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Validering från partner till patienter med kronisk smärtproblematik; 

Effekt på emotioner 

 

 

Sammanfattning 

 

Forskning på smärta har alltmer börjat inkludera den smärtdrabbades 

partners påverkan på smärtproblematiken. Huruvida partnern påverkar 

patientens emotioner och därigenom smärta har dock inte utforskats. 

Denna studies syften var att undersöka effekt av utbildning på 

validerings- och invalideringsresponser, samt eventuella 

emotionsreglerande effekter hos den smärtdrabbade av dessa responser 

från partnern. Studien hade en experimentell inomgruppsdesign med för- 

och eftermätning, mellan vilka partnern genomgick 

valideringsutbildning. Resultaten visar att utbildningen ökade validering 

och minskade invalidering från partnergruppen. Patientgruppen visade 

samtidigt på en minskning i negativ affekt. Studien utgör ett första steg i 

sökandet efter ett ultimat funktionsförstärkande förhållningssätt mot 

patienter med smärtproblematik, både privat och i en klinisk kontext. 
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I see you’re in Pain 

Validation From Partner to Patients With Chronic Pain; 

Impact on Emotions¹ 

 

Maria Carlsson & Sara Larsson 

 

Department of Behavioral, Social and Legal Sciences 

Psychology, Örebro University 

 

Abstract 

 

Pain research has recently included the role of the significant other 

regarding affects on pain. Whether the partner affects the patient’s 

emotions, and therefore pain, has not been explored. The purposes of this 

study were to examine effect of validation training on validating and 

invalidating responses, and possible emotion regulating effects in the 

patient from these responses from the partner. The study had an 

experimental within-groups design with pre- and post measurements, 

between which the partner received validation training. Results show 

that training increased validation and decreased invalidation in the 

partners. Concurrently, the patients showed a decrease in negative affect. 

The study constitutes a first step in the search for an ultimate way of 

communicating to pain patients that reinforces function, in their personal 

life as well as in a clinical context. 

 

 

Keywords: Chronic pain, validation, partner, affect, emotion regulation. 

 

¹Psychology, 10
th

 term. Supervisor: Steven Linton 
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Jag ser att du har ont 

Länge har forskning inom kronisk smärtproblematik ägnat sig åt att försöka kartlägga 

partnerns roll vid utveckling och vidmakthållande av kronisk smärtproblematik, och resultatet 

från denna tidigare forskning utgör en gedigen kunskapsbank. Dessa resultat är emellertid inte 

alltid samstämmiga när det gäller den exakta påverkan som partnern har, varför de kliniska 

implikationerna ser olika ut från studie till studie. Resultaten tycks dock överensstämma på en 

punkt; partnern har en dokumenterad inverkan på patienten och dennes smärtproblematik. Nedan 

följer ett urval av resultat som ligger till grund för den slutsatsen. Att involvera partnern i 

behandling och därigenom utnyttja denna påverkan till patientens fördel, förefaller både 

självklart, givande och spännande.  Trots att sådan partnerinkluderande behandling tidigare har 

studerats, har ingen såvitt författarna till denna uppsats känner till tidigare studerat möjligheten 

att genom partnervalidering och emotionsreglering påverka den smärtdrabbade patientens 

problematik. I denna studie får partnern utbildning i kommunikationssättet validering, vars 

eventuella effekt på partnerns valideringsbeteenden, och därigenom på patientens emotioner 

kommer att mätas. Genom denna studie ämnar uppsatsförfattarna komma ett steg närmare svaret 

om på vilket sätt det är möjligt att hjälpa dessa par till funktionell kommunikation och 

förebyggande av förvärrad smärtproblematik. 

Partnerpåverkan 

I en studie från 1986 visade Flor och kollegor att den bästa prediktorn för smärtnivå och 

smärtbeteenden hos patienten visade sig vara patientens uppfattning av partnerns responser – 

oavsett partnerns faktiska responser (Flor, Kerns & Turk, 1987). Upplevt stöd från partnern har i 

en annan studie även visat sig vara relaterat till mindre passiva, icke-funktionella, 

copingstrategier hos patienter med kronisk smärta (López-Martínez, Esteve-Zarazaga & 
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Ramírez-Maestre, 2008). Partnern kan alltså antas spela en betydande förstärkande roll i 

patientens smärtproblematik och fungera som en avgörande influens när det gäller hur patienten 

hanterar sin smärta.  

När det gäller karaktäristika hos partners till patienter med smärtproblematik är 

solicitousness en egenskap som nämns i litteraturen (McCracken, 2005; Romano et al., 1995; 

Romano, Jensen, Turner, Good, & Hops, 2000). Det saknas en tillfredsställande översättning av 

detta begrepp till svenska, varför termen i denna uppsats behålls i sitt engelska ursprung. För att 

tydliggöra begreppets innebörd bör dock översättningen av det, enligt Merriam-Webster online 

dictionary (2010-04-15), nämnas: angelägen, aktiv, omhändertagande och ansvarstagande. En 

person som har en hög grad av solicitousness har således en hög grad av ovannämnda 

egenskaper, hjälper aktivt andra och har dessutom en tendens att dominera vad gäller 

tolkningsföreträde och val av problemlösning (Cano, 2004; Turk, Kerns, & Rosenberg, 1992). 

Observationsstudier har visat att solicitous responser från partnern predicerar högre frekvens av 

smärtbeteenden hos patienten (Leonard, Cano & Johansen, 2006). Studier visar överlag att 

solicitous bemötande från partnern får patienter med kronisk smärta att uppvisa mer smärta och 

dysfunktion (Block, 1980; Boothby, Thorn, Overduin, & Ward, 2004; Flor et al., 1987; Romano 

et al., 1992, Romano et al., 1995). Dessutom har smärtpatienter visat sig vara mer negativt 

inställda till partners solicitous responser jämfört med partnerns mer uppmuntrande, 

funktionsförstärkande responser (Newton-John & de C Williams, 2006).  

Att partnerns bemötande spelar en viktig roll vid kronisk smärtproblematik råder det i 

forskningen således ingen tvekan om. Utifrån det forskningsunderlag som ligger till grund för 

denna uppsats tycks det sig som att forskningen hittills inte givit konkreta förslag på vad som 
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faktiskt utgör ett funktionsförstärkande bemötande från partnern. Att ett sådant förslag inte 

framkommit är dock inte så konstigt.  

Vad som är känt är att om partnern förstärker patienten och dennes smärta ökar 

smärtbeteenden, och om partnern ignorerar patienten får även detta bemötande negativa och 

förstärkande konsekvenser (Fordyce, 1976; Kremer, Sieber & Atkinson, 1985), vilket gör 

problemet med att få fram ett ultimat förhållningssätt från partnern till en svår nöt att knäcka. 

Baserat på forskningen presenterad ovan bör ett sådant ultimat förhållningssätt vara ett 

bemötande som gör att patienten känner stöd från partnern, utan att dysfunktion förstärks. Denna 

studie syftar bland annat till att undersöka ett specifikt bemötande från partnern som i 

förlängningen skulle kunna vara ett sådant ultimat bemötande. 

Förstärknings- och bestraffningsprinciper vid smärta. Eftersom smärtbeteenden är 

overta är de mottagliga för betingning och inlärningspåverkan, och i processen när 

smärtproblematik blir kronisk finns det gott om tid och många tillfällen för patienten att lära sig 

om konsekvenserna av sina smärtbeteenden (Keefe & Gil, 1986). Patienterna kan exempelvis 

lära sig att om de klagar över att de har ont, så kan det leda till uppmärksamhet från partnern 

eller att de slipper ifrån socialt ansvar (positiv respektive negativ förstärkning). Intressant nog är 

denna effekt speciellt stark i par med hög grad av relationstillfredsställelse, där uppmärksamhet 

och visande av omsorg är framträdande (Kremer et al, 1985). Partnern blir extra viktig när man 

talar om förstärkning och bestraffning på grund av den stora mängd kontakt och närhet som finns 

med partnern, i förhållande till andra relationer i patientens liv (Leonard et al., 2006). Något som 

kan förstärka patientens smärtbeteende är när partnern uppmärksammar eller erbjuder hjälp när 

patienten uttrycker sin smärta, och något som bestraffar kan vara när partnern ignorerar eller 

reagerar negativt på patientens uttryck av smärta. Tack vare förstärkning kan smärtbeteenden på 
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detta sätt vidmakthållas även utan närvaro av nociceptiv stimulans (Turk et al., 1992). När det 

gäller bestraffning visar forskning dock att argt bemötande eller ignorerande inte verkar få 

smärtbeteenden att öka (Boothby et al., 2004; Cano, johansen, & Geiser, 2004; Kerns, 

Haythornthwaite, Southwick, & Giller, 1990; Schwartz, Slater, & Birchler, 1996). Med 

inlärningsteoretiska principer och dessa forskningsresultat i åtanke tycks nödvändigheten att 

finna ett alternativt förhållningssätt för partnern, än mer angeläget. 

Biopsykosocial modell. Som ovannämnda forskning visar, tyder mycket på att smärta 

inte är ett uteslutande fysiologiskt fenomen. Forskning fram till idag har visat att smärta även 

innefattas av sociala och psykologiska processer (Linton, 2005; Statens beredning för medicinsk 

utvärdering - SBU, 2006). En inflytelserik förståelsemodell när det gäller kronisk smärta är den 

biopsykosociala (Gatchel, Bo Peng, Fuchs, Peters, & Turk, 2007). Den biopsykosociala 

modellen innefattar såväl biomedicinska som psykologiska och sociala faktorer i utvecklingen 

och vidmakthållandet av kronisk smärtproblematik, vilka utgör en nödvändig grund för att förstå 

och hjälpa patienter med kronisk smärta (Farrugia & Fetter, 2009). Den biopsykosociala 

modellen är en vidareutveckling och nödvändigt komplement till den biomedicinska modellen. 

Den senare modellen kan vara olämplig och till och med skadlig att utgå från vid hantering av 

dessa patientärenden (SBU, 2006). Ur ett rent psykologisk perspektiv ses långvarig smärta som 

en konsekvens av psykologiska svårigheter eller tillstånd. Dessa kan alltså ses som katalysatorer 

för långvarig smärtproblematik, vilket stöds av bland annat rädsla-undvikande-modellen 

(Vlaeyen, Kole-Snijders, Boeren, & van Eek, 1995). Det biopsykosociala synsättet bidrar här 

med en till synes balanserad förklaring till långvarig smärtproblematik.  

Vidare gör Gatchel och hans kollegor (2007) i sin artikel en distinktion mellan 

nociceptiva stimuli och smärta, ett resonemang som ligger i linje med den biopsykosociala 
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modellen. Nociceptiva stimuli innefattar stimulering av nerver som omvandlar information om 

potentiell kroppslig skada för att sedan föra upp informationen till hjärnan, alltså en rent 

biomedicinsk process. Smärta beskrivs som den subjektiva perceptionen som utgör resultatet av 

diverse sensorisk informationstolkning, alltså en psykologisk process. För att smärta ska 

registreras, måste individen vara uppmärksam och medveten. Det sätt på vilket vi tolkar 

sensorisk information är färgat av vår inlärning, biologiska komposition och vår sociala och 

kulturella omgivning (Gatchel et al, 2007). Denna integrativa syn på kronisk smärtproblematik – 

att bland annat den smärtdrabbades omgivning kan spela en viktig roll – öppnar dörren för 

psykologisk behandling och prevention, vilka visat sig vara effektiva (Linton, 2005). 

Smärta 

Uppskattningar av hur vanligt förekommande kronisk smärtproblematik är i olika 

populationer, varierar från 7-40 %. En övergripande kartläggning i Sverige angav att ca 12 % av 

den vuxna befolkningen uppgav att de hade kroniska nack- eller ryggsmärtor (Linton, 2005). 

Andra uppskattningar av kronisk ryggsmärta tyder på att så många som 45 % av alla vuxna lider 

av detta (Nachemson & Jonsson, 2000; ref. i Linton, 2005). Enligt internationella rapporter 

(Nachemson, Waddell, & Norlund - SBU, 2000) är punktprevalensen (den andel som uppger att 

de har smärta vid tiden för frågan) för ländryggssmärta 15–30 procent, enmånadsprevalensen 

19–43 procent och livstidsprevalensen (den andel som uppger att de haft smärta någon gång i 

livet) 60–70 procent. Enligt samma SBU-rapport är frågorna i de olika undersökningarna inte 

jämförbara, varför resultaten skiftar. 

Kronisk smärta är inte bara ett kostsamt problem för samhället, det har dessutom 

långtgående effekter på individers generella hälsa och livskvalitet (Elliot, 2002; Byrne & 

Hochwarter, 2006). Smärta är med andra ord ett samhällsproblem som kostar både pengar och 
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individuellt lidande, och som även i högsta grad påverkar, och påverkas av, den smärtdrabbades 

anhöriga. En livskvalitetsökande behandlingsform som innefattar både smärtpatienter och deras 

närstående torde därför vara givande att finna. 

Vad är då smärta egentligen? Enligt International Association for the Study of Pain 

(2007) definieras smärta som en obehaglig sensorisk och/eller emotionell upplevelse förenad 

med vävnadsskada eller beskriven i termer av sådan skada. Definitionen beskriver även att 

smärta alltid är subjektiv och att den kan uppträda även i frånvaro av vävnadsskada. Denna 

definition visar att smärta är ett mångsidigt fenomen med både biologiska och psykologiska 

komponenter, helt i linje med ovan nämna studie från Gatchel och kollegor (Gatchel et al, 2007).  

Smärtans funktion är den av en signal som påkallar ens uppmärksamhet på att någonting hotar 

kroppen (Linton, 2005), alltså har smärtan ett överlevnadsvärde. Vidare anses smärta vara av 

kronisk art om den varit ihållande i mer än tre månader (SBU, 2006). Kronisk smärtproblematik 

kan finnas i mjuk och hård vävnad i hela kroppen och vanligast i västvärlden är muskuloskeletal 

smärta (Linton, 2005).  

 Smärtans överlevnadsvärde visar sig i de handlingar patienten utför för att hantera sin 

smärtsituation. Dessa handlingar kan omfatta patientens egna beteenden – som att söka skydd, 

fly och undvika – eller handlingar från personer i ens omgivning – som assistans, vård och 

omsorg (Goubert et. al, 2005). För att de senare handlingarna ska vara möjliga förutsätts en 

förmåga till empati hos omgivningen. De flesta definitioner av empati beskriver en föreställning 

av en annan persons upplevelse (Goubert et. al, 2005; Goubert, Craig & Buysse, 2008; Kåver & 

Nilsonne, 2007). Denna föreställning av, och känsla för, den andres upplevelse blir stark i 

smärtsituationer. Att observera andra som har ont väcker en rad olika responser hos oss 

människor, allt ifrån att ignorera, att få ett ångestpåslag, känna medkänsla till att försöka 
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underlätta för och hjälpa individen (Goubert et. al, 2005). Forskning visar att när man observerar 

en annan person som har ont, aktiveras liknande neuroner som om man själv hade upplevt 

smärtan (Botvinick et al., 2005; Jackson, Meltzoff, & Decety, 2005), så kallade spegelneuroner 

(Kåver & Nilsonne, 2002). Detta kan förklara varför vissa partners med hög grad av 

solicitousness tenderar att försöka underlätta smärtsituationen; de känner med sin partner. 

Validering 

Partnerns bemötande är som ovan nämnt viktigt inom smärtproblematik då det riskerar att 

bland annat förstärka dysfunktion hos patienten. Precis som tidigare nämnts har forskningen 

hittills inte lyckats beskriva ett ultimat bemötande från partnern eller andra närstående. Ett sådant 

möjligt optimalt bemötande kan finnas i dialektisk beteendeterapi (DBT), ett bemötande som 

kallas för validering. DBT är en del av tredje vågens KBT-terapier, och valideringsstrategier 

utgör en viktig del i denna behandling (Feigenbaum, 2007). Marsha Linehan utvecklade 

Dialektisk beteendeterapi i sitt arbete med patienter som diagnostiserats med borderline 

personlighetsstörning (BPS). BPS karaktäriseras framförallt av instabilitet i emotioner (DSM-IV-

TR, 2000), vilket bland annat visar sig i en bristande förmåga att reglera emotioner, så kallad 

emotionell dysreglering (Linehan, 1993; Kåver & Nilsonne, 2002). Valideringsstrategier lärs i 

behandlingen ut till patienten och dess anhöriga genom modellering och färdighetsträning och 

strategierna hjälper patienten att reglera sina känslor genom att sänka känslighet och reaktivitet 

(Fruzzetti & Iverson, 2006). Sedan DBT började användas för patienter med BPS har 

behandlingen anpassats till andra områden (Feigenbaum, 2007), bland annat till arbete med 

familjer och par, med syfte att vända en destruktiv invalideringsspiral till en mer konstruktiv 

valideringsspiral (Fruzzetti & Shenk, 2008). I arbetet med par tillämpas DBT vid 

relationsproblematik och framförallt på emotionell dysreglering, som är särskilt vanligt för par 
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vars relation är ansträngd och exempelvis präglad av frekventa konflikter (Fruzzetti, 2003). 

 Effekten av kritik, förakt och andra negativa reaktioner från partnern på individen är 

väldokumenterade (Fruzzetti, 1996). Att identifiera och minimera dessa invaliderande och 

destruktiva sätt att kommunicera och samtidigt öka validerande kommunikation är viktigt i 

arbetet med par (Fruzzetti, 2006). Validering är ett kommunikationssätt som kan vara särdeles 

gynnande för par där kronisk smärtproblematik är aktuell, då med tanke på emotionernas roll vid 

kronisk smärta (Keefe, Lumley, Anderson, Lynch, & Carson, 2001; Linton, 2010; Shaw, Linton 

& Pransky, 2003).  

Validering grundas på begreppet validitet, som betyder att något har relevans och är 

meningsfullt utifrån ett sammanhang, utifrån fakta, logik eller allmänt vedertagna regler eller 

utifrån något mål eller måluppfyllelse (Kåver & Nilsonne, 2002). Validering är när man 

förmedlar, bekräftar och bestyrker att en annan individ är sann, begriplig, logisk, välgrundad, 

meningsfull eller funktionell (Kåver & Nilsonne, 2002). Validering kan ske på olika nivåer i 

stigande svårighetsgrad (bilaga 1). Kåver och Nilsonne betonar att validering inte är samma som 

empati, vilket det är lätt att tro. Det ligger nära tillhands att se tröst, förståelse, beröm och 

omhändertagande som exempel på validerande bemötande i och med de goda intentioner som 

ofta ligger bakom dessa beteenden. Dessa beteenden – som ovan nämns i termer av solicitous 

bemötande – riskerar snarare att ha en motsatt, invaliderande effekt. Det mest validerande i en 

situation kan istället vara att inte trösta och förstå, utan leda in individen på en väg emot 

förändring. Man förmedlar då att man inte ser den andre som skör, utan som kompetent (Kåver 

& Nilsonne, 2002). Det är alltså inte alltid lätt att validera en annan individ, och ett bemötande 

som har goda intentioner kan vara direkt invaliderande för individen.  
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Invalidering. Motsatsen till validering är invalidering, vilket innebär att man 

kommunicerar att den andre personen känner, tänker, vill eller gör fel eller att dessa beteenden är 

ogiltiga och inte förtjänar vare sig respekt eller uppmärksamhet (Fruzzetti, 2006). Det är också 

invalidering då man stöttar eller accepterar dysfunktionella beteenden hos någon annan 

(Fruzzetti & Shenk, 2008). Man kan invalidera andra i sin omgivning på flera olika sätt, och 

även invalidering kan ske på olika nivåer (bilaga 2), bland annat genom att ge sig själv 

tolkningsföreträde och behandla den andre som mindre kompetent. Det senare kan återses inom 

ett solicitous bemötande, ett bemötande som då alltså ses som invaliderande. 

Validering och empati. Validering är inte heller samma sak som förstärkning, men kan 

ha en förstärkande funktion (Linehan, 1993). Som nämnts ovan är det heller inte likställt med 

empati. Empati är en nödvändig, men otillräcklig komponent i validering. Det är först när man 

sammanför empatin med analys av den andres sammanhang och mål som bemötandet närmar sig 

validering (Kåver & Nilsonne, 2002). Förståelse och validering ger en god relation, men kan 

också sänka emotionell reaktivitet och uppladdning, s.k. arousal (Fruzzetti, Crook, Erikson, Eun 

Lee, Worrall, 2009). Problematiskt blir det om någon annan svarar med kritik, eller med att 

uttrycka att man inte är legitim i sina tankar, känslor eller handlingar – alltså invalidering. Denna 

respons i sin tur inhiberar framtida uttryck och ökar arousalnivån (Fruzzetti et al., 2009). 

Validering kan omvandla en potentiellt obehaglig konflikt till förståelse i nuet och hjälpa till att 

sänka känslighet och reaktivitet i framtiden (Cano, 2008; Fruzzetti & Iverson, 2006). Validering 

är, på grund av dess relation till kommunikation, centralt mellan människor, både i terapi och i 

vardagen. 

DBT bygger, förutom på emotionsregleringsteori (Fruzzetti & Shenk, unpublished 

manuscript), även på inlärningsteori (Kåver & Nilsonne, 2002), och man arbetar utifrån 
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grundläggande strategier från kognitiv beteendeterapi, såsom beteendeanalys, exponering, 

kognitiv omstrukturering etcetera. (Linehan, 1993). Ytterligare några strategier har dock vävts in 

för att öka effektiviteten av behandlingen; strategier för att öka patientens åtagande i terapin, 

problemlösningsstrategier, valideringsstrategier samt dialektiska strategier (Feigenbaum, 2007). 

Inom ramen för denna uppsats beskrivs två av dessa senare strategier närmare; de ovannämnda 

valideringsstrategierna samt de dialektiska strategierna. Dialektiken är central i DBT. Att ha en 

dialektisk inställning innebär att man i varje ståndpunkt ser dess motsats. Man ser samtidigt 

giltigheten i de båda ståndpunkterna (Linehan, 1993). På samma sätt återfinns dialektiken i 

balansen mellan acceptans och förändring inom DBT. Att som terapeut vara förstående samtidigt 

som man är konfronterande är centralt. Detta förhållningssätt lärs även ut till patienter och deras 

anhöriga, delvis för att undvika dikotomt, svart-vitt tänkande (Malmquist, 2006). 

Emotionsreglering och smärta. På senare tid har intresset ökat för huruvida DBT kan 

vara hjälpsamt för patienter med annan problematik än BPS, som till exempel kronisk smärta. En 

preliminär studie av Linton (2010) visar på lovande resultat kring detta. Det finns forskning som 

visar att känslomässiga faktorer såsom rädsla, ångest och depression associeras med 

utvecklingen av kronisk smärta (Shaw, Linton & Pransky, 2003). Linton föreslår i sin studie från 

2010 att bristande emotionsreglering kan vara en viktig faktor vid utvecklingen av långvarig 

smärta, ett förslag som får stöd i ett flertal studier (Affleck, Tennen, Urrows, & Higgins, 1992; 

Dworkin, et al., 1992; Zelman, Howland, Nichols, & Cleeland, 1991; ref. i Keefe et al., 2001). 

Dessa studier har alla funnit svaga till starka samband mellan negativa emotioner och ökade 

smärtskattningar och/eller minskad smärttolerans. 

 DBT skulle av denna anledning vara hjälpsamt att applicera på svårare fall av kronisk 

smärta, eftersom denna problematik ofta innefattar en kombination av emotionella tillstånd 
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såsom ångest, depression, rädsla samt undvikande av negativ affekt och påträngande tankar 

(Rhudy & Meagher, 2001). Ett av de huvudsakliga målen i DBT är som nämnts ovan 

emotionsreglering, vilket validering har visat sig vara ett verktyg för (Fruzzetti, 2006; Linehan, 

1993). Emotionsreglering genom validering kan alltså utgöra en viktig faktor i bemötandet av 

patienter med smärtproblematik (Linton, 2010). Emotionell dysreglering är när känslan tar 

överhanden och leder till oförutsägbarhet i hur man beter sig, vad man tänker och upplever, och 

vad man klarar av att göra (Kåver & Nilsonne, 2002). Det läggs mycket tid i DBT-behandling på 

att patienten ska lära sig att reglera sina känslor och därmed undvika maladaptiva känslostyrda 

beteenden samt hur han/hon styr sina handlingar mer utifrån långsiktiga mål och värderingar än 

utifrån stundens känsla (Malmquist, 2006). Studier har funnit stöd för att DBT är hjälpsamt vid 

en rad problem som är relaterade till emotioner (Feigenbaum, 2007), som ju bland annat 

smärtproblematik är (Shaw, Linton & Pransky, 2003; Linton, 2010). 

Enligt teorier kring emotionsreglering hos par kan både patientens och partnerns 

beteenden påverka såväl den ena som den andres emotionsreglering (Fruzzetti & Iverson, 2006). 

De två beteenden som framförallt är relaterade till emotionsreglering hos par är validering och 

invalidering. Validerande responser bidrar till mer hälsosam emotionsreglering och hög 

relationstillfredsställelse, medan invaliderande responser istället är relaterade till låg 

relationskvalitet (Cano, Barterian & Heller, 2008). Ett flertal studier har undersökt partnerns roll 

vid utvecklandet och vidmakthållandet av smärta och smärtbeteenden (Cano, 2004; Gil, Keefe, 

Crisson, & van Dalfsen, 1987; Kerns et al., 1990; Leonard et al., 2006). Ett upprepat fynd är att 

partnerns förstärkande beteende signifikant kan predicera patientens frekvens av icke-verbala 

smärtbeteenden (McCracken, 2005; Romano et al., 1995; Romano et al., 2000). I studien av 

Leonard et al. (2006) visade det sig dessutom att bristande stöd, vilket kan ses som en sorts 
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invalidering, drev patienten till att uttrycka sin smärta tydligare och oftare i försök att övertyga 

sin partner att smärtan var verklig (Leonard et al., 2006). Att ha en validerande kommunikation 

till sin partner kan alltså vara avgörande för såväl relationskvalitet som för individuellt 

välmående, men hur är det med förändringsmöjligheterna på detta område och för 

smärtproblematik? Är det möjligt att förändra sin kommunikation i en validerande riktning om 

man nu inte är där än? I en studie av Ross-Sayrs och Fruzzetti (unpublished manuscript) visade 

det sig att en märkbar förändring genom utbildning av partnern kunde åstadkommas genom 

intervention vid ett enda tillfälle. Interventionen bestod i denna studie av utbildning i validering 

för en av partnergrupperna, och utbildningen visade sig ha en signifikant effekt på partnerns 

validerande responser (Ross-Sayrs & Fruzzetti, unpublished manuscript). 

Översikt över aktuell studie 

Enligt ovan redovisad forskning spelar bemötande från partnern stor roll vid kronisk 

smärtproblematik, framför allt vid förstärkande av smärtbeteenden och reglering av känslor. Hur 

en smärtpatient uttrycker sin smärta är alltså starkt påverkat av hur omgivningen svarar på 

patientens smärtuttryck. Det finns dock kritik gentemot den behavioristiska modellen som 

förklaring till denna process. Modellen anses till exempel missa att till fullo ta in komplexiteten i 

partnerinteraktioner. Överlag anses forskningen på smärtområdet inte tillräckligt ha undersökt de 

kognitiva och affektiva variabler som påverkar hur stor effekt partnerns respons har på patienten 

(Newton-John, 2002). Även vid emotionsreglering har partnerns roll diskuterats som viktig. 

Detta pekar på vikten av ett funktionellt emotionsreglerande förhållningssätt från partnern till 

patienter med smärta; ett förhållningssätt som inte förstärker smärtbeteenden och därmed 

dysfunktion – kanske även smärtintensitet. Validering kan ses som ett sådant förhållningssätt, i 

och med att det reglerar emotioner och förstärker valida och funktionella beteenden. Forskning 
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finns på att invalidering är förekommande i smärtpopulationen (Cano, Barterian & Heller, 2008), 

men ingen har provat att i en studie lära ut validering för att råda bot på detta. 

Syfte 

Syftet med studien är tudelat:  

1. Undersöka om en 45 minuters utbildning i validering kan ge en effekt på partnerns 

validerings- och invalideringsbeteenden. 

2. Undersöka eventuella effekter av validering och invalidering från partner, på emotioner 

hos patienter med kronisk smärtproblematik.  

Som kontroll kommer även möjliga effekter på patientens smärtintensitet att utforskas 

experimentellt. 

Hypoteser 

1. 45 minuters utbildning i validering ökar omfattningen av validerande responser hos den 

utbildade. 

2. 45 minuters utbildning i validering minskar omfattningen av invaliderande responser hos 

den utbildade. 

3. Om partnerutbildningen har effekt på omfattning av partnerns validerande och/eller 

invaliderande responser visar patienten på en ökning i positiv affekt.  

4. Om partnerutbildningen har effekt på omfattning av partnerns validerande och/eller 

invaliderande responser visar patienten på en minskning i negativ affekt. 

Metod 

 

Design 

 Den aktuella studien har en experimentell inomgruppsdesign med för- och eftermätning. 

Mellan för- och eftermätningarna genomgår partners till patienter med smärtproblematik 
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utbildning i validering. För en övergripande figur över experimentets förfarande, se 

flödesschema under ‖Procedur‖. En eventuell effekt av utbildningen undersöks genom 

självskattningar och kodning av inspelade samtal mellan paren. Studien är en systematisk 

replikering av en studie som utförts på universitetet i Nevada, Reno (Fantozzi & Fruzzetti, 

unpublished manuscript), där partners till deprimerade patienter genomgick utbildning i 

validering. Det som skiljer den aktuella studien från den utförd av Fantozzi och Fruzzetti är val 

av deltagarpopulation, detaljer i procedur samt byte från depressions- till smärtmått. 

Deltagare 

 Deltagare i studien var 20 par där minst ena parten hade kronisk smärtproblematik. Av de 

deltagare som utgjorde patienten i varje par var 70 %, N=14, kvinnor. Medelålder på patienterna 

var 43,6 år (SD = 13,0). De flesta av paren var gifta (75 %; 10 % samboende, 10% barn-förälder, 

5 % syskon). Majoriteten av relationerna hade varat längre än 10 år (70 %; 15 % 6-10 år, 15 % 1-

5 år). Enligt patienternas skattningar på Quality of Dyadic Relationships (QDR-36; Ahlborg, 

Lilleengen, Lonnfjord & Petersen, 2009) var majoriteten av parrelationerna av hög kvalitet (N = 

10, 50%; 35 % låg kvalitet, 15 % saknad data. Tre (3) av paren fyllde ej i instrumentet då detta är 

utformat för kärleksrelationer, vilket de inte var i, se ovan). Muskuloskeletal smärta var den 

vanligaste typen av smärta, främst i rygg och nacke/axlar (N = 14, 70 %), men även nervsmärta 

såsom ischias och fibromyalgi (N = 2, 10 %) förekom. Resterande deltagare hade 

smärtproblematik av övrig karaktär. Alla patienter uppfyllde kriterierna för kronisk smärta, 

såsom beskrivna i Linton, 2005. Medellängd av smärtproblematiken var strax under 15 år (176,8 

mån; SD = 132,2). För en (1) patient saknas uppgifter om smärtproblematikens längd, varför 

gruppens medelvärde på detta beräknades på 19 patienter. Bland de 20 par som deltog i studien 

förekom smärta hos båda parter i åtta (8) av paren (40 %). Majoriteten av patienterna var 
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förtidspensionerade eller långtidssjukskrivna (N = 11, 55 %), med ett medelvärde av 

sjukskrivningsprocent på 79, 5 % (SD = 31,3). Övriga patienter var yrkesarbetande på heltid (N 

= 9, 45 %).  

Inklusions- och exklusionskriterier. För att kvalificera sig för studien krävdes att 

patienten var mellan 18-64 år och uppfyllde kriterierna för kronisk smärtproblematik såsom 

beskrivna i Linton (2005). Smärtan bedömdes som kronisk om den varit ihållande i minst tre 

månader eller återkommande under minst 12 månader. Patienten behövde också befinna sig i en 

nära relation, inte nödvändigtvis en romantisk sådan. Kravet för relationen var att patienten och 

partnern skulle interagera och ha kontakt med varandra mer eller mindre varje dag. Slutligen var 

det ett krav att båda parter behärskade det svenska språket och inte led av någon psykiatrisk 

problematik av det allvarligare slaget, som till exempel psykossjukdom eller svårare depression. 

Bortfall. 29 konsekutiva par bokade in en tid för möte med studieledarna och 22 

genomförde besöket som planerat. De två (2) första inbokade paren användes till pilottestning av 

studien, och deras resultat inkluderades därför inte i slutresultatet. De sju (7) par som avbokade 

besöket angav anledningen tidsbrist eller att någonting annat ‖kommit i vägen‖. Inget par valde 

att avbryta sin medverkan efter det att studien påbörjats. 

Rekrytering. Deltagare rekryterades i Örebro län på flera olika sätt, främst genom 

annonsering i länets största tidning men också genom affischering på Universitetssjukhuset i 

Örebro. Dessutom sattes affischer upp på en naprapatklinik och hos två olika sjukgymnaster i 

länet. Slutligen informerades även patienter på Enheten för Psykosomatisk Medicin i 

Västmanlands län genom informationsblad och affischering. Patienterna ombads att kontakta 

studieledarna via e-post eller telefon om intresse för projektet fanns.  Rekrytering gjordes också 

genom att studieledarna ringde upp patienter som fanns i ett register över personer som anmält 
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intresse för deltagande i forskning vid Center for Health and Medical Psychology vid Örebro 

universitet (CHAMP). Vid den första telefonkontakten med studieledarna fick patienterna en 

anpassad, muntlig genomgång av projektets syfte och bakgrund. Om de efter detta fortfarande 

var intresserade genomfördes en kortare telefonintervju för att avgöra om patienten kvalificerade 

sig för deltagande i studien. Om de uppfyllde kriterierna för studien skickades mer utförlig 

information ut via e-post (bilaga 3), och om intresset kvarstod efter det bokades en tid för mötet 

in.   

Etiska överväganden 

Studien har utformats enligt de etiska riktlinjer som beskrivs för psykologisk 

forskning (Övreeide, 2002). När deltagarna var på plats för studien fick de både muntlig och 

skriftlig information om deras och studieledarnas rättigheter respektive skyldigheter. Deltagarna 

fick skriftligen ge sitt samtycke till deltagande i studien, videoinspelning samt oberoende 

observationsmått. Endast personer inblandade i forskningsprojektet fick ta del av insamlad data 

och videoinspelningar, och videoinspelningarna förstördes efter att de uppfyllt sitt syfte för 

studien. 

Material 

Inspelning. För att kunna utvärdera effekt av valideringsutbildning, spelades två 

kortare diskussioner mellan de båda deltagarna in. Till detta användes en mindre videokamera 

som placerades i rummet och slogs på enbart när paret diskuterade valda ämnen. 

Utbildningsmaterial. Protokollet för valideringsutbildning (bilaga 4) med partnern 

utformades dels utifrån material baserat på Kåver & Nilsonne (2002) och Fruzzetti (2002, 2006), 

och dels utifrån studieledarnas pedagogiska bakgrundskunskap. Ovannämnda material har 

utvecklats och anpassats för arbete med familjer och par, med syfte att vända en destruktiv 



Jag ser att du har ont    23 

 

invalideringsspiral till en mer konstruktiv valideringsspiral i kommunikationen (Fruzzetti & 

Shenk, 2008). Diskussionen kring materialet anpassades efter parens individuella situation. En 

sammanfattande beskrivning av utbildningen beskrivs nedan i Figur 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1  

Utbildningens innehåll (bilaga 4) 

Mätning och instrument 

Screening inför rollfördelning. I de par där båda parter uppgav att de hade 

smärtproblematik användes ett av författarna konstruerat screeningformulär (bilaga 5). Båda 

parter fick skatta på två skalor som löpte mellan 1 och 5. Skalorna gällde hur ont de hade i 

stunden samt hur mycket deras smärta begränsade dem i vardagen. Den som hade högst 

sammanlagd poäng fick rollen som patient och den andre fick rollen som partner.  

Uppskattad smärta i stunden. För att undersöka om, och i så fall hur, patientens 

smärtnivå varierade från för- till eftermätning konstruerades en Likert-skala (bilaga 6) med 

inspiration från smärtskattningsfråga på Multidimensional Pain Inventory (Bergström, Jensen, 

Bodin, Linton, Nygren & Carlsson, 1998). Frågan ‖Hur ont har du just nu?‖ följdes av en skala 

från 0 till 5, där 0 = ingen smärta och 5 = outhärdlig smärta.  

 Genomgång av vad validering är. 

 Genomgång av motsatsen till validering, invalidering. 

 Metafor om utsiktstorn.  

 Varför vi ska validera: konsekvenser av validering.  

 De sju valideringsnivåerna (så långt man hinner och så långt partnern hänger med).  

 Hur vi kan validera (genom ord, kroppsspråk och handlingar). 

 Vad man kan validera hos en annan person 

 Vad som gör det svårt att validera 
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Positive Affect Negative Affect Scale [PANAS] (Watson, Clark & Tellegan, 

1988). Detta självskattningsformulär, översatt till svenska, användes för att mäta patientens nivå 

av positiv och negativ affekt i stunden (bilaga 7). Det består av tio adjektiv som motsvarar 

negativ affekt, och tio adjektiv som motsvarar positiv affekt. Svarsalternativen löper över en 

femgradig skala, där 1 = inte alls och 5 = väldigt mycket. Patienten fick fylla i PANAS vid två 

tillfällen, efter respektive videoinspelning. När det kommer till mätning av positiv och negativ 

affekt är PANAS ett av de mest använda instrumenten (Watson, Clark & Tellegan, 1988). 

Instrumentet bedöms ha tillförlitlig reliabilitet och validitet (Watson & Clark, 1994). 

 Validating and invalidating behavior coding scale (VIBCS) (Fruzzetti, 2001). Skalan 

används för kodning av validerande och invaliderande beteenden från partnern. Kodningsskalan 

används i den aktuella studien som huvudsakligt skattningsmått då skalan utgör ett oberoende 

mått och har visat sig ha god reliabilitet och samstämmig validitet (eng. concurrent validity ; 

Fruzzetti, 1995) – att den överrensstämmer med tidigare validerade skalor på området – samt 

diskriminant validitet – att operationaliseringen av begreppet validering särskiljer begreppet från 

liknande begrepp (Fruzzetti & Shenk, unpublished manuscript). Skalan löper mellan 1-7 för 

validering och 1-7 för invalidering, där 1= Ingen validering/invalidering och 7 = Endast 

validering/invalidering (bilaga 8).  

 Validating and Invalidating Response Scale - Couple [VIRS-C] (Fruzzetti, 2007) - 

anpassad version. Detta formulär används i den aktuella studien som ett kompletterande mått på 

partnerns validerings- respektive invalideringsbeteenden såsom de upplevs av patienten. Detta 

för att öka den sociala giltigheten i studiens resultat. Patienten skattar frekvens av partnerns olika 

validerings- respektive invalideringsbeteenden. Skattningar görs på skala från 4-0, där 4 = nästan 

hela tiden, 3 = ganska ofta, 2 = ibland, 1 = sällan och 0 = aldrig. Versionen av formuläret som 
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används i denna studie är en svensk översättning (bilaga 9) som tidigare använts i en 

examensuppsats vid Örebro Universitet (Bernling & Munck af Rosenschöld, 2009). Bernling och 

Munck af Rosenschöld framförde i sin uppsats kritik mot formuläret och dess översättning, 

utifrån vilken författarna till denna uppsats gjort vissa modifieringar (bilaga 10). Modifieringarna 

gällde anpassning av formuleringar till studiesituationen och svensk population, samt uteslutande 

av ett påstående på grund av dess negationer ("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"). Inför rättning av formuläret delas påståenden in i validerande (påstående: 1, 2, 4, 6, 7, 

9, 11, 12, 14, 15) respektive invaliderande (påstående: 3, 5, 8, 10, 13) Därefter summeras 

totalpoäng på respektive skala, med 40 som maximal poäng på valideringsskalan och 20 som 

maximal poäng på invalideringsskalan. Uppgifter om validitet och reliabilitet utvärderas för 

närvarande för VIRS-C (A. E. Fruzzetti, personlig kommunikation, 100408). 

 Generell information. Formulär för demografisk information om paret, med frågor om 

personuppgifter, typ av relation, längd på relation, sysselsättning och kontaktuppgifter (bilaga 

12). Formuläret konstruerades av författarna och fick fyllas i av patienten vid ett tillfälle, mellan 

videoinspelningarna. 

 Quality of Dyadic Relationships [QDR-36] (Åhlborg, Lilleengen, Lönnfjord & 

Petersen, 2009). QDR-36 är en modifiering av Dyadic Adjustment Scale (Spanier, 1976). Detta 

instrument mäter självupplevd kvalitet på parrelationen (Ahlborg, Lilleengen, Lönnfjord, & 

Petersen, 2009) och innehåller dimensionerna enighet, samhörighet, tillfredsställelse, sensualitet 

och sexualitet. Patienten får notera sina svar på en skala från 1 till 6, med olika betydelse 

beroende på delskala (bilaga 13). Utvärdering visar att QDR-36 har tillförlitlig reliabilitet och 

validitet (Ahlborg et al., 2009). För denna studie valdes gränsvärdet 20 för att klassificera vilka 
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patienter som skattade hög respektive låg kvalitet på sin relation. Denna gräns valdes då klinisk 

erfarenhet anger den som en god markör för hög eller låg relationskvalitet.  Resultaten från 

formuläret används i den aktuella studien som demografiskt underlag. 

Observationsmått. Ett observationsmått tillämpades som objektivt huvudsakligt 

mått över validering och invalidering i samtalen. Observatörerna fick del av material utifrån 

befintlig litteratur som beskriver de olika nivåerna (Fruzzetti, 2006; Kåver & Nilsonne, 2002; 

Linehan, 1993, 2000), moduler (Fruzzetti, 2002) och tidskriftsartiklar (Fruzzetti & Shenk, 

unpublished manuscript; Hoffman, Fruzzetti, & Swenson, 1999; Lynch, Chapman, Rosenthal, 

Kuo, & Linehan, 2006). 

Utbildning av kodare. 11 oberoende kodare – från psykologprogrammets högre 

terminer –  fick vid ett tillfälle delta i en halv dags utbildning i validering och 

valideringskodning, där en första provkodning gjordes av inspelade rollspel mellan 

studieledarna. Utbildningen grundade sig på samma material som används vid utbildning av 

partnern under studien (bilaga 4), med tillägg av fler och mer avancerade rollspel samt 

genomgång av kodningsprocedur. I samband med denna utbildning fick kodarna varsin kopia av 

Validating and Invalidating Behavior Coding Scale, kodningsunderlag samt information om 

validering och invalidering (Fruzzetti, 2006; Kåver och Nilsonne, 2002; bilaga 8), för att så långt 

möjligt förankra kunskaperna i ämnet fram till datumet för den faktiska kodningen. 

Interbedömarreliabilitet. Utifrån provkodningarna som gjordes under utbildningen 

beräknades interbedömarreliabilitet på kodarna genom intraclass correlation (ICC) med 

Cronbachs α (Field, 2005), efter vilken fyra kodare valdes ut. För att kvalificera sig till att koda 

de faktiska patientfilmerna krävdes att kodarna hade en interbedömarreliabilitet på Chronbachs α 

= 0,80 eller högre i förhållande till en specifik kodare som valdes till facit. Enligt Fleiss standard 
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anses interbedömarreliabilitet på över 0,75 vara utmärkt (Fleiss, 1986).  När samtliga 

patientfilmer blivit kodade genomfördes en uppföljande provkodning för att kontrollera för 

kvalitén på kodningarna. Interbedömarreliabiliteten för kodarna i förhållande till facit var vid 

denna andra kodning på Chronbachs α > 0,85 i tre av fallen (0,94**, 0,91*, 0,87* och 0,52). Tre 

av fyra kodare visade således på mycket god interbedömarreliabilitet även vid 

kodningsprocessens slut. 

Kodning. Kodning gjordes utifrån VIBCS på inspelningar av parsamtalen. 

Underlag till kodningarna bestod för varje kodare av 10 videoklipp (5 par x 2 klipp) á 8 minuter. 

Ordningen på filmklippen, och vilket par som skulle kodas av vilken kodare randomiserades 

inför kodningen. Klippen var namngivna med neutrala beteckningar för att kodarna inte skulle 

veta vilket klipp som var före respektive efter valideringsutbildning. Kodarna fick inte tillgång 

till information om deltagarna. Kodarna fick inte veta vem av de samtalande personerna på 

klippet som var patient respektive partner, varför de ombads koda båda personerna i samtalet. 

Kodarna tittade på varje klipp tre gånger: en gång för att få en uppfattning om samtalet som 

helhet, därefter en gång för att koda partnern (kallad ‖person vänster/höger‖) och till sist en gång 

för att koda patienten (‖person vänster/höger‖).  

Dataanalyser 

 Validering och invalidering. Beroende t-test utfördes för att fastställa en eventuell 

skillnad mellan graden av validerande respektive invaliderande responser hos partnern från för- 

till eftermätning. Data från förmätningen jämfördes med data från eftermätningen, på den 

primära måttet VIBCS och det sekundära måttet VIRS-C. För att vidare undersöka sambandet 

mellan validering och invalidering utfördes en korrelationsanalys med hjälp av Pearsons 

korrelationskoefficient på resultat från såväl VIBCS som VIRS-C.  
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 Emotioner. Beroende t-test utfördes för att undersöka en eventuell skillnad i patientens 

emotioner från för- till eftermätning. Patientens skattning från förmätningen på positiv affekt 

jämfördes med patientens skattning från eftermätningen på positiv affekt. Samma sak gällde 

patientens skattningar på negativ affekt. För att vidare undersöka sambandet mellan validering 

respektive invalidering med patientens emotioner utfördes en korrelationsanalys mellan dessa 

faktorer med hjälp av Pearsons korrelationskoefficient. 

 Smärtintensitet. Beroende t-test användes för att se om patientens skattning av 

smärtintensitet förändrades från för- till eftermätning. För att vidare undersöka sambandet mellan 

validering/invalidering och smärtintensitet utfördes en korrelationsanalys med hjälp av Pearsons 

korrelationskoefficient. För en sammanställning av studiens ovannämnda analysmetoder, se 

Tabell 1. 

 För samtliga signifikanta resultat beräknades även effektstorlek enligt Cohen’s d. 

Gränsvärdena för effektstorlek är ,20 (liten), ,50 (medium) och ,80 (stor) (Field, 2005). 

Tabell 1 

Sammanfattning av statistiska dataanalyser 

 

Hypotes 1 

Variabler   Totalpoäng på VIBCS och VIRS-C     

N   20, data från både för- och eftermätning 

Analysmetoder Beroende t-test, effektstorlek (d), Pearsons korrelationskoefficient 

 

Hypotes 2 

Variabler  Totalpoäng på VIBCS och VIRS-C 

N   20, data från både för- och eftermätning 

Analysmetoder  Beroende t-test, effektstorlek (d), Pearsons korrelationskoefficient 
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Hypotes 3  

Variabler  Totalpoäng på delskalan positiv affekt på PANAS.  

N   20, data från både för- och eftermätning 

Analysmetoder Beroende t-test, Pearsons korrelationskoefficient  

 

Hypotes 4 

Variabler  Totalpoäng på delskalan negativ affekt på PANAS.  

N   20, data från både för- och eftermätning 

Analysmetoder Beroende t-test, effektstorlek (d), Pearsons korrelationskoefficient 

 

Kontrollerande fråga 

Variabler  Patientens subjektiva skattning av smärtintensitet 

N   20, data från både för- och eftermätning 

Analysmetoder Beroende t-test  

 

Not. N = antal deltagare, VIBCS= Validating and Invalidating Behavior Coding Scale, VIRS-C = 

Validating and Invalidating Response Scale – Couples, PANAS = Positive and Negative affect 

Scale. 

 

Förberedelser 

 Utveckling av studiens förfarande. Genom rollspel tillsammans med doktorander vid 

CHAMP vid Örebro Universitet, och kommentarer från dessa, utformades studiens upplägg. 

Förfarandet av studien pilottestades därefter på två par innan datainsamlingen påbörjades. Detta 

gjorde att förfarandet kunde standardiseras och anpassas för att bäst passa studiens syfte.  

 Experimentledarnas kompetens. Experimentledarna utvecklade utbildningens innehåll 

och struktur utifrån befintlig litteratur om validering, men också genom upprepade rollspel dem 

emellan. Genom dessa rollspel utvecklades även deras egen kompetens som utbildare i 

validering. 

Procedur 

 Randomisering av utbildare i validering. Eftersom denna studie hade två 

experimentledare randomiserades inför varje besök vem av dessa som skulle hålla i 
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valideringsutbildning. Detta gjordes genom datorrandomisering vars resultat förts över till kuvert 

som öppnades precis innan varje besök, ett kuvert för varje par. Datorrandomiseringen var blind 

för studieledarna och de visste inte förrän precis innan paret kom vem som skulle ha rollen som 

utbildare under besöket. 

 Besökets inledning. Paret togs emot av studieledarna. Paret fick sedan både muntlig och 

skriftlig information om hantering av personuppgifter, videoinspelning samt observationsmått 

(bilaga 14), och de fick ge sitt skriftliga samtycke till medverkan i studien. Någon närmare 

beskrivning av studiens upplägg gavs inte, utan deltagarna fick information om att tydliga 

instruktioner skulle ges under besökets gång och att de sedan skulle få svar på eventuella frågor 

innan de gick hem. Om båda parter hade smärtproblematik, genomfördes en screening för att se 

vems problematik som var mest omfattande. Se under ‖Mätning och instrument‖, underrubrik 

‖Screening inför rollfördelning‖ för närmare beskrivning av denna.  

 Ämnesval. Patienten fick efter samtyckesgivande i uppdrag att komma på två 

diskussionsämnen som de båda deltagarna skulle diskutera framför kameran. Medan patienten 

gjorde detta vistades partnern i ett angränsande rum. Instruktionerna som gavs till patienten var 

att ämnena skulle vara sådana som väckte negativa känslor hos honom/henne eller hos dem båda, 

och då inte nödvändigtvis ämnen som ledde till en stor konflikt. Patienten fick instruktionen att 

ämnena skulle ha ett något mer emotionellt laddat innehåll än exempelvis ämnet ‖väder‖. Om 

patienten hade svårt att komma på två diskussionsämnen, hjälpte studieledaren till med att bolla 

idéer och ge feedback på lämpliga ämnen.  

 Videoinspelning 1. Paret och studieledarna samlades återigen i samma rum, och gick kort 

igenom vilka två diskussionsämnen som patienten hade valt. Lottning genomfördes därefter för 

att se vilket ämne paret först skulle diskutera framför kameran. När ämnet var bestämt gav 
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studieledarna muntliga instruktioner för det videoinspelade samtalet. Paret fick instruktioner att 

göra sitt bästa för att försöka få samtalet att bli så verklighetstroget som möjligt, trots den 

konstlade situationen, samt att försöka hålla igång samtalet under åtta minuter. Om det inte gick 

att hålla samtalet igång under hela denna tid kunde de glänta på dörren så skulle studieledarna 

avbryta inspelningen i förtid. Efter instruktionerna slog studieledarna på kameran och lämnade 

rummet. Efter åtta minuter kom de in igen och stängde av kameran. 

 Förmätning. Partnern gick återigen in i ett angränsande rum, där denne fick genomgå en 

45 minuter lång grundläggande utbildning i validering. Partnern informerades om att han/hon 

skulle tillämpa det denne fick lära sig under det andra videosamtalet. Partnern fick också 

instruktionen att inte berätta för patienten om utbildningen eller instruktionerna förrän efter det 

andra samtalet var avklarat. Patienten fick samtidigt svara på en rad frågeformulär: PANAS, 

VIRS-C, uppskattad smärta i stunden, demografisk information samt QDR-36. Patienten 

informerades inte om att partnern samtidigt fick utbildning i validering, utan fick veta att 

partnern hade liknande uppgifter som patienten själv. 

 Videoinspelning 2. Paret och studieledarna samlades återigen i samma rum. Paret fick 

veta att de nu skulle diskutera det andra diskussionsämnet framför kameran. Studieledarna gav 

samma instruktioner som vid föregående videoinspelning, slog på kameran och lämnade rummet. 

Efter åtta minuter gick de in igen och stängde av kameran. 

 Eftermätning. För tredje och sista gången fick nu ena parten gå in i ett angränsande rum. 

Patienten svarade på PANAS, uppskattad smärta i stunden samt VIRS-C. 

 Avslutning. Avslutningsvis samlades paret och studieledarna i samma rum för sista 

gången och förklaringar till alla besökets delar gavs. Patienten fick veta att partnern hade fått en 

utbildning i validering och att partnern under det andra samtalet fått i uppgift att tillämpa sina 
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nya kunskaper så mycket som möjligt i diskussionen. Paret fick sedan komma med reflektioner 

och frågor kring besöket. När avslutningen var klar uppmanades deltagarna att inte föra 

upplägget eller innehållet vidare för att minimera risken för förväntanseffekter hos eventuella 

framtida studiedeltagare. 

       

Par där minst ena parten lider av kronisk smärtproblematik 

 

 

Samtycke 

Screening inför rollfördelning 

 

 

  
 

 

Videoinspelning 1 

 

 

 

 

Videoinspelning 2 

 

 

 

 

Avslutning 

Figur 2 

Flödesschema över förfarande 

Patient: 

Val av 

diskussionsämnen 

Partner: 

-------------- 

Patient: 

- PANAS 

- VIRS-C 

- Uppskattad smärta i stunden 

- Demografisk information 

- QDR-36 

 

Partner: 

 

UTBILDNING I VALIDERING 

45 minuter 

 

Partner: 

-------------- 

Patient: 

- PANAS 

- VIRS-C 

- Uppskattad smärta i stunden 
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Resultat 

Nedan presenteras resultaten för patienternas valda diskussionsämnen och därefter för 

respektive hypotes. 

Diskussionsämnen.  

 Patienterna fick inledningsvis i uppdrag att komma på två ämnen för dem att diskutera 

med sin partner. Se ovan under ‖Procedur‖, underrubrik ‖Ämnesval‖ för närmare beskrivning av 

de instruktioner patienterna mottog inför detta. Vanligt förekommande ämnesval rörde 

arbetsfördelning i hemmet och känsla av att inte räcka till. En sammanställning av valda ämnen 

och ordningen i vilken de diskuterades finns att hitta i bilaga 15. 

Hypotes 1: 45 minuters utbildning i validering ökar omfattningen av validerande responser 

hos den utbildade.  

 För att få svar på huruvida utbildningen ökade validering från partnern undersöktes 

skillnaden i medelvärden på två olika variabler. Främst undersöktes skillnaden mellan för- och 

eftermätning genom de oberoende observatörernas kodningar på VIBCS. Som komplement 

undersöktes skillnaden mellan för- och eftermätning på VIRS-C. Data analyserades genom 

beroende t-test. 

De oberoende kodarna kodade partnergruppen som signifikant ökande i validering från för- 

till eftermätning (d = ,92) , se Figur 3. Denna effektstorlek klassas som stor. Skillnaden i 

validering märktes även i patientgruppens skattningar på VIRS-C. Där ökade validering 

signifikant från partnergruppen från för- till eftermätning (d = ,41), se Figur 4.  
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Hypotes 2: 45 minuters utbildning i validering minskar omfattningen av invaliderande 

responser hos den utbildade.  

 För att få svar på huruvida utbildningen minskade invalidering från partnern användes 

samma underlag och analysmetod som nämnts under föregående hypotes. De oberoende 

observatörernas kodningar visade att partnern minskade signifikant i invalidering från för- till 

eftermätning (d = -,44), se Figur 3. Patienternas skattningar på VIRS-C visade inte på någon 

signifikant skillnad mellan för- och eftermätning, se Figur 4.  
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Figur 3 

Förändring i partnerns validerande och invaliderande responser enligt oberoende kodare på 

VIBCS; för- och eftermätning. Maximal poäng: 7 
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Figur 4 

Förändring i partnerns validerande och invaliderande responser enligt patienter på VIRS-C; för- 

och eftermätning. Maximal poäng validering: 40. Maximal poäng invalidering: 20 

 

 

 För att komplettera resultaten för dessa två hypoteser genomfördes analyser på 

skillnadsvärden med hjälp av Pearsons korrelationskoefficient. Dessa analyser visade på följande 

samband mellan validering och invalidering: 

 Ett starkt negativt samband mellan validering och invalidering enligt VIBCS, r = -,60, p 

(two-tailed) < ,01.  

 Ett starkt negativt samband mellan validering och invalidering enligt VIRS-C, r = -,55, p 

(two-tailed) < ,05.  

Dessa samband stärker antagandet att validering och invalidering är från varandra särskilda 

kontinuum av kommunikation. 
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Hypotes 3: Om partnerutbildningen får som följd att partnerns validerande responser ökar 

och/eller invaliderande responser minskar visar patienten på en ökning i positiv affekt.  

 För att pröva denna hypotes analyserades data från för- och eftermätning på PANAS – 

delskala positiv affekt. Beroende t-test genomfördes för att analysera och fastställa en eventuell 

skillnad i medelvärden. Analysen visar att positiv affekt inte förändrades signifikant från för- till 

eftermätning.  För att få en uppfattning om hur patienternas värde på positiv affekt låg till 

jämfört med svenska normvärden för PANAS (Karlsson & Archer, 2005), jämfördes dessa två 

värden, se Tabell 2. Jämförelse visade att patienterna vid både för- och eftermätning låg under 

normvärdet för positiv affekt, vilket innebär att patientgruppen för denna studie hade lägre nivå 

av positiv affekt än övriga befolkningen. 

 

 För att komplettera ovanstående resultat genomfördes även här analys med hjälp av 

Pearsons korrelationskoefficient. Denna visade på ett signifikant negativt samband mellan 

invalidering enligt VIRS-C och positiv affekt, r = -,39, p (one-tailed) < ,05. Positiv affekt är 

således låg när nivån av invalidering från partnern är hög, och tvärtom. Något motsvarande 

samband mellan validering och positiv affekt fanns ej.  

Tabell 2 

Jämförelse av PA- och NA-värde mellan aktuell patientgrupp och normvärden. 

Normvärde   Patientgrupp 

förmätning eftermätning 

______________________________________________________________________________ 

Skala    M   M  M  

______________________________________________________________________________ 

Positiv affekt   3,37   3,05  2,87 

Negativ affekt   2,06   1,57  1,41* 

______________________________________________________________________________ 

Not.  M = medelvärde 
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Hypotes 4: Om partnerutbildningen får som följd att partnerns validerande responser ökar 

och/eller invaliderande responser minskar visar patienten på en minskning i negativ affekt.  

 För att pröva denna hypotes analyserades data från för- och eftermätning på PANAS – 

delskala negativ affekt. Beroende t-testgenomfördes för att fastställa en eventuell skillnad. 

Patienterna minskade signifikant i negativ affekt från för- till eftermätning  (d = ,39 ), se Tabell 

3. Även här jämfördes patientgruppens värden på negativ affekt med normvärden, se Tabell 2. 

Jämförelse visar att patienterna både vid för- och eftermätning låg under normvärdet för negativ 

affekt, vilket innebär att patientgruppen för denna studie hade en lägre nivå av negativ affekt än 

övriga befolkningen.   

 Analys med hjälp av Pearsons korrelationskoefficient visade på ett positivt samband 

mellan invalidering enligt VIRS-C och negativ affekt, r = ,44, p (one-tailed) < ,05. Detta tyder på 

att hög nivå av invalidering och hög nivå av negativ affekt, samt låg nivå av båda faktorer, 

samexisterar. Något motsvarande samband mellan validering och negativ affekt fanns ej. 

Kompletterande utforskande av möjliga effekter på patientens smärtintensitet.   

 För att få svar på huruvida patientens subjektiva smärtupplevelse påverkades av partnerns 

bemötande analyserades patientens skattning av sin smärtintensitet vid för- och eftermätningen 

genom beroende t-test. Patienternas smärta förändrades inte signifikant från för- till 

eftermätning, se Tabell 3. 
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Tabell 3 

Jämförelse av medelvärden mellan för- och eftermätning på utfallsvariablerna validering, 

invalidering, positiv och negativ affekt samt smärtintensitet med beroende t-test. N = 20. 

 

Variabel   Förmätning  Eftermätning   t-värde 

    M(SD)   M(SD)    (df = 19) 

 

Validering: 

VIBCS    2,5(1,64)  3,85(1,39)   -4,13*** 

VIRS-C    31,10(5,71)  33,22(4,26)   -1,82*  

 

Invalidering: 

VIBCS    3,20(1,74)  2,40(1,27)   1,96*  

VIRS-C   2,85(2,50)  2,70(3,51)   (ej sig.)  

   

Affekt: 

Positiv affekt   3,05(0,85)  2,87(0,94)   (ej sig.)  

Negativ affekt   1,57(0,56)  1,41(0,48)   1,76*   

 

Smärtintensitet: 

Självskattad smärta  2,35(0,81)  2,55(0,83)   (ej sig.) 

 

 

Not. N = antal personer; M = medelvärde; SD = standardavvikelse, VIBCS = Validating and 

Invalidating Behavior Coding Scale, VIRS-C = Validating and Invalidating Response Scale – 

Couples. * = p < ,05; *** = p < ,001.  

 

Diskussion 

Syftet med studien var tudelat: att undersöka om en relativt kort utbildning i validering 

kunde ge en effekt på partnerns validerings- och invalideringsbeteenden samt att undersöka 

eventuella effekter av validering och invalidering från partners, på emotioner hos patienter med 

kronisk smärtproblematik. Resultaten visar att det är möjligt att lära ut validering med en relativt 

kort utbildning på så sätt att den ökar validerings- och minskar invalideringsresponser hos den 

utbildade. Vidare tyder resultaten på att denna förändring i responser leder till en minskning i 

negativ affekt hos den andre.  
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Resultaten i den aktuella studien tyder på att valideringsutbildningen gav en ökning i 

validering från partnergruppen, både enligt oberoende kodare och enligt patientgruppens egna 

skattningar. Vid mätning efter valideringsutbildningen uppmättes även en minskning av 

invalidering från partnergruppen, enligt oberoende skattningar. Partnerna validerade alltså mer 

och invaliderade mindre efter utbildningen de mottog i denna studie. Eftermätning visade även 

på en signifikant minskning i negativ affekt hos patienten.  Vad gäller patienternas nivå av 

smärtintensitet förändrades denna inte statistiskt signifikant från för- till eftermätning. 

Korrelationsanalyser visade att grad av invalideringsresponser från partnern har samband med 

såväl positiv som negativ affekt hos patienten, samband som inte fanns till validering.  

Nedan diskuteras resultaten under respektive hypotes. Därefter diskuteras studiens bidrag 

till dagens forskning på området, studiens svagheter, styrkor, framtida forskning samt slutsatser 

som kan dras från denna studie. 

Hypotes 1: 45 minuters utbildning i validering ökar omfattningen av validerande responser 

hos den utbildade.  

 Resultatet tyder på att en relativt kort utbildning i validering bidrog till en statistiskt 

signifikant ökning av validering från partnergruppen, både enligt oberoende kodare och enligt 

patientgruppens egna skattningar. Det går således att lära ut validering och på så sätt öka den 

utbildades grad av validerande responser under en session av standardlängd. Detta resultat går i 

linje med den tidigare forskning som ligger till grund för denna studie, forskning där man 

framgångsrikt utbildat i validering genom kortare sessioner (Ross-Sayrs & Fruzzetti, 

unpublished manuscript; Fantozzi & Fruzzetti, unpublished manuscript). Därmed tycks slutsats 

om bekräftande av hypotes 1 kunna dras. 
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Hypotes 2: 45 minuters utbildning i validering minskar omfattningen av invaliderande 

responser hos den utbildade.  

 Resultaten tyder på att valideringsutbildningen bidrog till en signifikant minskning av 

invalidering från partnergruppen, enligt det huvudsakliga måttet oberoende kodningar. Hypotes 2 

kan utifrån detta resonemang därmed bekräftas. Denna minskning visades dock bara i de 

oberoende kodningarna, inte i patienternas egna skattningar av sina partner. Det senare kan 

förklaras av en så kallad golveffekt, att kodningarna vid första skattningstillfället var så låga att 

en andra skattning omöjligt kan bli signifikant lägre. Om patienten exempelvis skattar sin partner 

som 0 eller 1 på ett invaliderande påstående innan utbildning blir det svårt att skatta lägre efter 

utbildningen även om partnerns responser förändrats till det bättre. Det ges inget 

förändringsutrymme. För vidare resonemang kring detta, se nedan under ‖Svagheter i studien‖.  

När det gäller validering och invalidering som kodningsbegrepp menar författarna att 

kodningsskalorna för validering och invalidering inte står i proportion till varandra. Som 

exempel kan nämnas att en tvåa på validering i kombination med en tvåa på invalidering inte 

nödvändigtvis ger en "balanserad" interaktion. Valideringsgraden skulle snarare behöva 

överstiga invalideringsdito för att undvika att interaktionen får en övervägande invaliderande ton, 

en ton som, enligt Fruzzetti (A. E. Fruzzetti, personlig kommunikation, 12 november, 2009), är 

viktigt att vara vaksam på i samtal. Det är alltså tonen i samtalet, snarare än de ord som faktiskt 

sägs, som avgör huruvida samtalet får en övervägande validerande eller invaliderande effekt. 



Jag ser att du har ont    41 

 

Hypotes 3: Om partnerutbildningen har effekt på omfattning av partnerns validerande 

och/eller invaliderande responser visar patienten på en ökning i positiv affekt.  

 Förändring i partnergruppens responser gällande validering och invalidering 

samexisterade inte med en statistiskt signifikant förändring på positiv affekt hos patienten. 

Hypotes 3 kan därmed falsifieras. Tanken har funnits hos författarna att denna uteblivna effekt 

skulle bero på en så kallad takeffekt, alltså att patienterna redan vid första mättillfället skattade 

högt på positiv affekt, varför denna variabel i så fall inte skulle öka nämnvärt. Denna teori 

motbevisades dock när jämförelser gjordes med normvärden för den svenska populationen. 

Denna jämförelse visade att patientgruppen redan vid första mättillfället låg under normvärdet.   

Ett ‖brus" kan ha orsakats av patientens egen tolkning av interaktionen med partnern. 

Paret har en lång inlärningshistoria tillsammans och emotionsreglering kanske då inte sker under 

de åtta minuter som diskussionen pågår. Det behövs möjligtvis längre tid för de positiva 

affekterna att öka. 

Hypotes 4: Om partnerutbildningen har effekt på omfattning av partnerns validerande 

och/eller invaliderande responser visar patienten på en minskning i negativ affekt. 

 Förändringen i partnergruppens responser samexisterade med en statistiskt signifikant 

minskning av patientens negativa affekter. Därmed kan hypotes 4 beräknas vara bekräftad, trots 

att den genomsnittliga förändringen är liten. Denna minskning i negativ affekt är 

anmärkningsvärd då patientgruppen redan innan interventionen låg under normvärdet för negativ 

affekt. Trots denna uppenbara risk för en så kallad golveffekt i resultaten, skedde ändå en 

signifikant minskning av negativ affekt från för- till eftermätning. Resultaten stödjer alltså idén 

om att en förändring i partnerns responser har effekt på patientens nivå av negativ affekt. 
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  Korrelationsanalyser visade att grad av invalideringsresponser från partnern har 

samband med såväl positiv som negativ affekt hos patienten, samband som inte fanns till 

validering. Med andra ord verkar det finnas ett starkare samband mellan invalidering och 

affekter, än vad det finns mellan validering och affekter. Vidare forskning behövs för ett mer 

exakt fastställande av hur kausaliteten i dessa samband ser ut. På detta stadium inbjuder dock 

resultaten till spekulation: Det är anmärkningsvärt att valideringsutbildningen visade sig ha en 

stor effekt på validering och en mediumeffekt på invalidering, samtidigt som det är just 

invalideringsgrad som korrelerar med affekt, både positiv och negativ. Detta tyder på att det i 

behandling är just graden av invalidering som i första hand är viktig att reglera. Dessa slutsatser 

går även de i linje med Fruzzettis idé om att man i behandling med familjer bör prioritera en 

minskning av invalidering, innan ökning av validering kan initieras (Fruzzetti, 2006). Det kan 

således spekuleras i att det kan vara viktigare att man som partner inte invaliderar snarare att 

man faktiskt validerar - åtminstone när det gäller affekter hos patienten. Vad kan då detta bero 

på?  

 Författarna väcker frågan om det skulle kunna bero på att det är lättare att genom en liten 

ökning av invalidering få en ökning i negativ affekt än vad det är att med motsvarande ökning av 

validering får en ökning i positiv affekt. Förändring i affekt skulle i så fall möjligtvis vara mer 

känslig för invalidering än för validering, vilket är logiskt. Att få höra ‖du är förståelig‖ känns 

troligtvis inte lika bra som ‖du är överdramatisk‖ känns dåligt. Diskussion kan väckas om 

validering överhuvudtaget är jämförbar med invalidering utifrån hur de påverkar våra affekter. 

Validering, åtminstone på de första tre nivåerna, hör till en vardaglig interaktion grundad på 

"sunt förnuft". Om dessa tre nivåer förekommer i interaktion är allt som det ska. Skulle 
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motsvarande invalideringsnivåer förekomma skulle detta däremot bli märkbart obehagligt varpå 

negativ affekt påverkas.  

En ytterligare förklaring till minskningen i negativ affekt hos patienten från samtal ett till 

samtal två skulle kunna vara att patienten under andra samtalet har acklimatiserat sig till 

situationen. Kamerans närvaro är således mindre hotfull, situationen känns mindre konstlad, och 

negativ affekt minskar således. Att positiv affekt inte ökar förklaras på samma sätt med att 

situationen nödvändigtvis inte blev trevligare, bara mindre otrevlig.  

Kompletterande utforskande av möjliga effekter på patientens smärtintensitet.  

 Vad gäller patientgruppens subjektiva nivåer av smärtintensitet förändrades denna inte 

statistiskt signifikant från för- till eftermätning. Utifrån tidigare forskning är detta vid första 

anblicken ett oväntat resultat, då validering som funktionsfrämjande socialt stöd skulle ha en 

minskande effekt på smärta. Författarna menar dock att en sådan effekt på smärta i så fall skulle 

vara sekundär. För att smärta skulle påverkas behöver troligtvis först tillräcklig 

emotionsreglering ske, för att den i sin tur sedan påverkar patientens tolkning av sin smärta.  

Det finns dessutom i denna aktuella studie risk för "brus", vilket innebär svårigheter i att 

fastställa ett kausalt samband mellan förändringen i partnerresponser och förändring i 

smärtintensitet hos patienten. Även om psykologiska, affektiva faktorer är mottagliga för 

förändring i partnerresponser, är någonting så förankrat som smärtintensitet möjligtvis mer 

svårföränderligt. Det krävs troligtvis mer än en ökad nivå av validering från partnern under en 

interaktion på åtta minuter för att åstadkomma en sådan förändring. Långsiktiga konsekvenser av 

ett mer validerande bemötande behöver därför undersökas närmare.  
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I Fantozzi & Fruzzettis studie (unpublished manuscript) presenterades liknande resultat 

som i den aktuella studien gällande samband mellan validering/invalidering och positiv och 

negativ affekt. För de deprimerade deltagarna skedde där en signifikant minskning av negativ 

affekt och depressionspoäng på Becks Depression Inventory. Skillnaden i depressionspoäng var 

dock inte tillräcklig för att placera deltagarna under gränsen för depression. Detta indikerar att 

valideringsgrad påverkar nutidstillstånd, men kanske inte mer långtgående problematik såsom 

depression eller kronisk smärtproblematik. Man får inte glömma att problematiken för 

patienterna i den aktuella studien varat längre än valideringen från partnern. Validering har 

funnits i åtta minuter, smärta i flera år. Validering kan alltså ses som en kommunikationsstil som 

måste vara regelbunden och konstant för att få önskad effekt, snarare än som någonting man kan 

utföra i en interaktion på åtta minuter och sedan få ihållande effekter av.  

Jämförelse med tidigare forskning 

 Denna studie bidrar till tidigare forskning genom att den applicerat en tidigare använd 

procedur på en ny population - smärtpopulation. Resultaten i denna studie stämmer överens med 

tidigare forskning som visat att validering går att lära ut på en relativt kort tid, och att denna 

intervention ökar validering och minskar invalidering från den som utbildats (Fantozzi & 

Fruzzetti, unpublished manuscript; Ross-Sayrs & Fruzzetti, unpublished manuscript).  Att 

resultaten i denna studie inte visade en förändring i positiv affekt, men en minskning i negativ 

affekt stämmer också överens med tidigare forskning (Fantozzi & Fruzzetti, unpublished 

manuscript).  

 Partnern som verktyg i behandling vid smärta. Resultaten i den aktuella studien 

bekräftade vad tidigare forskning kommit fram till, att partnern är en givande person att 
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involvera i behandling av patienten, oavsett problematik. Även om resultaten inte pekar mot en 

mätbar förändring i smärtintensitet, kan en påverkan från partnern på patientens emotioner ändå 

påvisas. Att därefter med emotioner som utgångspunkt arbeta mer inriktat mot 

smärtproblematiken torde vara en logisk väg att gå i behandling, för att eventuellt på längre sikt 

åstadkomma en förändring i smärtintensitet. Det är viktigt för smärtbehandlingens effektivitet att 

använda partnern. Som nämnt ovan har detta så smått påbörjats, men man har då ofta låtit 

partnern endast utbildas i patientens problematik, troligtvis då man inte varit säker på vad man 

annars kan ha partnern till. Som den aktuella studien visar, tycks validering nu vara ett givande 

inslag i behandlingen som i allra högsta grad lämpar sig för partnermedverkan. 

 Validering och emotionsreglering. Det är i den aktuella studien redovisat att partnerns 

validering ökade efter utbildning samt att invalidering minskade. Att invalidering inte minskar 

lika tydligt som validering ökar kan, förutom ovan redovisade golveffekt, även bero på att fokus 

i utbildningen låg på just ökande av validering. Invalidering gavs litet, om något, utrymme i 

nämnda utbildning. Att invalidering fick begränsat utrymme berodde på att utbildarna strävade 

efter att fokusera på vad partnern skulle göra, snarare än vad denne inte skulle göra.  Slutligen 

kan här nämnas att det möjligtvis är lättare att validera mer än att invalidera mindre, detta då det 

torde vara lättare att följa direkta instruktioner om vad man aktivt ska göra än om vad man ska 

låta bli att göra.  

Gällande emotionsreglering finns i den aktuella studien att finna möjliga förklaringar till 

de uteblivna resultaten på positiv affekt. Paren fick i studien föra två diskussioner på vardera åtta 

minuter. Frågan om hur mycket det egentligen är möjligt att förändra positiv affekt märkbart 

under den korta tiden kan inte undvikas. Emotionsreglering sker, enligt forskningen på området 
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(Fruzzetti & Iverson, 2006), över en längre behandlingstid än åtta minuter. Ovannämnda 

forskning gjordes förvisso på en mer emotionsproblematisk population, men det kan ändå 

konstateras att det inte är helt lätt att i behandling åstadkomma en mätbar förändring i emotioner. 

Brister i studien 

 Här följer diskussion kring möjliga brister i den aktuella studien som kan ha påverkat 

resultaten samt författarnas resonemang kring hot mot validitet. 

VIRS-C. Mått för att mäta validering och invalidering är i den aktuella studien av 

betydande vikt. För patientens egen uppfattning av partnerns responser är dock utbudet av mått 

begränsat. Faktum är att VIRS-C är det som finns till förfogande, varför det trots sina nedan 

redovisade brister användes för den aktuella studien. Formuläret har flertalet brister, varav de 

flesta finns att finna i påståendenas utformande. Påståendena i formuläret syftar antingen på 

tydligt validerande eller tydligt invaliderande beteenden, som är varandras motsatser. Detta gör 

påståendena dikotoma vilket, i kombination med det låga antalet svarsalternativ, gör formuläret 

till ett okänsligt sådant. Att skatta sin partner högt på de invaliderande, tydligt negativa, 

påståendena kan även möjligtvis vara tabu, delvis på grund av påståendenas tydligt värdeladdade 

innehåll. Exempel är påståendena "min partner gav mig stöd, var tålmodig och varm..." kontra 

"min partner var kritisk eller dömande kring det jag kände...", som ju tydligt ger den svarande en 

indikation om vad som är "rätt". Formuläret är inte heller standardiserat för den svenska 

populationen, utan endast direktöversatt och utvecklat av studenter i två omgångar. Detta gör att 

påståendena inte är fullt anpassade till svensk kultur och uttryckssätt. Även om det i USA, 

varifrån formuläret ursprungligen kommer, kan anses mindre tabu att uttrycka sig i termer av att 

"min partner är nedvärderande och respektlös mot mig" innebär inte det att man i Sverige anser 
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detta. Att, på ett sätt, utelämna sin partner genom en ofördelaktig skattning känns möjligtvis 

obehagligt för patienten, speciellt i sammanhang där andra än en själv får ta del av skattningen. 

Att formuläret sedan har utvecklats och situationsanpassats av författarna till denna 

uppsats bör även det ses som en brist för studien. Detta då det aktuella formuläret på grund av 

sina översättningar och anpassningar inte är identiskt med Fruzzettis ursprungsformulär. 

Slutligen bör det nämnas att VIRS-C för närvarande blir utvärderat, varför uppgifter om validitet 

och reliabilitet saknas. Med dessa brister som grund konstaterar författarna att resultaten från 

VIRS-C inte kan anses helt tillförlitliga varför användandet av formuläret utgör ett hot mot 

studiens validitet.  

 Varians. I denna studie användes oberoende kodare som huvudsakligt mått – och 

patienternas subjektiva skattningar som kompletterande mått – på partnerns validerande och 

invaliderande responser. Att på det sättet ha två skattande personer, en subjektiv och en objektiv 

bedömare, för ett och samma deltagande par är förvisso gynnsamt på flera sätt, men ökar även 

variansen i den data som ligger till grund för resultaten. Statistiskt sett blir variansen större när 

en person skattar bemötande och en annan person skattar affekt, än när en person skattar båda 

faktorer. Detta gäller i allra högsta grad när man mäter affekt, då patientens egen tolkning av 

situationen och bemötandet är central.  

 Videoinspelning. Paren blev informerade om att deras samtal skulle ses av en oberoende 

observatör, vilket kan ha påverkat deras samtal på så sätt att interaktionen blev mer tillgjord. 

Flertalet studiedeltagare uttryckte sig nästintill ursäktande efter videoinspelningarna, med 

förklaringar om att de "inte riktigt fick igång diskussionen som de skulle" eller "oj, nu får ni 

roligt när ni tittar på detta!" - uttryck som vittnar om deras medvetenhet kring att de skulle 
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dokumenteras och bedömas. Situationen i stort, att paren på beställning skulle diskutera ett 

emotionellt laddat ämne inför en kamera, bidrog säkerligen även det till samtalets tillgjordhet. 

Detta är ett hot mot möjligheten att generalisera studiens resultat till interaktioner som paren har 

i vardagen. 

Styrkor i studien 

Enkel design. Den aktuella studien hade en enkel och direkt design som passade valda 

fokus och hypoteser. 

 Subjektiva och objektiva mått på validering och invalidering. Att som i den aktuella 

studien både använda de oberoende kodarnas skattningar och patientens skattningar av partnern 

höjer den interna validiteten i resultaten, framförallt med tanke på att dessa överlag 

överensstämmer i sina bedömningar.  

 Randomisering av utbildare. Genom att inför varje träff randomisera vem av 

studieledarna som skulle vara valideringsutbildare minimerades risken för påverkan av 

eventuella skillnader mellan utbildarna vad gäller personlighet, samtalston etcetera. Detta höjer 

den interna validiteten i studien. 

 Standardiserat förfarande. Användande av ett standardiserat protokoll ökade 

sannolikheten för att samtliga par som var delaktiga i studien genomgick samma procedur. 

Eventuell påverkan från individuella skillnader i förfarande paren emellan minimerades tack vare 

detta. Intern validitet stärktes således ytterligare.     

 Kodningsförfarandet.  Både utbildning och urval av kodare, med en extra provkodning 

som kontroll, bidrog till att höja kvaliteten på kodningarna och således den interna validiteten för 
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studien. Gruppen som utbildades under en halvdag rekryterades från psykologprogrammets övre 

terminer, varför utbildningsgruppen kan anses ha tillräckliga interpersonella kunskaper för att 

tillgodogöra sig utbildning i valideringsbedömning. Halvdagsutbildningen baserades på gedigen 

litteratur, genomfördes i mindre grupper och hade inslag av erfarenhetsbaserad inlärning. 

Provkodning genomfördes både vid utbildningens slut och - för de som valdes ut att koda 

patientfilmerna - vid kodningens slut. Utifrån dessa provkodningar beräknades 

interbedömarreliabilitet med ICC genom Chronbachs α, vilket fungerade som en 

kvalitetskontroll för kodningarna. För att sedan säkerställa att kodningarna både överensstämde 

sinsemellan och även var korrekta användes Alan Fruzzettis kodningar av samma klipp som facit 

och utgångspunkt vid beräkning av interbedömarreliabilitet. De fyra kodare som hade 

interbedömarreliabilitet Chronbacks α > 0,80 vid utbildningens slut valdes ut till att koda 

patientsamtalen. Beräkning av interbedömarreliabilitet vid kodningens slut visade att majoriteten 

(tre av fyra) av kodarna fortfarande låg över denna gräns. Att låta personen som skapade 

kodningsintrumentet också koda klippen, och utifrån samstämmighet med hans facit välja ut 

kodare, är en styrka i studien då detta säkerställer kvaliteten på kodningarna. Slutligen 

randomiserades videofilmerna mellan de oberoende kodarna, vilket ytterligare höjer den interna 

validiteten för studien då denna randomisering kontrollerar för effekter av tolkning och 

karakteristika hos kodarna på kodningarna. 

Framtida forskning 

 Partnerns upplevelse. I framtida forskning torde det vara intressant att undersöka 

partnerns upplevelse av att validera. Vad händer hos den som validerar en annan? Frågan 

huruvida partnern själv upplever sig som mindre invaliderande och/eller mer validerande efter 
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utbildning är för författarna av stort intresse. Frågan bör även väckas huruvida partnern själv 

upplever att förståelsen för patienten ökar samt hur effekter på emotioner ser ut hos den som 

validerar.  

Acceptans och förändring. I framtida forskning på området validering och smärta bör 

man i valideringsinterventionen betona det dialektiska som är centralt inom dialektisk 

beteendeterapi, då framförallt samexistensen mellan ytterligheterna på ett kontinuum mellan 

acceptans och förändring. Författarna ser en klar risk i att som partner endast förmedla förståelse 

och validera patientens känslomässiga upplevelser. Detta för att man då inte validerar även 

sådant som leder till förändring och ökad livskvalitet i förhållande till smärtan. Att endast 

validera ena änden av kontinuumet kan förstärka dysfunktion. Det ultimata skulle kunna vara att 

partnern har en empatisk och förstående bas i sin kommunikation för att sedan stärka patienten 

till aktiv förändring och en mer funktionell livssituation. Exempel på dialektiska uttalanden från 

partnern skulle kunna vara "Jag ser att du har jätteont, och vi hjälps åt att laga mat", eller "Jag 

förstår att du har haft en tung dag, och du behöver också fortsätta att försöka hitta ett jobb. Jag 

tror på dig".  

Ett dialektiskt förhållningssätt kan även vara fördelaktigt att använda sig av som 

vårdgivare i mötet med patienter med kronisk smärtproblematik. Att som vårdgivare först lägga 

grunden med ett accepterande och förstående förhållningssätt torde öka sannolikheten att arbetet 

med att ‖pusha‖ patienten mot en gynnsam förändring blir framgångsrikt. Det motsatta, att som 

vårdgivare fastna på den ena eller den andra änden av kontinuumet, är inte gynnsamt för 

behandlingen.  Att främst befinna sig i den accepterande änden av kontinuumet torde förvisso ge 

en god relation till patienten då denna känner stöd och förståelse, men arbetet med utveckling 
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blir då lidande eftersom förändringsfokus riskerar att utebli. Inte heller att fastna i den 

förändringsbetonade änden av kontinuumet är att rekommendera. Krav på förändring utan 

förmedlad förståelse ökar sannolikheten att patienten inte känner sig bekväm eller förstådd i 

behandlingen, vilket ökar risken för avhopp.     

  Solicitousness. Resultaten i den aktuella studien har inte bekräftat att validering skulle 

vara ett ultimat förhållningssätt för partnern till patienter med smärta. Resultaten utesluter dock 

inte heller att så skulle vara fallet. När det gäller egenskaper hos partnern och dennes 

kommunikationsstil har, som tidigare nämnts, solicitousness varit en riskfaktor för förvärrande 

av smärtproblemtik. Författarna lyfter inför framtida forskning funderingar huruvida en 

solicitous partner överlag faktiskt kan vara hög på validering, men då framförallt på 

valideringsnivå 1-5. När det gäller nivå 6-7 är sannolikheten stor att denne partner dock går bet. 

Det är känt att ett solicitous bemötande är ett dysfunktionellt förhållningssätt från partnern, och 

validering kan enligt den aktuella studien vara ett bättre alternativ. Positivt är om någon som är 

solicitous redan behärskar stora delar av validering, då torde inte vägen till att i behandling vända 

ett dysfunktionellt bemötande till något konstruktivt vara så lång. Detta bör undersökas närmare.  

En solicitousness partner misslyckas också med att tillämpa dialektik i sin interaktion med 

patienten och fastnar därmed i antingen förståelse eller förändring, precis på det sätt som 

beskrivits ovan.  

Långtidseffekter. Som tidigare nämnt är den aktuella studien begränsad i tid varför 

observerade och uteblivna resultat endast även kan ses som direkta korttidseffekter. Framtida 

forskning bör närmare undersöka effekter av validering på affekt och smärtintensitet över en 
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längre tid, för att fastställa huruvida validering har en effekt utöver de dokumenterade 

kortsiktiga. 

Användning i övriga sammanhang. Författarna till denna uppsats ser inte bara 

användbarheten i att lära ut validering till par där ena parten har kronisk smärta, utan även till par 

som befinner sig i övriga situationer. Validering kan vara ett hjälpsamt verktyg i alla 

sammanhang där kommunikation och mänskligt samspel är viktiga delar att arbeta med. 

Kommunikation och mänskligt samspel är centralt i stora delar av vår vardag där människor 

möts, vilket gör validering användbart även utanför parrelationer. Det mest uppenbara 

användningsområdet kan tyckas vara inom kliniska verksamheter där man som psykolog eller 

övrig samtalskontakt möter människor med psykisk problematik. Effekterna av att utbilda 

vårdgivare i validering har redan börjat studeras, men det finns mycket kvar att göra. 

Slutsatser 

Avslutningsvis kan det konstateras att validering som ett interpersonellt bemötande 

går att lära sig genom en relativt kort utbildning. Genom att validera och/eller att minimera 

graden av invalidering tyder resultaten i denna studie på att man dessutom får den person man 

interagerar med att ha lägre nivå av negativa känslor. Detta gäller då även hos par som sökt hjälp 

för någonting annat än direkta kommunikationssvårigheter. Validering kan betraktas som ett 

funktionell bemötande i den bemärkelsen att det reducerar negativa känslor, vilket går i linje med 

tidigare forskningsfynd på området. Därför menar författarna att validering med fördel kan 

användas i möten mellan såväl partner och patient som vårdgivare och patient.  
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I inledningen till den aktuella studien lyftes vikten av att hitta ett ultimat 

bemötande från partnern, ett bemötande som erbjuder socialt stöd utan att förstärka dysfunktion 

hos patienten, som ju annars är så lätt att göra. Med andra ord; ett förhållningssätt som inte bidrar 

till utveckling av kronisk smärta. Studiens resultat visar inte att validering nödvändigtvis utgör 

ett sådant bemötande, men resultatet utesluter heller inte att så skulle kunna vara fallet. Hoppet 

om att validering kan vara nyckeln till hur man bäst bemöter patienter med kronisk smärta lever 

vidare och forskningsfältet har många intressanta frågeställningar att finna svar på i framtiden. 
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Bilaga 1  

De sju valideringsnivåerna (Bearbetning av nivåer ur Fruzzetti (2006) och Kåver & Nilsonne (2002)) 
 

Nivå 1: Lyssna och visa uppmärksamhet 
Använd passande ögonkontakt och kroppshållning för att förmedla att man lyssnar utan att värdera. På denna nivå används även 

andra aktiva lyssnarstrategier såsom att säga ‖hm‖ och nicka för att visa att man lyssnar och förstår. 

 

Nivå 2: Summera, spegla och återge 

Förmedla att man förstått vad som uttryckts (i ord, kroppsspråk eller beteende) genom att göra en sammanfattning av det man 

uppfattat som det viktiga.  

 

”Jag kan se att du är…(ex; ledsen, trött, förväntansfull).” 

”Det låter som att du har haft en tuff dag.” 

Nivå 3: Ställa klargörande frågor 

När man till fullo försöker att förstå en annan människas upplevelse, kan ibland bilden vara ofullständig. Då är det bra att på ett 

genuint sätt ställa klargörande och intresserade frågor för att förståelsen ska bli fullständig. På nivå 3 försöker man förstå och läsa 

av vad den andre känner, tänker och önskar. Detta innebär att ställa frågor som visar att man försöker förstå. Godta sedan om den 

andre tycker att man har missuppfattat.  

 

”Jag ser att något händer med dig just nu – kan du berätta?” eller ”Jag trodde att det här var vad du ville, men du verkar 

besviken, stämmer det?” 

 

Nivå 4: Göra någon förståelig utifrån historia 

Förmedla förståelse för den andre utifrån dennes tidigare erfarenheter. På denna nivå kan man validera även många 

problematiska beteenden, som är logiska utifrån vad personen i fråga har varit med om. (Det kan finnas andra orsaker än 

historiska omständigheter till att personen agerar som han/hon gör. Det är därför bra om man tänker på att inte tolka in mer än 

vad man har täckning för.) 

 

”Det är inte konstigt att du började gråta, tänk bara på vad du var med om när du var liten. Självklart blev du ledsen.” eller 

”Det är inte kontigt att du tar så illa vid dig när vi pratar om det här, vi har ju inte gjort annat än grälat om det sedan i somras.” 

 

Nivå 5: Göra någon förståelig utifrån nuvarande omständigheter 

Förmedla förståelse och begripliggöra den andre utifrån nuvarande omständigheter. Att hitta det korn av begriplighet i beteendet 

eller upplevelsen som alltid finns. 

 

”Självklart blev du arg, vem som helst i din situation hade reagerat på precis samma sätt.” eller ”Det är inte så konstigt att du 

känner så, du har ju ont i huvudet och är trött efter en lång arbetsdag”. 

 

Nivå 6: Behandla den andre som jämlik och kompetent person 
Ibland innefattar validering på denna nivå att ge stöd, ibland innefattar det att konfrontera. Om din partner är ledsen - ge stöd. 

Om din partner däremot betraktar sig själv som mindre kompetent än vad han/hon är - ifrågasätt! På denna nivå ingår att inte 

hålla med när en annan person nedvärderar sig själv utan grund. 

 

Vännen säger ”jag orkar inte med det här längre, jag vill att det ska vara över nu” 

Man svarar ”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”. 

 

Nivå 7: Visa ömsesidig sårbarhet 

Visa sig sårbar i situationer när den andre visar sig sårbar. Man delar känslan av sårbarhet, och förmedlar att ingen är svagare 

eller starkare än den andre. 

 

Ens partner säger ”jag tycker verkligen inte att vi har haft det bra tillsammans den senaste tiden, och det gör mig ledsen.”  

Ett validerande svar kan vara: ”Jag blir också ledsen av att höra det du berättar.” 
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Bilaga 2 

De sju invalideringsnivåerna (Bearbetning av nivåer ur Kåver & Nilsonne (2002)) 

 
 

Nivå 1: Vara ouppmärksam 

Visa respektlöshet, vara distraherad eller byta samtalsämne.  

 

Nivå 2: Vara passiv i interaktionen 

Inte delta aktivt i interaktionen med den andre, vara upptagen med någonting annat under tiden eller helt enkelt inte 

svara. Hålla blicken fäst på tv:n hela tiden då ens partner försöker att berätta något.  

Nivå 3: Värdera eller felaktigt tolka och rätta den andre 

Säga att den andre inte borde eller inte har rätt att känna/tänka/uppleva som han/hon gör. Berätta hur den andre 

känner/tänker/upplever trots att han/hon vidhåller motsatsen. 

 

”Du har ingen rätt att vara ledsen för att jag glömde ringa dig när jag blev sen. Du skulle bara veta hur många 

gånger du har sårat mig på samma sätt, och inte har jag kommit och gråtit över det”. 

 

Nivå 4: Hålla med då den andre invaliderar sig själv 

Hålla med den andre då han/hon invaliderar, dömer eller nedvärderar sig själv, utan verklighetsförankring (historisk 

eller nutida). 

 

Vännen: ”Jag klarar inte av trycket på jobbet, det är helt enkelt för stressig för mig.” Man vet att ens vän i själva 

verket är väldigt kompetent och stresstålig, men svarar ändå: ”Ja, du verkar verkligen helt slutkörd. Det kanske är 

bäst att leta efter ett lugnare arbete.”  

 

Nivå 5: Motsäga/kritisera den andre då han/hon öppnar sig om sina inre upplevelser 
Uttala sig kritiskt då den andre delar med sig av sina valida tankar eller känslor. Medvetet trycka på ömma punkter, 

såra eller reta den andre. 

 

”Du ska alltid vara så speciell och hela tiden prata om dina problem” eller ”Du ska då alltid vara så känslosam”. 

 

Nivå 6: Betrakta den andre som skör och icke jämbördig med andra 

Bekräfta det icke-funktionella hos den andre. Betrakta den andre som skör, göra uttalanden som nedvärderar 

honom/henne, behandla honom/henne som inkompetent eller som icke jämbördig med andra. 

 

”Lilla vän, det är klart att det blev för jobbigt för dig på det nya jobbet. Så där högt tempo har du aldrig klarat av.” 

 

Nivå 7: Inte visa ömsesidig sårbarhet 

Utelämna den andre genom att inte matcha hans/hennes sårbarhet och hans/hennes försök att öppna sig. 

Genomgående ta på sig rollen som ‖den starka‖ vad gäller önskningar och sårbarhet i relationen. 

 

”Känner du att vår relation har varit knackig på sistone? Det har inte jag känt, kanske beror på att du ofta 

övertolkar saker och ting?” 
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Bilaga 3 

E-post med utförlig information om studien 

 

 

Hej X! 

  

Tack för det intresse du visade då vi ringde upp och berättade om vårt kommande projekt under 

våren. Här kommer nu ett mail med kompletterande information.  

  

Bakgrunden till studien har sin grund i att långvarig eller återkommande smärta är något som 

inte bara påverkar personen som direkt lider av den, utan även personer i dennes närhet. 

Svårigheter kan uppstå kring hur man som partner eller nära anhörig bäst ska hjälpa den som har 

ont. Hur man förmedlar förståelse och empati är ibland lättare sagt än gjort, och det kan vara 

svårt att veta hur man ska bemöta och prata om smärtan. Vi vill här poängtera att det ni kommer 

att få lära er under studien inte är något som direkt syftar till att minska smärtintensiteten. Syftet 

är snarare att underlätta kommunikationen och situationen tillsammans i vardagen. Observera att 

detta projekt inte endast är för par som upplever dessa ovannämnda svårigheter. Snarare kan alla 

par dra nytta av projektet. 

Medverkan i projektet innebär att vi träffar dig och din partner/nära anhörig vid ett tillfälle 

under 1,5-2 timmar.  

  

Det är helt kostnadsfritt och frivilligt att medverka. Man har rätt att när som helst under 

projektets gång avsluta sin medverkan utan att uppge någon speciell anledning.  

  

Två korta sekvenser av experimentet kommer att videofilmas. Endast inblandade i projektet 

kommer att se filmerna och ta del av era uppgifter, och alla inblandade har tystnadsplikt. 

Materialet, dvs. videofilmerna och övrig information som ni lämnat, kommer att förstöras efter 

projektets slut. 

  

Som tack för att ni deltar får ni med er ett kompendium innehållande allt som ni kommer att få 

lära er under den tid vi träffar er. Som en liten bonus får ni även med er en bok om sömn och hur 

man kan förbättra den.  

  

Vi hoppas nu att ni fortfarande finner detta intressant och att du och din partner eller nära 

anhörig vill delta. Fundera gärna på ytterligare frågor och ställ de i telefon när vi ringer er under 

vecka X. Ni kan även maila eventuella frågor till;  

  

smartstudie@hotmail.com 

  

Med vänliga hälsningar 

  

Maria Carlsson och Sara Larsson 

Psykologprogrammet, Örebro Universitet 
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Bilaga 4 

Utbildning i validering; upplägg och utbildningsmaterial 

 

Utbildningens innehåll: 

 Kort genomgång av upplägget den närmaste tiden. 

 Kort genomgång om vad validering är.  

 Invalidering: motsatsen till validering, att man underkänner eller nedvärderar en annans 

upplevelse. Exempelvis genom att kritisera, döma, ifrågasätta, tala om hur den andre 

borde/inte borde känna/tänka eller behandla den andre som inkompetent eller skör. 

 Inga konstigheter, mycket av det vi kommer att prata här kommer du märka att du redan 

gör, och en del saker kanske du upplever att du behöver träna lite mera på. Trots att det 

egentligen inte är några konstigheter är vi ofta invaliderande gentemot personer i vår 

omgivning. Exempel: barn som kommer och är hungrig. 

 

 Metafor om utsiktstorn på whiteboard. Diskutera kring den, gå igenom ‖garden‖. 

Exempel; termostatkrig hemma eller exempel som partnern själv kommer med. 

 Sammanfatta metaforen genom att visa pappret med tornen. 

 

 Varför ska vi validera? Återkoppla till ‖garden‖ och till ‖tornen‖. (Papper om vad 

validering ger…) 

 

 De sju valideringsnivåerna (så långt man hinner och så långt partnern hänger med).  

 Hur kan vi validera (genom ord, kroppsspråk och handlingar). 

 Vad kan man validera. 

 

 Vad som gör det svårt att validera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att tänka på: 

Ställ frågan ”varför tror du att han/hon tänker/känner/gör så?”, för att få 

partnern att inta den andres perspektiv. 

 

Gör så att partnern får känna på validering och invalidering i rummet, genom 

att ge exempel på validerande och invaliderande svar och fråga hur de olika 

svaren kändes. 

 

Använd exempel som partnern kan relatera till. 

 

Fokus på "learning by doing”. 

 
Låt partnern hela tiden sammanfatta, få honom/henne att vara aktiv. 
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VALIDERING ÄR… 

… att bekräfta 

… att visa för en annan person att hon är förståelig 

… att kommunicera utan värdering eller dömande 

 

 

 

VALIDERING ÄR INTE… 

… att hålla med 

… att trösta 

 

 

 

VÅRA UTSIKTSTORN 

Vi ser på världen med våra ögon, ur vårt perspektiv, ur våra egna utsiktstorn. 

 

Vi ser ut över samma värld, men har olika utsikter, och därmed olika syn på verkligheten.  

Vår utsikt är lika verklig som någon annans. 

 

                                                                                                                                                 
 

För att kunna förstå och validera en annan person behöver vi ta oss upp i dennes torn. Detta kan 

bland annat göras med hjälp av klargörande frågor. 
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VALIDERING GER… 

…  validering tillbaka till en själv 

…  ökad möjlighet att ta sig upp i den andres  

‖utsiktstorn‖  

… minskad anledning att ‖hålla garden uppe‖. (Om 

man inte blir attackerad behöver man inte 

försvara sig eller attackera tillbaka.) 

…  grund till god kommunikation 

…  ökat förtroende för varandra 

… ökad självrespekt 

 

 
 

 

VALIDERINGSNIVÅER 

Bearbetning av nivåer ur Fruzzetti (2006) och Kåver & Nilsonne (2002). 

 

Nivå 1: Lyssna och visa uppmärksamhet 

Nivå 2: Summera, spegla och återge 

Nivå 3: Ställa klargörande/intresserade frågor 

Nivå 4: Göra den andre förståelig utifrån historia 

Nivå 5: Göra den andre förståelig utifrån nuvarande omständigheter 

Nivå 6: Behandla den andre som jämlik och kompetent person 

Nivå 7: Visa ömsesidig sårbarhet 
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VAD KAN VI VALIDERA? 

 

 En person för dess existens 

 Känslor 

 Tankar och önskningar 

 Handlingar 

 Hur någon anstränger sig för att lyckas 

 Värderingar 

 Det en person gör för andra 

 

 

 

 

VAD GÖR DET SVÅRT ATT VALIDERA? 

 

 Starka negativa känslor. 

 

 När man kämpar för att ha rätt. 

 

 När man försöker att få den andre att ändra på sig. 

 

 När man dömer den andres tankar, känslor, handlingar och ser dem 

som bra eller dåliga eller som rätt eller fel. 

 

 När man själv blir invaliderad. 
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Bilaga 5 

Screeningformulär för rollfördelning i studien 

 

 

 

                                                                   

        Kod:…….. 

(Ifylles av studieansvariga) 

 

Namn:………………………………… 

 

 

Har du problem med smärta?    Ja  Nej 

Om ja, vänligen besvara följande frågor: 

 

 

Hur ont har du, i genomsnitt, haft den senaste veckan? 

 

0 1 2 3 4 5 6 

Inte alls ont            Oerhört ont 

 

 

Hur mycket påverkas vanligtvis dina dagliga aktiviteter av din värk? 

 

0 1 2 3 4 5 6 

Inte alls            Oerhört 

             mycket 
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Bilaga 6 

Smärtintensitet i stunden 

 

 

                                                                   

 

 

Hur ont har du just nu? 

0 Ingen smärta 

1 Lindrig  

2 Obehaglig 

3 Besvärlig 

4 Fruktansvärd  

5 Outhärdlig 
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Bilaga 7 

Positive Affekt Negative Affekt Scale (PANAS) 

 

Instruktion: 

Den här skalan består av ett antal ord som beskriver känslor och stämningsläge. Ange i vilken 

utsträckning du känner detta just nu. Du svarar genom att läsa varje ord och ange det 

svarsalternativ, på raden till höger, som du tycker stämmer bäst in på dig. 

 

 

 Inte alls  Lite  I någon  Ganska  Väldigt  

   mån  mycket mycket 

 

engagerad........................ 1 2 3 4 5 

förtvivlad......................... 1 2 3 4 5 

upprörd............................ 1 2 3 4 5 

haft skuldkänslor............. 1 2 3 4 5 

rädd.................................. 1 2 3 4 5 

fientlig............................. 1 2 3 4 5 

entusiastisk...................... 1 2 3 4 5 

stolt.................................. 1 2 3 4 5 

retlig................................ 1 2 3 4 5 

på alerten......................... 1 2 3 4 5 

skamsen........................... 1 2 3 4 5 

inspirerad......................... 1 2 3 4 5 

nervös.............................. 1 2 3 4 5 

bestämd........................... 1 2 3 4 5 

uppmärksam.................... 1 2 3 4 5 

pirrig, ängslig.................. 1 2 3 4 5 

aktiv................................. 1 2 3 4 5 

skrämd............................. 1 2 3 4 5 

ivrig................................. 1 2 3 4 5 

stark................................. 1 2 3 4 5 
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Bilaga 8 

VIBCS-kodningsmanual  

 

Validating & Invalidating Behavior Coding Scale (VIBCS) 

(Familjemedlemmar; Version 3.6) 

Alan E. Fruzzetti, Ph. D., Nevada universitet (aef@unr.edu) 

Översättning av: Maria Carlsson & Sara Larsson, VT 2010 

 

Validering och invalidering är en uppsättning beteenden under rubriken interaktioner (se nedan). De är i 

de allra flesta fall en respons på någon annans beteende i nuet (särskilt avslöjanden av privata upplevelser, 

tankar, känslor, önskningar etc.), eller responser i en diskussion gällande den andres 

beteenden/tankar/känslor/önskemål. Dessa responser förekommer ofta i form av kommentarer om den 

andre, men kan även vara icke-verbala (och då visas i t.ex. mimik och kroppshållning). 

 

Validering kodas inte när en person endast i allmänhet gör någonting av följande; 

- Helt enkelt bara håller med. 

- Uttrycker positiv affekt. 

- Uttrycker värme. 

- Ägnar sig åt generellt relationsfokuserat prat 

- Problemlösande prat (såvida problemlösningen inte är funktionellt validerande) 

- Småprat av olika slag 

- Självutlämnanden (om de inte faller inom ramarna för V7, se nedan) 

- Positiv/kärleksfull uppmärksamhet i sig 

 

OBS! Låga valideringspoäng är inte dåligt i sig, de visar helt enkelt bara en brist på omfattande validering 

– ingen värdering i detta. 

 

Invalidering kodas inte när en person endast i allmänhet gör någonting av följande; 

- Har motsatt åsikt 

- Uppvisar negativ affekt (OBS! Förakt räknas dock som invalidering.) 

- Negativa självutlämnanden i sig (T.ex. inte tycka om någonting) 

- Invaliderar det invalida (t.ex. ignorerar ogrundad självkritik) 

 

OBS! Låga invalideringspoäng är inte bra i sig, de visar helt enkelt bara en brist på invalidering – ingen 

värdering i detta. 

 

Validering och invalidering är delar av en större uppsättning interaktionsbeteenden, inklusive: 

 

Närhets- och relationsfrämjande beteenden 
- Självutlämnande    

Sanna beskrivningar av privata tankar/känslor. 

- Validering    

Av den andre personen rent generellt eller hans/hennes specifika beteenden – nutida eller 

historiska. 

- Konstruktiva konflikt- eller förhandlingsbeteenden  

Inklusive problemhantering eller problemlösning. 

- Generell diskussion kring icke familjespecifika ämnen  

Inklusive förslag på förbättringar i relationen. 

 

mailto:aef@unr.edu
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Avståndsfrämjande beteenden 
- Invalidering – aktiv  

Invalidera valida beteenden eller den andre personen, beskylla, döma etc. Kan ske verbalt eller 

icke-verbalt. 

- Invalidering – passiv   

Inte validera den andres närhetsfrämjande självutlämnande eller validera på en alltför låg nivå. 

- Undvikandebeteenden   

Dra sig undan, defensivitet, motstånd mot förändring etc. 

- Andra aversiva eller aggressiva beteenden som inte är specifikt invaliderande  

Driva bort den andre eller användande av generellt aversiva konfliktbeteenden. 

 

 

Referenser 
Fruzzetti, A. E. & Shenk, C. (2008). Fostering validating responses in families. Social work in 

mental health, 6, 215-227. 

Fruzzetti, A. E., Santisteban, D. A., & Hoffman, P. D. (2007). Dialectical behavior therapy 

with families. In L. A. Dimeff & K. Koerner (Eds.), Dialectical behavior 

therapy in clinical practice: Applications across disorders and settings (pp. 222 

224). New York: Guilford Press. 

Fruzzetti, A. E., Shenk, C. & Hoffman, P. D. (2005). Family interaction and the development 

of borderline personality disorder: A transactional model. Development and 

Psychopathology, 17, 1007-1030. 

Fruzzetti, A. E. & Iverson, K. M. (2004). Mindfulness, acceptance and ‖individual‖ 

psychopathology in couples. In S. C. Hayes, V. M. Follette, & M. M. Linehan 

(Eds.) Mindfulness and acceptance: Expanding the cognitive-behavioral 

tradition (pp. 168-191). New York: Guilford Press. 

Fruzzetti; A. E. (1996). Causes and consequences: Individual distress in the context of couple 

interactions. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 64, 1192-1201- 

Fruzzetti, A. E. (1996). A functional approach to observing and coding couple interactions: 

Applications to couple therapy. Clinical Behavior Analyst, 1, 8-9. 

Linehan, M. M. (1998). Validation and psychotherapy. In A. Bohart & L. S. Greenberg 

(Eds.), Empathy and psychotherapy: New directions to theory, research, and 

practice (pp. 353-392). Washington, DC: American Psychological Association. 
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Att koda validering 

 

1. Validering: vara uppmärksam på, notera, acceptera, legitimera, stötta etc. Detta gäller när målet 

för validering (beteendet, känslan etc. hos den andre) faktiskt kan valideras. 

 

Validering inkluderar följande: 

 

- Empatisk uppmärksamhet som är icke-verbal eller minimalt verbal; lyssna och visa 

uppmärksamhet. (V1) 

- Empatiska reflekterande kommentarer, speciellt om den andres privata upplevelser, 

exempelvis känslor, tankar och önskemål. (V2) 

- Empatiska försök att förstå den andre personen trots att han/hon inte uttryckt vad han/hon 

känner/tänker/vill tydligt, försök att hjälpa den andre att reda ut vad han/hon 

känner/tänker/vill genom att ställa intresserade frågor. (V3) 

- Försök att begripliggöra den andres beteende i termer av historiska händelser eller den andres 

gränser/förutsättningar (biologiska, inlärningsmässiga), försök till att sätta en 

validerande/accepterande ‖spin‖ på den andres beteenden. (V4) 

- Normalisera den andres beteenden i en nutida kontext, t.ex. ‖det låter logiskt/förståeligt‖, 

‖självklart känner du så‖ eller ‖jag skulle känna/tänka på samma sätt‖. (V5) 

- Acceptera och behandla den andre som en jämlik och kompetent människa, inte behandla den 

andre som skör. (V6) 

- Ömsesidig sårbarhet genom självutlämnande, men fokus stannar hos den andre personen. 

(V7) 
 

OBS! Poängsättning av validerande beteenden kan sänkas om den person man skattar 

återkommande missar valideringsmöjligheter. På samma sätt kan skattningarna sänkas om 

personen validerar på en lägre nivå än vad som uppenbart behövs. 

 

Valideringsmöjligheter: 

Ibland händer det att ena parten visar upp väldigt få uttryck eller få självavslöjanden, vilket 

minskar antalet möjligheter att validera. För kodning av dessa samtal gäller dock fortfarande: När 

den som ska validera uppvisar få validerande responser, oavsett antalet möjligheter till validering, 

kodas personen lågt på validering. Partnern skulle kunna validera på V3 (ställa klargörande 

frågor) och på så sätt få en hög valideringspoäng. Det är alltså även möjligt att ge någon hög 

valideringspoäng i frånvaro av självutlämnande eller uttryck från den andre. 

 

 

1      2  3  4  5  6  7 

___________________________________________________________________________ 

Ingen            Endast 

Validering                Validering 

 

Mittenpoäng: antingen flera exempel på lite/måttlig validering eller några få exempel på stark validering. 
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Att koda invalidering 

 

2. Invalidering: kritisera, förringa, ignorera, beskylla, döma negativt, tilldela negativ etikett, 

delegalisera, validera på lägre nivå än vad som behövs eller är effektivt (inklusive uppenbart 

missade möjligheter till validering när den andre är sårbar – se IV5 och IV7). Invalidering kodas 

endast när målet för det invaliderande uttalandet skulle kunna vara valitt/logiskt/förståeligt (dvs. 

uttalandet invaliderar det valida). 

 

 

Inkluderar följande: 

 

- Inte visa uppmärksamhet; respektlös, distraherad, byta samtalsämne (IV1) 

- Inte delta aktivt, missa vanliga valideringsmöjligheter i konversationen, vara passiv i sitt 

kroppsspråk (IV2) 

- Uttalanden om att den andre inte borde känna/tänka/uppleva, inte har rätt att känna/tänka/uppleva 

eller inte får känna/tänka/uppleva det den gör (när detta faktiskt är valitt på någon nivå), eller 

uttalanden om vad den andre känner/tänker/upplever, trots att den andre säger motsatsen. (IV3) 

- Hålla med när den andre invaliderar eller sjukförklarar sig själv utan historisk eller nutida 

verklighetsgrund. (IV4) 

- Uttalanden som motsäger eller kritiserar den andres självutlämnanden, missade möjligheter att 

validera den andres sårbarhet, medvetet få den andre att misstro sitt eget minne eller perception. 

(IV5) 
-  Validera det invalida (nedvärdera, behandla den andra som skör), uttalanden eller kroppsspråk 

som visar på förakt, stigmatisera eller nedskriva den andre eller behandla den andre som 

inkompetent eller mindre värd som människa. (IV6) 

- Utlämna den andre genom att inte matcha hans/hennes nivå av sårbarhet, anta den starka rollen 

när det gäller önskemål och sårbarhet i relationen. (IV7) 

 

 

1  2  3  4  5  6  7 

___________________________________________________________________________ 

Ingen            Endast 

Invalidering              Invalidering 

 

 

Mittenpoängen: antingen flera exempel på lite/måttlig invalidering eller även endast ett exempel på 

tydlig/stark invalidering. 
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Bilaga 9 

Validating and Invalidating Response Scale - Couple (VIRS-C) 

 

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. 

 

4   3   2   1   0 

Nästan hela tiden Ganska ofta  Ibland   Sällan   Aldrig 

 

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. 

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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Bilaga 10 

Validating and Invalidating Response Scale - Couple (VIRS-C)- anpassad version 

Validerings- och Invaliderings Responsskala (par): Uppskatta hur ofta din partner reagerade 

på dessa sätt när du, under samtalet, uttryckte vad du kände, tänkte eller ville – enligt 

nedanstående skala. 

4   3   2   1   0 

Nästan hela tiden Ganska ofta  Ibland   Sällan   Aldrig 

1. __________ Min partner var uppmärksam och lyssnade noggrant. 

2. __________ Min partner lyssnade och visade att han/hon inte hade förutfattade   

                                    meningar.  

3. __________ Min partner lyssnade inte på mig, ignorerade mig eller bytte samtalsämne  

        när jag försökte uttrycka mig. 

4. __________ Min partner kommunicerade (med ord eller handling) att han/hon förstod 

vad jag sade och bekräftade min synvinkel, mina känslor och vad jag ville  

utan att nödvändigtvis hålla med. 

5. __________ Min partner talade om för mig att jag inte borde känna vad jag kände,  

tänka vad jag tänkte, eller vilja vad jag ville – att mina upplevelser var fel  

eller att jag inte hade rätt att ha dem. 

6. __________ Min partner ansträngde sig verkligen för att förstå vad jag tänkte, kände   

eller ville och visade detta genom att ställa frågor. 

7. __________ Min partner var accepterande gentemot det jag kände, tänkte och ville utan 

att nödvändigtvis hålla med. 

8. __________ Min partner försökte förstå mig när jag uttryckte mig, men lyckades inte. 

9. __________ Min partner talade om för mig att det jag kände, tänkte eller ville var 

    förståeligt eller normalt. 

10. __________ Min partner var kritisk eller dömande kring det jag kände, tänkte eller 

    ville. 

11. __________ Min partner behandlade mig med respekt, som en uppskattad, kompetent  

och jämlik människa.  

12. __________ När jag visade mig sårbar för min partner, så lugnade han/hon mig och  

berättade om på vilket sätt han/hon också kände sig sårbar. 

       □ Kryssa i denna ruta om du aldrig visade dig sårbar inför din partner i just detta samtal. 

13. __________ Min partner var nedlåtande, nedvärderande och respektlös mot mig eller  

klandrade mig för sådant jag inte kunde hjälpa. 

14. __________ Min partner gav mig stöd, var tålmodig och varm och/eller tröstade mig  

när jag var upprörd. 

           □  Kryssa i denna ruta om du inte var upprörd under just detta samtal. 

15. __________ Min partner försökte hjälpa/stötta mig med att lösa problem (snarare än att 

    ta över och lösa problemet åt mig). 

           □  Kryssa i denna ruta om det inte fanns ett problem att lösa under just detta samtal. 
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Bilaga 11 

Typical Experience Questionnaire - TEQ 

 

 

Instruktion: 

Var vänlig ringa in den siffra som du tycker stämmer bäst in på din uppfattning. 

 

Uppskatta hur typiskt samtalet (som ni just hade) var för dig och din partner. Uppskatta enligt 

skalan 0 –  6, där 0 är ‖Inte alls typiskt samtal‖ och 6 är ‖Väldigt typiskt‖. 

 

  

        0       1      2     3   4                    5                   6 

        ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

   Inte alls                                                                                                                Väldigt 

   Typiskt                                typiskt 
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Bilaga 12 

Generell information om paret 

 

                                                                   
 

Dina personuppgifter 

Namn:………………………………. Personnummer:………………………………. 

Kön:  Kvinna  Man 

Adress:………………………...    Postnummer:……………………   Ort:……….......... 

Telefonnummer:…………………………......     Mobilnummer:………………………..  

Mailadress:…………………………………………………. 

 

Sysselsättning:  Yrkesarbetande  Arbetssökande   Studerande  Förtidspensionär

  Ålderspensionär 

 Långtidssjukskriven: Om ja, hur många procent……… % 

 Annan sysselsättning:…………………………… 

 

 

Din partners personuppgifter 

Namn:………………………………. Personnummer:………………………………. 

Kön:  Kvinna  Man 

Adress:………………………...    Postnummer:……………………   Ort:……….......... 

Telefonnummer:…………………………......     Mobilnummer:………………………..  

Mailadress:…………………………………………………. 

 

Sysselsättning:  Yrkesarbetande  Arbetssökande   Studerande  Förtidspensionär

  Ålderspensionär 

 Långtidssjukskriven: ……… % 

 Annan sysselsättning:…………………………… 

 

 

Relation till partnern i denna studie 

Partnern är din… 

 Make/maka  Sambo  Särbo  Barn  Förälder  Vän 

 Annan relation:……………………….. 

 

Hur länge har er relation varat? 

 0-12 mån  1-5 år  6-10 år  Längre än 10 år 
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 Bilaga 13 

Quality of Dyadic relationship - QDR-36 (Swedish version) 
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Bilaga 14 

Samtycke 

 

 

GODKÄNNANDE AV DELTAGANDE I STUDIEN 

-  Jag har tagit del av den information jag delgivits om deltagande i studien. 

-  Jag godkänner att data samlas in och används i avidentifierad form inom ramen för 

studien.  

 

Personuppgifter inom medicinsk, beteende- och samhällsvetenskaplig forskning skyddas 

av absolut sekretess enligt 9 kap 4 § sekretesslagen (1980:100) och 3 § 

sekretessförordningen (1980:657). Redovisning av statistik och forskningsresultat får 

endast ske i avidentifierat skick. Bestämmelser om återkallande av samtycke, rätt till 

registerutdrag och rättelse av felaktiga eller missvisande uppgifter finns i 

personuppgiftslagen (1998:204). 

 

- 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 studien – fylla i olika 

   frågeformulär. 

 

 

 

HANDLING ANGÅENDE VIDEOINSPELNINGAR 

För att kunna kontrollera att forskningsunderlaget håller god kvalitet kommer två 10 minuter 

långa sekvenser av dagens träff att videoinspelas.  

 

För dig som deltagare i studien är följande information av vikt: 

 Videoinspelningarna kommer endast att ses av oss studieansvariga, handledare samt 

oberoende bedömare, som genom att delta i studien omfattas av hälso- och 

sjukvårdslagen. Detta innebär att de har tystnadsplikt. 

 Efter att de fullgjort sitt syfte inom ramen för studien kommer videoinspelningarna att 

förstöras. 

 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. 
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GODKÄNNANDE OBSERVATIONSMÅTT 

Genom att skriva under nedanstående, godkänner jag att oberoende observatörer tittar på 

videoinspelningarna, som används som observationsmått. 

 

 De 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 videoinspelningarna, 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, 

precis som originalet. 

 

 

UPPFÖLJNING 

Vi samtycker härmed till att, om 4 veckor, bli kontaktade via telefon eller brev för uppföljning av 

studie om långvarig eller återkommande smärta. Uppföljningen kommer att bestå av besvarande 

av frågeformulär. 

  Ja   Nej 

 

 

Kommande projekt inom CHAMP 

(Center for Health and Medical Psychology) 

Vi är intresserade av att bli kontaktade gällande liknande projekt inom forskargruppen CHAMP. 

  Ja   Nej 

 

Jag som smärtdrabbad är intresserad av att bli kontaktad angående andra projekt inom 

forskargruppen CHAMP. 

  Ja   Nej 

 

Genom att signera nedanstående godkänner jag mitt deltagande i studien, videoinspelning samt 

observationsmått. Jag styrker också mina önskningar om eventuell uppföljning och intresse för 

kommande projekt. 

 

 
Datum                                                                                                Datum 

________________________________                         ________________________________ 
Namnteckning                                                                                    Namnförteckning 

________________________________                          ________________________________ 
Namnförtydligande                                                                            Namnförtydligande 

________________________________                          ________________________________ 
Personnummer                                                                                   Personnummer 

________________________________                          ________________________________ 
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Bilaga 15 

Redovisning av diskussionsämnen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ämne 1 

Förmätning  

 

 

Ämne 2 

Eftermätning 

Tiger istället för att tala, håller alltid med Framförhållning 

Skuldkänslor Resa - flytt 

Komma i tid Nyheter i tidningen 

Arbetsfördelning Ekonomi 

Självömkan hos andra, exempelvis ont, trötthet, 

fryser 

Arbetsfördelning hemma, städning, disk, tvätt, 

planering 

Skuldkänslor kring att inte orka Höga krav på mig själv som inkluderar 

omgivningen 

Krav på att arbeta fast man är sjuk Pensionsåldern och ersättning 

Övertid Min mobiltelefon 

TV-tittande Krav på städning 

Att inte räcka till, ‖orken‖ Att inte räcka till, kraven på arbetsplatsen 

Samhället Min framtid 

Svärmor Vem gör vad hemma, fördelning 

Städning, hur ofta? Hur mycket jag klarar av att göra, kontra vill göra 

Initiativ hemma och i vardagen Flytta ihop, var och när? 

Uppfostring av barnen Arbetsfördelning kring renovering 

Fönsterputs Skuld över olycka 

―Tjat‖ om partnerns karriärval Partnerns tjat om alkoholkonsumtion 

Vad borde säga till läkarna men inte alltid klarar 

av 

Skuld kring aktiviteter med barnen 

Relationen/kontakten Tala om för varandra när vi är sjuka 

Aktiviteter kontra oro att inte orka Sorg över att inte orka 


