veckomått QDR36 
                                  (hög poäng = hög skattad grad av sensualitet) 

 

Sensualitet, veckomått, deltagare 3a: Data för baslinje och behandlingsfas till vecka 3 bedöms 

sakna variation (se Figur 7). Vecka 3-6 uppvisas förändringar i riktning och nivå motsvarar en 

poängs skillnad i medelvärdesskattning. Data bedöms uppvisa lite variation. 

Sensualitet, veckomått, deltagare 3b: Data för baslinje och behandlingsfas till vecka 3 bedöms 

sakna variation. Vecka 3-7 uppvisas förändringar i riktning och nivå motsvarar en poängs 

skillnad i medelvärdesskattning. Data bedöms uppvisa lite variation. 

Viss samstämmighet mellan deltagarnas skattningar går att utläsa.  
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Idag har jag och min partner tagit oss tid att tala med varandra i lugn och ro
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Not. Medelvärde för deltagare 3a anges med svart streckad linje. Medelvärde för deltagare 
3b anges med gul heldragen linje. 
 
                                                             Figur 8 
 
                                               Dagligt mått påstående 1 
 

 

Samhörighet, dagligt mått: Baslinjer visar stor variation, likaså data under behandlingsfas och 

eftermätningsfas (se Figur 8). Ingen tydlig riktning eller förändringsnivå går att avläsa. Under 

behandlingsfasens senare del bedöms data uppvisa tendens till mindre variation. Visuell 

analys bedöms visa att deltagarnas skattningar har viss grad av samstämmighet. Medelvärden 

för baslinje och eftermätningsfas uppvisar få skillnader i data. 
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Idag har jag och min partner kramat och kysst varandra
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Not. Medelvärde för deltagare 3a anges med svart streckad linje. Medelvärde för deltagare 
3b anges med gul heldragen linje. 
 
                                                             Figur 9 
 
                                               Dagligt mått påstående 5 
 

 

Sensualitet, dagligt mått: Baslinjer uppvisar stor variation i värden för mätpunkter, likaså data 

under behandlingsfas och eftermätningsfas (se Figur 9). Ingen tydlig riktning eller 

förändringsnivå går att avläsa. Viss samstämmighet mellan deltagarnas skattningar går att 

urskilja. Medelvärden för baslinje och eftermätningsfas visar ingen markant skillnad. 
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 Ingen skillnad i skattningar avseende deltagare 3a och 3b från förmätning till 

eftermätning (se Tabell 5).  

 

Tabell 5 

För- och eftermätning av upplevd kvalitet i parrelationen. 
 
Deltagare  1A 1B 2A 2B 3A 3B 
              
  F F F F F E �% �% F E �% �% 
              
QDR36              
Enighet 1-6 p. 5 5 5 5 5 5 0  5 4  20 
Samhörighet 1-6 p. 5 4 5 5 4 5 25  4 5 25  
Tillfredsställ. 1-6 p. 5 5 5 5 5 5 0  4 4 0  
Sensualitet 1-6 p. 5 6 5 5 6 5  17 6 6 0  
Sexualitet 1-6 p. 4 5 4 4 3 3 0  3 3 0  
Totalt 5-30 p. 24 25 24 24 23 23 0  22 22 0  
 

Sammanfattning resultat frågeställning 2 

Data för deltagare 3a och 3b avseende subjektiv uppfattning av enighet, samhörighet, 

tillfredsställelse, sensualitet och sexualitet i parrelationen bedöms vara oförändrade.  
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16. Frågeställning 3, grad av validerings- och invalideringsbeteenden i relationen 
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                                                             Figur 10 
 
                  VIRS-C veckomått, upplevda valideringsbeteenden från partnern. 
                       (hög poäng = hög skattad grad av upplevda valideringsbeteenden) 
 
 
 
Upplevda valideringsbeteenden, deltagare 3a: Baslinjen har en svagt ökande riktning (se 

Figur 10). Därefter är grafen neutral, utan förändring i nivå och variation. 

Upplevda valideringsbeteenden deltagare 3b: Riktningen på data är svagt negativ under 

baslinje och därefter neutral under behandlingsfasen fram till vecka fyra. Därefter förändras 

riktning och nivå positivt för att sedan minska igen i eftermätningsfasen och återgå till ett 

neutralt läge. Data bedöms uppvisa lite variation. 
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Upplevda invalideringsbeteenden
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                                                           Figur 11 
 
               VIRS-C veckomått, upplevda invalideringsbeteenden från partnern. 
               (hög poäng = hög skattad grad av upplevda invalideringsbeteenden) 

 

Upplevda invalideringsbeteenden, deltagare 3a: Baslinjen är neutral och stabil (se Figur 11). 

En marginellt ökad riktning kan ses mellan vecka två och tre, vilket följs av en liten 

minskning i riktning mellan vecka tre och fyra. Därefter är data neutrala avseende riktning. 

Data är stabila och ingen nivåförändring kan utläsas. 

Upplevda invalideringsbeteenden deltagare 3b: Baslinjen bedöms var svagt negativ. 

Behandlingsfas och eftermätningsfas är neutrala avseende riktning och förändringsnivå. Data 

är stabila över tid. 
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Idag har min partner talat om för mig att det jag känner, tänker, eller vill låter 
begripligt, är befogat, förståeligt, eller normalt
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Not. Medelvärde för deltagare 3a anges med svart streckad linje. Medelvärde för deltagare 
3b anges med gul heldragen linje. 
 
                                                             Figur 12 
 
                                               Dagligt mått påstående 2 
 
 
 
 
Uppfattning av valideringsbeteende från partner: Baslinjer uppvisar stor variation i värden 

för mätpunkter (se Figur 12), likaså data under behandlingsfas och eftermätningsfas. Ingen 

tydlig riktning eller förändringsnivå går att avläsa. Från mitten av behandlingsfasen fram till 

eftermätningsfasen bedöms data avseende deltagare 3a uppvisa mindre variation. Viss 

samstämmighet mellan deltagarnas skattningar bedöms föreligga. Medelvärden för baslinje 

och eftermätningsfas visar ingen markant skillnad.  
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När jag känner mig sårbar med min partner, så lugnar han/hon mig och berättar 
att han/hon känner på samma sätt, eller berättar på vilket sätt han/hon också 

känner sig sårbar
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                                   Hemuppgift: valideringsnivå 7 
 

Not. Medelvärde för deltagare 3a anges med svart streckad linje. Medelvärde för deltagare 
3b anges med gul heldragen linje. 
 
                                                             Figur 13 
 
                                               Dagligt mått påstående 4 
 
 

Uppfattning av valideringsbeteende från partner: Data i baslinjefasen visar stor variation, 

liksom data under behandlingsfas och eftermätningsfas (se Figur 13). Skattningar uppvisar 

ingen tydlig riktning eller förändringsnivå. Under behandlingsfasens senare del bedöms data 

uppvisa tendens till mindre variation. Deltagarnas skattningar uppvisar viss samstämmighet. 

Medelvärden för baslinje och eftermätningsfas skiljer sig inte åt markant. 

 

 Resultat från för- och eftermätning gällande upplevelse av validerings- och 

invalideringsbeteenden från partnern, uppvisar höga skattningar av valideringsbeteenden och 

låga skattningar av invalideringsbeteenden (se Tabell 6). 
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Tabell 6 

För- och eftermätning av upplevda validerings- och invalideringsbeteenden från partnern. 
 
Deltagare  1A 1B 2A 2B 3A 3B 
              
  F F F F F E �% �% F E �% �% 
              
VIRS-C              
Validering 0-44 p. 36 40 35 39 40 44 10  34 35 3  
Invalidering 0-20 p. 4 5 2 3 1 0  100 6 4  33 
Not. F motsvarar skattning vid förmätning och E motsvarar skattning vid eftermätning. �% 
anger procentuell ökning, �% anger procentuell minskning. 
 

Observationsmått deltagare 3a och 3b 
 
Oberoende observatör A beskriver deltagare 3a i den inspelade förmätningen som” betydligt 
mer validerande än invaliderande. Är väldigt bra på validering på nivå 1.” 
Kommunikationen vid eftermätningen beskrivs som” betydligt mer validerande än 
invaliderande.” 
 Oberoende observatör A beskriver vidare att deltagare 3b vid förmätningen är ”duktig 
på att validera på nivå 1.” Observatör B beskriver att ”Personen uppvisar här få validerings- 
och invalideringsbeteenden. Vi eftermätningen beskriver Observatör B deltagare 3b som 
”…närvarande och uppmärksam på sin partner, låter henne prata till punkt och använder sig 
mycket av ögonkontakt och nickningar. Valideringsbeteenden överväger 
invalideringsbeteenden.” 
 
Observatörerna uppvisar varierande grad av samstämmighet i sina skattningar (se Tabell 7). 

Observatörernas skattningar vid för- och eftermätning avseende deltagare 3a och 3b antyder 

att flertalet beteenden på validerings- och invalideringsskalan förekom. Global skattning av 

valideringsbeteenden avseende deltagare 3a och 3b, antyder marginell ökning vid 

eftermätning (observatör A), samt ingen förändring (observatör B). Global skattning av 

invalideringsbeteende avseende deltagare 3b antyder minskning (observatör A), samt 

marginell ökning (observatör B). Global skattning av invalideringsbeteende avseende 

deltagare 3a antyder marginell ökning (observatör A), samt ingen förändring (observatör B).  
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Tabell 7 
 
Observationsmått, skattning av validerings- och invalideringsbeteenden 
  Förekomst 

validering 
% Förekomst 

invalidering 
% Global 

skattn.
val. 

% Global 
skattn.
inval. 

% 

Observatör  A B  A B  A B  A B  
F 1,3,5 1,3 67 1,2,3,6 1,6 50 1 1 100 6 1 0 Råpoäng 

man 3B E 1,2,3,6 1,2,3,7 60 2 2 100 3 1 0 2 2 100 
F 1,2,3,5 1,3 50 1 1,3,5,6 25 1 1 100 1 1 100 Råpoäng 

kvinna 3A E 1,2,3,6 1,3,7 40 1,2 1,2 100 3 1 0 2 1 0 
Not. F anger skattningar avseende före behandling, E anger skattningar avseende efter 
behandling. % avser procentuell överensstämmelse mellan observatörers skattningar. 
 
 
Sammanfattning resultat frågeställning 3 

Data gällande deltagare 3a och 3b avseende uppfattning av partnerns grad av validerande och 

invaliderande beteende i parrelationen, bedöms vara oförändrade.  

Data från för- och eftermätning avseende observatörers bedömning av förekomst och global 

skattning av validerings- och invalideringsbeteenden, bedöms påvisa få beteendeförändringar. 

Grad av samstämmighet mellan observatörers skattningar avseende deltagare 3a och 3b 

varierar. 

17. Observationsmått, deltagare 2a och 2b 

Följande beskrivningar gjordes av uppsatsförfattarna avseende deltagare 2a vid förmätningen; 
(Observatör C:) ” Hon använder framförallt validering och invalidering på nivå 1, ungefär 
lika mycket validering som invalidering. Noterbart är att hon inte invaliderar honom mer då 
han invaliderar henne i stor utsträckning.” (Observatör D:) ”Validerings- och 
invalideringsnivå 1 är dominerande beteenden under samtalet, marginellt fler 
valideringsbeteenden jämfört med invalideringsbeteenden.” 
 
Beskrivning avseende deltagare 2b, förmätning: 
(Observatör C:)”Han invaliderar henne på nivå 1 och 7. Invaliderar överlag mer än vad han 
validerar. Pratar mer om sina förslag på lösningar och tankar om problem än att spegla 
henne.” (Observatör D:) ”Uppvisar ett flertal beteenden både på validerings- och 
invalideringsskalan. Invalideringsbeteenden förekommer mer frekvent än 
valideringsbeteenden. Invalideringsnivå 1 och 7 är mest framträdande under samtalet.” 
 
Uppsatsförfattarna uppvisar större samstämmighet i sina skattningar och beskrivningar än de 

oberoende observatörerna (se Tabell 7 och 8). Beskrivningarna och skattningarna gällande par 
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2ab bedöms sammantaget indikera att invalideringsbeteenden dominerar interaktionen mellan 

partners. 

 

 
Tabell 8 

 
Observationsmått, skattning av validerings- och invalideringsbeteenden 
 Förekomst 

validering 
% Förekomst 

invalidering 
% Global 

skattn. 
val. 

% Global  
skattn. 
inval. 

% 

Observatör C D  C D  C D  C D  
Råpoäng 2B 1,2,3,6 1,2,3,6 100 1,3,6,7 1,3,4,6,7 80 1 1 100 7 7 100 
Råpoäng 2A 1,2,6 1,2,3,6 75 1,6 1,6 100 1 1 100 1 1 100 
Not. F anger skattningar avseende före behandling, E anger skattningar avseende efter 
behandling. % avser procentuell överensstämmelse mellan observatörers skattningar. 
 

 

18. Frågeställning 4: Påverkar behandlingen undvikande av kommunikation kring intima 

frågor? 

Jag har undvikit att tala om intima frågor idag med min partner
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Not. Medelvärde för deltagare 3a anges med svart streckad linje. Medelvärde för deltagare 
3b anges med gul heldragen linje. 
 
                                                             Figur 14 
 
                                                Dagligt mått påstående 3 

baslinjefas behandlingsfas eftermätningsfas 



   51 

Undvikande av kommunikation kring intima frågor: Baslinjer uppvisar stor variation i värden 

för mätpunkter, likaså data under behandlingsfas och eftermätningsfas (se Figur 14). Ingen 

tydlig riktning eller förändringsnivå går att avläsa. Under behandlingsfasens senare del 

bedöms data uppvisa tendens till mindre variation. Deltagarnas skattningar bedöms visa viss 

samstämmighet. Medelvärden för baslinje och eftermätningsfas påvisar ingen markant 

skillnad avseende förändring. Mönstret i skattningar för påstående 3 i det dagliga måttet 

skiljer sig från övriga påståenden i det dagliga måttet. Skattningar från mitten av 

behandlingsfasen fram till eftermätningsfasen är låga, vilket utgör en motsats mot mönstret 

för övriga påståenden i det dagliga måttet. 

19. Förekomst av ångest- och depressionssymptom (HADS) 

Resultatet antyder att symptom på ångest föreligger för deltagare 1a, 2a, 2b, 3a och 3b. 

Resultat avseende depression antyder symptom hos deltagare 3b samt hos deltagare 3a efter 

behandlingen (se Tabell 9). 

 

 

Tabell 9 

För- och eftermätning HADS. 
 
Deltagare  1A 1B 2A 2B 3A 3B 
              
  F F F F F E �% �% F E �% �% 
              
HADS              
Ångest 0-21 p. 15 2 11 8 10 11 10  18 15  17 
Depression 0-21 p. 5 2 2 2 4 12 200  9 12 33  
Not. F motsvarar skattning vid förmätning och E motsvarar skattning vid eftermätning. �% 
anger procentuell ökning, �% anger procentuell minskning. 
 
 

 

 

 



   52 

DISKUSSION 

Studien visar hur en parbehandling som syftar till att lära ut färdigheter i kommunikation 

inom området sexuella problem kan vara utformad. Intresse för deltagande i behandlingen 

undersöktes hos den aktuella målgruppen, kvinnor som har en partner och står i väntelista för 

behandling för av vaginism. Några par var intresserade av att delta i studien, men flertalet 

tillfrågade hade av olika skäl inte möjlighet att medverka. Tre par tackade ja till att delta, ett 

par av åtta tillfrågade fullföljde behandlingen. Det deltagande paret uttryckte att en positiv 

förändring skett i deras kommunikation under behandlingsperioden, men inga mått avseende 

parets kommunikation påvisade en förändring. Resultatet antyder att 

kommunikationsbehandlingen inte påverkat deltagarnas upplevda mående och/eller parets 

relation.  

20. Vad studien tillför  

Är sexuella svårigheter ett relationsproblem eller ett individuellt problem? Studien 

problematiserade frågan och gjorde en ansats att bredda förståelsen kring vaginism genom att 

granska forskning från områden med gemensamma beröringspunkter. Ett kompletterande 

synsätt av vaginism undersöktes, där beteende och kommunikation i relationen involveras 

som påverkansvariabler för problematiken. Studien belyste hur upplevelsen av smärta, som 

kan vara en del av symptombilden hos kvinnor som har vaginism, vidmakthålls av 

psykologiska och interpersonella faktorer som partnerns bemötande/responsstil. Då partnerns 

responsstil utgör en vidmakthållande faktor för smärta hos par där ena partnern har kronisk 

smärtproblematik, görs ett antagande om att mannens responsstil kan vara en del av de 

vidmakthållande faktorerna även vid vaginism. Antagandet motiverar att inkludera mannen 

som partner vid behandling av vaginism. Experimentella studier inom området har tidigare 

inkluderat mannen i behandlingen, men då med rollen av att utgöra ett exponeringsobjekt. 

Studien tillför alltså en alternativ syn på mannen vid behandling av vaginism, där han som en 

del i relationen tillsammans med sin partner är berörd av och ansvarar för problematiken.   
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  Vidare belyser studien likheter mellan en underlättande responsstil och validering och 

att validering samvarierar med upplevd relationstillfredsställelse (Fruzzetti, Shenk, Mosco, 

Lowry, & Iverson, 2006, ref. i Fruzzetti, 2006), vilket motiverade den planerade 

behandlingen. En operationaliserad definition av validering utvecklades med utgångspunkt 

från existerande litteratur och forskning inom området. Definitionen tillför en konkretisering 

av begreppet och förtydligar vilka beteenden som återfinns på de olika validerings- och 

invalideringsnivåerna. Det konkretiserade begreppet utgjorde grund för en behandlingsmanual 

som syftar till att lära ut validering som kommunikationsfärdighet till par där kvinnan har 

vaginism.  

 Studien utforskade om det fanns ett intresse för psykologisk parbehandling där den 

utformade manualen skulle tillämpas. Vidare gjordes ett försök att under kontrollerade former 

arbeta med och utvärdera den psykologiska behandling som syftar till att lära ut validering 

som kommunikationsfärdighet till par där kvinnan har vaginism. Praktiserandet av den 

konstruerade manualen med det deltagande paret påvisar att en sådan behandling kan vara 

möjlig att tillämpa.  

21. Möjliga förklaringar till resultat av behandlingen 

 Klinisk erfarenhet antyder att problem med att hävda egna behov förekommer hos 

kvinnor som har vaginism (H. Engelbrekt & K. Hultkrantz, personlig kommunikation, 4 

februari, 2009) och preliminära data antyder att de har låg uppfattning om det egna värdet 

(Engman et al., submitted for publication). Det är möjligt att svårigheter att hävda egna behov 

och/eller en låg uppfattning om det egna värdet kan utgöra en förklaring till delar av bortfallet 

i föreliggande studie, vilket problematiserar hur en psykologisk parbehandling bör erbjudas. 

Då den behandling som erbjuds för vaginism vanligen utförs av medicinsk utbildad 

vårdpersonal är det troligt att kvinnan har en förväntan om att få medicinsk vård. Därför är det 

tänkbart att en förfrågan om psykologisk behandling behöver ske i samråd med medicinskt 

ansvarig behandlare.  



   54 

 Studiens kvantitativa mått visar att en behandling där validering lärs ut som färdighet, 

inte påverkat det par som fullföljt behandlingen avseende relationstillfredsställelse och/eller 

individuellt välmående. Olika tänkbara förklaringar till en utebliven effekt är möjliga. En 

förklaring till utfallet kan vara att validering som kommunikationsfärdighet lärts ut, men att 

interventionen inte var betydande för paret, varken vad gäller relationstillfredsställelsen eller 

individuellt mående. Om så är fallet antyder det att validering inte var en potent intervention 

för det aktuella paret.  

 En förklaring till oförändrade kvantitativa data kan också vara att validering som 

färdighet inte är tillräckligt som enda intervention för att påverka värden på utfallsmåtten. 

Andra parbehandlingar där validering ingår som en del av behandlingen innefattar fler 

interventioner (Fruzzetti, 2006). Kanske behöver validering som färdighet kompletteras med 

ytterligare interventioner för att påverka utfallsmåtten.  

  Ett annat perspektiv på utebliven effekt av behandlingen är att validering som färdighet 

faktiskt har lärts ut men att de aktuella måtten inte har varit tillämpbara för att upptäcka en 

skillnad i parets kommunikation. Avsaknad av validerade mätinstrument försvårar bedömning 

av valideringsbeteenden och utvärdering av behandling. Skattningsformuläret som användes 

avseende validering visade att deltagarna upplevde en hög grad av validering från sin partner. 

Tvärtemot visade data från observationsmåttet att parets grad av valideringsbeteenden var låg. 

Det minskar tillförlitligheten till mätinstrumenten och gör det svårt att veta huruvida paret 

utvecklat sin kommunikation. 

 En annan tolkning av studiens resultat är att teman i dagboksövningarna och övningar 

som gjorts under sessionerna varit av annan art än de teman som deltagarna vanligtvis talar 

om; det vill säga, de samtalsämnen som varit i fokus under behandlingen kan skilja sig från de 

samtalsämnen som förekommer i interaktionen mellan partners i vardagen. Det skulle kunna 

medföra att införandet av temat i sig inte urskiljts från validering som färdighet. Isolering av 

den oberoende variabeln riskerar därför att inte vara säkerställd. Exempelvis skulle det kunna 
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vara så att det inte är validering i sig som är avgörande för en förbättrad upplevelse av 

relationen, utan snarare tiden som deltagare avsatte för att tala om intima frågor med sin 

partner. De dagliga skattningarna antyder att de dagar som deltagarna skattade lågt på 

påståendet om undvikande av att tala om intima frågor, var skattningar för övriga påståenden 

höga och tvärtom. Det indikerar alltså att samtal om intima frågor samvarierade med höga 

skattningar avseende sensualitet och samhörighet i relationen samt upplevda 

valideringsbeteenden från partner. Om ovanstående gäller betyder det att samtala med sin 

partner om intima frågor utgör en viktig faktor för relationstillfredsställelse och upplevelse av 

validering från sin partner för det aktuella paret.  

 Paret som fullföljde behandlingen i studien hade initialt höga poäng på instrument som 

mäter upplevelse av valideringsbeteenden från partnern och relationstillfredsställelse, vilket 

gör att en eventuell förbättring inte kan synas i resultaten. Det skulle också kunna tyda på att 

paret redan hade en tillfredsställande relation, och välfungerande kommunikation avseende de 

aspekter som kontrollerades för i den aktuella studien, och att en förbättring därför inte 

skedde. Behandlarnas subjektiva bedömning var att par 3abs relation var välfungerande och 

att de hade ett validerande förhållningssätt i parrelation. Om paret som deltog i behandlingen 

är representativt för gruppen par där kvinnan har vaginism är oklart. 

22. Intimitet och relationen 

Deltagarnas skattningar för det dagliga måttet påvisar viss grad av samstämmighet, vilket kan 

indikera att deras uppfattning av interaktionen i relationen är överensstämmande. Resultaten 

av dagligt mått antyder att när paret anser sig undvika att tala om intima frågor upplever de 

samtidigt lägre grad av valideringsbeteenden från partnern, mindre samhörighet och 

sensualitet. Att tala om intima frågor med sin partner verkar vara viktigt för upplevelsen av 

interaktionen i relationen. Det går i linje med annan forskning som påvisat att intimitet i 

parrelationen har betydelse för relationstillfredsställelse (Greeff & Malherbe, 2001). Att tala 

om intima frågor utgjorde en del av den aktuella parbehandlingen. Trots att resultat från de 
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dagliga skattningarna inte går att utläsa, är en möjlig tolkning att de teman som behandlingen 

fokuserade på är viktiga för upplevelsen av interaktionen i parrelationen.  

Samtliga deltagare i studien uppvisar höga skattningar för formulär som mäter 

upplevd kvalitet i parrelationen från partnern. Det motstrider det tidigare nämnda sambandet 

mellan sexuella problem och relationssvårigheter (Chesney et al., 1981; McCabe & Cobain, 

1998; Smith et al., 2007). Med hänsyn till detta är det möjligt att deltagarna i studien skiljer 

sig väsentligen från andra par med sexuella problem avseende upplevd 

relationstillfredsställelse, vilket antyder att deltagarna inte var representativa för par som har 

sexuella problem. 

23. Svagheter avseende behandlingsstudien  

Studiens design har vissa begränsningar. De tillfrågade paren och det par som fullföljt 

behandlingen är få till antalet och kan inte heller anses representera gruppen par där kvinnan 

har vaginism. Den externa validiteten bedöms därför vara mycket låg och studiens resultat 

kan inte generaliseras. 

Flera hot mot den interna validiteten behöver också beaktas för tolkning av resultaten. 

23.1. Hot mot intern validitet 

I föreliggande studie uppvisade data gällande det dagliga måttet stor instabilitet, vilket medför 

svårigheter att bedöma effekten av en intervention (Krishef, 1991). Baslinjefasen var kort, 

vilket också utgör ett hinder för att få kunskap om deltagares fungerande före 

behandlingsinterventionen sattes in (Satake et al., 2008). I den aktuella studien planerades i 

första hand en multiple basline design att användas. Det par som fullföljde behandlingen 

randomiserades till den kortaste baslinjefasen, vilket gjorde att data från förmätningsfasen 

begränsades i sin omfattning. En kort baslinje och stor variation i data avseende dagligt mått 

försvårar en bedömning av deltagarnas fungerande före interventionen sattes in, vilket gör 

tolkningen av resultatet i den visuella analysen svår.  

 Variationen i data kan också bero på att variablerna inte var lämpliga att mäta på en 
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daglig basis. Valda dimensioner av interaktionsvariabler mellan partners kan möjligen tillhöra 

beteenden som vanligen skiftar från dag till dag, så att en stabil baslinje därför är svår att 

uppnå med ett sådant mått. 

 Ytterligare ett hot mot den interna validiteten är att mått som använts i studien inte är 

utvärderade. I VIRS-C återfinns negationer och långa meningar, vilket rekommenderas att 

undvika i frågeformulär (Petermann & Muller, 2001). Svårigheter att förstå innebörden i vissa 

påståenden uttrycktes även från deltagare. Det är tänkbart att missförstånd kan ha påverkat 

deltagarnas skattningar. Frånvaron av utvärderade mått gör det svårt att avgöra huruvida 

instrumenten faktiskt mäter vad som avses, vilket är särskilt påtagligt i den aktuella studien 

vad gäller mått på validering.  

  Observationsmåttet som använts i studien har vissa begränsningar. 

Skattningsunderlaget för observationsmåttet har sin grund i ett instrument där preliminära 

data visar validitet och acceptabel reliabilitet (Fruzzetti & Shenk, in revision), men 

tidsramarna för studien begränsade möjligheten att utbilda de oberoende observatörerna med 

det tillvägagångssätt som använts då måttet validerats. De oberoende observatörerna hade 

heller inte stor vana av att utföra observationsskattningar, vilket gör att det inte går att utesluta 

brister i deras bedömning. Sammantaget är det därför svårt att bedöma giltigheten i resultatet 

gällande observationsmåttet. 

24. Styrkor avseende behandlingsstudien 

Single-subject är en lämplig design att använda när en intervention utvärderas för första 

gången (Kazdin, 2003) och när få antal deltagare är tillgängliga (Satake et al., 2008) vilket 

stämmer väl överens med utgångsläget för den aktuella studien.  

 En single-subject design har på ett bättre sätt än i randomiserade kontrollerade studier 

möjlighet att kontrollera för confounding variables, det vill säga faktorer utanför 

behandlingssituationen som kan påverka utfallet (Satake et al., 2008). I föreliggande studie 

har deltagare kontinuerligt tillfrågats både muntligt och skriftligt om variabler som skulle 
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kunna påverka skattningar. Under behandlingsvecka två blev en nära anhörig till deltagare 3b 

allvarligt sjuk. Deltagarna uppgav ytterligare livsomständigheter som de ansåg påverkat deras 

allmäntillstånd under behandlingstiden. Förståelsen av dessa omständigheter möjliggör att de 

vägs in i tolkningen av den visuella analysen och begripliggör resultatet.  

 Mätningar som tillämpats i studien har inkluderat mått både för den oberoende variabeln 

och för de beroende variablerna. Ett antal olika mättillfällen har använts, vilket ökar power, 

det vill säga risken för att göra felaktiga antaganden om behandlingsresultatet minskar, och 

därmed ökar den interna validiteten. Hemuppgifter som administrerats i studien har 

registrerats på en daglig basis och utgör därmed en kontroll av den oberoende variabeln. I den 

aktuella studien gjordes en ansats att mäta valideringsbeteenden med både 

självskattningsformulär och observationsmått, vilket syftade till att öka convergent validity, 

graden av vilken två mått mäter relaterade konstrukt. Om resultat av data från olika 

instrument som mäter samma sak går i linje med varandra, ökar tillförlitligheten till 

mätinstrumenten och studiens interna validitet.  

 Graden av trogenhet med vilken behandlingen tillämpats i studien, treatment integrity 

(Kazdin, 2003) har kontrollerats på tre sätt. 1) Behandlingen som utfördes inom ramen för 

studien var manualbaserad, 2) behandlarna tränade på administrering av den tilltänkta 

interventionen inför de planerade sessionerna med hjälp av ett provpar 3) sessionerna 

videoinspelades, så att en tredje part, handledarna, hade möjlighet att granska innehållet i 

sessionerna.  

 25. Avslutande reflektioner  

Föreliggande studie gjorde en ansats att ta reda på om det är möjligt att tillämpa ett utvidgat 

perspektiv för förståelse och behandling av vaginism samt erbjuda validering som en 

kompletterande intervention till par där kvinnan står i kö för exponeringsbehandling av 

vaginism. Validering har tidigare inte utvärderats som enda behandlingsintervention. Den 

aktuella målgruppen utgjorde en utmaning vad gäller tillämpningen av interventionen, då 1) 
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paret inte sökt hjälp för parproblem, 2) förekomst av sexuell problematik kan vara ett känsligt 

område. Föregående utgör ett dialektiskt dilemma, där konfrontation för förändring, det vill 

säga att uppmana till kommunikation om intima teman, och acceptans för parets kännedom 

om egna behov och valfrihet att välja önskade teman för diskussion kan stå i motsats till 

varandra. För att utveckla ett användbart tillvägagångssätt för administreringen av 

interventionen, kan det vara lämpligt att överväga utvärdering av interventionen för par där 

båda partners är motiverade till parbehandling och söker hjälp för relationsproblem.  

 Frågan om sexuella svårigheter är ett relationsproblem eller ett individuellt problem 

kvarstår. Studien gör an ansats att belysa vaginism från ett utvidgat perspektiv. Ramverket för 

breddad förståelse möjliggör idéer för framtida forskning. Den externa och interna validiteten 

i föreliggande studie bedöms vara mycket låg, vilket motiverar att undersöka de aktuella 

frågeställningarna vidare. Validering är en outforskad intervention och hur denna bäst 

tillämpas i en behandling behöver utvecklas vidare.  

 Vidare forskning behövs för att få kunskap om relationens eventuella betydelse för 

individuellt välbefinnande och relationella aspekter kopplade till vidmakthållandet av 

vaginism. Kvalitativa studier skulle kunna ge hypoteser kring vilken roll partnern och 

relationen utgör för kvinnor som har vaginism. Kvantitativ forskning behövs för att utvärdera 

parinterventioner på ett mer systematiskt sätt som ett komplement till exponeringsbehandling 

för vaginism. 
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Vill Ni lära Er nya färdigheter för att kommunicera med varandra? 
Välkomna att delta i vår studie! 

  
Ni erbjuds under väntetiden på behandling att kostnadsfritt ta del av en behandlingsintervention för 
par där den ena partnern har vaginism. 
Vaginism kan vara ett påfrestande besvär, inte bara för kvinnan utan också för paret. Att 
parrelationen och kommunikationen påverkas är en naturlig del av att ha sexuella svårigheter. 
Denna studies syfte är att ta reda på om nya kommunikationsfärdigheter kan stärka relationen hos 
par där kvinnan står i kö för behandling av vaginism.  
Kan Ni läsa och skriva på svenska och har tillgång till dator? Då är Ni välkomna att anmäla Ert 
intresse för att kostnadsfritt delta i studien på Kvinnokliniken på Universitetssjukhuset i Linköping. 
 
Tillvägagångssätt 
Behandlingen som ingår i forskningsstudien omfattar fyra behandlingstillfällen under kvällstid, en 
gång i veckan, 90 minuter per gång, med start i mars 2009. Ni båda i paret förväntas närvara vid 
dessa träffar. Behandlingen innehåller praktiska övningar och moment där Ni får träna på och lära Er 
olika färdigheter. Ni kommer att få hemuppgifter mellan behandlingstillfällena att jobba med. 
Hemuppgifterna uppskattas ta ca 20 minuter/dag att genomföra.  
 
Vilka är vi som behandlar och gör studien? 
Vi är två psykologstudenter som tidigare har behandlat patienter med olika typer av psykologiska 
problem. Nu går vi sista terminen på psykologprogrammet på Örebro Universitet. Vi får under 
studiens gång handledning av två erfarna forskare och kliniker inom området. 
 
Sekretess och tystnadsplikt  
Behandlare och handledare omfattas av Hälso- och Sjukvårdslagens tystnadsplikt. Alla 
behandlingssessioner kommer att videofilmas för att säkerställa en bra behandling och att 
forskningen håller god standard. Videoinspelningar av sessionerna kommer att förvaras inlåsta så att 
obehöriga inte har tillgång till dem. Banden raderas så fort de fullgjort sitt syfte för 
forskningsstudien. 
 
Viktig information om studien 

- Deltagande i studien är frivilligt och Ni kan när som helst kan avbryta behandlingen.  
- Studien genomförs under tiden du står i kö för behandling. Detta innebär att Er möjlighet till annan 

behandling inte påverkas, vare sig gällande när Ni blir erbjuden behandling eller vad den kommer att 
bestå av. 

- Resultatet från undersökningen behandlas under sekretess och utomstående kommer inte att veta att 
Ni deltagit eller se hur just du och din partner svarade på formulär som ingår som material i studien. 
Svaren kommer att sammanställas statistiskt i avidentifierad form och presenteras så att enskilda 
personers svar inte kan spåras.  

- Era uppgifter kommer inte att användas kommersiellt eller i ovetenskapliga syften. 
- Alla deltagare kan få en sammanställning av studiens resultat om de så önskar. Har Ni några frågor 

om studien är Ni välkomna att kontakta oss.  
 
Är Ni intresserade av att delta i studien eller har Ni frågor? 
Vänligen ta kontakt med Barbro Wijma, Kvinnokliniken i Linköping, på telefonnummer              
eller via e-post                              . 
Vid anmälan av intresse för att delta i studien utskickas via brev en kallelse till ett första 
informationsmöte. 
Med vänlig hälsning 
Lisa Munck af Rosenschöld och Marit Bernling 
 

_________________________________________________________ 
Ann Josefsson, Överläkare, med. Dr 
Verksamhetschef på Kvinnokliniken, Universitetssjukhuset Linköping 
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GODKÄNNANDE AV DELTAGANDE I STUDIEN 

 
- Jag har tagit del av den information jag delgivits om deltagande i studien.  
 
� Jag har fått information om studiens syfte och upplägg.  
 
� Jag godkänner att data samlas in och används i avidentifierad form inom ramen för 

studien.  
 
� Jag förstår att alla personuppgifter kommer att behandlas konfidentiellt och vara inlåsta 

vilket omöjliggör att obehöriga får tillgång till dessa. 
 
� Jag förstår att deltagande i studien är frivilligt, att jag när som helst kan avbryta mitt 

deltagande och att jag inte är skyldig att lämna någon förklaring till ett eventuellt avbrott. 
 
� Jag ska inom ramen för studien, före under och efter behandlingen, fylla i olika 

skattningsformulär.  
 
Genom att signera nedanstående godkänner jag mitt deltagande i studien. 
 
Datum  
 
___________________________________________________ 
 
Namnteckning 
 
___________________________________________________ 
 
Namnförtydligande 
 
___________________________________________________ 
 
Personnummer 
 
___________________________________________________ 
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HANDLING ANGÅENDE VIDEOINSPELNINGAR 
 
Behandlingen som ingår i studien kommer att videofilmas. Syftet är dels att säkerställa att du 
som deltagare i studien får en bra behandling och dels att kontrollera att forskningen där 
behandlingen ingår håller en god standard.  
 
För dig som deltagare i studien är följande information av vikt:  
 
� Videobanden kommer endast att spelas upp i handledningssammanhang.  

� Så snart videoinspelningen fullgjort sitt syfte inom ramen för studien kommer bandet att 
raderas. 

� Det är inte tillåtet att kopiera bandet.  

� Videoinspelningar av sessionerna kommer att förvaras inlåsta så att obehöriga inte har 
tillgång till dem.  

� Inget av ovanstående kommer att ändras utan att vederbörande deltagare informeras och 
ger sitt skriftliga samtycke. 

 
Jag har tagit del av och accepterat ovanstående: 
 
Datum 
 
___________________________________________________ 
 
Namnteckning 
 
___________________________________________________ 
 
Namnförtydligande 
 
___________________________________________________ 
 
Personnummer 
 
___________________________________________________ 
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Jag godkänner härmed att Lisa Munck af Rosenschöld och Marit Bernling läser min journal 
på Kvinnokliniken, Universitetssjukhuset, Linköping med anledning av mitt deltagande i 
studien om kommunikation: 
 
 
Datum  
 
___________________________________________________ 
 
Namnteckning 
 
___________________________________________________ 
 
Namnförtydligande 
 
___________________________________________________ 
 
Personnummer 
 
___________________________________________________ 
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Termometern till höger är till hjälp för att 
avgöra hur bra eller dåligt ens hälsotillstånd är. 
Ditt bästa tänkbara hälsotillstånd har markerats 
som 100. Ditt sämsta tänkbara hälsotillstånd 
har markerats som 0. 
 
Markera hur bra eller dåligt ditt hälsotillstånd 
är, som du själv bedömer det. Dra en linje från 
0 upp till den punkt på skalan som markerar 
hur bra eller dåligt ditt nuvarande 
hälsotillstånd är. 
 
 
 

Ditt nuvarande hälsotillstånd 
 
 

Bästa  
tänkbara 
Tillstånd 

 
Sämsta 

tänkbara 
tillstånd 
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PANAS 
 
 
Här följer ett antal ord som beskriver olika känslor och emotioner. Läs varje ord och kryssa 
för det alternativ som passar bäst in på Dig. Ange i vilken utsträckning Du känt på det sättet 
under den senaste månaden. 
 
1 = Inte alls           
2 = Lite           
3 = I viss mån           
4= Ganska mycket           
5 = Väldigt mycket  
 
 
besvärad  1 2 3 4 5 
 
upprymd  1 2 3 4 5 
 
upprörd  1 2 3 4 5 
 
skrämd  1 2 3 4 5 
 
entusiastisk  1 2 3 4 5 
 
pigg  1 2 3 4 5 
 
inspirerad  1 2 3 4 5 
 
nervös  1 2 3 4 5 
 
bestämd  1 2 3 4 5 
 
rädd  1 2 3 4 5 
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Upplevelse av smärta  
 
 
Ringa in den siffra som stämmer bäst överens med upplevelse av smärta i underlivet.  
 
1. Har du och din partner samlag? 
Ja_____ 
Nej____ 
 
Om du svarat Nej, gå vidare till fråga 3. 
 
 
2. Hur besvärad är du av smärta i underlivet under samlag? 

__________________________________________________________ 
 0         1         2         3         4         5         6         7         8         9         10 

   Inte alls besvärad   Mycket besvärad 
              

  
 
 
3. Hur besvärad är du av smärta i underlivet under övrig tid på dygnet? 

__________________________________________________________ 
 0         1         2         3         4         5         6         7         8         9         10 

   Inte alls besvärad   Mycket besvärad 
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             ________________ 

 

Validerings- och Invaliderings Responsskala (par)  
Uppskatta hur ofta din partner reagerar på dessa sätt när du uttrycker vad du tänker, känner 
eller vill (från honom/henne eller generellt) enligt nedanstående skala. 
 
Nästan hela 
tiden 

Ganska ofta Ibland Sällan Aldrig 

4 3 2 1 0 
 

1. _______ Min partner är uppmärksam och lyssnar noggrant.  

2. _______ Min partner lyssnar utan att ha förutfattade meningar. 

3. _______ Min partner lyssnar inte på mig, ignorerar mig, eller byter samtalsämne när 
jag försöker att uttrycka mig. 

4. _______ Min partner kommunicerar att han eller hon förstår vad jag säger och 
bekräftar min synvinkel, mina känslor och vad jag vill. 

5. _______ Min partner talar om för mig att jag inte borde känna vad jag känner, tänka 
vad jag tänker, eller vilja vad jag vill – att mina upplevelser är fel eller att jag inte har 
rätt att ha dem. 

6. _______ Min partner anstränger sig verkligen för att förstå vad jag tänker, känner eller 
vill och visar detta genom att ställa frågor, vilka hjälper mig att förtydliga och uttrycka 
bättre det jag upplever. 

7. _______ Min partner är accepterande gentemot vad jag tänker, känner, eller vill. 

8. _______ Min partner misslyckas med att förstå mig när jag uttrycker mig. 

9. _______ Min partner gör inga onödiga bortförklaringar av mina misstag när jag skulle 
kunna göra bättre ifrån mig, och dömer mig inte när jag begår misstag.  

10.  _______ Min partner talar om för mig att det jag känner, tänker, eller vill låter 
begripligt, är befogat, förståeligt, eller normalt. 

11.  _______ Min partner är väldigt kritisk eller dömande kring mina tankar, känslor eller 
önskningar. 

12.  ______ Min partner behandlar mig med respekt, som en uppskattad och jämlik 
människa, och som att jag är kompetent och värdefull. 
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Nästan hela 
tiden 

Ganska ofta Ibland Sällan Aldrig 

4 3 2 1 0 
 

13. ________När jag känner mig sårbar med min partner, så lugnar han/hon mig och 
berättar att han/hon känner på samma sätt, eller berättar på vilket sätt han/hon också 
känner sig sårbar. 

14. ________Min partner är nedlåtande, nedvärderande eller respektlös mot mig, eller 
klandrar mig för sådant som jag inte kan hjälpa. 

15. _______Min partner ger mig mycket stöd, är tålmodig och varm och/eller tröstar mig 
när jag har det svårt eller är upprörd. 

16. ________Min partner försöker hjälpa mig eller stötta mig med att lösa problem 
oavsett vilka de är, snarare än att ta över och lösa problemet åt mig. 
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Validerings- och Invalideringsskala, skattningsunderlag 
 
Validering Invalidering 
1. Lyssna och observera 
Visa vaken uppmärksamhet och närvaro 
genom att sitta tyst och vara 
koncentrerad, ha ögonkontakt, nicka, 
vända ansiktet mot den som talar, låta den 
som talar tala till punkt. (skattas ej) 

 
Håller fokus på något annat/distraheras 
av omgivningen (t ex taket, golvet, 
bordet, sig själv) när partnern talar, 
suckar, byter samtalsämne, gör försök att 
avsluta samtalet eller lämna situationen 
när partnern beskriver 
känslor/tankar/upplevelser, avbryter. 

2. Summera, spegla och återge 
Förmedlar förståelse av vad som 
uttryckts, (i ord, kroppsspråk eller 
beteende) genom att göra en 
sammanfattning av det viktiga. Stämmer 
av genom att fråga om han/hon förstått 
rätt. 

 
Är passiv/tyst: uppvisar ingen verbal 
respons på det partnern uttrycker.  

3. Att ställa klargörande frågor 
Ställer frågor som visar att han/hon 
försöker förstå sådant som inte uttalas 
direkt. ”Läser av” partnern och använder 
sin intuitiva förståelse. Den här typen av 
frågor är undersökande. Om han/hon 
uppfattar något hos partnern som den inte 
känner igen sig i, godtar han/hon 
partnerns upplevelse. Frågorna gör att 
partnern bättre förstår sina tankar, känslor 
eller behov. 

 
Talar om för sin partner vad denna 
känner/tänker/tycker/behöver (eller 
insisterar), även om partnern säger emot 
eller uttrycker andra 
tankar/känslor/åsikter/behov. Talar om 
för sin partner vad denna borde 
känna/tänka/tycka/behöva. 

4. Begripliggöra utifrån historia 
Ser sin partners sätt att vara utifrån ett 
större sammanhang. Förmedlar förståelse 
för sin partners tankar, känslor och 
beteende utifrån hans/hennes 
livserfarenhet, vad han/hon tidigare varit 
med om. Drar paralleller mellan det 
partnern uttrycker/gör nu och vad som 
skett tidigare. 

 
Håller med partnern när denna uttrycker 
invaliderande uttalanden om sig själv 
(dömer, kritiserar, sjukförklarar sig själv) 
utan att han/hon kan se något som visar 
att det stämmer utifrån vad partnern 
tidigare varit med om. 
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5. Begripliggöra utifrån nuvarande 
omständigheter 
Ser sin partners sätt att vara utifrån ett 
större sammanhang. Förmedlar förståelse 
för sin partners tankar, känslor och 
beteenden utifrån de omständigheter som 
han/hon befinner sig i just nu, 
normaliserar. Drar paralleller mellan det 
partnern uttrycker/gör och 
omständigheter i nuet. (Exempel på 
omständigheter i nuet: hunger, trötthet, 
stress, sömnbrist, dålig ekonomi, smärta, 
huvudvärk, nervositet, sjukdom.) 

 
 
Kritiserar/patologiserar sin partners 
beteende när beteendet är begripligt 
utifrån omständigheter i nuet.  

6. Behandla som jämlik och kompetent 
person 
Förmedlar att han/hon tror på sin partners 
omdöme och förmåga.  
Ibland innefattar validering på denna nivå 
att ge stöd, ibland innefattar det att 
konfrontera. Till exempel, om partnern är 
ledsen - ge stöd, om partnern betraktar sig 
själv som mindre kompetent än vad 
han/hon är - konfrontera! 

 
 
Uttrycker eller beter sig 
nedlåtande/sarkastiskt/hånfullt gentemot 
partnern. Behandlar partnern som 
inkompetent och/eller mindre vetande. 
Lyfter fram/påpekar/förstärker svagheter 
eller negativa beteenden hos partnern. 

 7. Visa ömsesidig sårbarhet 
Visar sig sårbar i situationer när partnern 
visar sig sårbar. Delar känslan av 
sårbarhet med honom/henne. 
 

 
Lämnar partnern ensam i sin sårbarhet: 
avslöjar inte egna känslor/tankar som gör 
att han/hon blir sårbar. Intar positionen 
som ”den starka”. 
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Dagliga skattningar 
Fyll i formuläret enskilt varje kväll före Du går och lägger Dig. Det är viktigt att Du svarar så 
uppriktigt Du kan. 
 
Har Du träffat eller på annat sätt (t ex via mail eller telefon) haft kontakt med Din partner 
idag? (Svara genom att sätta ett kryss nedan.) 
 
Ja_____ 
Nej____ 
 
 
Om Du svarat ja på ovanstående fråga; 
Läs följande påståenden och ringa in den siffra som Du tycker stämmer bäst överens med Din 
uppfattning.  
 
 
1. Idag har jag och min partner tagit oss tid att tala med varandra i lugn och ro. 

__________________________________________________________ 
 0         1         2         3         4         5         6         7         8         9         10 

    Stämmer inte alls       Stämmer helt 
 
 
2. Idag har min partner talat om för mig att det jag känner, tänker, eller vill låter begripligt, är 
befogat, förståeligt, eller normalt. 

__________________________________________________________ 
 0         1         2         3         4         5         6         7         8         9         10 

    Stämmer inte alls      Stämmer helt 
 
 
3. Jag har undvikit att tala om intima frågor idag med min partner. 

__________________________________________________________ 
 0         1         2         3         4         5         6         7         8         9         10 

    Stämmer inte alls      Stämmer helt 
 
 
 
4. När jag känner mig sårbar med min partner, så lugnar han/hon mig och berättar att han/hon 
känner på samma sätt, eller berättar på vilket sätt han/hon också känner sig sårbar. 

__________________________________________________________ 
 0         1         2         3         4         5         6         7         8         9         10 

        Stämmer inte alls      Stämmer helt 
 
 
 
5. Idag har jag och min partner kramat och kysst varandra.  

__________________________________________________________ 
 0         1         2         3         4         5         6         7         8         9         10 

            Stämmer inte alls      Stämmer helt 
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Validating and Invalidating Response Scale (Couples)  
 
 
Please rate how often your partner responds in these ways when you express what 
you are thinking, feeling, or wanting (from him/her, or in general). 
 
 

Almost all of  
the Time 

Fairly Often Sometimes Rarely Never 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
0 

 
 
 

1. My partner pays attention and listens carefully. 
 
2. My partner listens with an open mind. 

 
3. My partner does not listen to me, ignores me, or even changes the 

subject when I try to express myself. 
 

4. My partner communicates that he or she understands what I’m 
saying and acknowledges my point of view, my feelings, and what I 
want. 

 
5. My partner tells me that I should not feel what I am feeling, think 

what I am thinking, or want what I am wanting – that my 
experiences are wrong or not legitimate. 

 
6. My partner tries hard to understand what I’m thinking, feeling, or 

wanting and shows this by asking sincere questions, and this helps 
me to clarify and express myself more accurately.  

 
7. My partner is accepting about what I think, feel, or want. 
 
8. My partner fails to understand me when I express myself. 

 
9. My partner does not make unnecessary excuses for me when I 

make mistakes and could do better, but is not judgmental of me 
when I do make mistakes. 

 
10. My partner tells me that what I am feeling, thinking, or wanting 

makes sense, is legitimate, is understandable, or is simply normal. 

Bilaga 14 



   85 

 
 

Almost all of  
the Time 

Fairly Often Sometimes Rarely Never 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
0 

 
 
 
 

11. My partner is very critical or judgmental of my thoughts, feelings, or 
desires. 

 
12. My partner treats me with respect, like a valued and equal human 

being, and like I am capable and worthwhile.  
 

13. When I feel vulnerable with my partner, he or she reassures me and 
tells me how he or she feels the same way with me, or how he or 
she feels vulnerable, too.  

 
14. My partner is patronizing, belittling, disrespectful, or condescending 

toward me, or blames me for even ordinary things that don’t go well. 
 

15. My partner responds with a lot of support, patience, warmth, and/or 
soothing when I am struggling or upset. 

 
16. My partner tries to help me or support me in solving whatever 

problem I might have rather than taking over and solving it for me. 
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VALIDERINGSNIVÅERNA  
 
1.  Lyssna och observera  
Visa vaken uppmärksamhet och närvaro genom att sitta tyst och vara koncentrerad, ha 
ögonkontakt, nicka, vända ansiktet mot den som talar, låta den som talar tala till punkt. 
 
2. Summera, spegla och återge 
Förmedla att du förstått vad som uttryckts, (i ord, kroppsspråk eller beteende) genom att göra 
en sammanfattning av det viktiga. Du kan också stämma av genom att fråga om du förstått 
rätt . 
T ex: 
Jag säger ”Jag känner mig nere idag, det känns som att inget blir som jag tänkt, även om jag 
verkligen försöker göra mitt bästa”.  
Min partner säger ”Det låter som att du haft en tuff dag och som att du känner dig lite 
uppgiven” 
 
 
3. Att ställa klargörande frågor 
Ställ frågor som visar att du försöker förstå sådant som inte uttalas direkt. Läs av den andra 
personen och använd dig av din intuitiva förståelse. Den här typen av frågor är undersökande 
och ibland kan man ha uppfattat något hos den andra personen som den inte känner igen sig i. 
Godta då detta! Frågorna kan göra att den andra personen bättre förstår vad den tänker, känner 
eller önskar. 
 
T ex: Jag skruvar på mig när jag berättar om en händelse. 
Min partner säger ”Jag ser att något händer med dig just nu – kan du berätta?” 
 
4. Begripliggöra utifrån historia 
Se din partners sätt att vara utifrån ett större sammanhang. Förmedla förståelse för din 
partners tankar, känslor och beteende utifrån hans/hennes livserfarenhet, vad han/hon tidigare 
varit med om. Dra paralleller mellan det din partner uttrycker/gör nu och vad som skett 
tidigare. 
Det är viktigt att tänka på att det kan finnas andra orsaker än historiska omständigheter till att 
man agerar som man gör. Det är därför bra om man tänker på att inte tolka in mer än vad man 
har täckning för. 
T.ex. säger ”Det är inte konstigt att du reagerade så, du blev ju jätterädd förra gången”. 
 
 
5. Begripliggöra utifrån nuvarande omständigheter 
Se din partners sätt att vara utifrån ett större sammanhang. Förmedla förståelse för din 
partners tankar, känslor och beteende utifrån de omständigheter som han/hon befinner sig i 
just nu. Dra paralleller mellan det din partner uttrycker/gör och omständigheter i nuet.  
Exempel på omständigheter i nuet: hunger, trötthet, stress, sömnbrist, dålig ekonomi, smärta, 
huvudvärk, nervositet, sjukdom. 
 
T.ex. säger ”Det är inte så konstigt att du reagerade så, du har ju ont i huvudet och är trött 
efter en lång arbetsdag”. 
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6. Behandla som jämlik och kompetent person 
Förmedla att du tror på din partners omdöme och förmåga. Behandla inte honom/henne som 
mindre vetande. Ibland innefattar validering på denna nivå att ge stöd, ibland innefattar det att 
konfrontera. Till exempel, om din partner är ledsen - ge stöd, om din partner betraktar sig 
själv som mindre kompetent än vad han/hon är - konfrontera! 
 
Exempel: 
Min partner säger: ”Jag vill verkligen att det ska vara över nu”. 
Jag säger: ”Du är fantastisk som har stått ut så länge med det här. Jag tror att du fixar att 
härda ut en vecka till fastän det är jättejobbigt”. 
 
7. Visa ömsesidig sårbarhet 
Visa dig sårbar i situationer när din partner visar sig sårbar. Dela känslan av sårbarhet. 
 
Exempel: 
 
Min partner säger: ”Jag blir ledsen när vi undviker att prata med varandra om det som är 
svårt”. 
 
Jag säger: ”Jag tycker också att det känns jättejobbigt att vi har det så här. Jag är rädd för 
vad som kommer att hända med vår relation”. 
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VALIDERING 
 
Vad är validering?  
Validering är ett begrepp som är hämtat från Dialektisk beteendeterapi. Ordet validering 
kommer ifrån ordet validitet, som betyder att något har relevans och är meningsfullt utifrån ett 
sammanhang, utifrån fakta, logik, allmänt vedertagna regler eller utifrån något mål eller 
måluppfyllelse.  
Att validera en person innebär att förmedla att personen är sann, begriplig, välgrundad, 
meningsfull, logisk eller funktionell. Validering är att bekräfta och förmedla acceptans, att 
visa förståelse utan att döma. 
Validering innebär inte att man håller med en annan person. Det är inte heller likvärdigt med 
att trösta, utan betyder att man förmedlar förståelse för en person utifrån den personens 
sammanhang. 
 
Vad är invalidering? 
Invalidering är till exempel, att kritisera, ignorera, döma, ifrågasätta, att tala om hur den andra 
inte borde känna, håna, inte vara närvarande eller svara, hålla med när en annan person 
sjukförklarar eller dömer sig själv utan att kunna se något som visar att det stämmer, behandla 
eller betrakta någon annan som inkompetent eller ”skör”, att inte själv visa sig sårbar när 
någon annan gör det (alltid inta positionen av ”den starke”). 
 
Vad kan vi validera? Tex: 
� en person för dess existens 

� känslor  

� tankar och önskningar 

� handlingar 

� kroppsreaktioner 

� hur någon anstränger sig för att lyckas 

� värderingar 

� det en person gör för andra 

 
Varför ska vi validera? 
� underlätta kommunikationen 

�  bygga upp förtroende  

�  minska negativa reaktioner 

� underlätta problemlösning 

� skapa närhet och optimism 

� ge stöd  

� öka förståelse av varandra 
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När ska vi validera?  
Så ofta det går! Det är extra viktigt när: 
� när någon är i kris 

� när någon är rädd eller ledsen 

� när relationen är ansträngd 

� när relationen ska fördjupas 

� när någon är glad eller nöjd 

 
Hur ska vi validera?  
Genom det vi säger, genom vårt kroppsspråk, och genom det vi gör.  
Det finns sju valideringsnivåer. 
1. Lyssna och observera 

2. Summera, spegla och återge 

3. Ställa klargörande frågor  

4. Begripliggöra utifrån historia 

5. Begripliggöra utifrån nuvarande omständigheter 

6. Behandla som jämlik och kompetent person 

7. Visa ömsesidig sårbarhet 

Dessa nivåer kommer vi att gå igenom under behandlingen. Ni kommer att få mer utförlig 
information om de olika nivåerna och göra övningar utifrån dessa. 
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MAN KAN OCKSÅ VALIDERA UTAN ATT TALA 
 
- Bekräfta den andras upplevelse genom att göra något för honom eller henne:  
 
T ex: ge honom/henne något att äta om han/hon är hungrig, om den andra vill ha sällskap - 
var där för honom/henne, om den andra vill vara ifred - tillåt det.  
 
- Erbjud stöd: 
 
Tänk ”Hur skulle jag själv vilja att någon behandlade mig i denna situation?” 
Fråga ”Vad kan jag göra för dig? Vad skulle vara stödjande för dig?” 
 
- Balansera dina behov med din partners behov: 
 
Man kan göra saker för sin partner även när man inte måste. Men man måste inte göra saker 
för sin partner även om man kan. Försök att balansera dina behov med din partners behov. 
Tänk ”Vad behöver jag? Vad behöver min partner? Vad är viktigt?” 
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MER OM VALIDERING 
 
Validering som blir invaliderande 
Vi behöver känna till vad som verkligen uppfattas som positivt och bekräftande för den vi ska 
validera. För en del kan beröm uppfattas som något som inte är positivt, speciellt om det 
beröm man ger ligger på för låg nivå. Det kan då istället antyda att man har låga förväntningar 
på personen eller att den man berömmer inte är kompetent. 
 
Beröm, tröst, förståelse och omhändertagande är i sig INTE validerande. Det kan vara det, 
men det behöver inte vara det. Ibland kan det mest validerande vara att peppa en person, 
istället för att trösta, så att personen kan åstadkomma förändring.  
 
Validering är inte samma sak som att hålla med. Ett tydligt exempel på det är när någon är 
invaliderande mot sig själv, t ex sjukdomsförklarar eller dömer sig själv utan att det finns 
något som visar att det stämmer, varken historiskt eller i nuet. I en sådan situation skulle det 
mest validerande vara att säga emot den andras uttalanden, och istället påtala hur man 
upplever att den andra personen är. Stärka istället för att sänka! 
 
Självvalidering 
Det är inte alltid vår partner eller andra i vår omgivning kan ge oss den bekräftelse vi behöver. 
Även om han/hon gör sitt bästa, så kan vi i alla fall uppleva att det vi får inte riktigt räcker till. 
Därför behöver vi tillämpa validering även mot oss själva. Skillnaden mellan att validera sin 
partner och att validera sig själv, är att självvalidering riktas mot den egna personen. Vid 
självvalidering använder man sig av de valideringsnivåer som är anpassade för detta ändamål. 
Det man kan validera hos sig själv är samma saker som man kan validera hos andra: känslor, 
värderingar, beteenden, hur svårt man tycker att något är, åsikter med mera (se gärna tidigare 
informationsblad om validering). 
 
Hur gör jag? 
 

• Jag försöker uppmärksamma och förstå mig själv och mina handlingar utifrån min 
historia, mina nuvarande omständigheter och mina mål och värderingar. 

• Jag bekräftar mig själv genom att ta hand om mig själv på olika sätt och göra saker 
som jag tycker om och uppskattar. 

• Jag försöker att ha en icke-dömande hållning mot mig själv. Jag tänker på hur jag 
skulle bedömt eller förhållit mig till någon annan i samma situation och försöker att ta 
hand om/trösta/uppmuntra mig själv på samma sätt. 
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VAD BEHÖVER JAG GÖRA FÖR ATT KUNNA VALIDERA?  
 

• Inta den andras perspektiv/Sätta mig in i den andras upplevelse 

• Försöka känna lite av vad den andra känner 

• Tänka på vad relationen betyder för mig 

 
Att validera någon annan ökar sannolikheten för att jag själv ska bli validerad! 
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SAMMANFATTNING AV VAD DU LÄRT DIG   
 
• Validering innebär att förmedla acceptans och förståelse, att visa 

bekräftelse utan att döma. 
 

• För att kunna validera; sätt dig in i den andras upplevelse och 
försök att känna lite av det den andra känner. Tänk på vad 
relationen betyder för dig! 
 

• Genom att validera din partner hjälper du honom/henne att reglera 
sina känslor. 

 
• Validera genom det du säger, genom ditt kroppsspråk och genom 

det du gör. Inta en lyssnande position. 
 
• Fundera över vilka mål/behov du har just nu. Genom att 

kommunicera dessa till din partner, är det lättare för honom/henne 
att förstå vad du behöver. Förståelse förbättrar förmågan att 
validera. 
 

• Välj tidpunkt för diskussion; anpassa efter humör, trötthet, hunger 
osv. 

 
• Validering är inte samma sak som att hålla med eller trösta. Var 

uppmärksam på din partner så att ditt förhållningssätt inte blir 
invaliderande! 
 

• Det är svårt för de flesta att vara validerande i svåra situationer eller 
under svåra omständigheter. Du kan utveckla dina färdigheter 
genom att öva. 
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Hej! 
 
Är du intresserad av att lära dig mer om kommunikation inom psykologisk parbehandling? 
Nu har du chansen att delta liva i en terapisituation!  
 
Vi heter Marit och Lisa och går termin 10 på psykologprogrammet. Just nu håller vi på med 
vår examensuppsats som är en behandlingsstudie för par. Inom ramen för behandlingen lär vi 
ut interventionen validering som syftar till att utveckla och förbättra 
kommunikationsfärdigheter. Innan vi behandlar deltagare i vår studie behöver vi öva våra 
terapeutiska färdigheter. Därför undrar vi om du och din partner vill vara våra 
försökspersoner. Ni erbjuds att prova på att vara patienter i en behandlingssituation. Dessutom 
får ni möjlighet att förbättra er kommunikation, vilket ni kan ha nytta av både inom 
psykologyrket och inom andra arbetsområden. Ni får även tidigt under utbildningen inblick i 
hur arbetet kring en examensuppsats kan se ut.  
 
För vår del har det ingen betydelse om din partner är psykologstudent eller inte. Resultatet av 
övningarna kommer inte att behandlas i examensuppsatsen, utan är till för vår terapeutiska 
utveckling. Givetvis kommer det som tas upp under övningarna behandlas konfidentiellt. Era 
åsikter och synpunkter kommer att vara viktiga för oss i utformandet av behandlingen! 
 
Välkomna att snarast kontakta oss via den här mailadressen för anmälan eller frågor. Först till 
kvarn gäller…. Skynda er därför med anmälan om ni är intresserade! 
 
Mvh 
Marit Bernling och Lisa Munck af Rosenschöld, T10 
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SKATTNINGAR DAGLIGEN OCH VECKOVIS 
 
 
Välkommen att delta i vår studie! 
Här efter följer att antal skattningsformulär som du ska fylla i enskilt. Dessa är till för att 
kunna mäta och utvärdera behandlingen som Du får inom ramen för studien. Det är därför 
viktigt att Du efter bästa förmåga följer anvisningarna för hur skattningarna ska gå till! 
 
Vid frågor är Du välkommen att kontakta oss på följande mailadress:  
kommunikation.linkoping@gmail.com  
 
 
Gör skattningar på följande formulär varje dag 
- Dagliga skattningar 
 
 
Gör skattningar på följande formulär varje onsdag: 
- Ditt nuvarande hälsotillstånd 
- Validerings- och Invaliderings Responsskala (par) 
- QDR-36 (del av) 
 
 
 
Lycka till! 
 
Allt gott, 
Marit Bernling och Lisa Munck af Rosenschöld 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilaga 22 



   96 

Instruktioner till övning 
 
1. Välj ett samtalsområde där du tycker att du och din partner behöver utveckla 

färdigheter i kommunikation.  

2. Slå tärning om vilket samtalsämne som ni ska börja att prata om (det ämne du valt 
eller det ämne din partner valt). 

3. Behandlarna går ut ur rummet. 

4. Diskutera i 5 minuter kring det första samtalsämnet. Prata med varandra som ni brukar 
göra. 

5. Behandlarna kommer tillbaka och talar om att det är dags att byta samtalsämne. Går 
sedan ut igen. 

6. Byt det till det samtalsämne som ni inte pratat om. 

7. Diskutera i 5 minuter kring det andra samtalsämnet. Prata med varandra som ni brukar 
göra. 

8. Behandlarna kommer tillbaka in i rummet. 
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GODKÄNNANDE OBSERVATIONSMÅTT 
 
Genom att skriva under nedanstående, godkänner jag att två oberoende observatörer tittar på 
filminspelningen av den övning som används som observationsmått.  
 
 
• De två oberoende observatörerna är psykologstudenter, som genom att delta som 

observatörer i studien omfattas av hälso-och sjukvårdslagen. Det innebär att de har 
tystnadsplikt och inte på något sätt får sprida den information som finns på banden. 
 

• Observatörerna har, utöver filmningarna av övningen som används som mått, inte tillgång 
till något material från dig som deltar i studien. Det betyder att observatörerna inte kan se 
något annat filmmaterial än just den övning som används som observationsmått. 
Observatörerna vet inte heller något om dina persondata. 
 

• Observatörerna får använda en kopia av originalinspelningen. Det omöjliggör att de har 
tillgång till något annat material än just inspelningen av övningen. 
 

• Kopian förvaras inlåst och raderas så snart den fullgjort sitt syfte inom ramen för studien. 
 
 
 
Jag har tagit del av och accepterar ovanstående: 
 
 
Datum 
 

__________________________________________________ 
 
Namnteckning 
 

__________________________________________________ 
 
Namnförtydligande 
 

__________________________________________________ 
 
Personnummer 
 

__________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

Bilaga 24 



   98 

Validerings- och Invalideringsskala, skattningsunderlag 
 
Validering Invalidering 
1. Lyssna och observera 
Visa vaken uppmärksamhet och närvaro 
genom att sitta tyst och vara 
koncentrerad, ha ögonkontakt, nicka, 
vända ansiktet mot den som talar, låta den 
som talar tala till punkt. 

 
Håller fokus på något annat/distraheras 
av omgivningen (t ex taket, golvet, 
bordet, sig själv) när partnern talar, 
suckar, byter samtalsämne, gör försök att 
avsluta samtalet eller lämna situationen 
när partnern beskriver 
känslor/tankar/upplevelser, avbryter. 

2. Summera, spegla och återge 
Förmedlar förståelse av vad som 
uttryckts, (i ord, kroppsspråk eller 
beteende) genom att göra en 
sammanfattning av det viktiga. Stämmer 
av genom att fråga om han/hon förstått 
rätt. 

 
Är passiv/tyst: uppvisar ingen verbal 
respons på det partnern uttrycker.  

3. Att ställa klargörande frågor 
Ställer frågor som visar att han/hon 
försöker förstå sådant som inte uttalas 
direkt. ”Läser av” partnern och använder 
sin intuitiva förståelse. Den här typen av 
frågor är undersökande. Om han/hon 
uppfattar något hos partnern som den inte 
känner igen sig i, godtar han/hon 
partnerns upplevelse. Frågorna gör att 
partnern bättre förstår sina tankar, känslor 
eller behov. 

 
Talar om för sin partner vad denna 
känner/tänker/tycker/behöver (eller 
insisterar), även om partnern säger emot 
eller uttrycker andra 
tankar/känslor/åsikter/behov. Talar om 
för sin partner vad denna borde 
känna/tänka/tycka/behöva. 

4. Begripliggöra utifrån historia 
Ser sin partners sätt att vara utifrån ett 
större sammanhang. Förmedlar förståelse 
för sin partners tankar, känslor och 
beteende utifrån hans/hennes 
livserfarenhet, vad han/hon tidigare varit 
med om. Drar paralleller mellan det 
partnern uttrycker/gör nu och vad som 
skett tidigare. 

 
Håller med partnern när denna uttrycker 
invaliderande uttalanden om sig själv 
(dömer, kritiserar, sjukförklarar sig själv) 
utan att han/hon kan se något som visar 
att det stämmer utifrån vad partnern 
tidigare varit med om. 
 
 

5. Begripliggöra utifrån nuvarande 
omständigheter 
Ser sin partners sätt att vara utifrån ett 
större sammanhang. Förmedlar förståelse 
för sin partners tankar, känslor och 
beteenden utifrån de omständigheter som 
han/hon befinner sig i just nu, 
normaliserar. Drar paralleller mellan det 
partnern uttrycker/gör och 
omständigheter i nuet. (Exempel på 
omständigheter i nuet: hunger, trötthet, 
stress, sömnbrist, dålig ekonomi, smärta, 
huvudvärk, nervositet, sjukdom.) 

 
 
Kritiserar/patologiserar sin partners 
beteende när beteendet är begripligt 
utifrån omständigheter i nuet.  
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1a) Dessa beteenden förekommer på valideringsskalan (siffror):  
________________________________________________________ 
 
 
b) Dessa beteenden förekommer på invalideringsskalan (siffror): 
________________________________________________________ 
 
 
2a) Global skattning av valideringsbeteenden (en siffra): 
________________________________________________________ 
 
 
b) Global skattning av invalideringsbeteenden (en siffra): 
________________________________________________________ 
 
 
3. Kommunikativ förmåga avseende validering och invalidering: 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 

6. Behandla som jämlik och kompetent 
person 
Förmedlar att han/hon tror på sin partners 
omdöme och förmåga.  
Ibland innefattar validering på denna nivå 
att ge stöd, ibland innefattar det att 
konfrontera. Till exempel, om partnern är 
ledsen - ge stöd, om partnern betraktar sig 
själv som mindre kompetent än vad 
han/hon är - konfrontera! 

 
 
Uttrycker eller beter sig 
nedlåtande/sarkastiskt/hånfullt gentemot 
partnern. Behandlar partnern som 
inkompetent och/eller mindre vetande. 
Lyfter fram/påpekar/förstärker svagheter 
eller negativa beteenden hos partnern. 

 7. Visa ömsesidig sårbarhet 
Visar sig sårbar i situationer när partnern 
visar sig sårbar. Delar känslan av 
sårbarhet med honom/henne. 
 

 
Lämnar partnern ensam i sin sårbarhet: 
avslöjar inte egna känslor/tankar som gör 
att han/hon blir sårbar. Intar positionen 
som ”den starka”. 
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Instruktioner för observationsmått 
Innan du börjar göra skattningar, lär dig samtliga validerings- och invalideringsnivåer som finns i 
kodningsunderlaget! Skattningarna ska sedan göras enskilt. 
 
Det finns två inspelningar x 10 minuter. För varje inspelning ska skattningar göras på två olika sätt och 
du ska även skriva ett kortare stycke text. Skattningar och text ska göras/skrivas för varje person för 
varje inspelning. Till din hjälp har du skattningsunderlag x 4. Ha skattningsunderlag framför dig när 
du gör skattningarna. Du kommer behöva göra pauser och spola tillbaka för att hinna skatta. Det är 
helt i sin ordning. Gör färdigt dina skattningar för den inspelning du påbörjat innan du börjar med 
nästa.  
 
Inspelningarna är märkta (xg och sz) för att vi ska veta vilken skattning som hör till vilken inspelning. 
Skattningsunderlagen är märkta och används till respektive inspelning. Det formulär du ska använda 
för mannen i inspelningen är märkt ”man” och det formulär du ska använda för kvinnan är märkt 
”kvinna”. Skattningsunderlagen heter följaktlige xg (kvinna), xg (man) och sz (kvinna), sz (man). 
 
Titta på varje inspelning två gånger, och gör skattningar under tiden du tittar. Skattningar ska göras 
separat för varje person på varje inspelning. Titta på inspelningen en gång och gör nedanstående 
uppgifter. Upprepa där efter, men gör uppgifterna för den andra personen på inspelningen. Följande tre 
uppgifter ska du göra för både mannen och kvinnan på båda inspelningarna:  
 
1. Under tiden du tittar på inspelningen: Skatta förekomst av beteenden på samtliga nivåer i valide-
rings- och invalideringskalan. Gör en markering som visar om validering/invalidering förekommit på 
aktuell nivå. Dvs, skatta inte det antal gånger validerings- och invalideringsbeteenden förekommer, 
utan endast att de förekommit. 
 
2. Efter att du tittat på inspelningen: Gör en global skattning av validerings- respektive 
invalideringsnivå. Skattningen baseras på den övergripande nivå av validerings- och 
invalideringsbeteenden som förekommer i interaktionen hos den person skattningarna avser. Du ska 
alltså göra en skattning utifrån den nivå av validerings- och invalideringsbeteenden som du tycker är 
mest framträdande. Utgå från nivåerna i skattningsunderlaget och sätt en siffra 1-7 som motsvarar den 
validerings- respektive invalideringsnivå som du tycker är mest framträdande. 
 
3. Efter att du tittat på inspelningen samt gjort ovanstående uppgift: Skriv ett kortare stycke, max 5 
meningar där du beskriver hur du tycker att personens kommunikativa förmåga är avseende validering 
och invalidering. Tex: är personen i denna interaktion mycket/lite validerande/invaliderande? 
Överväger validerings- eller invalideringsbeteenden? Försök beskriva det du tycker är framträdande 
och som inte ryms i ovanstående skattningar. 
 
Förtydliganden och exempel 
- Om Validering förekommer först och sedan invalidering (exempelvis ”ja, det stämmer, men du måste 
tycka…”) räknas detta som invalidering. 
- Om olika typer av validerings- och/eller invalideringsbeteenden finns i samma mening skattas varje 
validerings- och invalideringsbeteende så att det hålls separat (tex. när en partner både summerar (nivå 
2) och ställer en fråga (nivå 3) i ett budskap, markeras dessa som två skilda valideringsbeteenden på 
respektive nivåer) 
- Självdömande skattas inte, däremot skattas den svarandes reaktion på självdömanden såsom i 
följande exempel när person A säger: ”ja, jag är för bekväm av mig” (skattas inte), och person B 
svarar: ”ja, du är lat och seg” (skattas som invalidering). 
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