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Validation for pain couples
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A new treatment for couples with pain focusing on validation. 
                

                     Jenny Milton & Elin Svensson 
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               Abstract 

When a person is afflicted by pain this affects not only the person with 

pain but also his or her partner and their relationship. Even though 

research has acknowledged this negative impact there is still a lack of 

treatment specifically designed for couples with pain. This study 

examined the effects of a couples treatment specifically designed for 

these couples. A single-subject design was used where two couples 

participated in a six-session treatment, which focused on validation. 

The main outcome measures used were validation, invalidation and 

marital satisfaction. Results show increased levels of validation and 

decreased levels of invalidation. Results also indicate an effect on 

marital satisfaction. The treatment presented is a promising way to fill 

the need for a treatment for couples with pain.  

 

Keywords: Chronic pain, couple therapy, validation, marital 

satisfaction, single-subject.  
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Validering för par med smärta 

Smärta har länge setts som ett individuellt problem trots att ett rimligt antagande är att även 

närstående påverkas av smärtan. Denna syn på smärta har länge avspeglats i forskning och 

behandling. I de fall där partners har inkluderats i forskning har detta varit för att studera deras 

inverkan på smärtpatientens smärtbeteende och smärtnivå. Senare forskningsresultat visar dock 

att även partners och parrelationen påverkas negativt av smärtan och att denna negativa påverkan 

skulle kunna motverkas genom en parbehandling.  I en sådan parbehandling skulle båda partners 

få utrymme att tala om smärtans påverkan på dem själva och på relationen samt få nya verktyg 

för hur de kan hantera de problem som smärtan leder till.  

Trots att behovet för en parbehandling finns saknas det idag en sådan som specifikt 

utformats för par med smärta. Syftet med en sådan parbehandling skulle vara att stärka relationen 

snarare än att bota smärtan. 

Denna studie föreslår en ny parbehandling som kan möta upp detta behov. 

Parbehandlingen som föreslås är utarbetad utifrån dialektisk beteendeterapi och innebär ett helt 

nytt angreppssätt för att arbeta med smärtans negativa påverkan på parrelationen. Fokus i 

parbehandlingen ligger på validering, eftersom validering främjar en konstruktiv 

kommunikation. Att arbeta med validering i parbehandling har visat sig ge goda resultat och det 

finns indikationer på att validering även skulle kunna vara hjälpsamt för par med 

smärtproblematik. Den parbehandling som föreslås utgör ett första steg mot ett nytt sätt att arbeta 

med par med smärta. 

Uppsatsen inleds med en forskningsöversikt vilken beskriver smärta och parrelationer. En 

ny parbehandling presenteras och dess genomförande beskrivs. Slutligen presenteras och 

diskuteras resultaten från behandlingen.  
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Smärtproblematik 

Smärta är en obehaglig upplevelse som de flesta människor gör allt för att slippa. Smärta 

definieras som ”en obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse förenad med vävnadsskada 

eller hotande vävnadsskada eller beskriven i termer av sådan skada” (International Association 

for the Study of Pain, 1994). I många fall kräver smärtan läkarvård och en uppskattning är att   

30 % av alla besök på vårdcentral beror på smärta (Hasselström, Liu-Palmgren & Rasjö-Wrååk, 

2002). För de flesta är smärtan tillfällig och övergående men för en del människor riskerar 

smärtan att bli långvarig. När smärtan har pågått i mer än tre månader benämns den som 

långvarig eller kronisk (Linton, 2005). Orsakerna till långvarig smärta är många, exempelvis 

cancer, migrän eller muskuloskeletal smärta. Uppskattningsvis lever 20 % av befolkningen i 

Sverige och Europa med olika typer av svår långvarig smärta (Statens beredning för medicinisk 

utvärdering, 2006). Långvarig smärta är således ett av våra vanligaste folkhälsoproblem.  

Denna studie väljer att fokusera på långvarig muskuloskeletal smärta, det vill säga smärta i 

leder och muskulatur. Eftersom smärtproblematik drabbar så många människor och har stora 

konsekvenser för både samhället och individen är detta ett angeläget forskningsområde.  

Smärtans påverkan  

Förutom att smärtan är obehaglig för den med sig konsekvenser på många olika områden. För 

smärtdrabbade är det vanligt förekommande med nedstämdhet, ångest, trötthet, minskad fysisk 

funktion, minskad psykosocial aktivitet och överkonsumering av medicin (Turk & Gatchel, 

2002; Crow et al., 2010; Linton, 2005). På det hela taget upplever ofta personer med långvarig 

smärta en minskad livskvalité (Bentsen, Hanestad, Rustön, & Wal, 2007). 

Eftersom smärta leder till så många olika konsekvenser för individen är det rimligt att anta 

att även personer runt omkring den smärtdrabbade påverkas. Senare forskning stöder detta 
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antagande. Partners till personer med långvarig smärta påverkas av smärtproblematiken på olika 

sätt (Leonard & Cano, 2006). De rapporterar en högre grad av nedstämdhet jämfört med andra 

partners (Flor, Turk, & Scholtz, 1987). De kan också få ta ett ökat ansvar för hushållsysslor och 

ett ökat ekonomiskt ansvar (Lewandowski, Morris, Draucker, & Risko, 2007).  

Smärtans påverkan på den smärtdrabbade och dess partner är genomgripande och kan 

tänkas påverka många aspekter i parets vardag och deras relation. Det finns mycket stöd för att 

även relationen påverkas negativt av smärtan (Flor et al., 1987; Cano & Leonard, 2008; Leonard, 

Cano, & Johansen, 2006). En studie fann att både smärtpatienten och dess anhöriga ansåg att 

både fysisk och emotionell intimitet påverkades av smärtan (Smith, 2003). Ytterligare studier har 

funnit att tillfredsställelse i relationen minskar och att samlivet påverkas negativt till en följd av 

smärtan (Flor et al., 1987). Graden av de konsekvenser som smärtan leder till i relationen är dock 

inte en direkt konsekvens av en faktisk smärtnivå. Hur de båda i paret uppfattar, tolkar och 

bemöter smärtan är kopplat till hur de anpassar sig till den. Interaktionen mellan partners är 

således en viktig del i de problem som smärtan leder till (Leonard et al., 2006).   

Interaktion i parrelationen - den operanta modellen 

Ett parförhållande kännetecknas av ett ständigt samspel där partners påverkar varandra. Den 

operanta modellen beskriven av Fordyce (1976) utgör ett försök till att beskriva denna påverkan 

anpassat för par med smärta. Modellen utgår ifrån att smärtpatienter uppvisar olika verbala och 

ickeverbala uttryck för smärta, så kallade smärtbeteenden. Exempel på smärtbeteenden kan vara 

att grimasera, att ta sig på kroppsdelen som smärtar eller säga att man har ont. Enligt den 

operanta modellen är partnern en viktig källa till förstärkning eller bestraffning av dessa 

smärtbeteenden (Fordyce, 1976). Enligt modellen leder bestraffning till minskade nivåer av 

smärtbeteenden, minskad smärta samt ökad aktivitetsnivå hos smärtpatienten. Forskning som 
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undersökt den operanta modellen i smärtsammanhang fann tidigt att den starkaste prediktorn för 

smärtpatientens ökade aktivitetsnivå är bestraffande responser från partnern (Flor, Kerns, & 

Turk, 1987). Att bestraffning av smärtbeteenden leder till ökad aktivitetsnivå och minskad 

smärta kan bero på att smärtpatienten tvingas hålla sig aktiv och inte låta smärtan ta plats. 

Enligt den operanta modellen vidmakthålls smärtbeteenden genom förstärkning. Genom att 

uppvisa smärtbeteenden upplever troligtvis smärtpatienten kortsiktiga vinster exempelvis i form 

av att slippa utföra smärtsamma aktiviteter eller att få omsorg från partnern. Förstärkning av 

smärtbeteende leder dock till en ond cirkel med negativa långsiktiga konsekvenser som ökad 

smärta och dysfunktion (Romano et al., 1992; Fordyce, 1976). Detta kan ske på grund av att 

smärtpatienten blir mindre aktiv och låter smärtan ta större plats i sitt liv.  Med tanke på dessa 

långsiktiga konsekvenser borde alltså förstärkning av smärtbeteende undvikas och bestraffning 

användas.  

En vanlig typ av respons som partners kan uppvisa är en så kallad solicitous respons 

(Newton-John, 2002). Begreppet solicitous saknar en bra svensk översättning, varför den 

engelska termen kommer att användas i denna studie. Ett solicitous bemötande innebär att 

uttrycka oro och omsorg för smärtpatienten och ge hjälp i sammanhang där smärtan eller 

funktionsnedsättning gör det svårt för smärtpatienten (Romano et al., 1992). Det kan vid första 

anblicken verka positivt att hjälpa personen med smärta på olika sätt. Ett solicitous bemötande 

innebär dock att man tar över en uppgift utan att fråga om hjälpen är önskad, vilket kan innebära 

att personen med smärta får mindre chans att vara aktiv trots sin smärta. En solicitous respons 

klassas som förstärkande då den ökar antalet smärtbeteenden och därmed också smärtnivå hos 

personen med smärta (Flor et al., 1987). Om smärtpatienten får ett solicitous bemötande kan 

denne uppleva kortsiktiga lättnader i form av att slippa en ansträngande uppgift eller att det 
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känns positivt med omsorg från partnern. Med tanke på dessa kortsiktiga vinster ökar 

sannolikheten för att smärtbeteenden skall uppvisas. Solicitousness har dock negativa långsiktiga 

konsekvenser i form av ökad funktionsnedsättning hos personer med kronisk smärta och 

depression (Romano et al., 1995).  

Sammanfattningsvis har den operanta modellen använts på ett omfattande sätt inom 

forskningen med syfte att förklara hur partnerns bestraffande och förstärkande responser inverkar 

på funktions- och smärtnivå hos personen med smärta.  

Är den operanta modellen tillräcklig? 

Även om mycket stöd finns för den operanta modellen (Romano et al., 1992; 1995) finns det 

också studier som inte kunnat bekräfta den (Schwartz, Slater & Birchler, 1996). Forskare har 

ifrågasatt om det inte finns en bredare repertoar av responser från partnern, om bestraffning alltid 

leder till mindre smärta och om solicitousness alltid uppfattas som något positivt (Newton-John 

& Williams, 2006; Schwartz et al., 1996). 

Den operanta modellen ger heller inget förslag på hur partnern bäst skall bemöta 

smärtpatienten. Enligt modellen tycks bestraffning vara det sätt som ger bäst långsiktiga 

konsekvenser för smärtpatienten. Bestraffning är dock negativt på en rad andra sätt. Det är 

sannolikt att bestraffande responser innebär en stor påfrestning på relationen och att detta 

upplevs som aversivt för smärtpatienten och att denne inte känner sig förstådd.  

Newton- John (2002) menar att den operanta modellen är otillräcklig för att förklara parets 

interaktioner eftersom både kognitiva och emotionella processer bidrar till komplexiteten i 

interaktionen. Samma forskare har också utmanat de vanligaste kategorierna av partners 

responser och menar att det finns tolv olika kategorier av responser på smärtbeteenden, från att 
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erbjuda hjälp till att uppmuntra personen att fortsätta med en aktivitet trots smärta (Newton-John 

& Williams, 2006).  

Det finns ytterligare frågetecken kring den operanta modellen. En studie fann att 

bestraffning av smärtbeteenden ökar smärtpatientens genomsnittliga smärtnivå och fysiska 

dysfunktion (Schwartz et al., 1996). Dessa resultat talar emot Fordyce modell vilken menar att 

bestraffning borde minska smärtnivån. Vidare kritik förs fram mot antagandet att solicitousness 

alltid uppfattas som positivt av smärtpatienten. En studie fann att smärtpatienter föredrar att bli 

stöttade i att fortsätta i sin aktivitet, snarare än att bli bemötta med solicitousness (Newton-John 

& Williams, 2006). Om solicitousness inte uppfattas som något positivt hos smärtpatienterna kan 

detta inte heller fungera som en förstärkande respons.  

Den operanta modellen gör ingen ansats till att förklara varför partners ger olika typer av 

responser. En förklaring kan ligga i partners empatiska förmåga. Att se sin partner ha ont väcker 

många olika responser hos olika människor, vilka kan vara allt från att känna med personen som 

har ont till att ignorera personens smärtbeteenden. En faktor som påverkar vilken typ av respons 

partnern ger är partners empatiska förmåga (Goubert et al., 2005). En mer empatisk partner 

skulle kunna vara mer benägen att vara hjälpsam eller till och med solicitous. Förståelsen av 

empati komplicerar förstärkningsprocesserna i den operanta modellen. 

En annan faktor som har visat sig vara viktig för förståelsen av smärtproblematik är 

acceptans. Acceptans av smärta består av två komponenter: engagemang i aktiviteter oavsett 

smärta och att inte försöka undvika eller kontrollera smärtan (McCracken, Volwes & Eccleston, 

2004). Utifrån detta synsätt leder både solicitous och bestraffande responser till en lägre 

acceptans av smärta. En lägre grad av acceptans gör att smärtpatienten undviker smärtsamma 
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beteenden vilket i sin tur leder till mer smärta och lägre funktion (McCracken, 2005). Förståelsen 

av acceptans komplicerar således den operanta modellen. 

Enligt den operanta modellen är att verbalt uttrycka sin smärta klassat som ett 

smärtbeteende (Cano & Williams, 2010) och skall inte förstärkas. Den operanta modellen 

antyder att syftet med att verbalt uttrycka sin smärta är att få en kortsiktig vinst i form av omsorg 

eller att slippa utföra vissa aktiviteter. Senare forskning menar dock att verbalt uttrycka sin 

smärta och samtala med sin partner om smärtan inte behöver klassas som ett verbalt 

smärtbeteende. Det kan istället vara ett sätt att bygga intimitet i en parrelation (Cano & Williams, 

2010). Studier har också påvisat positiv korrelation mellan mängden samtal om smärta och 

nöjdhet i relationen (Cano, Barterian & Heller, 2008). Dessa aktuella forskningsresultat motsäger 

de förstärkningsprocesser vilka den operanta modellen bygger på.  

Den operanta modellen har lagt en god bas för förståelsen av interaktionen i par där en 

partner lever med långvarig smärta. Ovanstående resultat pekar dock mot att modellen är 

otillräcklig för att beskriva det komplexa samspelet i parets interaktion och hur detta i sin tur 

påverkar smärtproblematiken. Det är därför angeläget att använda sig av andra synsätt än de 

inlärningsteoretiska för att förstå interaktionen i par med smärta.  

Nya perspektiv  

Ovannämnda forskning har visat att det finns ett behov för en ny förståelseram för interaktionen i 

par med smärta. Eftersom smärtan påverkar parrelationen finns det ett stort behov för en 

parbehandling för dessa par med syfte att motverka smärtans negativa påverkan på parrelationen. 

En sådan parbehandling saknas idag, såvitt författarna till denna uppsats vet. 



Validering och smärta 15 
 

För att utveckla en optimal parbehandling krävs det nya perspektiv. Härnäst presenteras fyra 

lovande perspektiv, vilka är intimitet och kommunikation; emotionsreglering; medveten närvaro 

och validering.  

Intimitet och kommunikation 

En fungerande relation karaktäriseras inte enbart av avsaknad av konflikter utan också förekomst 

av intimitet. Intimitet är en viktig aspekt av en nära relation och byggs upp av en ömsesidig, 

respektfull kommunikation vilket bygger på att de båda delar sina tankar, känslor och önskemål 

(Fruzzetti & Iverson, 2004). För par med smärtproblematik är det gynnsamt för partners att 

kommunicera kring sina upplevelser av smärtan då detta bygger intimitet (Cano & Williams, 

2010). Forskning har visat att empatiska och validerande responser från båda partners i samtal 

om smärta leder till ökad tillfredsställelse i relationen (Cano et al., 2008). Även antalet samtal 

har betydelse för tillfredsställelse och mellan dessa faktorer finns en positiv korrelation (Cano et 

al., 2008). Att kommunicera kring smärtan kan därför sägas motverka smärtans negativa 

påverkan på parrelationen och är något att lyfta fram snarare än att undvika. Emotionsreglering  

Smärta är ett obehagligt stimuli som väcker negativa känslor som rädsla, nedstämdhet och oro 

hos personen med smärta (Linton, 2005). Smärta väcker också känslor hos nära anhöriga 

(Leonard & Cano, 2006). De negativa emotioner som smärtan väcker måste hanteras med hjälp 

av någon form av strategi. Emotionsreglering innebär de strategier som individer använder för att 

hantera de känslor som ständigt uppkommer till följd av olika stimuli (Koole, 2009). Dessa 

strategier kan fungera mer eller mindre tillfredställande för individen. Otillräckliga strategier för 

att reglera emotioner kan leda till att emotionerna blir dysreglerade, vilket innebär att känslorna 

växer och blir ohanterliga. En bristfällig emotionsreglering kan utgöra en riskfaktor för 
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utveckling av långvarig smärta då individen kan hamna i en negativ spiral av rädsla och 

undvikande (Linton, 2005; 2010).  

Att se en nära anhörig ha ont kan göra det svårare för partners att reglera sina egna 

emotioner, vilket skulle kunna förklara de bestraffande och solicitous responser som partners ger. 

Partners oro för smärtan och dess konsekvenser kan göra partnern mer benägen att vara 

solicitous, i syfte att försöka förhindra det man känner oro för. En partners bestraffande respons 

av ett smärtbeteende skulle kunna vara ett försök att undvika sin egen oro, vilken patientens 

smärtbeteende ger upphov till. Bestraffande och solicitous responser kan således utgöra sätt att 

reglera de negativa emotioner partners upplever.  

Utifrån detta perspektiv kan par med smärtproblematik sägas leva med en extra utmaning 

jämfört med par utan smärtproblematik, då smärtan kan göra emotionsreglering svårare för dem. 

Det kan då vara viktigt för båda partners att få hjälp med att bearbeta och hantera de emotioner 

som smärtan ger upphov till. Att förse partners med nya emotionsreglerande strategier skulle 

därför kunna vara gynnsamt för dem.  

Medveten närvaro 

Att vara medvetet närvarande innebär att beskriva en situation, känsla eller tanke som den är och 

att acceptera den utan att döma. En viktig komponent i medveten närvaro är icke-dömandet 

eftersom dömande ofta ökar negativ affekt och gör det ännu svårare att reglera emotioner 

(Nilsonne, 2007).  Att observera och beskriva en situation är ett effektivt sätt att reglera 

emotioner och medveten närvaro lärs därför ofta ut som en emotionsreglerande strategi (Kåver & 

Nilsonne, 2002).  

Att vara medvetet närvarande ökar individens självkännedom om sina egna känslor och 

ökar medvetenheten om sina egna långsiktiga mål (Fruzzetti & Iverson, 2006). Det samma gäller 
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för par och därför används medveten närvaro också i parsammanhang som ett sätt att reglera 

emotioner. Att lära ut medveten närvaro kan vara speciellt bra för par med smärta eftersom de 

negativa emotioner som smärtan ger upphov till måste regleras på något sätt. Reglerade 

emotioner är dessutom en förutsättning för en respektfull och konstruktiv kommunikation mellan 

partners (Fruzzetti, 2006), vilket är av oerhört stor vikt i en relation.  

Validering  

Att validera är att förmedla acceptans och förståelse till sig själv eller någon annan, det vill säga 

att upplevelser, tankar, känslor är begripliga. Validering bygger en ömsesidig förståelse i en 

parrelation (Fruzzetti, 2006) och korrelerar positivt med tillfredsställelse i parrelationen (Cano et 

al., 2008).  Validering utgår från teorier om emotionsreglering och har också emotionsreglerande 

effekter i sig (Shenk & Fruzzetti, 2011). Att bli validerad kan lugna starka känslor och bygger 

en ömsesidig respekt och förståelse mellan partners (Fruzzetti, 2006). Validering kan göras på 

olika sätt, både genom ord och genom handling. Verbal validering delas in i sju nivåer, allt från 

att lyssna uppmärksamt till att bemöta självutlämnande med självutlämnande. En förutsättning 

för validering är att individen i stunden kan reglera sina känslor och uttrycka sig på ett 

konstruktivt sätt. Därför är emotionsreglerande strategier som medveten närvaro en grund för 

validering (Fruzzetti, 2006). Invalidering innebär i sin tur att förmedla det som upplevs är fel och 

att det borde vara på ett annat sätt (Kåver & Nilsonne, 2007). I arbete med par är det viktigt att 

minska nivåer invalidering eftersom detta är nedbrytande i ett förhållande (Fruzzetti, 2006).   

Smärtan kan leda till konsekvenser såsom att livet inte blivit så som man tänkt sig. Smärtan 

kan också leda till skuldkänslor och besvikelser hos båda partners. Dessa upplevelser kan vara 

svåra att prata om och ibland även tabubelagda. Validering kan vara ett sätt att kommunicera 

kring dessa upplevelser på ett icke-dömande sätt vilket skulle kunna öka förståelsen mellan 
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partners och bygga intimitet. Forskare har uppmärksammat behovet av att undersöka effekten av 

att lära ut validering för nya populationer (Fruzzetti & Iverson, 2006), en sådan population skulle 

kunna vara par med smärta. En kort utbildning i validering för partners till personer med smärta 

har visat sig kunna öka nivåer av validering och minska nivåer av invalidering. Samtidigt 

upplevde personen med smärta en minskning i negativ affekt (Carlsson & Larsson, 2010).  Dessa 

studier pekar på fördelarna med att lära ut validering till par med smärta. 

Smärta

Negativa emotioner

Reglering Dysreglering

Validering Invalidering

Medveten

närvaro

Ökning av:

Tillfredsställelse

Minskning av:

Invalidering

Dysreglerade 

emotioner

Negativa 

emotioner

Ökning av:

Invalidering

Dysreglerade 

emotioner

Negativa 

emotioner

Minskning av:

Tillfredsställelse

Emotionsreglering

 

Figur 1. 

Modell över smärtans inverkan på parrelationen. 
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Modell över interaktionen hos par med smärta 

Ovanstående perspektiv förenas i en modell över parets interaktion som tar hänsyn till smärta 

och faktorer som emotioner, medveten närvaro och validering, se Figur 1. Utifrån denna modell 

kan arbete med par bedrivas med målet att förbättra kommunikation och öka intimitet och 

tillfredsställelse i parrelationen. Modellen baseras på arbete med par i konfliktfyllda relationer 

(Fruzzetti, 2006) och har specifikt anpassats för par med smärta.  Eftersom båda partners lever 

med smärtan avser modellen dem båda. Det är dessutom mindre viktigt vem som har smärta, 

eftersom smärtan ger upphov till negativa emotioner hos båda två i paret.  I modellen syftar 

validering och invalidering på kommunikationen mellan partners.  

Modellen utgår från att smärta ger upphov till negativa emotioner. Dessa emotioner måste 

regleras på något sätt, både av smärtpatienten och av partnern. Emotionerna blir reglerade eller 

dysreglerade beroende på om emotionsregleringen var tillräcklig eller inte. Modellen beskriver 

hur reglerade emotioner ökar sannolikheten för validering och hur dysreglerade emotioner ökar 

risken för invalidering. Med hjälp av medveten närvaro som en emotionsreglerande strategi kan 

dock dysreglerade emotioner bli reglerade och därmed finns återigen förutsättningarna för 

validering. Validering leder till ökad tillfredsställelse i parrelationen, minskar risken för 

invalidering och reducerar dysreglerade och negativa emotioner. Invalidering har motsatt effekt. 

Att utgå från denna modell ger nya utgångspunkter i arbetet med par med smärta.  

Ny parbehandling för par med långvarig smärta 

Eftersom par med smärta rapporterar lägre tillfredsställelse i sin relation finns det anledning att 

utforma och utvärdera en parbehandling för dessa par. Leonard et al., (2006) rekommenderar 

parbehandlingar för par med smärta då man funnit att faktorer i relationen spelar en stor roll i 

upplevelsen av smärta hos både personen med smärta och dennes partner. Det har också visat sig 
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att distress hos personer med kronisk smärta förklaras bättre av både smärtfaktorer och 

relationsfaktorer än av enbart smärtfaktorer (Cano, Gillis, Heinz, Geisser, & Foran, 2004). 

För att utveckla en optimal parbehandling för par med smärta krävs nya perspektiv. 

Ovannämnda forskning tyder på att faktorer som intimitet, kommunikation, emotionsreglering, 

medveten närvaro och validering skulle kunna ge positiva resultat för arbete med dessa par. 

Parbehandlingen som presenteras i denna studie bygger på modellen i Figur 1. Fokus i arbetet 

ligger på hur emotioner hanteras och hur paret kommunicerar. Syftet är att bryta den onda cirkeln 

med dysreglerade emotioner och invalidering. Denna parbehandling lär ut medveten närvaro som 

en emotionsreglerande strategi och övning i valideringstekniker för att förbättra 

kommunikationen och bygga intimitet. I denna parbehandling är båda partners delaktiga och 

aktiva, eftersom smärtan påverkar dem båda. Målet med denna valideringsfokuserade 

parbehandling är att förbättra parrelationen snarare än att bota smärtan. 

Sammanfattningsvis finns det ett behov för en ny parbehandling speciellt för par med 

smärta. Såvitt författarna till denna uppsats vet, har dock ingen längre parbehandling för par med 

smärta ännu utformats, trots att det finns ett stort behov för detta.  

Kort introduktion till den aktuella studien 

Denna studie ger ett förslag på en ny valideringsfokuserad parbehandling. Studien undersöker 

om en längre intervention med valideringsfokus kan få effekt på båda partners validerande och 

invaliderande responser samt ge en eventuell ökning av tillfredsställelse i parrelationen. Studien 

förväntas inte förändra nivåer av smärta eller funktion, detta kontrolleras dock genom 

kompletterande skattningar. Studien är utformad som en behandlingsstudie med en single case 

experimental design.  
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Syfte 

Syftet med studien är att hitta ett sätt att arbeta med smärtans negativa påverkan på parrelationen. 

Studien undersöker om en intervention med valideringsfokus får effekt på båda partners 

validerande och invaliderande responser samt om en längre intervention med valideringsfokus 

får effekt på båda partners tillfredsställelse i parrelationen.   

Hypoteser 

Studien har tre hypoteser. 

1. Interventionen leder till en ökning av validerande responser. 

2. Interventionen leder till en minskning av invaliderande responser. 

3. Interventionen leder till ökad tillfredsställelse i parrelationen.  

Metod 

Design 

Studien har en single subject design med för- och eftermätning samt dagboks- och 

veckoskattningar. Single subject innebär att varje deltagare jämförs med sig själv och utgör 

således sin egen kontroll (Kazdin, 2010). En översikt av studien finns i Figur 2, där siffrorna 1-9 

markerar de olika mättillfällena. Studien inleddes med en förmätning och tre veckors 

baslinjemätning, se Figur 2. I samband med första och sista parsamtalet genomfördes en 

videoinspelning, vilket används som ett observationsmått. När den första videoinspelningen var 

gjord, startade det första parsamtalet. Interventionen utgjordes av sex manualbaserade parsamtal. 

Effekten av interventionen undersöktes genom eftermätning och genom skattning av 

videoinspelning.   
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Baslinje Intervention 

Dagbok

   1    2   3   4    5   6   7   8  9

Förmätning

Slutfas

Veckoskattning

Video-

inspelning 1

Video-

inspelning 2

Eftermätning

Baslinje

 

Figur 2. 

Översikt över studiens design. 

Rekrytering.  

Deltagarna rekryterades från en tidigare studie vid Örebro Universitet (Carlsson & Larsson, 

2010). Inklusionskriterier i denna föregående studie var att deltagarna var mellan 18-64 år, var i 

en nära relation till varandra, behärskade svenska språket och inte hade någon allvarligare 

psykiatrisk problematik. Ytterligare ett inklusionskriterie var att en person i paret hade en 

kronisk smärtproblematik. Smärtan definierades som kronisk om den varit ihållande i minst tre 

månader eller återkommande under minst tolv månader (Carlsson & Larsson, 2010). I denna 

studie fanns det 22 deltagande par.  

Inklusionskriterier för att delta i den aktuella studien var att paret var sammanboende, hade 

en kärleksrelation och att paret inte var bekant med någon av studieledarna. Utifrån dessa 

inklusionskriterier valdes 16 av de föregående 22 par ut, se Figur 3. Dessa par kontaktades via 
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telefon och tillfrågades om de var intresserade av att få mer information om studien. Ett par 

kunde inte kontaktas. Av de 15 par som blev uppringda tackade 13 av paren ja till mer 

information som de fick skickat till sig via post eller e-post. Dessa par ringdes sedan upp igen 

efter en vecka. Vid det andra telefonsamtalet tillfrågades paret om de hade några frågor och om 

de var intresserade av att delta. Sju par tackade nej till deltagande och angav som skäl tidsbrist 

(4), ingen smärta längre (1), småbarn (1) och utan att ange orsak (1). Sex par tackade slutligen ja 

till deltagande i studien. 

 

Figur 3. 

Flödesschema över rekrytering till studien. 

Av 22 par från den föregående studien valdes 16 

par ut.  

 

13 par var intresserade av att få 

mer information 

2 par tackade nej till mer information och 

angav som skäl: tidsbrist (1) och andra 

aktiviteter under vintern (1). 

6 par tackade ja till 

deltagande 
7 par tackade nej till deltagande 

och angav som skäl: tidsbrist 

(4), ingen smärta längre (1), 

småbarn (1) och utan att ange 

orsak (1) 

15 par kontaktades 

 

1 par kunde ej kontaktas 

16 par blev uppringda.  

Screening för intresse att delta i studien.  
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Bortfall i studien.  

Sex par tackade ja till deltagande i studien, se Figur 4. Ett par avbröt sin medverkan innan 

baslinjemätning inleddes och angav som skäl att de inte hittat barnvakt till veckorna med 

parsamtal. Tre par avbröt sin medverkan under baslinjemätning. Som skäl för detta angavs 

ändrade arbetsförhållanden, smärta som vid tillfället omöjliggjorde deltagande och en nära 

anhörigs sjukdom. Av de sex par som tackat ja till deltagande i studien fullföljde två par hela 

interventionen. Inget av paren valde således att avbryta sin medverkan efter att de påbörjat 

interventionen.  

 

 

Figur 4. 

Flödesschema över deltagande i studien. 

 

  

Sex (6) par tackade ja till att delta i 

studien 

 

Fem (5) par 

påbörjade 

baslinjemätning 

Ett (1) par avbröt sitt deltagande och 

angav som skäl att man inte hittat 

barnvakt. 

Två (2) par påbörjar 

interventionen. 

Tre (3) par avbryter sitt deltagande 

under baslinjen och anger som 

skäl ändrade arbetsförhållande (1), 

smärta som omöjliggjorde 

deltagande (1) och nära anhörigs 

sjukdom (1). 

Två (2) par slutför 

interventionen 
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Deltagare.  

I studien benämns den person med högst smärtintensitet och dysfunktion som smärtpatient. Med 

partner avses smärtpatientens partner.  

Par 1 var 63 och 55 år gamla. De har varit ett par sedan 31 år och var gifta. 

Smärtproblematiken fanns innan paret träffades men förvärrades med tiden. Smärtan hade varat i 

över 30 år och var av typen muskuloskeletal smärta. Smärtpatienten var sjukpensionär och 

partnern jobbade heltid.  

Par 2 var 58 och 62 år gamla. De har varit gifta i 34 år. Båda i paret hade långvarig smärta, 

varpå den person som upplevde mest smärtrelaterade problem utsågs till smärtpatient. Hos 

smärtpatienten hade smärtan varat i 17 år och var av typen muskuloskeletal smärta. 

Smärtpatienten arbetade halvtid och var sjukskriven halvtid.  Partnern var förtidspensionerad. 

Paren erbjöds lättare förtäring under samtalen men fick i övrigt ingen ersättning för sitt 

deltagande i studien.  

Förberedelser 

Behandlingsmanual. Parsamtalen baserades på en behandlingsmanual (Bilaga 1) som 

arbetades fram för att användas med par där en partner lever med en långvarig smärtproblematik. 

Manualen baseras på Fruzzetti (2006) och Kåver & Nilsonne (2007).   

Rollspel. För att studieledarna skulle få möjlighet att öva sig med arbete i parsammanhang 

rollspelades de inledande sessionerna i manualen. I samband med detta kontrollerades att varje 

session höll sig inom tidsramen 90 minuter. Rollspelen möjliggjorde även övning i 

genomförandet av de olika momenten i manualen och gav tillfälle till återkoppling från 

utomstående både med och utan förkunskaper i validering.  
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Översättning av skattningsskalor. För att mäta intimitet och tillfredsställelse i relationen på 

ett så bra sätt så möjligt användes skalorna Couples Satisfaction Index (CSI-32) och Personal 

Assessment of Intimacy in Relationships (PAIR). Skalorna PAIR och CSI-32 tillhandahölls 

endast i engelskspråkig version och översattes därför innan de användes. Översättningen 

granskades av en person med masterexamen i både engelska och svenska.  

Veckoschema. Paren ombads att skicka in tre förslag på tider till sessionerna. Utifrån 

parens önskemål lades sedan ett veckoschema där varje par fick en fast tid varje vecka. Paren 

delades upp mellan studieledarna utifrån sina önskemål om tider och studieledarnas praktiska 

möjligheter att tillgodose deras önskemål. Eftersom studieledarna inte hade någon förkunskap 

om paren annat än namn, ålder och att de deltagit i en tidigare studie, var en sådan praktisk 

lösning den bästa. 

Material 

Behandlingsmanual. Behandlingsmanualen användes som underlag till varje session. 

Manualen innehåller sex sessioner vilka alla innehåller korta moment med psykoedukation, 

övningar i validering och diskussioner kring sessionens respektive innehåll, se Tabell 1. Mellan 

varje session ligger hemuppgifter som fungerar som en repetition och tillämpning av de moment 

som genomförs under varje session. Som komplement till hemuppgifterna i session 1, 2 och 3 

medföljer korta informationsblad om de begrepp som använts i psykoedukation. Medveten 

närvaro och acceptans används som grund för övningarna i valideringsteknik. Fokus i manualen 

är de problem som kan uppstå i en relation till följd av smärtan och hur man tillsammans 

handskas med dessa. Sist i behandlingsmanualen finns ett utvärderingsformulär. 
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Tabell 1 

Behandlingsöversikt 

 

Session Innehåll Hemuppgift 

1 Alliansbyggande, målsättning, acceptans, 

medveten närvaro. 

Öva på medveten närvaro i 

hemmiljön. 

2 Att uttrycka sig och sina känslor.  

 

Identifiera primära och sekundära 

känslor. 

3 Validering nivå 1-3, invalidering. Öva valideringsnivåer 1-3 i samtal 

med partnern. 

4 Validering nivå 4-5. Öva valideringsnivåer 1-5 i samtal 

med partner eller andra. 

5 Validering nivå 6-7.  Uppmärksamma och njut av positiva 

stunder tillsammans. 

6 Självvalidering. Bygga vidare på en 

kärleksfull relation, vidmakthållande. 

Utvärdering. 

 

 

Informationsmaterial. De deltagare som under rekryteringsprocessen uppgett sig vara 

intresserade av studien fick ett informationsblad hemskickat. Detta för att kunna ta ett mer 

underbyggt beslut om deltagande i studien. Informationsbladet beskrev vad deltagande innebar 

samt varför studieledarna valt att göra den här typen av studie (Bilaga 2). 

Samtycke. Formulär för samtycke om deltagande i studien och godkännande av 

videoinspelning (Bilaga 3) samt för information om paret (Bilaga 4) användes. Dessa formulär 

skickades hem i samband med formulären för baslinjemätningen och lämnades in vid det första 

samtalet.  

Procedur 

Baslinje. Deltagarna fick en försändelse hemskickad i god tid innan studien startade. Denna 

försändelse innehöll information om studien, informerat samtycke för deltagande i studien och 

allt skattningsmaterial för baslinjen: förmätning, veckoskattningar och dagböcker. Paret fick 

instruktioner till hur skattningarna skulle fyllas i och ombads kontakta studieledarna ifall det 
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fanns några frågor. När baslinjen startade påmindes deltagarna via sms att det var dags att börja 

fylla i formulären. Baslinjen varade sedan i tre veckor. Baslinjens längd bedömdes vara 

tillräcklig i förhållande till den tid som fanns till förfogande efter storhelger.  

Videoinspelning 1. Direkt innan den första sessionen gjordes den första videoinspelningen 

med paret. Paret fick instruktionen att välja ett diskussionsämne där de tyckte olika eller som 

väckte känslor på något sätt. Studieledaren startade inspelningen och lämnade sedan rummet för 

att återkomma tio minuter senare och stänga av inspelningen. Efter videoinspelningen startade 

den första sessionen och interventionen var därmed inledd. 

Intervention.  Parsamtalen utfördes i enlighet med behandlingsmanualen. Paren fick träffa 

samma studieledare på samma tid varje vecka. Ifall paret behövde boka om en tid fanns det 

möjlighet att göra det via telefon eller e-post. Studieledarna diskuterade igenom och repeterade 

den aktuella sessionen innan sessionen startade för att genomföra sessionerna på så likartat sätt 

som möjligt. Efter varje session ifylldes projektjournalen och eventuella yttre händelser som kan 

ha påverkat skattningarna nedtecknades. Till den första sessionen hade paren med sig sina 

skattningar från baslinjen. Mellan sessionerna fick paren med sig hemuppgifter, nya 

veckoskattningar och dagböcker hem. Ifall ett par avbokade veckans session, postades den 

kommande veckans dagböcker och veckoskattningar hem till dem. Detta gjordes för att få 

kontinuerliga skattningar. 

Videoinspelning 2. Som en del i eftermätningen gjordes videoinspelning nummer 2 direkt 

efter den sista sessionen. Paren fick återigen instruktion att samtala om ett ämne där de tyckte 

olika eller som väckte känslor på något sätt. Studieledaren startade inspelningen och lämnade 

sedan rummet för att återkomma tio minuter senare och stänga av inspelningen. 
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Eftermätning. Efter den sista sessionen fick deltagarna ta med hem en sista veckoskattning 

samt det formulär som ingick i eftermätningen. Deltagarna fick instruktion om att fylla i dessa 

formulär på angivna dagar och återsända dessa via post.  

Utvärdering. Efter avslutad intervention fick deltagarna fylla i ett till manualen hörande 

utvärderingsformulär (se Bilaga 1). Syftet var att få en bild av deltagarnas personliga uppfattning 

av interventionen. Detta utvärderingsformulär postades sedan till studieledarna. 

Mätning och instrument  

En översikt över studiens olika instrument beskrivs i Figur 5. Innehållet och syftet med dessa 

formulär beskrivs mer utförligt under rubriken skattningsskalor nedan.  

Baslinje Intervention 

Dagbok

   1    2   3   4    5   6   7   8  9

Förmätning

PAIR

Slutfas

Veckoskattning

QBPDS, CSI-32, VIRS-C, kontroll för smärta

Video-

inspelning 1

VIBSC

Video-

inspelning 2

VIBSC

Eftermätning

PAIR

 

Figur 5. 

Översikt över studiens design och instrument 
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Skattningsskalor  

Dagliga skattningar. Under interventionen fick deltagarna fylla i en dagboksfråga som 

rörde veckans hemuppgift (Bilaga 5). Syftet med denna fråga var att påminna om hemuppgiften 

mellan sessionerna. 

För- och eftermätning. Personal Assessment of Intimacy in Relationships (PAIR). 

Intimitet är en viktig del av en relation och därför användes PAIR som ett komplement till mått 

på tillfredsställelse i relationen. Detta självskattningsformulär, i svensk version, mäter olika typer 

av intimitet i deltagarnas relation till sin partner (Bilaga 6). PAIR består av 36 frågor som skattas 

två gånger för att jämföra upplevd intimitet med önskad intimitet. För att få information om det 

finns en skillnad mellan dessa användes PAIR som för- och eftermätning. Skalan går från 0 = 

instämmer inte alls till 4 = instämmer helt, deltagarna kan också välja 2 = neutral. PAIR har visat 

sig ha god korrelation med andra vedertagna mått och har god intern konsistens (Schaefer & 

Olsen, 1981). 

Skalan innehåller fem subskalor vilka mäter olika typer av intimitet: social, sexuell, 

rekreationsmässig, intellektuell och emotionell intimitet. Som kontroll används även subskalan 

konventionalitet. Denna subskala innehåller frågor som ”Allt som jag lärt mig om min partner 

har glatt mig”.  Frågorna är ställda så att en förväntad poäng hamnar på en medelnivå snarare än 

på en hög nivå (Schaefer & Olsen, 1981). En hög poäng som ligger över ett gränsvärde för denna 

subskala indikerar att deltagarna skattar sin relation på ett otillförlitligt sätt, i dessa fall bedöms 

även svaren på de övriga subskalorna som otillförlitliga.  

Validating and Invalidating Behavior Coding Scale (VIBCS). Med syfte att få ett 

oberoende mått på huruvida valideringsprogrammet haft effekt på deltagarnas nivåer av 

validering och invalidering granskades videoinspelningarna av oberoende skattare. Med hjälp av 
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VIBCS (Bilaga 7) kodades nivåer av validering och invalidering från båda partners. Skalan 

består av en bedömning för validering och en för invalidering där 1 = ingen 

invalidering/validering och 7 = endast validering/invalidering. En poäng i mitten på skalan 

indikerar flera exempel på validering på en låg nivå eller några få exempel av validering på en 

högre nivå. VIBCS har visat sig ha god reliabilitet (Fruzzetti & Shenk, n.d.). 

Veckoskattning. Quebec Back Pain Disability Scale (QBPDS). Den svenska översättningen 

av skalan används för att mäta nivå av fungerande i vardagen hos smärtpatienter. I den aktuella 

studien användes QBPDS som ett kontrollerande mått, då interventionen inte förväntades 

förändra nivåer av dysfunktion (Bilaga 8). QBPDS innehåller 20 frågor som mäter självupplevd 

förmåga att utföra vissa dagliga aktiviteter, såsom bädda en säng eller öppna tunga dörrar. Svar 

ges på en 6-gradig skala, från 0 = inte svårt alls till 5 = omöjligt att göra. Skalan har visat sig ha 

god validitet och reliabilitet (Kopec et al., 1995). 

Kontroll för smärta. Veckoskattningarna innehöll en fråga om smärta (Bilaga 9). Syftet 

med denna fråga var att kontrollera att nivåer av smärta inte ökade under interventionen. 

Deltagarna gav svar på en 10-gradig skala från 1 = inte alls ont till 10 = outhärdligt ont. 

Couples Satisfaction Index, (CSI-32). Skalan användes som mått på självupplevd 

tillfredsställelse i parrelationen (Bilaga 10). Deltagarna angav svar på en Lickertskala från 0 = 

inte alls sant till 5 = helt sant. CSI har god begreppsvaliditet och är ett mer precist mått på 

skillnader i tillfredsställelse än de skalor som varit mest använda hittills (Funk & Rogge, 2007). 

Validating and invalidating response scale-couple (VIRS-C). Denna skala användes som 

veckomått under interventionen, med syfte att se om interventionen ökar deltagarnas upplevda 

nivåer av validering och minskar upplevda nivåer av invalidering (Bilaga 11). Deltagarna 

svarade på frågor om bemötande från sin respektive partner. Påståenden delas in i validerande 
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och invaliderande. Svar angavs på en 4-gradig skala från 0 = aldrig till 4 = nästan hela tiden. 

Utvärdering av instrumentet pågår för närvarande (Fruzzetti, personlig kommunikation 110311). 

Dessa skattningsskalor var del av ett större testbatteri. Samtliga använda mått och när de 

användes redovisas i Tabell 2. 

Tabell 2 

Översikt över användandet av olika instrument 

Skattning av videoklipp 

För att få ett objektivt mått på validering och invalidering användes ett observationsmått. 

Observatörerna rekryterades från den föregående studien (Carlsson & Larsson, 2010) och var 

samtliga studenter på psykologprogrammets sista termin. Observatörerna var redan utbildade i 

validering och en kortare utbildning var därför endast nödvändig för den aktuella skattningen. I 

samband med den nya, korta utbildningen gjordes en provskattning av ett videoklipp som också 

det tillhandahölls från den föregående studien (Carlsson & Larsson, 2010). 

Interbedömarreliabilitet 

Skattningarna från provklippen jämfördes med en kodare som valts till facit. Facit var Alan E. 

Fruzzetti som har utvecklat observatörsmåttet och har en lång erfarenhet av dess användning. 

Interbedömarreliabilitet räknades ut genom intra class correlation med Cronbachs α (Field, 

2005). Alla tre skattare fick mycket hög interbedömarreliabilitet med facit (Cronbachs α >.75). 

Den skattare som stämde bäst överens med facit (Cronbachs α >.91) valdes ut. 

 Förmätning  Baslinje 

 

Förmätning 

vid första 

samtalet 

Veckoskattning  Eftermätning 

 

Dagbok    x  

PAIR x    x 

VIBCS   x  x 

Smärta-kontroll  x  x  

QUEBEC  x  x  

CSI-32  x  x  

VIRS-C   x x  
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Kodning 

Kodningen av videoklippen gjordes utifrån VIBCS. Det fanns fyra videoklipp som var tio 

minuter långa vardera. Klippen randomiserades så att kodaren inte skulle veta vilket klipp som 

var inspelat före interventionen och vilket klipp som var inspelat efter interventionen. Kodaren 

fick instruktionen att se varje klipp tre gånger. En gång för att bilda sig en uppfattning om 

samtalet, en gång för att koda personen till vänster och en gång för att koda personen till höger. 

Kodaren hade ingen kännedom om deltagarna eller vem som var smärtpatient respektive partner.  

Etiska överväganden 

Denna studie har följt de forskningsetiska principerna beskrivna i Övreeide (2002). Alla 

deltagare medverkade på frivillig basis och kunde avbryta sin medverkan när som helst utan att 

ange orsak. Deltagarna fick skiva på ett informerat samtycke samt skriftligen godkänna 

genomförande av videoinspelning. Deltagarna hade möjlighet att kontakta studieledarna via 

telefon och e-post när som helst under studiens gång. 

I enlighet med lagen om yrkesverksamhet inom hälso- och sjukvården fördes en 

projektjournal i samband med interventionen. Varje deltagare hade en individuellt upptecknad 

journal i vilken den antecknades när varje session ägde rum samt vilka moment som genomförts 

i enlighet med manualen.  

En del frågor i skattningsformulären skulle kunna uppfattas som känsliga. För att 

deltagarna skulle känna sig trygga att svara så ärligt som möjligt fick de informationen att fylla i 

skattningarna var för sig och förvara dessa på åtskilda platser. Dessa avidentifierade skattningar 

diskuterades heller inte under parsamtalen och efter inlämnandet till studieledarna förvarades 

dessa inlåsta tillsammans med projektjournalen i journalskåp. 
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Resultat 

Behandlingens genomförande 

Samtliga sessioner genomfördes i enlighet med behandlingsmanualen. I enlighet med 

förväntningar innan interventionens start förekom avbokningar. Par 1 bokade om två sessioner, 

vilket förklarar de två extra veckoskattningar som de fyllt i. Par 2 bokade om en session och har 

därför genomfört en extra veckoskattning. 

Utvärdering av behandlingen 

Samtliga deltagare valde att fylla i utvärderingen. Tre av fyra deltagare tyckte att behandlingen 

helt och hållet mött deras förväntningar, den fjärde deltagaren svarade inte på denna fråga. Alla 

deltagare angav att de absolut skulle rekommendera behandlingen till en vän. Deltagarna 

använde följande ord för att beskriva behandlingen: intressant, utvecklande, tankeväckande. En 

deltagare angav att antalet sessioner var för få. Alla deltagare uppgav att de följt instruktionerna 

till hemuppgifter och skattningsformulär helt och hållet eller till stor del. 
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Hypotes 1: Interventionen leder till en ökning av validerande responser. 

För att undersöka förändring i deltagarnas validerande responser användes två mått. VIBCS 

användes som ett objektivt mått i för- och eftermätning där deltagarnas nivå av validering 

skattades av en oberoende kodare. För att få information om deltagarnas subjektiva uppfattning 

om respektive partners validering användes VIRS-C som självskattningsmått veckovis.  

Observationsmåttet VIBCS visade att det skedde en ökning av validering efter 

interventionen hos tre av fyra deltagare, se Figur 5. I par 1 ökade partnern sin nivå av validering 

från nivå 0 till 5. Hos smärtpatienten i detta par skedde ingen förändring i validering mellan för- 

och eftermätning. Smärtpatientens valideringsnivå kodades som nivå 0 vid båda mättillfällen. I 

par 2 ökade både partnern och smärtpatienten sin nivå av validering från nivå 0 till 1.  

 

 

Figur 5 

Förändring i deltagarnas validerande responser enligt oberoende kodare på VIBCS; för och 

eftermätning. Minimal poäng: 1. Maximal poäng: 7. 
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VIRS-C mäter upplevd validering. I Figur 6 markerar den röda linjen således 

smärtpatientens egen uppfattning av validering från sin partner. Den blå linjen markerar 

partnerns egen uppfattning av validering från smärtpatienten. När det gäller deltagarnas 

subjektiva skattningar på VIRS-C visar graferna i Figur 6 att båda i par 1 upplevde en hög nivå 

av validering från sin partner under hela interventionen. Partnern skattar i genomsnitt 32 poäng 

av 40 möjliga i de första två mätningarna och i genomsnitt 37 poäng i de två sista. 

Smärtpatienten skattar i genomsnitt 32 poäng i de två första mätningarna och 34 poäng i de två 

sista. Trots ett litet utrymme för förbättring, skedde det en viss ökning i upplevd validering i 

eftermätning jämfört med förmätning hos båda partners.  

 

 

Figur 6 

Skattningar veckovis över deltagarnas upplevelse av sin partners valideringsbeteenden (VIRS-C) 

före, under och efter interventionen. Den streckade linjen visar då validering introduceras i 

interventionen. Maximal poäng: 40. 
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Grafen för par 2 visar en tydlig trend av ökad upplevd validering hos båda partners under 

interventionens gång. Partnern skattar i genomsnitt 32 poäng av 40 möjliga i de första två 

mätningarna och i genomsnitt 38 poäng i de två sista. Smärtpatienten skattar i genomsnitt 21 

poäng i de två första mätningarna och 31,5 poäng i de två sista. Jämförelsen visar att partnern 

upplevde en ökning av validering och att smärtpatienten i sin tur upplevde en stor ökning av 

upplevd validering.  

 

Figur 7 

Skattningar veckovis över deltagarnas upplevelse av sin partners valideringsbeteenden (VIRS-C) 

före, under och efter interventionen. Den streckade linjen visar då validering introduceras i 

interventionen. Maximal poäng: 40. 
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Hypotes 2: Interventionen leder till en minskning av invaliderande responser.  

För att undersöka deltagarnas invaliderande responser användes de mått som även användes för 

att undersöka hypotes 1, VIBSC i före- och eftermätning samt VIRS-C som självskattningsmått 

veckovis.  

En visuell analys av Figur 8 visar att det skett en minskning av invalidering hos tre av fyra 

deltagare i objektivt mått på validering. I par 1 minskade smärtpatientens invalidering från nivå 2 

till 1 och partnerns invalidering ökade från nivå 1 till 2. I par 2 minskade invalidering från nivå 3 

till 2 hos smärtpatienten och nivå 2 till 1 hos partnern.  

 

Figur 8 

Förändring i deltagarnas invaliderande responser enligt oberoende kodare på VIBCS; för och 

eftermätning. Minimal poäng: 1. Maximal poäng: 7. 
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Deltagarnas skattningar av upplevd invalidering visas i Figur 9 och i Figur 10. Par 1 skattar 

genomgående låga nivåer av upplevd invalidering. Trots detta sker det dock en viss förändring i 

upplevd invalidering. Partnern i par 1 skattar i genomsnitt 5 poäng av 20 möjliga i de första två 

mätningarna och i genomsnitt 1 poäng i de två sista. Smärtpatienten skattar i genomsnitt 2,5 

poäng i de två första mätningarna och 4 poäng i de två sista. Båda i paret upplevde en låg nivå av 

invalidering innan behandlingen inleds.  Partnern i par 1 upplevde en tydlig minskning av 

invalidering från smärtpatienten under interventionens gång och dennes upplevelser av 

invalidering minskar också i jämförelsen mellan förmätning och eftermätning. Smärtpatientens 

upplevelser av invalidering från partnern ökade något under interventionen. I jämförelsen mellan 

för- och eftermätning är den upplevda nivån av invalidering något högre i eftermätningen. 

 

Figur 9 

Skattningar veckovis över deltagarnas upplevelse av sin partners invalideringsbeteenden (VIRS-

C) före, under och efter interventionen. Den streckade linjen visar då validering introduceras i 

interventionen. Maximal poäng: 20. 
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För par 2 sker en minskning i upplevd invalidering. Partnern skattar i genomsnitt 3,5 poäng 

av 20 möjliga i de första två mätningarna och i genomsnitt 1 poäng i de två sista. Partnern i par 2 

upplevde en genomgående låg nivå av invalidering från sin partner under interventionen men 

uppvisar även en skillnad i jämförelsen mellan för- och eftermätning. Smärtpatienten skattar i 

genomsnitt 9 poäng i de två första mätningarna och 1 poäng i de två sista. Smärtpatienten 

upplever såldes en tydlig minskning i invalidering från sin partner. Detta är tydligt i eftermätning 

jämfört med förmätning samt under interventionens gång.  

 

 
 
 

Figur 10 

Skattningar veckovis över deltagarnas upplevelse av sin partners invalideringsbeteenden (VIRS-

C) före, under och efter interventionen. Den streckade linjen visar då validering introduceras i 

interventionen. Maximal poäng: 20. 
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Hypotes 3: Interventionen leder till ökad tillfredsställelse i parrelationen.  

Med syfte att se om intervention ledde till ökad tillfredsställelse i parrelationen genomfördes 

veckoskattningar med måttet Couples Satisfactory Index (CSI-32). Som komplettering till detta 

mått användes även skalan Personal Assessment of Intimacy in Relationships (PAIR). 

Par 1 skattade högt på tillfredsställelse, mätt med CSI-32, redan under baslinjen. Denna 

höga nivå låg konstant under hela interventionen, se Figur 11. Partnern i par 1 skattar i 

genomsnitt 141 poäng av 161 möjliga i de första två mätningarna och i genomsnitt 142 poäng i 

de två sista. Smärtpatienten skattar i genomsnitt 145 poäng i de två första mätningarna och 148,5  

poäng i de två sista. För par 1 tycks interventionen inte haft utrymme att förändra den redan höga 

nivån av tillfredsställelse. 

 

 

Figur 11 

Skattningar veckovis över respektive partners tillfredsställelse i parrelationen (CSI-32). Par 1. 

Maximal poäng: 166. 
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Par 2 skattade också en hög grad av tillfredsställelse under baslinjen. Deras nivå av 

tillfredsställelse tenderar att stiga under interventionens gång, se Figur 12. Partnern i par 2 skattar 

i genomsnitt 132,5 poäng av 161 möjliga i de första två mätningarna och i genomsnitt 147 poäng 

i de två sista. Smärtpatienten skattar i genomsnitt 116,5 poäng i de två första mätningarna och 

130,5  poäng i de två sista. Eftermätningen jämfört med baslinjemätningen visar en skillnad i 

tillfredsställelse. För par 2 tycks interventionen ha ökat nivåer av tillfredsställelse. 

 

 

 

 

Figur 12 

Skattningar veckovis över respektive partners tillfredsställelse i parrelationen (CSI-32). Par 2. 

Maximal poäng: 166. 
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på tillfredsställelse. Vid beräkning av poäng på subskalan konventionalitet framkom att samtliga 

deltagare hade en poäng över gränsvärdet på denna subskala. Detta innebär att de skattat 

intimitet i relationen på en ovanligt hög nivå vilket innebär att skattningar på resterande 

subskalor bedöms som otillförlitliga. Av denna anledning redovisas därför inte resultatet från 

denna skattningsskala.   

Smärta  

Interventionen förväntades inte förändra nivåer av smärta hos deltagarna. Smärtskattningarna för 

par 1 låg på en stabil nivå under hela interventionen. Smärtskattningarna för par 2 fluktuerade 

under interventionen men visar ingen tydlig skillnad mellan baslinjemätning och eftermätning, se 

Figur 17. Förväntningen om att interventionen inte påverkade smärtnivå hos deltagarna 

bekräftades således. 

 

Figur 17 

Förändring i smärtnivå innan, under och efter interventionen för samtliga deltagare. Det korta 

strecket markerar eftermätning för par 2 och det långa eftermätning för par 1. Minimal poäng: 1. 

Maximal poäng: 10. 
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Dysfunktion 

Interventionen förväntades inte heller förändra nivåer av dysfunktion hos deltagarna. Denna 

förväntning bekräftades hos tre av fyra deltagare, se Figur 18. Dock uppvisade smärtpatienten i 

par 2 en minskning i dysfunktion med 20 poäng på QBPDS. Således kan interventionen ha haft 

effekt på dysfunktion hos denna deltagare, trots förväntningarna vid studiens start. 

 

Figur 18 

Förändring i dysfunktion innan, under och efter interventionen för samtliga deltagare. Det korta 

strecket markerar eftermätning för par 2 och det långa eftermätning för par 1.  

Maximal poäng: 100. 
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Diskussion 

Studiens huvudsakliga syfte var att undersöka om en parbehandling med valideringsfokus kunde 

öka båda partners validerande responser och minska deras invaliderande responser. Resultat från 

oberoende videoskattning och deltagarnas egna skattningar av upplevd validering och 

invalidering visar att parbehandlingen har ökat deltagarnas validering och minskat invalidering. 

Ett andra syfte i studien var att undersöka om interventionen ledde till en ökning av 

tillfredsställelse i parrelationen. Resultaten tyder på att interventionen leder till en ökad 

tillfredsställelse. 

Valideringsfokuserad parbehandling är således ett sätt att arbeta för att motverka smärtans 

negativa påverkan på parrelationen. Idag erbjuds ingen liknande parbehandling för par med 

smärta, detta trots att ett stort behov finns. Parbehandlingen som presenteras i studien är ett sätt 

att möta detta behov och har stort värde för klinisk verksamhet. Mer forskning behövs för att 

ytterligare säkerställa resultaten av parbehandlingen. 

Nedan diskuteras resultaten under respektive hypotes. Vidare diskuteras styrkor och 

svagheter med studien och dess design. Slutligen ges förslag till framtida forskning.  

Hypotes 1: Effekt på validering 

Interventionen har haft effekt på validering då tre av fyra deltagare ökade sina validerande 

responser i oberoende mått.  

Partnern i par 1 uppvisar en mycket stor ökning av validering i eftermätning jämfört med 

förmätning.  Smärtpatienten uppvisar dock ingen validering alls, varken i förmätning eller i 

eftermätning. Hos partnern i par 1 har således interventionen haft effekt på nivåer av validering. 

Det kan finnas olika anledningar till dessa skillnader i validering hos paret efter interventionen. 

En tänkbar anledning är rollfördelningen i paret då en person är smärtfri och den andra 
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smärtdrabbad. Smärtan kan ha tagit stor plats i parets liv och påverkat dem på olika sätt. Kanske 

är det så att partnern har blivit mer van vid att vara stöttande för smärtpatienten, då denne haft 

långvariga smärtproblem. På grund av smärtan kan det vara svårare för smärtpatienten att ta 

rollen som stöttande för partnern och smärtpatienten kan således behöva mer träning för att 

uppnå samma höga resultat som sin partner.  

För par 1 förekom en anmärkningsvärd skillnad mellan videoskattning och självskattning 

av validering. En takeffekt kan förklara varför skattningarna av upplevd validering inte kan öka 

under interventionens gång, trots att en ökning sker i oberoende mått.  

Gällande praxis är att sätta större tilltro till VIBCS än VIRS-C, då det oberoende måttet på 

validering är mer tillförlitligt än självskattningsformuläret (Fruzzetti& Shenk, n.d.). I paret 

uppvisade partnern en stor ökning av validerande responser vilket tyder på att interventionen haft 

effekt på validering för denna deltagare.  

Resultaten från oberoende mått på validering visar att båda partners i par 2 ökar sina nivåer 

av validering. För par 2 är ökningen av upplevd validering mycket tydlig. Resultaten visar att 

parbehandlingen haft effekt på validering för detta par. Till skillnad från par 1 är både partner 

och smärtpatient i par 2 drabbade av långvarig smärtproblematik. Ett rimligt antagande är att 

rollerna smärtpatient och partner har växlat under de trettio åren de levt tillsammans, vilket kan 

ha påverkat skillnaden i resultat mot par 1. Båda partners i par 2 kan ha fått övning i att vara 

stöttande mot den andre, vilket kan ha bidragit till deras jämna resultat på observationsmåttet.  

Hypotes 2: Effekt på invalidering 

Resultat från oberoende videoskattning visade att tre av fyra deltagare minskade sina 

invaliderande responser. Detta talar för att interventionen ger effekt på invalidering vilket är 

oerhört viktigt eftersom invalidering är nedbrytande i ett förhållande. 
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Oberoende mått visar att partnern i par 1 ökar sin nivå av invalidering medan 

smärtpatientens nivå av invalidering minskar. Partnern i par 1 upplevde något lägre nivåer av 

invalidering från smärtpatienten mot slutet av interventionen medan smärtpatienten upplevde 

något högre nivåer. Det är oklart varför partnern uppvisar en ökning i invalidering, en möjlig 

förklaring kan vara att partnern försöker invalidera ett invalitt beteende. 

I par 2 minskar båda partners sina nivåer av invalidering i oberoende mått. Även i parets 

skattningar av upplevd invalidering märks en tydlig skillnad även under interventionen. Båda 

partners upplever minskade nivåer av invalidering i eftermätning jämfört med förmätning. För 

dessa deltagare har således interventionen påverkat nivåer av invalidering.  

Hypotes 3: Effekt på tillfredsställelse i parrelationen. 

Resultaten visar att deltagarna generellt skattade sin tillfredsställelse i relationen högt. För par 1 

finns en takeffekt då de skattade extremt höga siffror redan under baslinjen. Interventionen kan 

således ha varit gynnsam för paret, men detta kan inte speglas i skattningarna eftersom de inte 

kan stiga nämnvärt från sin redan höga nivå. På grund av dessa mätproblem behövs nya 

instrument som är känsliga nog att upptäcka skillnader i tillfredsställelse hos par som ligger på 

en hög nivå av tillfredsställelse. Interventionen tycks dock vara till nytta för paret då de uppgav 

till studieledaren att de var mycket nöjda med interventionen och uppgav att de kommunicerade 

på ett nytt sätt efter interventionen. Interventionen kan alltså ha ökat tillfredsställelsen för paret 

men att detta inte kan avspeglas i skattningarna. 

För par 2 märks en ökning i tillfredsställelse hos båda partners. Smärtpatienten redovisar 

en tydlig ökning i tillfredsställelse. För denna deltagare kan detta förknippas med en ökning i 

upplevd validering och en minskning i upplevd invalidering. Partnern visar också en ökning i 

tillfredsställelse i parrelationen. Interventionen har således effekt på nivåer av tillfredsställelse.  
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Smärta och dysfunktion 

Interventionen syftade inte till att förändra nivåer av smärta och dysfunktion hos deltagarna. 

Ingen effekt på smärta noterades i enlighet med dessa syften. Dock uppvisade smärtpatienten i 

par 2 en minskning i dysfunktion. Det är oklart vad som orsakat denna effekt hos denna specifika 

deltagare. Yttre omständigheter, som att en konflikt med myndigheter löstes, kan ha påverkat 

denna förbättring. Ett faktum var dock att deltagaren uppvisade en tydlig ökning av upplevd 

validering och minskning i upplevd invalidering från sin partner. Denna förändring i dysfunktion 

skulle alltså kunna ha skett till följd av ökad upplevd validering och minskad upplevd 

invalidering. En hypotes är att det kan vara så att validering ökar tilltron till den egna förmågan 

vilket kan förklara minskningen i dysfunktion.  

Tidigare forskning  

Att använda valideringstekniker för en smärtpopulation är ett nytt arbetssätt. Resultaten i denna 

studie går i linje med de få studier som finns att tillgå. En studie av smärtpopulationen fann att en 

kort utbildning för partners ökade deras validerande responser (Carlsson & Larsson, 2010). I den 

aktuella studien kunde parbehandlingen öka validering hos båda partners, vilket tyder på att 

validering med fördel kan läras ut till en smärtpopulation.  

Tidigare forskning har också funnit att validering korrelerar positivt med tillfredsställelse i 

parrelationen (Cano et al., 2008). Denna studie fick liknande resultat hos ett av paren då både 

validering och tillfredsställelse ökade. Valideringsfokuserade interventioner har förespråkats för 

nya populationer (Fruzzetti & Iverson, 2006). Den aktuella studien utgör ett första steg i denna 

riktning.  
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Procedur 

Rekrytering och bortfall. Till studien rekryterades sex par och ett visst utrymme för bortfall 

fanns. Två par, det vill säga fyra deltagare, slutförde interventionen. Detta är tillräckligt för en 

studie med single-subject och speciellt då studien är den första inom området (Kazdin, 2010).  

Ett större bortfall än förväntat förekom före och under baslinjen. Detta kan bero på att 

studieledarna inte lyckades motivera deltagarna i tillräckligt hög utsträckning. Deltagarna 

kontaktades inom ramen för ett forskningsprojekt och det är möjligt att deltagarna hade varit mer 

motiverade till behandlingen om de själva sökt hjälp för relationsproblem. Att deltagarna blev 

kontaktade istället för att ta eget initiativ till behandling kan förklara det relativt stora bortfall 

som förekom. Det kan också vara svårt att motivera till deltagande om presumtiva deltagare har 

en hög belastning både privat och arbetsmässigt. De deltagare som deltog i interventionen var 

äldre, arbetade i mindre omfattning, var nöjda med sin relation och hade inga hemmaboende 

barn. Det är oklart om detta bortfall påverkade studiens resultat.   

 Vid tidpunkten för bortfall var ingen ytterligare rekrytering möjlig på grund av studiens 

tidsramar. Deltagarna hade dessutom vissa förkunskaper om validering då de deltagit i en 

tidigare studie vid Örebro Universitet. Ytterligare rekrytering via exempelvis media ansågs inte 

önskvärd då deltagarna skulle ha olika förkunskaper om validering vid interventionens start. 

Studieledarna gjorde bedömningen att en homogen grupp var att föredra för att underlätta 

tolkning av resultat.  

Som en första studie ansågs det vara lämpligt att rekrytera par utan större problem i sin 

relation. Detta för att se om studien fick effekt och för att inte riskera att de par som är i större 

behov av parbehandling får genomgå en obeprövad intervention som eventuellt är icke-verksam. 
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Vid en framtida studie skulle det dock vara intressant att välja ut par med större problem för att 

få tydligare resultat och säkerställa dem ytterligare.  

Deltagarnas skattningar. Under hela studien fanns det en tydlig tendens hos deltagarna att 

uteslutande välja det mest positiva svarsalternativet. Skalan PAIR fick av denna anledning 

uteslutas då kontrollskalan konventionalitet fick ett värde över gränsvärdet, vilket indikerar 

otillförlitliga skattningar. 

Det finns en rad tänkbara förklaringar till detta fenomen. En anledning till de höga 

skattningarna kan vara att de deltagande paren helt enkelt är ovanligt nöjda med sin relation. 

Skattningarna kan också förklaras av de mätmetoder som användes i studien. En svårighet med 

självskattningsformulär är att deltagarna kan lista ut vad som socialt sett är ”rätt” respektive ”fel” 

svar. Deltagarna kan då skatta i enlighet med sociala koder snarare än att ge ett svar som är 

representativt för deras relation. I linje med detta kan det vara så att deltagarna har en viss bild av 

sitt förhållande och därför svarat på frågorna på ett hypotetiskt sätt utifrån denna bild, snarare än 

att ge ett svar baserat på faktiska beteenden. Deltagarna kan dessutom ha uppfattat frågorna som 

ett ställningstagande för eller emot ett visst påstående, vilket skulle innebära att det mest positiva 

svarsalternativet utgör ett jakande svar på frågan. En konsekvens av detta blir att svaren hamnar 

på en genomgående hög nivå. 

Liksom i fråga om bortfall kan en förklaring till de höga skattningarna vara att deltagarna 

har kontaktats för ett forskningsprojekt och har inte själva sökt hjälp för relationsproblem. Detta 

kan innebära att de inte är motiverade att redovisa eventuella brister i förhållandet och att det kan 

kännas utlämnande mot sin partner att ta upp sådana brister.  

Deltagarna fick fylla i formulären hemma, vilket också kan ha påverkat skattningarna. En 

del av frågorna skulle kunna upplevas som känsliga och det kan ha funnits en oro för att partnern 
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skulle kunna se svaren. Om en sådan oro fanns skulle detta kunna förklara varför deltagarna 

skattar genomgående högt. 

Studien innehöll ett testbatteri vilket deltagarna fick fylla i vid upprepade tillfällen. Vissa 

av frågorna i testbatteriet kan dessutom ha varit oklara eller svåra att förstå.  Trötthet och slarv 

kan ha orsakat att deltagarna inte har tillgodosett sig instruktionerna eller inte läst frågan 

tillräckligt noga, varför svar ges på ett polariserat snarare än ett differentierat sätt. 

Videoinspelning. Resultaten från studien visar en ökning av validering hos majoriteten av 

deltagarna på VIBCS. Vissa aspekter av resultaten väcker dock intressanta frågeställningar kring 

valideringsbegreppet och dess operationalisering.  

Det kan vara så att valideringsbegreppet har olika innebörd för olika individer. Validering 

kan även innebära olika saker i en relation beroende på hur lång tid relationen varat. I 

förhållanden som varat i över 30 år kan det förekomma former av validering som är svåra för en 

utomstående att upptäcka. Partnern i par 2 uppgav att hon upplevde en stor ökning i validering 

från smärtpatienten då denne främst lyssnade i ökad utsträckning efter interventionen. Att lyssna 

är den grundläggande valideringsnivån men ger inga poäng på VIBCS.  Även om det inte ger 

poäng på VIBCS kan det upplevas som väldigt validerande att åter bli lyssnad på. Denna skillnad 

i hur de olika valideringsnivåerna värderas kan förklara skillnaderna mellan de observerade och 

självskattade nivåerna av validering för detta par.  

Enligt uppgift från oberoende skattare förekom mer problemlösning än validering hos par 2 

efter interventionen. Paret uppgav själva att de upplevde en ökning av validering dem emellan 

och att detta möjliggjorde en konstruktiv problemlösning för dem. För att en problemlösning ska 

kunna ske krävs att man lyssnar på varandra. För en person som är nöjd i sin relation skulle det 
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därför kunna räcka med en liten ökning i validering för att uppnå en effektiv problemlösning, 

vilket i sin tur kan upplevas som en stor förbättring för paret.  

En ytterligare faktor som kan ha bidragit till de låga poängen på VIBCS är att paren hade 

svårt att komma på diskussionsämnen inför videoinspelningarna. Instruktionen var att paret 

skulle välja ett ämne där de tyckte olika. Ett sådant ämne skulle ge tillfälle att ta varandras 

perspektiv och öppna för valideringsmöjligheter. Deltagarna hade svårt att komma på sådana 

ämnen vilken kan vara en brist i videoinspelningen snarare än en brist på valideringskunskaper.  

Skillnader i observerad och upplevd validering. Resultaten visar en stor skillnad mellan 

mått på observerad och upplevd validering. Detta kan förklaras på en mängd olika sätt. En 

tänkbar förklaring skulle kunna vara att skillnaden i resultat beror på att validering mäts på två 

olika sätt, genom självskattning och videoskattning. Upplevelsen av validering kan skilja sig från 

den validering som en observatör kan identifiera. 

Ytterligare en förklaring är att videoinspelningen utgjorde en konstgjord situation som inte 

speglade parets kommunikation. Kanske är det så att de validerar varandra mer i ett privat 

sammanhang än vad de gjorde på videoinspelningen.  

Det kan också vara tvärtom, det vill säga att videoinspelningen speglar parets 

kommunikation och att nivåer av validering generellt sett är relativt låga. Om så är fallet är 

självskattningarna av upplevd validering inte tillförlitliga. Deltagarna kan exempelvis gissa sig 

till rätt svar i formulären, vilket kan skapa en tendens till att välja det mest positiva 

svarsalternativet. 

Skillnaderna skulle också kunna förklaras av mätproblem som finns i både videoskattning 

och självskattning. Om så vore fallet är både självskattningen och videoskattningen otillförlitliga, 

vilket dock vore osannolikt med tanke på att observationsmåttet VIBCS har visat sig ha god 
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reliabilitet (Fruzzetti& Shenk, n.d.). I enlighet med gällande praxis sätts störst tilltro till 

observationsmåttet, även om andra tänkbara förklaringar till den uppvisade skillnaden också kan 

finnas. 

Långtidseffekter. Denna studie har ingen uppföljande mätning då syftet med studien var att 

se om interventionen har någon direkt effekt på validering och invalidering samt på 

tillfredsställelse i relationen. Ingen av studiens hypoteser rör långtidseffekter varför den här 

typen av mätning inte ansågs aktuell.  

Tillämpning av medveten närvaro. Medveten närvaro användes i parbehandlingen som en 

emotionsreglerande strategi, detta för att möjliggöra validering. Deltagarna tog till sig begreppet 

och uppgav att medveten närvaro var användbart för dem i vardagen. Icke-dömandet i medveten 

närvaro upplevdes som särskilt tilltalande för dem. Detta var ett nytt sätt att tänka kring 

relationer och smärta som väckte deltagarnas intresse.  

Då deltagarna befann sig i välfungerande relationer är det sannolikt att de redan hade goda 

emotionsreglerande strategier. Deltagarna uppgav vid ett par tillfällen att de hade använt 

medveten närvaro som ett sätt att reglera sina emotioner. Det är dock oklart om det var medveten 

närvaro som emotionsreglerande strategi eller en redan befintlig sådan som möjliggjorde 

validering. Trots denna oklarhet utgör medveten närvaro en viktig del i interventionen som också 

uppskattades av deltagarna.  

Svagheter i studien 

VIRS-C. Skattning av VIRS-C påbörjas i samband med interventionens start. Det kan ses 

som en svaghet i studien att baslinjemätning saknas för just detta mått. Interventionen är dock 

upplagd så att validering introduceras först under session tre.  Man kan därför betrakta de 
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skattningar som gjordes innan session tre som mått på deltagarnas upplevelse av invalidering och 

validering innan de fått träning i dessa tekniker. 

Utvärdering av VIRS-C pågår för närvarande varför inga uppgifter om validitet och 

reliabilitet finns att tillgå. Detta mått används i forskning då detta är det enda mått som finns 

tillgängligt vid mätning av självupplevd validering och invalidering. När det gäller frågorna i 

formuläret är det lätt att lista ut vad som socialt sett är ”rätt” respektive ”fel” svar. Det finns en 

risk att deltagarna listar ut det ”rätta” svaret och väljer detta, speciellt i känsliga situationer eller 

när frågorna rör känsliga ämnen (Carlsson & Larsson, 2010). Sammantaget gör dessa brister 

VIRS-C till ett opålitligt mått som utgör en svaghet i denna studie.  

Hög nivå av tillfredsställelse. Deltagarnas höga grad av tillfredsställelse kan ha påverkat 

deras medverkan på olika sätt. Jämfört med par som aktivt söker hjälp för problem i relationen 

kan det finnas vissa skillnader mellan dem och deltagarna i denna studie. Utöver det faktum att 

deltagarna i den aktuella studien troligtvis upplever färre konfliktfyllda situationer kan de även 

ha varit mindre benägna att ta upp sådana situationer till diskussion under samtalen. Detta kan ha 

lett till att deltagarna fått mindre chanser till att öva validering vilket kan ha påverkat resultaten. 

Översättning av skalor. Det kan ses som en svaghet att inte en back translation gjordes av 

de engelska mått som användes i studien.  Översättningen av dessa skalor gjordes av 

studieledarna och granskades av utomstående. Risken för att detta förfarande kunde påverka 

studiens resultat ansågs som mycket låg och detta pragmatiska förhållningssätt bedömdes därför 

tillräckligt för studien. 

Videoskattning. I den aktuella studien var användningen av ett oberoende mått av 

validering och invalidering betydelsefullt. Vissa faktorer kan dock ha påverkat 

videoinspelningarna. Detta kan ha gjort att videoinspelningarna inte kan spegla deltagarnas 
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valideringskunskaper fullt ut. Deltagarna blev informerade om att deras samtal skulle granskas 

av utomstående.  Vissa deltagare uttryckte dessutom obehag inför att bli inspelade. Detta kan ha 

gjort att samtalet inte blev naturligt och avspänt. Trots dessa brister är videoinspelning en vanligt 

förekommande metod (Cano, et al., 2008; Carlsson och Larsson, 2010) och ett tillförlitligt 

instrument för oberoende mått på validering (Fruzzetti & Shenk, n.d.) varför det bedömdes som 

användbart för studien.  

Studieledarna både forskare och behandlare. I egenskap av både forskare och behandlare 

kan studieledarna omedvetet ha påverkat deltagarna att agera i enlighet med förväntade resultat 

(Kazdin, 2010). Studieledarnas upplevelse var att det i vissa fall var svårt att simultant förhålla 

sig till en forskande och en behandlande roll då dessa roller till viss del har olika mål och syften. 

Styrkor i studien 

Design. Att använda en single subject design lämpar sig väl för att testa nya 

behandlingsformer (Kazdin, 2010). Antalet deltagare i studien kan anses rimligt med tanke på att 

studien avser att utforma och pröva en ny typ av intervention för par med smärta. Först efter att 

undersökt effekt i liten skala kan det vara befogat att genomföra samma studie med en större 

population.  

Manualbaserad behandling. Studiens intervention baserades på en manual. Detta ökar 

sannolikheten för att alla deltagare får ta del av samtliga moment och att behandlingen 

genomförs på ett så likartat sätt som möjligt. Innan interventionen startade testades manualen 

genom rollspel och ett förbättringsarbete gjordes utifrån dessa. Detta standardiserade förfarande 

ökar studiens interna validitet.  
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Olika behandlare. Det kan också ses som en styrka att interventionen genomfördes med 

två olika behandlare.  En eventuell terapeuteffekt, det vill säga att effekten kan tillskrivas en 

specifik behandlare, kan således uteslutas.  

Mått på validering. Med syfte att undersöka validering och invalidering användes både ett 

objektivt och ett subjektivt mått. Detta kan ses som styrka i studien då detta höjer den interna 

validiteten i resultaten.  

Urval av skattare. De oberoende kodare som valdes ut att provskatta videoklipp hade 

tidigare erfarenhet av videoskattning av validering. Dessa kodare fick ytterligare utbildning i 

validering inför medverkan i den aktuella studien. Kodarnas skattningar hade hög 

interbedömarreliabilitet på Chronbachs α > 0,75. Den kodare som hade högst 

interbedömarreliabilitet med facit, Chronbachs α > 0,91, valdes slutligen ut att koda studiens 

videoklipp. Således var kodningarna av god kvalitet vilket höjer studiens interna validitet. 

Klinisk tillämpning  

Smärta har länge setts som ett individuellt problem. I Sverige och i andra länder har forskningen 

ofta fokuserat på individuella och arbetsplatsrelaterade faktorer, vilka har visat sig vara en viktig 

del för att den smärtdrabbade ska få så bra rehabilitering som möjligt (Christensen & Knardahl, 

2010; den Boer, Oostendorp, Beems, Munneke & Evers, 2006). Trots att det finns forskning som 

visar hur närstående och hur parrelationer påverkas av smärtan är detta ett eftersatt område inom 

klinisk verksamhet. Detta kan bero på en avsaknad av behandlingsformer för par med smärta. 

Denna studie är ett första steg för att fylla denna kunskapslucka. Det vore högst önskvärt att 

fortsatt arbete bedrivs inom detta område. Under arbetet med denna studie har studieledarna gjort 

värdefulla upptäckter som kan användas som förbättringsförslag för framtida arbete, vilka 

presenteras nedan. 
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Rekrytering. Ett problem med att använda behandlingen i klinisk verksamhet kan vara att 

hitta motiverade deltagare inom den aktuella patientgruppen. Rekryteringen skulle kunna ske 

genom många olika kanaler, exempelvis hos smärtkliniker, familjerådgivningen eller media. Ett 

sätt att stärka motivationen hos presumtiva deltagare skulle kunna vara att genomföra en 

informationsträff. Denna skulle kunna genomföras under rekryteringsprocessen för att väcka 

deras intresse ytterligare.  

Behandlingsmanual. En framtida användning av manualen bör öka fokus på övningar i 

sessionerna. Dessa är viktiga för att deltagarna skall kunna tillägna sig valideringskunskaper fullt 

ut och för att kunna använda dem utanför terapirummet. För att underlätta för deltagarna att 

genomföra övningar och rollspel skulle studieledaren kunna delta i dessa rollspel i högre 

utsträckning, vilket skulle kunna ge behandlingen bättre resultat. 

Behandlarens roll. Under behandlingen är det viktigt att behandlaren agerar modell då 

detta ger både en förståelse för vad validering är och för hur det känns att bli validerad. En 

förlängning av detta skulle kunna vara att behandlaren tar en ännu mer aktiv roll. Detta skulle 

innebära att behandlaren i ökad utsträckning förstärker deltagarnas validering, påtalar då 

invalidering förekommer samt ger förslag på alternativa uttryckssätt.  

Framtida forskning  

Större population. Resultaten i denna studie pekar på att interventionen haft effekt på 

nivåer av validering, invalidering och tillfredsställelse. Trots att deltagarna i studien var färre till 

antalet än vad som var beräknat kunde dessa effekter framträda. Det är därför både relevant och 

angeläget att replikera studien med en större population. Detta skulle kunna leda till att resultaten 

fastställs ytterligare samt att fler par med smärta får möjlighet att delta i denna behandling.  
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Deltagare. Deltagarna i denna studie rapporterade en hög nivå av tillfredsställelse i 

relationen redan under baslinjen vilket begränsade utrymmet för förbättringar inom detta mått. 

För att öka möjligheterna att få större effekt i utfallsmåtten bör framtida studier rikta sig mot en 

population med lägre nivåer av tillfredsställelse till följd av smärtan. Konsekvensen av att 

studera en sådan population är att en takeffekt kan undvikas och resultaten tydliggöras. En annan 

konsekvens av att studera en population med lägre grad av tillfredsställelse innan interventionen 

skulle kunna vara att större förändringar i mått på validering och invalidering skulle kunna 

uttydas. 

Skillnader i par. Under arbetet med studien har olika frågeställningar väckts. Ett intressant 

område för framtida forskning är att undersöka skillnader mellan par där båda partners har 

smärta och par där endast en partner har smärta. De deltagande paren i den aktuella studien var 

fördelade så att i par 1 hade endast en patienten långvarig smärta och i par 2 hade båda partners 

långvarig smärta. Tidigare forskning har visat att skillnader finns mellan par där bara en partner 

har långvarig smärta jämfört med par där båda har långvarig smärta (Johansen & Cano, 2007). 

Det kan vara så att det är lättare för partners som själva lever med långvarig smärta att ta den 

andres perspektiv eftersom partnern då har egen erfarenhet av smärta. I den aktuella studien är 

det svårt att uttala sig om hur olika typer av smärtfördelning är relaterade till förändring i nivåer 

av validering. Det skulle därför behövas mer forskning om skillnader mellan dessa grupper. 

Kanske är det så att dessa grupper utgör två olika populationer och har olika behov i behandling. 

Mer forskning skulle kunna bidra till en utveckling av optimala behandlingar för par med olika 

typer av smärtfördelning.  
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Långtidsuppföljning. Tidsramarna för denna studie tillät inte uppföljning av resultaten över 

tid vilket givetvis är ett område av intresse. Att undersöka eventuella långtidseffekter av den här 

typen av intervention är därför ett viktigt område att forska vidare på.  

Kommunikationsmönster. När två personer lever tillsammans under lång tid lär de känna 

varandra väl och sättet att kommunicera kan förändras. För partners som levt tillsammans länge 

och där smärtan funnits med under lång tid, sker troligtvis stor del av kommunikationen på ett 

subtilt och underförstått sätt. Denna typ av kommunikation kan vara mindre tydlig för 

utomstående och därför svårare att koda. Det kan vara så att de instrument som finns tillgängliga 

för att mäta validering och invalidering inte är tillräckligt känsliga för att upptäcka subtil och 

underförstådd kommunikation i dessa par. Ny forskning skulle kunna bidra till förståelsen av 

dessa kommunikationsmönster och till utvecklingen av nya mätinstrument för denna population.  

Kulturskillnader. Ytterligare en frågeställning som väckts är om det finns kulturskillnader 

gällande validering. Det är möjligt att man uttrycker sig på olika sätt i Sverige jämfört med i 

USA, där instrumenten är utformade. Det skulle kunna förklara resultaten både i den aktuella 

studien och tidigare resultat (Carlsson & Larsson, 2010), då man funnit en hög grad av 

tillfredsställelse men låga nivåer av validering. Kanske är det så att par i Sverige generellt ligger 

på en lägre nivå av validering och fortfarande är nöjda. Den starka kopplingen mellan 

tillfredsställelse och nivåer av validering som amerikanska studier har påvisat (Cano et al., 

2008), kan eventuellt vara svagare i en annan kultur. Mer forskning om kulturskillnader i detta 

avseende kan bidra till en ökad förståelse för hur par i olika kulturer interagerar.  

Slutsats 

Eftersom smärta har stora konsekvenser för smärtpatienten och dess närstående finns det ett stort 

behov av nya behandlingsformer för denna patientgrupp. Trots detta behov saknas det idag 
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evidensbaserade metoder för att arbeta med par med smärta. Denna studie utgör ett första försök 

att fylla denna kunskapslucka. Syftet med studien var att utforma och utvärdera en parbehandling 

som ett sätt att arbeta med smärtans negativa påverkan på relationen. Behandlingen som 

utformades fokuserade på validering då ökade nivåer av validering och minskade nivåer av 

invalidering har visat sig öka tillfredsställelse i parrelationen.  

Resultaten från studien visar att parbehandlingen ökade validering och minskade 

invalidering hos deltagarna. Resultaten visar också att interventionen kan öka deltagarnas 

tillfredsställelse i sin parrelation. Deltagarna uppgav sig dessutom vara mycket nöjda med 

parbehandlingen. Trots ett visst bortfall hade parbehandlingen effekt. Detta indikerar att 

parbehandlingen är lovande för arbete med par med smärta och visar på värdet med ytterligare 

forskning. Det vore därför angeläget att genomföra och utvärdera parbehandlingen i större skala. 

Mer forskning skulle kunna belysa skillnader mellan olika par med olika relationslängd och 

smärtfördelning. Ytterligare forskning för att ta fram känsliga instrument för redan 

tillfredsställda par vore också önskvärt. 

Parbehandlingen som presenteras i denna studie är ett sätt att fylla behovet för en 

intervention för par med smärta. Studien visar att validering är ett användbart arbetssätt även för 

en smärtpopulation. Denna studie är ett första steg mot utvecklandet av en optimal behandling 

för par med smärta och öppnar upp för nya forskningsfrågor. Studien ger också nya möjligheter 

för arbete med par med smärta i klinisk verksamhet.  
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Bilaga 1. Behandlingsmanual 

 

   

 

 

 

 

Behandlingsmanual med valideringsfokus  

för par där en partner lever med långvarig smärta 

 

 

 

 

 

 

 

Författare: Jenny Milton & Elin Svensson 

Handledare: Steven J. Linton 

Examensarbete, 30 hp 

Psykologprogrammet, Örebro Universitet 
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Innehåll: 

Anvisningar och behandlingsöversikt 

Session 1 

Hemupgift 1 

Informationsblad 1 – Medveten närvaro 

 

Session 2 

Hemupgift 2 

Informationsblad 2 – Att uttrycka sig och sina känslor 

 

Session 3 

Hemupgift 3  

Informationsblad 3 – Validering 

 

Session 4 

Hemupgift 4 

 

Session 5 

Hemupgift 5 

 

Session 6 

 

 

Bilaga 1 - Behandlingsöversikt 

Bilaga 2 - Valideringshuset 

Bilaga 3 - Valideringsnivåer 

Bilaga 4 - Utvärdering 
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Anvisningar 

Denna manual har utarbetats i syfte att användas med par där minst en person lever med 

långvarig smärta. Smärtan påverkar ofta parets relation negativt och därför finns ett behov för en 

parbehandling specifikt utformad för par med smärta. Denna manualbaserade behandling utgör 

en ny ansats för arbete med par med smärta. Syftet med behandlingen är att motverka smärtans 

negativa påverkan på relationen, inte att bota smärta. 

 

Fokus i manualen ligger på validering som kommunikationsteknik, utifrån Dialektisk 

Beteendeterapi. I arbetet med manualen har vi utgått från Alan E. Fruzzettis bok för par i 

konfliktfyllda relationer (2006) och sedan utvecklat en manual anpassad till en smärtpopulation.  

 

För att arbeta med manualen krävs förförståelse om medveten närvaro, acceptans och validering. 

Kunskap om smärtproblematik och dess inverkan på individens liv är också att rekommendera.  

 

Manualen består av sex sessioner som beräknas ta mellan 75-90 minuter. I varje session ingår 

psykoedukation, diskussion, övning och hemuppgift. Hemuppgifterna och informationsbladen 

ligger i manualen direkt efter respektive session. Den psykoedukation som finns i varje session 

innehåller centrala punkter. Texten kan med fördel utvecklas utefter stil och smak, så att den blir 

begriplig och naturlig både för klienterna och för terapeuten. 

 

 

Frågor? Kontakta oss gärna! 

Jenny Milton    jenny.milton10@ge-post.com 

Elin Svensson   elin_sson@hote-post.com 

 

 

Behandlingsöversikt 

 

Session 1: Målsättning, acceptans, medveten närvaro.  

Session 2: Att uttrycka sig och sina känslor.  

Session 3: Valideringsnivå 1-3, invalidering. Utkikstorn. 

Session 4: Valideringsnivå 4-5.  

Session 5: Valideringsnivå 6-7.  

Session 6: Bygga vidare på en kärleksfull relation. Självvalidering. Utvärdering. 

 

  

mailto:jenny.milton10@gmail.com
mailto:elin_sson@hotmail.com
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Session 1 

Innehåll: Alliansbyggande, målsättning, acceptans och medveten närvaro. 

Material: Översikt över valideringsprogrammet, valideringshuset, papper, pennor, hemuppgift 

och informationsblad. 
  

 

 

 Hälsa välkomna 

 

 Agenda  

Gå igenom sessionens innehåll. 

 

 Information om paret 

Låt paret berätta om sig själva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ramar  

Visa översikt över valideringsprogrammet (Bilaga 1).  

 

Syftet med programmet 

Programmet är inriktat på relationen, snarare än smärtan. Smärtan spelar stor roll, men det är 

påverkan på relationen som är viktig. 

 

Mål för programmet  

Få nya verktyg som exempelvis medveten närvaro och validering. Förbättra kommunikation.  

 

Tidsramar 

Sex samtal, 75-90 minuter per gång, olika samtal kan bli olika långa. Kolla av om bensträckare 

behövs för smärtpatienten. Redogör för rutiner kring återbud. Ge ut kontaktinformation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teman: 

Smärtan. När började den? Hur påverkar den er? 

Familjen, barn, andra anhöriga 

Fritidsintressen 

Relationen 

Arbete 

Bostad 
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 Mål 

 

Diskutera och skriv ner parets mål för samtalen och långsiktiga mål för relationen. Diskutera 

också på vilket sätt smärtan påverkar relationen och parets mål.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lista över diskussionsämnen 

 

Låt paret diskutera och skriva ner ämnen de tycker olika om eller brukar diskutera. Det kan även 

vara frågor som bara en i paret har tänkt på.  

 

Syftet är att hitta de situationer där paret tycker olika – det är oftast då det är svårare att validera.  

 

Listan kommer att användas som utgångspunkt i övningar under kommande sessioner. Listan kan 

byggas på eller ändras under resans gång. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Inledning till programmet 

 

Varför skall båda vara med om bara en har ont? 

Smärtan påverkar båda i paret, inte bara den som har ont. Traditionell behandling för 

smärtproblematik inriktar sig i första hand på den personen som har ont. Detta trots att man sett 

att saker som hur man kommunicerar sin smärta och hur partnern bemöter smärtan har stor 

betydelse för hur man hanterar sin smärta. Därför är det viktigt att båda är med i programmet 

 

Smärta och emotioner 

Smärtan kan väcka känslor hos båda i paret. Själva smärtan i sig kan leda till negativa emotioner 

som till exempel ilska, ledsenhet och oro. Men även partnern kan uppleva negativa emotioner till 

följd av smärtan, exempelvis oro eller besvikelse. Dessa emotioner kan i sin tur öka upplevelsen 

Exempelfrågor: 

Vilka är era mål för våra samtal?  

Vilka är era långsiktiga mål för er relation?  

Finns det något ni vill ha mer respektive mindre av i er relation?  

Hur påverkar smärtan er?  

Vad är lätt och vad är svårare att hantera? 
 

Exempel på punkter:  

Hushållssysslor  

Barn  

Ekonomi  

Förståelse för smärta 

Tid för egna aktiviteter 

Aktiviteter tillsammans 

Bostad 

Framtid 
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av smärta, försvåra kommunikation och problemlösning. När man känner negativa emotioner är 

det dessutom svårare att validera. Det kan därför finnas ett värde i att båda i paret får prata om 

hur de påverkas av smärtan. 

 

Tre delar:       Visa valideringshuset (Bilaga 2) 

Programmet är uppdelat i tre delar: 

1. Hantera starka känslor genom acceptans och medveten närvaro. Samtal 1. 

2. Uttrycka sig på ett konstruktivt sätt. Samtal 2. 

3. Validera/bli validerad. Samtal 3 – 6. 

 

Medveten närvaro och acceptans samt att uttrycka sig utgör således basen för validering. 

 

 Psykoedukation acceptans  

 

Acceptans innebär: 

Att konstatera hur något är utan att värdera det. 

 

Inte att gilla, att tycka något är bra, eller ha åsikter om hur något borde eller måste vara.  

 

Acceptans innebär också att inte försöka hålla kvar eller bli av med det man upplever. Acceptans 

är inte motsats till förändring. 

 

 Psykoedukation medveten närvaro 
 

Medveten närvaro innebär: 

Att rikta sin uppmärksamhet mot nuet, att observera det man känner, hör eller ser just nu. 

 

Att beskriva utan att döma.  

 

När vi är trötta, hungriga eller upprörda blir det lätt att döma, vilket försvårar kommunikationen. 

 

 Övning i medveten närvaro 

 

Övningen går ut på att träna det första steget i programmet och innebär träning i att observera 

och beskriva, att vara i stunden utan att fälla omdömen. Det finns inga rätt och fel i övningen. 

 

“Sätt dig bekvämt med rak rygg, fötterna i golvet och händerna vilande i knät.  

Lägg märke till var du befinner dig just nu, rummet, vilka ljud du hör.  

Blunda och tag ett djupt andetag.  

 

Lägg märke till hur det känns i kroppen, hur den känns mot underlaget, fötterna mot golvet, 

låren mot sittunderlaget osv.  

  

Börja lägga märke till din andning.  

Följ ett andetag från det att luften dras in genom näsan, fyller lungorna och rör magen lätt utåt 

och hur den lämnar dig i motsatt riktning.  
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Fortsätt att fokusera uppmärksamheten på andningen, följ varje andetag ut och in.  

  

Varje gång något annat dyker upp i medvetandet -  

det kan vara en tanke, en känsla, en förnimmelse i kroppen,  

ett ljud - lägg märke till det, notera det vänligt utan att värdera det som bra eller dåligt, lämna 

det och återgå lugnt till att fokusera på andningen. 

  

Om din uppmärksamhet fångas hundra gånger av något annat, notera det bara,  

försök inte mota bort det utan “hälsa på det”, och återvänd till andningen igen. 

Din enda uppgift är att lägga märke till andningen.  

Föreställ dig rummet du sitter i, känn hur det känns i kroppen och öppna ögonen.” 

 

 Diskussion medveten närvaro 
 

Diskutera med paret hur de upplevde övningen och hur det kändes att genomföra den. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varför ska man hålla på med medveten närvaro? 

 

Därför att medveten närvaro: 

 

 Hjälper en att vara i nuet. 

 Kan reducera stress. 

 Kan lugna starka känslor. 

 Utgör grunden för de kommande delarna i manualen. 

 

 

 Ge ut hemuppgift och informationsblad 

Hemuppgiften går ut på att träna medveten närvaro genom observation. Hemuppgiften utförs 

enskilt och målet är att öka användningen av medveten närvaro i vardagen. 

 

 

 

 

 

 

  

Exempelfrågor: 

Vilka ljud hördes? 

Hur kändes det i kroppen?  

Lade ni märke till något som ni inte brukar lägga märke till?  

På vilket sätt var det annorlunda?  

Lade ni märke till om ni värderade? 

Dök det upp några tankar? 
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Hemuppgift 1 

 

Uppgiften går ut på att observera dig själv och din partner. Det är en övning som du skall göra 

för dig själv och i dina tankar.  

 

Ta en stund när det passar, till exempel när du diskar, sitter i tv-soffan eller när du äter  

middag. Beskriv situationen du befinner dig i, observera dig själv, vad du gör och hur kroppen 

känns. Notera dina känslor och tankar. Försök inte att förändra det du upplever utan beskriv det 

bara.  

 

Gör sedan samma sak när du observerar din partner. Observera och beskriv i situationer där ni 

inte interagerar. Notera och se till utfallet när du observerar och beskriver. Notera utfallet när du 

värderar. Notera hur känslorna påverkas. 

 

Läs gärna mer i informationsbladet om medveten närvaro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.thinkbudget.com/pictures/couple.jpg
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Informationsblad 1 - Medveten närvaro 

Vad var det vi pratade om egentligen? 
 

Acceptans  

Acceptans är i detta sammanhang inte samma sak som att tycka om eller att gilla något. Det är 

inte heller det samma som att hålla med, eller att ge upp och erkänna att andra har rätt och jag 

har fel. 

 

Acceptans betyder här att konstatera att något är på ett visst sätt. Acceptans är inte heller motsatt 

till förändring. Det handlar om att konstatera hur något är för att kunna gå vidare. 

 

Att döma 

När vi dömer oss själva eller andra är det lätt att känslorna drar iväg. Då blir det svårare att 

hantera sina känslor och därför svårare att kommunicera dem på ett bra sätt. 

 

Medveten närvaro 

Att vara medvetet närvarande innebär att styra sin uppmärksamhet mot nuet. Att vara här och nu, 

att inte fokusera på vad du gjorde igår eller vad du ska göra ikväll. Detta innebär att observera 

det man känner, hör eller ser utan att döma eller värdera det.  

 

Att observera och beskriva något som det är, är ett utmärkt sätt att hantera starka känslor. 

 

Hur gör man då? 

Observera 

 Lägg märke till vad du upplever just nu, utan att göra något annat. Fokusera på att 

uppleva istället för att reagera. 

 Betrakta dina tankar som kommer och går – som molnen på himlen. 

 

Beskriv 

 Sätt ord på det du upplever och ser. Till exempel ”nu känner jag mig trött” eller ”tanken: 

det här går inte kom just nu”. 

 Låt en tanke vara en tanke och en känsla vara en känsla. 

 

Delta 

 Var här och nu. Oroa dig inte för annat. 

 Öva dig i att acceptera dig själv och situationen som den är. 

 

Döm inte 

 Se utan att värdera. Håll dig till fakta. Bry dig inte om vad som är ”bra” eller ”dåligt”, hur 

något egentligen ”borde vara” eller ”inte borde” få vara. 

 Lägg märke till vad som påverkar dig positivt men värdera det inte. Lägg märke till vad 

som påverkar dig negativt, men värdera det inte. 

 När du kommer på dig själv med att döma eller värdera något, döm inte ditt värderande. 
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Gör en sak i taget 

 Promenera när du promenerar, ät när du äter. Vad du än gör, gör det med hela din 

uppmärksamhet. 

 Om något distraherar dig, notera detta och återgå sedan till det du höll på med. Det kan 

hända att du får göra detta flera gånger. Ge inte upp! 

 

Var effektiv 

 Gör bara det som fungerar, det som situationen kräver. Undvik begrepp som ”rättvist” 

och ”orättvist”, ”rätt” och ”fel”, ”måste”, ”borde” och ”får inte”. 

 Möt den situation du faktiskt befinner dig i, inte den som du hellre skulle vilja vara i eller 

den som känns mer rättvis eller bekväm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boktips  
 

Anna Kåver. (2004).  Att leva ett liv, inte vinna ett krig – om acceptans 

 

Åsa Nilsonne. (2004). Vem är det som bestämmer i ditt liv? Om mindfulness. 

 

Ola Schenström. (2007). Mindfulness i vardagen – vägar till medveten närvaro. 

 

 

Länkar 

Gå in på www.orebroll.se och sök på Mindfulness. Där finns två övningar som ljudfiler. Du kan 

lyssna på dem direkt på hemsidan. 

 

 

 

 

  

Liten ordlista 

KBT: Kognitiv Beteendeterapi. Terapiskola som fokuserar både på tankar och beteende.  

DBT: Dialektisk Beteendeterapi. Del i ”tredje vågens KBT”. Känslor tar större plats än tidigare. 

Medveten närvaro eller mindfulness: Att styra sin uppmärksamhet till nuet.  

Acceptans: Att konstatera hur något är utan att värdera det. 

Validering: Att förmedla att någonting är rimligt och begripligt och att man accepterar det.  

 

http://www.orebroll.se/
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Övningar 

Här är några övningar i medveten närvaro.  Att bli bra på medveten närvaro kräver övning. För 

den intresserade har vi bifogat sju övningar som man kan göra hemma, om man vill. Med hjälp 

av övningarna kan du bli bättre på att styra din uppmärksamhet och vara mer i nuet. Övningarna 

är olika, du kanske gillar någon övning bättre än en annan. Vi är ju alla olika. 

En del av övningarna kan vara svåra att göra själv. Då kan ni läsa dem för varandra. På de flesta 

mobiltelefoner och mp3-spelare kan man också läsa in en ljudfil som man sedan kan spela upp. 

Det kan vara skönt att ha en övning i medveten närvaro att lyssna på, kanske när man sitter på 

bussen hem eller när man varvar ner eller tar en liten paus. 

Att komma hit 

Föreställ dig hur du vaknade imorse. Det första du upplever. Det första ditt medvetande fäster sig 

vid. Det kan vara en lukt, eller ett ljud, en känsla eller en tanke, en kroppslig förnimmelse eller 

ett synintryck. Eller något annat. Låt ditt medvetande stanna till vid det första du märker denna 

morgon.  

Låt ditt medvetande ta ett steg framåt och fokusera på när du lämnade ditt hem för att ta dig hit 

där du är just nu. Rikta din uppmärksamhet mot hur du står vid dörren precis på väg ut. Vad du 

ser framför dig, vad du hör, hur det luktar, om du känner något (kyla, värme, tryck, smärta eller 

något annat).  

Nästa steg är att fokusera på det ögonblick när du närmade dig byggnaden vi nu befinner oss i. 

Hur den dök upp framför dina ögon, vilka tankar som passerade i ditt medvetande, vilka känslor. 

Låt din uppmärksamhet bara vila på hur det var att närma sig byggnaden.  Om du märker att den 

sticker iväg, så styr du den bara försiktigt tillbaka till att fokusera på detta. 

Slutligen riktar du in hela din uppmärksamhet på hur det är att vara här i rummet, ljud, 

kroppsliga förnimmelser, lukter, tankar, känslor. Notera och beskriv utan att värdera dem. När du 

märker att du dömer, så notera bara det och återgå till uppgiften. 

Ta nu fem lite djupare andetag, räkna dem baklänges från fem och ner till ett. Slå sedan upp 

ögonen och se dig omkring och avsluta övningen. 
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Den långa listan 

Luta dig tillbaka i stolen, notera hur ryggstödet känns mot ryggen, observera stolssitsen mot 

benen, känn hur fötterna känns inuti skorna. Ta några lite djupare andetag, slut ögonen och 

fokusera en stund på dina andetag. 

Gör nu en tänkt lista över saker du måste, borde, eller ska göra den närmaste tiden. Föreställ dig 

listan som en post-it lapp eller som en massa anteckningar i din almanacka. Ju längre och 

mastigare din lista är desto bättre. Rada upp alla plikter och åtaganden som tornar upp sig.  Pausa 

en stund och stanna upp där och fokusera på hur det känns. 

Tänk dig nu att du lägger bort den långa listan med alla åtagande du har och skriver en ny. Den 

här nya listan innehåller allting som du behöver göra. Det är en lista med två punkter, det enda 

du behöver fokusera på. Den första punkten är ”Andas in” och den andra punkten är ”Andas ut”. 

Det är allt. Sitt nu en stund och följ dina andetag med tanken ”Andas in” varje gång du drar ett 

andetag, och tanken ”Andas ut” när du släpper ut luften. Försök inte att påverka din andning utan 

följ den bara med din uppmärksamhet. Om du märker att du börjar fokusera på något annat, så 

notera bara detta utan att värdera, och styr tillbaka uppmärksamheten till andningen och orden 

”Andas in” och ”Andas ut”. Ta några djupa andetag och avsluta sedan övningen. 

Tre saker 

Sätt dig bekvämt i stolen. Ta några djupa andetag. Försök styra din uppmärksamhet till ljud runt 

omkring dig. Lägg märke till tre ljud som du hör. Styr sedan din uppmärksamhet till synen. Lägg 

märke till tre saker du ser. Gå vidare till känseln. Lägg märke till tre saker du känner. Ta några 

djupa andetag och avsluta övningen. 

Hemma här 

En kort andningsövning som du kan använda för att landa, antingen när du kommer hem eller 

kommer fram till en plats.  

Andas in och tänk: ”Jag har anlänt” 

Andas ut och tänk: ”Jag är hemma” 

Andas in och tänk: ”Hemma här” 

Andas ut och tänk: ”Hemma nu” 
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Kroppsskanning 

Slut ögonen. Lägg märke till att du andas. Följ noga dina andetag hela vägen in och hela vägen 

ut. Känn hur buken spänns ut något vid inandning och sjunker in vid inandning. Spänns ut vid 

inandning och sjunker ihop lite vid utandning. I din egen takt. 

 

Gå med din uppmärksamhet från andningen i buken ner till vänster ben till vänster stortå. Känn 

om du kan känna något där? Små stickningar, vibrationer, beröringen av en strumpa, om det är 

torrt eller fuktigt. Kanske känner du ingenting alls. Det är också okej, du bara noterar det som är. 

 

Du går vidare till lilltån. Och tårna emellan och du fortsätter nu till höger fot och till höger stortå. 

Sedan fortsätter du till lilltån, tårna emellan upp till bägge fötterna. Du går vidare till fotsulorna, 

fotryggarna, hälarna och deras kontakt med underlaget. Och hela fötterna. Lägg bara märke till 

vad som pågår där just nu. Släpp sedan uppmärksamheten på fötterna. 

 

Gå vidare till bägge underbenen. Till framsidan av huden där, huden över vaderna och 

musklerna, både de ytliga och djupa vadmusklerna. Och lårbenen. Din andning finns med hela 

tiden. Ibland i förgrunden, ibland i bakgrunden.  

 

Släpp uppmärksamheten på underbenen och gå vidare till knäna, till låren med dess stora 

muskler, bägge höfterna, hela bäckenet, och sätesmuskulaturen. Kan du känna allt det där? Ta en 

kort paus i cirka tio sekunder. Se sedan om du kan föreställa dig att du andas in genom lungorna 

och ut till nedre delen av kroppen ut till benen, enda ut till fötter och tår. Och sedan tillbaka ut 

från fötter, tår och ben, ut genom lungorna och ut genom näsan igen.  

 

Nu kan du fokusera din uppmärksamhet på hela magen. Kan du känna hur buken spänns ut lite 

vid inandning och sjunker ihop något vid utandning?  Spänns ut när du andas in och sjunker ihop 

när du andas ut. Lägg märke till hur det känns i kroppen. Hela vägen in och hela vägen ut.  

 

Gå vidare till ryggraden och ryggmusklerna. Ett ställe där vi ofta kan ha ont. Sedan nacken och 

revbenen som går till bröstkorgen och lungorna som tar upp syret från inandningsluften och 

avger koldioxid när vi andas ut. Kan du känna spänningen i bröstkorgen vid inandning och 

avslappningen när du andas ut? 

 

Gå till armarna. Börja med fingertopparna. Känner du någonting där? Upp över handflatorna, 

handryggen på bägge sidorna, handlederna, underarmarna, armbågarna, överarmarna och till slut 

axlarna och skuldrorna. Se om du kan föreställa dig att du andas in genom lungorna och ut i 

armarna och tillbaka ut genom lungorna och näsan igen.  
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Gå vidare till halsen. Kan du känna något där? Halspulsådrorna på bägge sidor som förser 

hjärnan med blod. Kan du känna hur det pulserar? Ta en kort paus.  

 

Känn nackens muskler upp mot huvudet. Känns de spända eller avspända? Känner du 

bakhuvudet, hela skallen, musklerna under håret på huvudet, dina öron, tinningarna, ansiktet. Är 

det spänt eller avslappnat? Käkarna, hakan, läpparna, tungan. Var har du tungspetsen? Kan du 

känna dina tänder? Och hjärnan, kan du känna den? Är det möjligt att känna hjärnan?  

 

Se om du kan föreställa dig att du andas in i hela kroppen och ut från hela kroppen. In i hela 

kroppen och ut från hela kroppen. Kanske observerar du inte längre utan du är bara i din kropp. 

Den har blivit ett med dig och din omgivning och bildar en enhet.  

 

Se om du kan stanna kvar i den känslan en stund. Ta en kort paus. Öppna sedan ögonen. 

 

Andningsövning 

Sätt dig bekvämt med rak rygg, fötterna i golvet och händerna vilande i knät.  

Lägg märke till var du befinner dig just nu, rummet, vilka ljud du hör.  

Blunda och tag ett djupt andetag.  

 

Lägg märke till hur det känns i kroppen, hur den känns mot underlaget, fötterna mot golvet, låren 

mot sittunderlaget osv.  

 

Börja lägga märke till din andning.  

Följ ett andetag från det att luften dras in genom näsan, fyller lungorna och rör magen lätt utåt 

och hur den lämnar dig i motsatt riktning.  

 

Fortsätt att fokusera uppmärksamheten på andningen, följ varje andetag ut och in.  

Varje gång något annat dyker upp i medvetandet - det kan vara en tanke, en känsla, en 

förnimmelse i kroppen, ett ljud - lägg märke till det, notera det vänligt utan att värdera det som 

bra eller dåligt, lämna det och återgå lugnt till att fokusera på andningen. 

 

Om din uppmärksamhet fångas hundra gånger av något annat, notera det bara,  

försök inte mota bort det utan “hälsa på det”, och återvänd till andningen igen. 

Din enda uppgift är att lägga märke till andningen.  

 

Föreställ dig rummet du sitter i, känn hur det känns i kroppen och öppna ögonen. 
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Andas i fyrkant 

En enkel övning du kan använda när du behöver ta en kort paus i stunden. 

Titta på en fyrkant framför dig. Det kan vara en tavelram, en bok eller något annat. Följ 

fyrkanten med blicken samtidigt som du andas. Andas enligt bilden. 

 

 

 

 

 

 

  

Andas in 

 

 

 

   Andas ut 

         

Andas in  

 

Andas i fyrkant 

Andas ut  
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Session 2 

Innehåll: Uttrycka det man känner på ett konstruktivt sätt. 

Material: Valideringshuset, parets lista över diskussionsämnen, hemuppgift och 

informationsblad. 

 

 

 Agenda 

Gå igenom sessionens innehåll. 

 

 Uppföljning av hemuppgift  
 

 Inledning, att uttrycka sig på ett konstruktivt sätt 
Visa valideringshuset. 

Om man på ett konstruktivt sätt kan uttrycka det man känner ökar chansen för att den andre skall 

förstå – vilket i sin tur också ökar chansen till ett validerande bemötande. Detta är därför 

ytterligare ett moment som föregår validering.  

 

 Psykoedukation, mål för kommunikationen 
 

Det kan vara bra att uttrycka vad man vill med det man säger. Vi förväntar oss ibland att bli 

förstådda utan att uttrycka oss. Jämför med att gå på restaurant och säga ”Jag är hungrig”. Hur 

ska kyparen veta vad du vill äta? Kan du bli arg om du får köttbullar när du ville ha fisksoppa? 

Om man kan förmedla vad är man ute efter är chansen större att man får vad man söker (se 

Fruzetti 2006). 

 

Tre typer av mål:   

Emotionellt mål. När man vill få stöd eller bekräftelse.  

Praktiskt mål. När man vill hitta en lösning på ett problem. 

Relationellt mål. När man vill stärka relationen på något sätt, få mera närhet. 

Låt paret diskutera egna exempel på detta. Finns det situationer där smärtan spelar in? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exempel: 

Emotionellt mål:  

”Fy sjutton, vilken jobbig dag! Nu vill jag bara 

ligga på soffan.” 

 

Praktiskt mål: 

”Fy sjutton, vilken jobbig dag! Hur ska jag göra 

med det här jobbet egentligen?” 

 

Relationellt mål: 

”Fy sjutton, vilken jobbig dag! Kan vi inte laga en 

god middag tillsammans ikväll?” 
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 Psykoedukation primära och sekundära känslor 

 

Vad är primära och sekundära känslor för något? 

Den primära känslan är den första och ursprungliga känslan. Sekundära känslor är den känsla 

som kommer efter och täcker över den primära som en marktäckare. Besvikelse kan vara svårt 

att uttrycka och som en reaktion på besvikelsen kan ilska dyka upp. Man blir i detta fall arg på 

den person som gjorde så att man blev besviken, eller arg på sig själv för att man kände 

besvikelse. I detta läge kan det hända att man uttrycker ilska istället för besvikelse, och 

omgivningen får det svårare att förstå. 

 

Alla känslor har en funktion och primära känslor för oss mot våra mål. En sekundär känsla ställer 

ofta till det för oss på det sätt att det blir svårt för oss själva och andra att förstå vad vi känner.  

 

Dömanden är ofta det som gör att de sekundära känslorna ökar – framförallt när det gäller ilska. 

Man kan döma sig själv eller sin partner och på det sättet öka sin irritation och minska sin 

förståelse för sig själv eller den andre. 

 

 

 

 

 Övning känslouttryck och primära och sekundära känslor 

 

Låt paret välja en situation från listan med diskussionsämnen, eller en ny aktuell situation. Gå 

igenom situationen systematiskt och belys de bådas reaktioner på det som händer (liknande 

kedjeanalys som används i DBT). Diskutera sedan händelseförloppet tillsammans med paret. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilka var primära känslor? Sekundära? 

Hur uttrycks och beskrivs dem?  

Vad får man för respons på de olika känslorna. Fördelar och 

nackdelar med det? 

Hur blev det att se den här kedjan? Gav det en ökad förståelse för 

varandra? 

Vad händer om du beskriver istället för att döma sig själv eller 

den andre?  
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 Övning medveten närvaro 
 

Den långa listan 

”Luta dig tillbaka i stolen, notera hur ryggstödet känns mot ryggen, observera stolssitsen mot 

benen, känn hur fötterna känns inuti skorna.  Ta några lite djupare andetag, slut ögonen och 

fokusera en stund på dina andetag.      

Gör nu en tänkt lista över saker du måste, borde, eller ska göra den närmaste tiden. Föreställ 

dig listan som en post-it lapp eller som en massa anteckningar i din almanacka. Ju längre och 

mastigare din lista är desto bättre. Rada upp alla plikter och åtaganden som tornar upp sig.  

Pausa en stund och stanna upp där och fokusera på hur det känns. 

Tänk dig nu att du lägger bort den långa listan med alla åtagande du har och skriver en ny. Den 

här nya listan innehåller allting som du behöver göra. Det är en lista med två punkter, det enda 

du behöver fokusera på. Den första punkten är ”Andas in” och den andra punkten är ”Andas 

ut”. Det är allt. Sitt nu en stund och följ dina andetag med tanken ”Andas in” varje gång du 

drar ett andetag, och tanken ”Andas ut” när du släpper ut luften. Försök inte att påverka din 

andning utan följ den bara med din uppmärksamhet. Om du märker att du börjar fokusera på 

något annat, så notera bara detta utan att värdera, och styr tillbaka uppmärksamheten till 

andningen och orden ”Andas in” och ”Andas ut”. Ta några djupa andetag och avsluta sedan 

övningen.” 

 Diskussion medveten närvaro 
 

Diskutera med paret hur de upplevde övningen och hur det var att genomföra den. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ge ut hemuppgift och informationsblad 

Hemuppgiften går ut på att identifiera sina egna primära och sekundära känslor. Detta skall göras 

varje dag i syfte att öka medvetenheten kring olika känslors betydelse och inverkan. 

 

  

Exempelfrågor: 

Vilka ljud hördes? 

Hur kändes det i kroppen?  

Lade ni märke till något som ni inte brukar lägga märke till?  

På vilket sätt var det annorlunda?  

Lade ni märke till om ni värderade? 

Dök det upp några tankar? 
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Hemuppgift 2 

Uppgiften går ut på att identifiera primära och sekundära känslor under veckan. Fyll i vilka 

primära och sekundära känslor du känt under dagen. Läs gärna mer i informationsbladet. 

 

 Dag 1. Exempel på primära och sekundära känslor jag känt idag: 

Primär känsla Sekundär känsla 

  

  

Dag 2. Exempel på primära och sekundära känslor jag känt idag: 

Primär känsla Sekundär känsla 

  

  

 

Dag 3. Exempel på primära och sekundära känslor jag känt idag: 

Primär känsla Sekundär känsla 

  

  

 

Dag 4. Exempel på primära och sekundära känslor jag känt idag: 

Primär känsla Sekundär känsla 
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Dag 5. Exempel på primära och sekundära känslor jag känt idag: 

Primär känsla Sekundär känsla 

  

  

 

Dag 6. Exempel på primära och sekundära känslor jag känt idag: 

Primär känsla Sekundär känsla 

  

  

 

Dag 7. Exempel på primära och sekundära känslor jag känt idag: 

Primär känsla Sekundär känsla 
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Informationsblad 2 - Att uttrycka sig och sina känslor 
Mål för kommunikationen 

 Emotionellt mål. När man vill få stöd. 

 Praktiskt mål. När man vill lösa ett problem. 

 Relationellt mål. När man vill förbättra relationen på något sätt. 

Det kan vara bra att uttrycka vad man söker. Vi förväntar oss ibland att bli förstådda utan att 

uttrycka oss. Jämför med att gå på restaurant och säga ”Jag är hungrig”. Hur ska kyparen veta 

vad du vill äta? Om man kan förmedla vad är man ute efter är chansen större att man får vad man 

söker. 

Primära och sekundära känslor 

Varje dag känner vi alla en mängd olika känslor. Ibland kan det vara svårt att identifiera vad man 

egentligen känner. I detta sammanhang brukar vi tala om primära och sekundära känslor. 

Primära känslor är den första och ursprungliga känslan. Sekundära känslor är den känsla som 

kommer efter och täcker över den primära. Man kan till exempel bli arg för att man blir ledsen. 

Då är ledsenhet den primära känslan och ilska den sekundära. Man brukar jämföra sekundära 

känslor med marktäckare. 

 

Vad finns här under? 
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En sekundär känsla kommer ofta när du dömer dig själv eller någon annan. Ett exempel kan vara 

att Anna blir besviken när kompisen Sara ställer in kvällens biobesök. Samtidigt dömer hon Sara 

för att hon ofta ställer in i sista minuten, ”Hon ska alltid ställa in i sista minuten. Hon är totalt 

opålitlig!”. När Anna gör detta dömande blir hon arg och skäller ut Sara. I detta fall har den 

sekundära känslan av ilska täckt över den primära känslan besvikelse. Konsekvensen av att Anna 

skäller ut Sara blir dels att det är svårt för Sara att förstå att Anna egentligen är ledsen och dels 

att vänskapen får sig en törn. Sara kanske inte vågar eller vill boka en ny träff med Anna 

eftersom hon fick en utskällning sist. Ytterligare en konsekvens blir att Anna får mindre chans att 

förstå varför Sara ställde in igen. 

Det kan i vissa fall vara mer okej att känna en känsla än en annan. Ett typexempel är att någon 

säger ”Är du rädd?”. Då kan svaret ofta bli ett argt NEJ! Då är ilska en sekundär känsla och 

rädsla en primär. 

När vi kommunicerar en sekundär känsla, ilska, kan det vara svårt för någon annan att se att vi 

faktiskt har en primär känsla, ledsenhet, som finns under ilskan. Det blir svårare att bli förstådd 

och få det bemötande man vill ha. Vem är sugen på att trösta någon som visar ilska? 

Sekundära känslor ställer alltså till det för oss. Det kan vara nyttigt att fundera över sina känslor 

och se om någon känsla är sekundär, alltså en reaktion på den första känslan, och vilken som är 

den faktiska känslan. Om man kan identifiera sin primära känsla och uttrycka denna ökar detta 

chanserna till att bli förstådd och få det bemötande man egentligen vill ha. I förlängningen bidrar 

detta till bättre kommunikation och ett bättre förhållande. 
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Session 3 

Innehåll: Introducera validering 

Material: Valideringshuset, valideringsnivåerna, parets lista över diskussionsämnen, hemuppgift 

och informationsblad. 

 

 

 Agenda 

Gå igenom sessionens innehåll. 

 

 Uppföljning hemuppgift  
 

 Psykoedukation validering 

Visa valideringshuset 

 

Den översta våningen på huset är validering, som bygger vidare på de två föregående 

våningarna. 

 

Utkikstorn 

Som en metafor brukar man tala om att gå upp i den andres utkikstorn (Kåver, 2002). Varje 

människa har var sitt torn, från vilket de ser sin egen utsikt. Även om två torn står mycket nära 

varandra ser man aldrig exakt samma vy från båda tornen. 

 

När man använder sitt aktiva lyssnande, sin ickedömande hållning och sin acceptans klättrar man 

upp i den andre personens utkikstorn. Det är bara genom att klättra upp i den andres utkikstorn 

som man kan se den personens utsikt. Detta innebär också att man väljer att klättra ner från sitt 

torn en liten stund. 

 

Definition validering: 

 

 

Hur gör man då?       Visa valideringsnivåerna (Bilaga 3) 

Det finns 7 stycken nivåer med stigande svårighetsgrad. Programmet inleds med de första tre 

nivåerna. Man kan validera genom ord, kroppsspråk och handling. 

 

Kom ihåg att det finns alltid något begripligt att validera. Det kan vara känslan, tanken, 

önskningen eller beteendet utifrån kontexten eller tidigare erfarenheter! Saker kan vara valida i 

en kontext, men inte i en annan. 

 

Även om ett beteende kan vara begripligt och valitt i ett sammanhang kan det också benämnas 

som invalitt om det på lång sikt inte för personen närmare sina egna mål. 

 

Att validera innebär att förmedla att en känsla, en tanke eller ett beteende är valitt, rimligt och 

begripligt utifrån en viss kontext. I vardagen innebär detta i princip att på olika sätt förmedla 

att du har förstått och accepterat dig själv och din partner.  
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 Diskussion och återkoppling 

 

Samtala med paret om hur de uppfattar detta begrepp och om de känner igen sig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Övning validering nivå 1-3 

 

Varje partner väljer ett samtalsämne som är viktigt för dem och talar om detta under ett par 

minuter. Den andra partnern övar validering nivå 1-3. Det vill säga att lyssna, spegla, ställa 

klargörande frågor. Använd nyfikenhet och intresse. 

 

Om det blir svårt att lyssna, kanske på grund av känslor som dyker upp eller av att man har andra 

åsikter, försök vara mindful och notera känslorna istället för att agera på dem. Observera utan att 

döma eller fälla omdömen. Om du värderar något, notera bara detta, döm inte dig själv utan 

fortsätt lyssna. 

 

Byt roller. 

 

Återkoppling med fokus på parets upplevelser av övningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Psykoedukation invalidering  

 

Vad är invalidering? 

Att invalidera innebär att på olika sätt förmedla att en tanke, en känsla eller ett beteende är fel 

eller obegripligt. Det innebär att man inte försöker förstå någon annans perspektiv eller att man 

betraktar en annan människa som inkompetent eller svag. 

Att missa uppenbara valideringsmöjligheter är också invalidering, till exempel att sitta tyst när 

någon talar nedsättande om sig själv. 

 

 

 

 

 

Exempelfrågor:  

Var det något speciellt som din partner 

gjorde som du upplev som validerande? 

Hur blev ert samtal?  

Hur var det att lyssna respektive att bli 

lyssnad på? 

 

Exempelfrågor: 

Vad kan ni validera hos varandra? 

Är alla beteenden begripliga?  

Kan man förstå alla beteenden?  

Måste man acceptera alla beteenden?  
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Varför invaliderar vi? 

Det är lätt att vara invaliderande fast man menar väl. Detta kan ske av omsorgsskäl, då vi till 

exempel tar över någons syssla utan att fråga om hjälpen är önskad. Det finns många anledningar 

och vi har alla varit där, ibland kanske av välvilja, tidsbrist eller trötthet. Ingen kan i varje stund 

vara förstående och validerande, hur mycket man än vill.  

 

 Övning invalidering  

 

Genomför ett kort rollspel av invalidering. Låt paret använda sig av invalideringsnivåerna och låt 

dem berätta om ett neutralt ämne, till exempel vädret eller möbleringen i rummet. Byt roller.   

 

Diskutera med paret hur det kändes att genomföra övningen? Hur blir samtalet?   

 

 Övning validering 

 

Välj ett ämne som väcker känslor, gärna från listan med diskussionsämnen. Övningen är 

densamma som första valideringsövningen tidigare i sessionen. Den som lyssnar övar validering 

nivå 1-3. 

 

Diskutera med paret hur det kändes att genomföra övningen. 

 

 Ge ut hemuppgift och informationsblad 

Hemuppgiften går ut på att öva validering i vardagen och görs med fördel i samtal med partnern. 

Syftet är att få mer träning och mer förståelse för hur validering på nivå 1-3 fungerar. 
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Hemuppgift 3 

 

Öva valideringsnivåerna 1-3 i samtal med din partner. Försök att klättra upp i den andres 

utkikstorn. Notera hur det känns och vilken respons du får. 

 

 Validering Invalidering 

1 Lyssna och vara uppmärksam. Inte lyssna, vara lättdistraherad, prata om något 

annat. 

 

2 Återge det som berättats. Sammanfatta 

vad den andre vill, känner eller tänker på 

ett neutralt sätt. 

 

”Jag hör att du vill XX...” 

Vara passiv.  Missa uppenbara 

valideringschanser. Inte visa tecken på att man 

hänger med i samtalet. 

 

 

3 Stäm av med den andre om du uppfattat 

rätt. Ställ klargörande frågor om det 

behövs. Erbjud idéer om vad de andre 

tänker, vill eller känner. Problemlös.  

 

”Det här verkar göra dig ledsen, 

stämmer det?” 

Säga till den andre vad den tänker, vill eller 

känner, även när den andre säger något som 

tyder på motsatsen. Säga till någon vad den 

borde tänka, vilja eller känna. 

 

”Du borde inte bli så upprörd” 

Läs gärna mer i veckans infoblad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

E. S 
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Informationsblad 3 - Validering 

Vad är validering? 

Validering betyder att man förmedlar acceptans och bekräftelse till en annan person eller till sig 

själv. Även här syftar acceptans till ett konstaterande av hur saker och ting är. 

I vardagen innebär detta att på olika sätt förmedla att du har förstått och accepterat dig själv och 

din partner. Det vill säga att en känsla, tanke eller beteende är valid, rimlig och begriplig utifrån 

en viss kontext. 

När man talar om validering handlar det inte om att bestämma vem som har rätt eller fel. Det 

viktiga är att man sätter sig in i den andre personens situation och försöker förstå denna. Det 

betyder inte att man behöver ge upp sin egen åsikt eller upplevelse. Två motsatta åsikter eller 

upplevelser kan vara lika sanna. I ett och samma rum kan en person frysa och en annan person 

vara varm, trots att temperaturen i rummet är densamma för de båda. Det tjänar antagligen lite 

till att försöka bestämma vem som har rätt och vem som har fel. Bådas upplevelse är sann och 

begriplig utifrån deras perspektiv.  

En användbar metafor är att varje människa har varsitt utkikstorn. Utifrån detta torn har vi vår 

egen utsikt. Två människors upplevelser av samma sak kan därför aldrig vara exakt samma. 

Därför måste vi ibland klättra ner från vårt utkikstorn och upp i den andres för att se dennes 

utsikt. Det första steget i validering är alltså att klättra upp i den andres utkikstorn. Det andra 

steget är att på olika sätt förmedla bekräftelse och acceptans.  

Validering är alltså 

 Att bekräfta 

 Att visa att man har förstått 

 Att kommunicera utan att döma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

E.S 
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Varför validera? 

 

 Ökar möjligheterna för en bra kommunikation 

 Ger ökad förståelse för varandra, lättare att klättra upp i den andres utkikstorn 

 Ger lättare validering tillbaka 

 Ökar förtroendet för varandra 

Vad kan vi validera? 

 Känslor 

 Tankar 

 Handlingar 

 Värderingar och åsikter 

 Drömmar 

 Erfarenheter 

 Hur hårt en person anstränger sig 

 

Hur kan vi validera? 

Det första steget är att rikta sin uppmärksamhet på den andra personen. Det andra steget är att 

sätta sig in i personens situation genom att ta dennes perspektiv, det vill säga att klättra upp i 

personens utkikstorn. När man ser personens utsikt kan man lättare förstå hur den har det och då 

kan man validera personens upplevelse. Man kan validera på olika sätt. Till exempel genom: 

 Kroppsspråk 

Det är viktigt att kroppsspråket matchar det du säger. Vi människor kommunicerar 

mycket med vårt kroppsspråk. Ofta är det kroppsspråket som får sista ordet. Om du säger 

att något var roligt med ett ledsamt ansiktsuttryck är det få som kommer att tro dig. 

Samma sak gäller när du vill visa för någon att du är intresserad och vill lyssna på den 

personen. Till exempel kan man vända sig mot personen, hålla ögonkontakt och ha ett 

vänligt ansiktsuttryck. 

 

 Ord 

Även det vi säger är viktigt. Vi kan validera genom att till exempel fråga om vi har 

förstått rätt, sammanfatta vad personen har sagt eller ställa klargörande frågor. 

 

 Handling 

Ibland kan vi också validera genom våra handlingar. Exempel på detta kan vara att hålla 

upp dörren för någon som har mycket att bära eller att lägga en filt över din partner när 
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han eller hon slumrat till i soffan. På detta sätt kan handlingar visa mycket bekräftelse 

och acceptans. 

 

Vad gör det svårt att validera? 

 Starka negativa känslor 

 Hunger, trötthet & stress 

 Smärta 

 När man dömer den andre 

 När man försöker ha rätt 

 När man försöker få den andre att ändra på sig 

 När man själv blir invaliderad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boktips: 

Anna Kåver, & Åsa Nilsonne (2007). Tillsammans – om medkänsla i vardagen.  
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Valideringsnivåer 

 Validering Invalidering 

1 Lyssna och vara uppmärksam. Inte lyssna, vara lättdistraherad, prata om något 

annat. 

2 Återge det som berättats. Sammanfatta vad 

den andre vill, känner eller tänker på ett 

neutralt sätt. 

“Jag hör att du vill XX...” 

Vara passiv, missa uppenbara valideringschanser, 

inte visa tecken på att man hänger med i samtalet. 

 

3 Stäm av med andre om du uppfattat rätt. Ställ 

klargörande frågor om det behövs. Erbjud 

idéer om vad de andre tänker, vill eller 

känner. Problemlös.  

”Det här verkar göra dig ledsen, stämmer 

det?” 

Säga till den andre vad den tänker, vill eller känner, 

även när den andre säger något som tyder på 

motsatsen. Säga till någon vad den borde tänka, 

vilja eller känna. 

”Du borde inte bli så upprörd” 

4 Gör en reaktion begriplig utifrån tidigare 

erfarenheter. Bekräfta den andre utifrån det 

förflutna. 

”Det är inte konstigt att du är orolig inför 

tandläkarbesöket. Sist blev det ju så dyrt” 

Hålla med den andre när denne nedvärdera sig 

själv, även om reaktionen egentligen var begriplig, 

utifrån historia. Döma den andres beteende. 

”Ja, du är alltid så himla orolig och nervös av dig” 

5 Normalisera den andres reaktioner utifrån 

nuläget.  

“Det låter logiskt, vem som helst hade kunnat 

känna så” 

Kritisera och sjukförklara den andres reaktioner, 

även om de var begripliga under rådande 

omständigheter. 

”Ingen annan känner så. Du är helt ute och 

cyklar” 

6 Visa empati. Behandla den andre som 

kompetent och jämbördig en själv.  Visa 

acceptans mot andre. 

”Jag förstår att det känns svårt, och jag tror 

att du fixar det” 

Vara nedlåtande eller föraktfull mot den andre. 

Behandla den andre som icke-kompetent och skör. 

Övergeneralisera den andres negativa sidor. 

”Det är väl klart att du inte klarar det.” 

7 Visa ömsesidig sårbarhet och 

självutlämnande i samband med att den andre 

visar sig sårbar. Fokus stannar på den andre. 

”Jag med..” 

”Jag kan också känna så när det händer 

mig...” 

Utelämna den andra. Inta en mäktigare position. 

Inte svara på hans/hennes självutlämnande. 

”Jaha...” 

Källa: VIBCS av Alan E. Fruzzetti, i översättning av Maria Carlsson & Sara Larsson.  

Källa: Kåver & Nilsonne. (2007). Tillsammans- om medkänsla och bekräftelse. 
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Session 4 

Innehåll: Valideringsnivå 4-5. Förstå din partner och dig själv i en större kontext. 

Material: Valideringsnivåerna, listan över diskussionsämnen och hemuppgift.  

 

 

 Agenda 

Gå igenom sessionens innehåll. 

 

 Uppföljning av hemuppgift 

 

 Inledning valideringsnivåer 4-7 

 

Valideringsnivå 4- 5 handlar om att förstå sin partner i ett större perspektiv. Valideringsnivå 6-7 

handlar om problemlösning och självutlämnande. En metafor är att tala om en kram och en liten 

spark. I vissa lägen kan man behöva både en kram och en knuff framåt. I andra lägen behöver 

man bara en kram. Det är dock sällan som bara sparken fungerar ensam, utan att man först har 

visat förståelse för den andres situation. Samtal fyra börjar därför med kramen och samtal fem 

fortsätter med den lilla sparken. 

 

 Psykoedukation valideringsnivå 4 
 

Nivå 4 handlar om att förstå sin partner och andra i ett historiskt perspektiv. Det kan vara 

erfarenheter som gjorts för längesen eller sådant som hänt alldeles nyss. Ofta fungerar det väldigt 

bra att låta tidigare erfarenheter guida hur vi gör i nuet. Till exempel: Att inte gå ut i tid till 

bussen under vinterhalvåret då den i regel är sen. På detta sätt slipper man stå och frysa. 

 

Men ibland kan tidigare erfarenheter göra att vi hindras och har svårt att röra oss mot våra mål. 

Till exempel: Att inte vilja ta en vaccinspruta när man skall till Thailand för att det gjorde ont 

sist. I detta fall kan det vara hjälpsamt med lite validering, från sig själv eller från sin partner för 

att man lättare skall hantera sin oro och kanske ändå ta sin spruta. Validering på nivå 4 skulle 

kunna vara ” Det är inte konstigt att du är oroligt för att ta sprutan, det gjorde ju ont sist”. Det 

är ju inte orimligt att tänka att det faktiskt kan göra lite ont när man får sin spruta (exempel 

hämtat ur Kåver 2007). 

 

 Diskussion valideringsnivå 4 

 

Diskutera med paret utifrån deras eget perspektiv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exempelfrågor 

Finns det något ni känner igen?  

Har ni något exempel där smärtan spelar in?  

Har ni något långsiktigt mål som smärtan gör det lite 

svårare att nå?  

Hur skulle du vilja bli stöttad av din partner?  

Vad för er mot era långsiktiga mål? 
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 Övning, valideringsnivå 4  

 

Övningen går ut på att stå i den andre personens utkikstorn och förstå vilket bagage som finns i 

den andres torn.  
 

Låt paret utgå från en situation där de tycker olika eller välj ett ämne från listan med 

diskussionsämnen. Låt paret beskriva situationen. 

 

Person A skall sedan begripliggöra person B och dennes beteende utifrån person Bs historia och 

nutida kontext. På vilket sätt är det som person B gör eller känner i situationen begripligt? 

Oavsett om det som person B gör eller känner är något som man tycker är rimligt eller inte. 

 

Byt roller! Person B begripliggör person A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Psykoedukation valideringsnivå 5 

 

Nivå fem handlar om att förstå och bekräfta varandra utifrån nuvarande omständigheter och 

normalisera, exempelvis: Jag förstår att du är ____, det hade vem som helst varit i samma 

situation. Ibland kan det kännas skönt att höra. Ibland kan detta också räcka för att man ska 

känna sig bekräftad och orka göra det man ska.  

 

Till exempel: Anna är nervös inför en presentation inför klassen. Det hade varit validerande att 

säga ”Jag förstår att du är nervös, det är många som tycker det är obehagligt att prata inför 

folk”.  

 

 Diskussion, valideringsnivå 5 

 

Samtala med paret om de har egna exempel på situationer när man kan använda validering på 

nivå 5. Exempelvis: När man är trött efter en lång dag? När man är ledsen/arg/besviken över 

något? 

 

 Ge ut hemuppgift 

Hemuppgiften går ut på att öva validering nivå 1-5 i samtal med sin partner eller någon annan. 

Validering på dessa nivåer kan vara svårare att få till varför träning hemma är bra.  
  

Exempel på hur man kan validera:  

 

”Det är inte konstigt att du blev ledsen när _____ eftersom du 

tidigare fått höra att___.” 

   

”Med tanke på att du alltid varit så aktiv och sportig innan är 

det inte konstigt att du blir ledsen när du inte kan spela basket 

längre.” 
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Hemuppgift 4 

Valideringsnivåer 
Öva på valideringsnivå 1-5 i samtal med din partner eller med någon annan. Anteckna gärna när 

du använde validering, på vilket sätt eller vilken nivå du validerade på och hur det kändes. 

Valideringsnivåerna 1-5 finns på nästa sida. 

 
När? På vilket sätt? Hur kändes det? 

Ex: I samtal med en vän på 

onsdagen.  

 

Nivå 5. ”Vem som helst hade blivit 

ledsen om chefen sa så”. 

Det kändes bra. Min vän blev lite 

lugnare. 
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 Validering Invalidering 
1 Lyssna och vara uppmärksam. Inte lyssna, vara lättdistraherad, prata om något 

annat. 

 

2 Återge det som berättats. Sammanfatta vad 

den andre vill, känner eller tänker på ett 

neutralt sätt. 

 

” Jag hör att du vill XX..” 

Vara passiv.  Missa uppenbara valideringschanser. 

Inte visa tecken på att man hänger med i samtalet. 

 

 

3 Stäm av med andre om du uppfattat rätt. Ställ 

klargörande frågor om det behövs. Erbjud 

idéer om vad de andre tänker, vill eller 

känner. Problemlös.  

 

”Det här verkar göra dig ledsen, stämmer 

det?” 

Säga till den andre vad den tänker, vill eller känner, 

även när den andre säger något som tyder på 

motsatsen. Säga till någon vad den borde tänka, 

vilja eller känna. 

 

”Du borde inte bli så upprörd” 

4 Gör en reaktion begriplig utifrån tidigare 

erfarenheter. Bekräfta den andre utifrån det 

förflutna. 

 

”Det är inte konstigt att du är orolig inför 

tandläkarbesöket. Sist blev det ju så dyrt” 

Hålla med den andre när denne nedvärdera sig 

själv, även om reaktionen egentligen var begriplig, 

utifrån historia. Döma den andres beteende. 

 

” Ja, du är alltid så himla orolig och nervös av 

dig” 

5 Normalisera den andres reaktioner utifrån 

nuläget.  

 

 

” Det låter logiskt, vem som helst hade 

kunnat känna så” 

Kritisera och sjukförklara den andres reaktioner, 

även om de var begripliga under rådande 

omständigheter. 

 

”Ingen annan känner så. Du är helt ute och 

cyklar” 
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Session 5 

Innehåll: Valideringsnivå 6-7. Se din partner som jämbördig. Förmedla empati  

Material: Valideringsnivåer, hemuppgift. 

 

 

 Agenda 

Gå igenom dagens session. 

 

 Uppföljning av hemuppgift 

 

 Psykoedukation, valideringsnivå 6 

 

Nivå sex handlar om att se sin partner som jämbördig och kompetent, samtidigt som man 

förmedlar empati. Förra veckan diskuterade vi hur man förmedlar förståelse och ger en liten 

kram till någon annan. Nivå 6 fokuserar mer på den lilla sparken.  

 

Ett exempel från förra samtalet är Anna som är nervös inför en redovisning inför klassen och 

funderar på att sjukanmäla sig. En validering på nivå 6 skulle kunna vara ”Jag förstår att du 

tycker det är obehagligt att redovisa inför klassen, och jag tror att du kommer att fixa det”. 

Jämför med ”jag förstår att du tycker att det är jobbigt men jag tror att du klarar det”.  

När man använder ordet ”men”, som är ett laddat ord blir det nästan som att kramen försvinner 

och bara sparken återstår.  

 

När kan det vara bra att validera på nivå 6?
 

Validering på nivå 6 kan vara nyttig när man vill problemlösa eller när man har åsikter eller 

upplevelser som är olika. Även om era upplevelser kan vara olika är de ju båda sanna. 

Exempelvis: Jag förstår att du har ont och jag vill gå på bio”. När man använder ordet ”och” är 

det lättare att få fram sin egen åsikt också.  

 

 Övning valideringsnivå 6 

 

Välj ut ett ämne från listan med diskussionsämnen. Låt paret samtala kring ämnet och använda 

ordet ”och” istället för ordet ”men”.  

 

 Invalidering på nivå 6 

När det gäller invalidering på nivå 6, är det kanske inte så ofta vi talar om för någon annan att 

den är inkompetent eller är öppet föraktfull mot personen i fråga. Men vi invaliderar ibland på 

andra sätt.  

Ett sätt kan vara: ”Inte ska väl du bära de tunga kassarna, jag tar dem...”  

En mer validerande fråga kan istället vara:” Jag tycker att kassarna ser tunga ut, vill du att vi 

ska hjälpas åt? 
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 Diskussion valideringsnivå 6 

 

Ibland kan det vara svårt att ge en liten spark. Det kan också vara tabu att ge en liten spark. Det 

kan kännas som man går emot sin egen känsla av att bry sig om eller vilja stötta, vilket kan vara 

jobbigt i stunden men vara bättre i längden. Jämför med en situation där någon är rädd för 

spindlar. Att man då städar undan spindlar för att den som är rädd skall slippa se dem kan bli en 

björntjänst. 

 

Diskutera med paret om de känner igen sig och har egna exempel. 

 

 Psykoedukation, valideringsnivå 7 

 

Exempel ur Fruzzetti (2006):  

 

”Föreställ dig att ni just har träffats och kanske varit på er första dejt. Den ena av er säger: 

”Jag hade jättetrevligt ikväll!” Om den andra svarar med validering på nivå 1-5 kan det låta i 

stil med ”Det är klart att du hade kul med mig. Det skulle vem som helst ha som fick gå på dejt 

med mig!” Eller ”Jag kan se att du hade jättetrevligt” eller ”Jag förstår inte riktigt, vad var det 

som gjorde det jättetrevligt för dig.” Om man skulle använda denna validering i ett sådant här 

tillfälle hade det nog inte blivit fler dejter. Validering på nivå 1-5 är ofta bra, men inte alltid. 

Ibland är det inte tillräckligt.” 

 

Hur validerar man på nivå 7? 

Ett lätt sätt att göra det är att säga ”Jag med!” eller ”Ibland kan jag också känna så”. 

Det handlar om att besvara självutlämnande med självutlämnande och att bli sårbar inför sin 

partner.  

 

När kan man validera på nivå 7? 

Validering på nivå 7 främjar närhet.  I vissa situationer är det svårt att visa sig sårbar, till exempel 

då man tvingas att erkänna sina egna brister. Det kan i den typen av situationer skapa mycket 

närhet om man bemöter ett självutlämnande med validering. 

 

 Diskussion valideringsnivå 7 

Vilka olika sätt finns det som man kan visa sårbarhet? Eller att visa att man söker närhet? Kan 

ske genom ord eller fysisk närhet (T.ex. ögonkontakt eller att vara fysiskt nära, hålla någons 

hand). Kan ni fundera ut någon situation när någon av er varit sårbar? Hur kan man bäst svara på 

den sårbarheten?  

 

 Ge ut hemuppgift  
 

Hemuppgiften går ut på att fokusera på det positiva och att vara medvetet närvarande i de stunder 

när ni har det bra. Påtala upplevelserna för varandra och dela dem. Notera dessa tillfällen under 

veckan.  
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Hemuppgift 5 

Bygga vidare på en kärleksfull relation. 

Grunden till övningen är medveten närvaro och att vara medvetet närvarande tillsammans. I denna övning 

går vi dock ett steg längre och väljer att fokusera på positiva stunder som ni upplever tillsammans. 

 

Uppmärksamma när ni har en positiv stund tillsammans. Lägg märke till hur det känns, vad som är 

positivt i just denna situation och lägg också märke till varandra. Berätta för varandra vad du/ni upplever 

som positivt just nu och dela stunden tillsammans. Övningen går alltså ut på att njuta av de goda 

stunderna tillsammans. Fyll gärna i listan nedan över positiva stunder tillsammans under veckan. 

 

Positiva stunder tillsammans 

Ex. Tittar på TV tillsammans och skrattar åt samma saker. Vi delar samma humor! Vi pratade om att 

vi har så roligt tillsammans. 

 

1  

 

 

 

 

2  

 

 

 

 

3  

 

 

 

 

4  

 

 

 

 

5  

 

 

 

 

6  

 

Fortsätt gärna skriva på baksidan om pappret tar slut… 

  



Validering och smärta 102 
 

Session 6 

Innehåll: Självvalidering, vidmakthållandeprogram, sammanfattning och avslutning. 

Material: Utvärderingsformulär. 

 

 

 Agenda 

Gå igenom dagens session 

 

 Uppföljning av hemuppgift 

 

Vad kan ni göra för att bygga vidare på en kärleksfull relation? Vad vill ni göra tillsammans? Hur 

kan ni fortsätta göra det ni uppskattar att göra tillsammans? Vad gör ni när smärtan kommer i 

vägen? (Problemlösning kring att det kan finnas många alternativ mellan att göra något och att 

inte göra något alls). 

 

 Psykoedukation självvalidering 

 

Detta moment går ut på övning i att validera sig själv. Självvalidering innebär att man är 

uppmärksam på sina tankar och känslor och försöker att förstå och respektera sig själv. Man 

väljer att acceptera sig själv och sina känslor - du är ok! 

 

Ett sätt att göra detta på är att föreställa sig att ens bästa vän är i samma situation. Vad skulle man 

säga till honom/henne?  

 

Självvalidering kan vara hjälpsamt när allt känns tufft, när man är inne i en diskussion. 

Självvalidering lugnar oss och hjälper oss att uttrycka oss konstruktivt. När kan ni använda 

självvalidering? 

 

 Övning självvalidering 

 

Övningen går ut på att vara i sitt eget torn och gå upp i den andres. Alltså att kombinera 

validering och självvalidering. Be paret att föreställa sig en situation där de tyckte olika. Vad 

finns det hos dem som de kan validera hos sig själva i den situationen? Båda får berätta sin 

version. Kombinera sedan validering och självvalidering. Ofta är både ens egna och ens partners 

känslor begripliga.  

 

Exempel: ”Jag förstår att du tycker _______ men jag tycker _______”.  

Blir det någon skillnad om vi säger: ”Jag förstår att du tycker _______ OCH jag tycker 

_______” Testa skillnaden.  Ökar er förståelse för varandras känslor? 

 

 Sammanfatta de olika momenten, vad har ni lärt er? 

Be klienterna att själva sammanfatta och skriva ner de saker de lärt sig. 

Hur kan ni använda det ni lärt er i vardagen? Be klienterna fylla i utvärderingen (Bilaga 3).  
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Bilaga 1. Översikt valideringsprogram 

 

Översikt valideringsprogram 

Samtal 1: Målsättning, acceptans, medveten närvaro.  

Samtal 2: Att uttrycka sig och sina känslor.  

Samtal 3: Validering nivå 1-3, invalidering. Utkikstorn. 

Samtal 4: Validering nivå 4-5. 

Samtal 5: Validering nivå 6-7. Bygga vidare på en kärleksfull relation. 

Samtal 6: Bygga vidare på en kärleksfull relation. Självvalidering. 

Utvärdering. 
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Bilaga 2. Valideringshuset 

 

 

 

 

  



Validering och smärta 106 
 

Bilaga 3. Valideringsnivåer 

 

 

Källa: VIBCS av Alan E. Fruzzetti, i översättning av Maria Carlsson & Sara Larsson.  

Källa: Kåver & Nilsonne. (2007). Tillsammans- om medkänsla och bekräftelse. 

  

 Validering Invalidering 

1 Lyssna och vara uppmärksam. Inte lyssna, vara lättdistraherad, prata om något 

annat. 

2 Återge det som berättats. Sammanfatta vad 

den andre vill, känner eller tänker på ett 

neutralt sätt. 

“Jag hör att du vill XX...” 

Vara passiv, missa uppenbara valideringschanser, 

inte visa tecken på att man hänger med i samtalet. 

 

3 Stäm av med andre om du uppfattat rätt. Ställ 

klargörande frågor om det behövs. Erbjud 

idéer om vad de andre tänker, vill eller 

känner. Problemlös.  

”Det här verkar göra dig ledsen, stämmer 

det?” 

Säga till den andre vad den tänker, vill eller känner, 

även när den andre säger något som tyder på 

motsatsen. Säga till någon vad den borde tänka, 

vilja eller känna. 

”Du borde inte bli så upprörd” 

4 Gör en reaktion begriplig utifrån tidigare 

erfarenheter. Bekräfta den andre utifrån det 

förflutna. 

”Det är inte konstigt att du är orolig inför 

tandläkarbesöket. Sist blev det ju så dyrt” 

Hålla med den andre när denne nedvärdera sig 

själv, även om reaktionen egentligen var begriplig, 

utifrån historia. Döma den andres beteende. 

”Ja, du är alltid så himla orolig och nervös av dig” 

5 Normalisera den andres reaktioner utifrån 

nuläget.  

“Det låter logiskt, vem som helst hade kunnat 

känna så” 

Kritisera och sjukförklara den andres reaktioner, 

även om de var begripliga under rådande 

omständigheter. 

”Ingen annan känner så. Du är helt ute och 

cyklar” 

6 Visa empati. Behandla den andre som 

kompetent och jämbördig en själv.  Visa 

acceptans mot andre. 

”Jag förstår att det känns svårt, och jag tror 

att du fixar det” 

Vara nedlåtande eller föraktfull mot den andre. 

Behandla den andre som icke-kompetent och skör. 

Övergeneralisera den andres negativa sidor. 

”Det är väl klart att du inte klarar det.” 

7 Visa ömsesidig sårbarhet och 

självutlämnande i samband med att den andre 

visar sig sårbar. Fokus stannar på den andre. 

”Jag med..” 

”Jag kan också känna så när det händer 

mig...” 

Utelämna den andra. Inta en mäktigare position. 

Inte svara på hans/hennes självutlämnande. 

”Jaha...” 
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Bilaga 4. Utvärdering 

 

Utvärdering av valideringsprogram 

 

1) Mötte programmet dina förväntningar? 

1               2                 3       4 

Helt och hållet  Till stor del   Till viss del  Inte alls 

 

2) Fanns det något i programmet du tyckte att det fanns för lite av? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

3) Fanns det något i programmet som du tyckte att det fanns för mycket av? 

________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 

4) Tre ord som beskriver din upplevelse av programmet:  

________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 

5) Skulle du rekommendera det här programmet till en vän? 

1           2               3       4 

Ja, absolut     Ja, det tror jag   Nej, det tror jag inte     Nej, absolut inte 

 

6) Om du hade kunnat påverka eller ändra något i programmet, skulle det ha varit: 

________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 

7) Det här uppskattade jag 

8)  att studieledaren gjorde: 

________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 

9) Finns det något som studieledaren kunde ha gjort annorlunda? 

________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 
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10) Jag upplever att jag följt instruktionerna när det gäller hemuppgifter:  

        1               2                 3      4 

       Helt och hållet Till stor del   Till viss del             Inte alls 

 

11) Jag upplever att jag följt instruktionerna när det gäller skattningsformulär: 

        1               2                 3       4 

Helt och hållet  Till stor del   Till viss del  Inte alls 

 

12) Fanns det något moment som du tyckte var svårt att förstå? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 

13) Hur nöjd är du med programmets omfattning när det gäller: 

 

Antal samtal 

 1         2                 3       4 

Helt och hållet nöjd Till stor del nöjd  Till viss del nöjd Inte alls nöjd 

 

Samtalens längd 

1          2                 3       4 

Helt och hållet nöjd Till stor del nöjd  Till viss del nöjd Inte alls nöjd 

 

14) Övriga synpunkter som jag har: 

________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________  

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 

 

 

Tack för hjälpen! 
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Bilaga 2. Informationsblad om studien 

 

Valideringsstudie 

 
Vad handlar studien om? 
 
Denna studie vänder sig till par där en person lever med långvarig smärta. Man har sett att 
smärta hos en partner kan påverka parrelationen. Det finns idag olika tekniker för att förbättra 
relationer. Validering är en sådan teknik, det vill säga att man förmedlar acceptans och 
bekräftar att någon eller något är begripligt. I den studie med valideringsutbildning för partners, 
som ni tidigare var med i, fick man vissa positiva resultat. Vår studie bygger vidare på detta 
genom att erbjuda ett längre valideringsprogram för båda partners. Denna studie kommer att 
vara vårt examensarbete på psykologprogrammet. 
 
Studien kommer bestå av förmätning, parsamtal och eftermätning.  Parsamtalen kommer 
innehålla övningar i kommunikation och validering. Fokus kommer att ligga på båda partners 
och på relationen.  
 
Varför är detta en bra idé? 
 
I alla relationer är kommunikationen en viktig del. Ofta vet vi hur vi ska göra, ändå blir det inte 
alltid så! Det kan vara smärta eller starka känslor som kommer i vägen. Att träna sig på 
kommunikation och att validera är något de flesta av oss kan dra nytta av.  
 
Vi tror att det är viktigt att ta med både personen med smärta och hans/hennes partner i en 
valideringsutbildning. Vi ser två skäl till detta. Det första är att smärtan påverkar båda i paret 
och parrelationen. Det andra är de positiva effekterna av validering vidmakthålls under en 
längre tid om båda i paret deltar i programmet. 
 
Att genomföra ett längre program med valideringsfokus för båda partners i ett par där en 
person lever med långvarig smärta är en ny idé som vi testar i denna studie.  
 
Vad innebär detta för mig och min partner?  
 
Ni får vara med i ett helt nytt program där ni får möjlighet till nya kunskaper och färdigheter 
som kan öka förståelsen för varandra. Det blir en gemensam aktivitet som vi tror kan gynna er 
båda och er relation. Ni får möjlighet att förbättra er kommunikation, att förbättra era 
valideringskunskaper och hantera problem som dyker upp i vardagen. Ni får sex kostnadsfria 
parsamtal. Ni bidrar också till forskningen kring smärta och parrelationer. 
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Innan parsamtalen startar kommer ni att få fylla i skattningsformulär och en dagbok. Dagboken 
tar ca 2-3 min att fylla i. Vi kommer att genomföra en kort videoinspelning före det första och 
efter det sista parsamtalet. Ni kommer att få träffa en av oss i parsamtal en gång i veckan under 
sex veckor. Under veckorna med parsamtal kommer ni att få fylla i olika självskattningsformulär 
och fortsätta med dagboken. 
 
När?  
Förmätning startar vecka 1, 2011. Parsamtal beräknas att starta vecka 3, 2011. Tillgängliga tider 
för parsamtal är mellan 9-18 måndag till torsdag. Parsamtalen beräknas ta 75-90 minuter. I 
överrenskommelse med er bestämmer vi en fast tid varje vecka som passar bra både er och för 
oss.  
 
Var?  
Universitetets lokaler på Drottninggatan 38, Örebro. 
 
Sekretess 
Vi som psykologstudenter lyder under samma sekretesslagar som de som jobbar inom hälso- 
och sjukvården. Det innebär att det som sägs under parsamtalen är sekretessbelagt.  
Vi kommer inte skriva om innehållet i parsamtalen i vår uppsats. Vi kommer att analysera 
självskattningsformulären för att se om parsamtalen haft effekt. Vi kommer också att utvärdera 
programmet för att se hur det kan förbättras. Allt material avidentifieras. 
Vi skyldiga att föra journal under parsamtalen. Detta kommer att ske i korta sammanfattningar 
av vad som gjorts under samtalen. Dessa journaler kommer att förvaras inlåst. 
 
 
Kontakt 
valideringsstudie@gmail.com 
 

 

 

Jenny Milton & Elin Svensson 

Psykologprogrammet, Örebro Universitet 2010 
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Bilaga 3. Samtyckesformulär 

 

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 förstår att studieledarna har tystnadsplikt. Det som sägs under parsamtalen är 

sekretessbelagt.  

 

- 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 samtal inspelas. Detta kommer att ske i samband med första och sista parsamtalet.  

 

För dig som deltagare i studien är följande information av vikt:  

 

 Videoinspelningarna kommer endast att ses av oss studieansvariga, handledare samt 
oberoende bedömare, som 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 har tystnadsplikt och får inte på något sätt 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 det 

korta samtal 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 
 

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 4. Generell information om paret. 

 
 

     
  

 

Person 1 
 

Namn:………………………………. Personnummer:……………………………….  

Kön:         Kvinna           Man  

Adress:………………………... Postnummer:…………………… Ort:………..........  

Telefonnummer:…………………………...... Mobilnummer:………………………..  

E-postadress:………………………………………………….  

 

Sysselsättning:  

 Yrkesarbetande    Arbetssökande    Studerande    Förtidspensionär    Ålderspensionär  

 Långtidssjukskriven: Om ja, hur många procent……… %  

 Annan sysselsättning:……………………………  

 

 

Person 2 
 

Namn:………………………………. Personnummer:……………………………….  

Kön:         Kvinna          Man  

Adress:………………………... Postnummer:…………………… Ort:………..........  

Telefonnummer:…………………………...... Mobilnummer:………………………..  

E-postadress:………………………………………………….  

 

Sysselsättning:  

 Yrkesarbetande    Arbetssökande    Studerande    Förtidspensionär    Ålderspensionär  

Långtidssjukskriven: ……… %  

Annan sysselsättning:……………………………  

 

 

Relation till varandra 

  

 Make/maka         Sambo          Pojkvän/flickvän 

 

 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 5. Dagboksfrågor vecka för vecka 

 
Dagboksfråga vecka1: 

 

Hur har det gått att observera och beskriva dig själv och din partner idag? 

 

     1       2       3       4         5      6         7        8          9          10     

Inte alls        Mycket bra 

 

 

Dagboksfråga vecka 2: 

 

Hur har det gått att notera primära och sekundära känslor idag? 

 

     1       2       3       4         5      6         7        8          9          10     

Inte alls        Mycket bra 

 

Dagboksfråga vecka 3: 

 

Hur har det gått att använda valideringsnivåerna 1-3 idag? 

        

   1       2       3       4         5      6         7        8          9          10     

        Inte alls                 Mycket bra 

 

 

Dagboksfråga vecka 4: 

 

Hur har det gått att använda valideringsnivåerna 1-5 idag? 

        

   1       2       3       4         5      6         7        8          9          10     

        Inte alls                 Mycket bra 

 

 

Dagboksfråga vecka 5: 

 

Hur har det gått att använda valideringsnivåerna 1-7 idag? 

        

   1       2       3       4         5      6         7        8          9          10     

        Inte alls                 Mycket bra 

 

 

Dagboksfråga vecka 6:  

 

Hur har det gått fokusera på positiva stunder tillsammans idag? 

        

   1       2       3       4         5      6         7        8          9          10     

        Inte alls                 Mycket bra 
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Bilaga 6. Personal assessment of intimacy in relationships, PAIR. 

 

 

PAIR 

 

Instruktioner: Det här formuläret används för att mäta olika 

typer av intimitet i ditt förhållande. Ange ditt svar till varje 

fråga utifrån den femgradiga skalan nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formuläret har två delar. 

 

I del 1: ”Hur det är nu” ber vi dig att svara på påståendena på 

det sätt du känner inför dem just nu. 

 

I del 2: ”Hur jag skulle vilja att det var” ber vi dig att svara 

på det sätt som du önskar att förhållandet skulle vara. Alltså 

om ditt förhållande var precis så som just du vill ha det. 

Det finns inga rätt eller fel svar. 

 

 

 

Svara på alla frågor i den första delen innan du går vidare till 

den andra delen!   

 

 

 

 

 ************************************* 

  

0 

Instämmer 

inte alls 

1 

Instämmer 

till liten 

del 

2 

Neutral  

3 

Instämmer 

till stor 

del 

4 

Instämmer 

helt 
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Hur 

det  

är nu 

 1. Min partner lyssnar på mig när jag behöver någon 

att prata med.................................... 

 

______ 

 2. Vi uppskattar att spendera tid med andra par ______ 

 3. Jag är nöjd med vårt sexliv...................... ______ 

 4. Min partner hjälper mig att reda ut mina tankar.. ______ 

 5. Vi tycker om samma fritidsaktiviteter............ ______ 

 6. Min partner har alla egenskaper som jag kan önska 

i en partner..................................... 

 

______ 

 7. Jag kan berätta hur jag känner utan att min 

partner blir defensiv............................ 

 

______ 

 8. Vi håller oss mestadels för oss själva........... ______ 

 9. Jag känner att vårt sexliv går på rutin..........  ______ 

10. När det gäller seriösa diskussioner, verkar det 

som att vi har lite gemensamt.................... 

 

______ 

11. Jag delar få av min partners intressen........... ______ 

12. Det finns stunder när jag inte känner så mycket 

kärlek och ömhet för min partner................. 

 

______ 

13. Jag känner mig ofta distanserad från min partner. ______ 

14. Vi har få gemensamma vänner...................... ______ 

15. Jag kan berätta för min partner när jag vill ha 

sexuellt umgänge................................. 

 

______ 

16. Jag känner mig nedvärderad i seriösa diskussioner 

med min partner.................................. 

 

______ 

17. Vi tycker om att vara lekfulla tillsammans........ ______ 

18. Varje ny sak som jag har lärt mig om min partner 

har glatt mig.................................... 

 

______ 

19. Min partner kan verkligen förstå mina sorgeämnen 

och glädjeämnen.................................. 

 

______ 

20. Att spendera tid med tillsammans med vänner är en 

viktig del av våra gemensamma aktiviteter........ 

 

______ 

0 

Instämmer 

inte alls 

1 

Instämmer 

till liten 

del 

2 

Neutral  

3 

Instämmer 

till stor 

del 

4 

Instämmer 

helt 
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Hur 

det  

är nu 

21. Jag håller tillbaka mitt sexuella intresse 

eftersom min partner får mig att känna mig obekväm 

 

______ 

22. Jag känner att det är meningslöst att diskutera 

vissa saker med min partner....................... 

 

______ 

23. Vi njuter av utomhusaktiviteter tillsammans....... ______ 

24. Min partner och jag förstår varandra helt och 

hållet............................................ 

 

______ 

25. Ibland känner jag mig försummad av min partner.... ______ 

26. Många av min partners närmaste vänner är också 

mina närmaste vänner.............................. 

 

______ 

27. Uttryck för sexualitet är en nödvändig del i vårt 

förhållande...................................... 

 

______ 

28. Min partner försöker ofta få mig att ändra åsikter ______ 

29. Vi får sällan tid till att göra roliga saker 

tillsammans....................................... 

 

______ 

30. Jag tror inte att någon skulle kunna vara 

lyckligare än min partner och jag när vi är 

tillsammans....................................... 

 

 

______ 

31. Jag känner mig ibland ensam när vi är tillsammans ______ 

32. Min partner ogillar vissa av mina vänner.......... ______ 

33. Min partner verkar ointresserad av sex............ ______ 

34. Vi har oändligt mycket saker att prata om......... ______ 

 

35. Jag känner att vi har vissa gemensamma intressen.. ______ 

36. Jag har några behov som inte blir uppfyllda i mitt 

förhållande....................................... 

 

______ 

0 

Instämmer 

inte alls 

1 

Instämmer 

till liten 

del 

2 

Neutral  

3 

Instämmer 

till stor 

del 

4 

Instämmer 

helt 
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          Hur jag skulle 

           vilja att det var  

 

1. Min partner lyssnar på mig när jag behöver någon 

att prata med.................................... 

 

______ 

 2. Vi uppskattar att spendera tid med andra par ______ 

 3. Jag är nöjd med vårt sexliv...................... ______ 

 4. Min partner hjälper mig att reda ut mina tankar.. ______ 

 5. Vi tycker om samma fritidsaktiviteter............ ______ 

 6. Min partner har alla egenskaper som jag kan önska 

i en partner..................................... 

 

______ 

 7. Jag kan berätta hur jag känner utan att min 

partner blir defensiv............................ 

 

______ 

 8. Vi håller oss mestadels för oss själva........... ______ 

 9. Jag känner att vårt sexliv går på rutin..........  ______ 

10. När det gäller seriösa diskussioner, verkar det 

som att vi har lite gemensamt.................... 

 

______ 

11. Jag delar få av min partners intressen........... ______ 

12. Det finns stunder när jag inte känner så mycket 

kärlek och ömhet för min partner................. 

 

______ 

13. Jag känner mig ofta distanserad från min partner. ______ 

14. Vi har få gemensamma vänner...................... ______ 

15. Jag kan berätta för min partner när jag vill ha 

sexuellt umgänge................................. 

 

______ 

16. Jag känner mig nedvärderad i seriösa diskussioner 

med min partner.................................. 

 

______ 

17. Vi tycker om att vara lekfulla tillsammans....... ______ 

18. Varje ny sak som jag har lärt mig om min partner 

har glatt mig.................................... 

 

______ 

19. Min partner kan verkligen förstå mina sorgeämnen 

och glädjeämnen.................................. 

 

______ 

20. Att spendera tid med tillsammans med vänner är en 

viktig del av våra gemensamma aktiviteter........ 

 

______ 

0 

Instämmer 

inte alls 

1 

Instämmer 

till liten 

del 

2 

Neutral  

3 

Instämmer 

till stor 

del 

4 

Instämmer 

helt 
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                                                Hur jag skulle 

 vilja att det var 

       v 

 

Översättning av Jenny Milton & Elin Svensson. Örebro 2010 

0 

Instämmer 

inte alls 

1 

Instämmer 

till liten 

del 

2 

Neutral  

3 

Instämmer 

till stor 

del 

4 

Instämmer 

helt 

21. Jag håller tillbaka mitt sexuella intresse 

eftersom min partner får mig att känna mig obekväm 

 

______ 

22. Jag känner att det är meningslöst att diskutera 

vissa saker med min partner....................... 

 

______ 

23. Vi njuter av utomhusaktiviteter tillsammans....... ______ 

24. Min partner och jag förstår varandra helt och 

hållet............................................ 

 

______ 

25. Ibland känner jag mig försummad av min partner.... ______ 

26. Många av min partners närmaste vänner är också 

mina närmaste vänner.............................. 

 

______ 

27. Uttryck för sexualitet är en nödvändig del i vårt 

förhållande...................................... 

 

______ 

28. Min partner försöker ofta få mig att ändra åsikter ______ 

29. Vi får sällan tid till att göra roliga saker 

tillsammans....................................... 

 

______ 

30. Jag tror inte att någon skulle kunna vara 

lyckligare än min partner och jag när vi är 

tillsammans....................................... 

 

 

______ 

31. Jag känner mig ibland ensam när vi är tillsammans ______ 

32. Min partner ogillar vissa av mina vänner.......... ______ 

33. Min partner verkar ointresserad av sex............ ______ 

34. Vi har oändligt mycket saker att prata om......... ______ 

 

35. Jag känner att vi har vissa gemensamma intressen.. ______ 

36. Jag har några behov som inte blir uppfyllda i mitt 

förhållande....................................... 

 

______ 
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Bilaga 7. Manual för Validating and Invalidating Behavior Coding Scale, VIBCS. 

 

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. 

 

 

mailto:aef@unr.edu
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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. 

 

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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Summering av Validerande/Invaliderande Beteenden (Familjemedlemmar) 
 

 

Validering (V) 

 

 

Invalidering (IV) 

1. Grundläggande uppmärksamhet, 

lyssna, vanligt kroppsspråk, 

beteenden som kommunicerar 

uppmärksamhet och öppenhet. 

DENNA NIVÅ GER INTE 

POÄNG EFTERSOM DEN 

SES SOM BASLINJE 

1. Inte visa uppmärksamhet, 

lättdistraherad, byta ämne, 

angelägen om att avsluta samtalet. 

2. Spegla eller summera den 

andres självutlämnanden, vad 

han/hon känner/tänker/vill, på 

ett funktionellt sätt svara eller 

problemlösa. 

2. Inte delta aktivt, missa 

valideringsmöjligheter, inte uppvisa 

tecken på att man följer den andre. 

3. Ställa klargörande frågor, 

uttala/erbjuda idéer om vad den 

andre kanske vill/känner/tänker, 

hjälpa den andre att klargöra 

detta. 

3. Säga till den andre vad han/hon 

känner/tänker/vill (eller insistera på 

det) trots att den andre säger saker 

som tyder på motsatsen, säga till 

den andre vad hon/han borde 

känna/tänka/vilja. 

4. Begripliggöra den andres 

reaktioner utifrån dennes 

historia, sätta en mer förstående 

”spinn” på den andre. 

4. Hålla med den andre när denne 

nedvärderar sig själv när 

reaktionen/beteendet i själva verket 

är förståeligt utifrån historia och 

därmed kan uttryckas annorlunda, 

”sparka på den som ligger”, göra 

dömanden om den andres 

problematiska beteenden. 

5. Normalisera den andres 

reaktioner utifrån nuvarande 

omständigheter. T.ex. ”det låter 

logiskt/förståeligt”, ”självklart 

känner du så” eller ”jag skulle 

känna/tänka på samma sätt” 

5. Sjukförklara/kritisera den andres 

beteenden när de är förståeliga eller 

normala under nuvarande 

omständigheter (KOM IHÅG: egna 

beskrivningar av 

tankar/känslor/viljor/beteenden 

anses vara korrekta tills motsatsen 

bevisas), över-generalisera specifik 

kritik (”alla tycker det” eller ”du gör 

alltid så”), här återfinns dömande av 

den andres problematiska 

beteenden. 

6. Empati, acceptans av den andre 

rent generellt, agera utifrån en 

jämn balans i relationen, 

6. Vara nedlåtande och/eller föraktfull 

mot den andre, behandla den andre 

som icke jämlik (lägre), 
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behandla den andre som 

jämbördig och kompetent. 

inkompetent, skör, attackera den 

andres karaktär, över-generalisera 

den andres negativa sidor. 

7. Ömsesidig (eller matchad) 

sårbarhet/självutlämnande i 

samband med den andras 

uppvisade sårbarhet, fokus 

stannar på den andre, ”jag med”-

responser.  

7. Utlämna den andre, inte svara på 

(validera) hans/hennes sårbara 

självutlämnanden, inta en mäktigare 

position. 
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Bilaga 8. Quebec Back Pain Disability Scale, QBPDS. 

 

Personer med smärta kan tycka att det är svårt att utföra några av de dagliga aktiviteterna. Vi 

skulle vilja veta om Du tycker att det är svårt att utföra några av de följande aktiviteter på listan 

här nere p.g.a. Dina besvär. För varje aktivitet finns det en skala från 0 till 5. Var vänlig och 

välj en passande siffra för varje aktivitet och ringa in den. 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Inte svårt 

alls 

Minimalt 

svårt 

Något svårt Ganska 

svårt 

Mycket 

svårt 

Omöjligt att 

göra 
 

Gå ur sängen. 

 

Sova hela natten.  

 

Vända sig i sängen. 

 

Åka bil. 

 

Stå up i 20-30 minuter. 

 

Sitta i en stol i flera 

timmar.  

 

Gå uppför en trappa. 

 

Gå 300-400 meter. 

 

Gå några kilometer. 

 

Nå up till höga hyllor. 

 

Kasta en boll. 

 

Springa 100 meter. 

 

Ta mat ur kylskåpet. 

 

Bädda sängen. 

 

Ta på sig strumporna.  

 

Luta sig över badkaret 

för att göra rent. 

 

Flytta en stol.  

 0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

 

0 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

 

3 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

 

4 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

 

5 
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Öppna tunga dörrar. 

 

Bära två matkassar.  

 

Lyfta och bära en tung 

resväska. 

 

 

0 

 

0 

 

0 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

 

3 

 

3 

 

3 

 

 

 

4 

 

4 

 

4 

 

 

 

5 

 

5 

 

5 

 

 

 

  



Validering och smärta 128 
 

Bilaga 9. Kontrollerande frågor om smärta. 

 

 

Smärta 

 
Hur mycket smärta har du haft den senaste veckan? 

 

1 2            3      4       5              6           7              8               9              10 

Inte alls ont          Outhärdligt ont 
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Bilaga 10. Couples Satisfaction Index, CSI-32. 

 

Couples Satisfaction Index (CSI-32) 

1. Vänligen markera hur lycklig du är i ditt förhållande, på det hela taget. 
 

Extremt 

olycklig 

0 

Ganska 

olycklig 

1 

Lite 

olycklig 

2 

 

Lycklig 

3 

Mycket 

lycklig 

4 

Extremt 

lycklig 

5 

 

Perfekt 

6 

 
De flesta människor har meningsskiljaktigheter i sina förhållanden, Vänligen markera ungefär hur mycket 
du och din partner tycker lika eller olika för varje område i listan nedan. 
 

 Tycker 

alltid 

lika 

Tycker 

nästan 

alltid 

lika 

Tycker 

olika 

ibland 

Tycker 

olika ofta 

Tycker 

nästan 

alltid olika 

Tycker 

alltid olika 

 

2. Mängd tid tillsammans 5 4 3 2 1 0 

3. Ta stora beslut 5 4 3 2 1 0 

4. Uttryck av ömhet 5 4 3 2 1 0 

 

  

Hela 

tiden 

Mesta-

dels 

av 

tiden 

Händer 

oftare än 

inte 

 

 

Ibland 

 

Sällan 

 

Aldrig 

5. Generellt sett, hur ofta tycker du att ert förhållande 

fungerar bra? 
5 4 3 2 1 0 

6. Hur ofta önskar du att du inte hade inlett detta 

förhållande? 
0 1 2 3 4 5 

 

 Inte 

alls 

SANT 

 

Lite 

SANT 

 

Något 

SANT 

 

Nästan 

SANT 

 

Så gott som 

SANT 

 

Helt 

SANT 

 

7. Jag känner fortfarande en stark samhörighet 

med min partner 
0 1 2 3 4 5 

8. Om jag fick leva mitt liv igen skulle jag gifta mig 

med/vara sambo med/vara tillsammans med 
samma person 

0 1 2 3 4 5 

9. Vår relation är stark 0 1 2 3 4 5 

10. Ibland funderar jag på om det finns någon 

annan därute för mig 
5 4 3 2 1 0 

11. Mitt förhållande till mig partner gör mig lycklig 0 1 2 3 4 5 

12. Jag har ett varmt och obesvärat förhållande till 

min partner 
0 1 2 3 4 5 

13. Jag kan inte föreställa mig att avsluta vår 

relation 
0 1 2 3 4 5 

14. Jag känner att jag kan anförtro mig till min 

partner som så gott som vad som helst 
0 1 2 3 4 5 

15. Jag har kommit på andra tankar angående 

detta förhållande på senare tid. 
5 4 3 2 1 0 
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16. För mig är min partner den perfekta romantiska 

partnern 
0 1 2 3 4 5 

17. Jag känner mig verkligen som en del av ett 

team med min partner. 
0 1 2 3 4 5 

18. Jag kan inte föreställa mig att en annan person 

skulle kunna göra mig så lycklig som min partner 
gör. 

0 1 2 3 4 5 

 
 Inte 

alls 

Lite 

 

Något Nästan Nästan helt 

och hållet 

Helt och 

hållet 

 

19. Hur givande är ditt förhållande med din 

partner? 
0 1 2 3 4 5 

20. Hur väl möter din partner dina behov? 
 

0 1 2 3 4 5 

21. I vilken utsträckning har ditt förhållande 

mött dina ursprungliga förväntningar? 
0 1 2 3 4 5 

22. Generellt sett, hur nöjd är du med ditt 

förhållande? 
0 1 2 3 4 5 

 
 Sämre än alla andra 

(Extremt dåligt) 

    Bättre än alla andra 

(Extremt bra) 

23. Hur bra är ditt förhållande jämfört med 
de flesta andra? 
 

0 1 2 3 4 5 

 
 

 

 

 

Aldrig 

Mindre än 

en gång i 

månaden 

En eller 

två gånger 

i månaden 

En eller 

två gånger 

i veckan 

En gång 

om 

dagen 

Oftare 

än så 

24. Uppskattar din partners sällskap? 0 1 2 3 4 5 

25. Hur ofta har du och din partner roligt 

tillsammans? 
0 1 2 3 4 5 

 
För varje fråga nedan, välj det svar som bäst beskriver hur du känner inför ditt förhållande. 
Svara med ditt första intryck och omedelbara känsla av frågan 
 

 

26. INTRESSANT 5 4 3 2 1 0 TRÅKIGT 

27. DÅLIGT 0 1 2 3 4 5 BRA 

28. KOMPLETT 5 4 3 2 1 0 TOMT 

29. ENSAMT 0 1 2 3 4 5 GEMENSKAPLIGT 

30. STABILT 5 4 3 2 1 0 SKÖRT 

31. NEDSLÅENDE 0 1 2 3 4 5 HOPPFULLT 

32. ANGENÄMT 5 4 3 2 1 0 ELÄNDIGT 

 

 

 

 

Översättning av Jenny Milton och Elin Svensson. December 2010. Örebro Universitet 
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Bilaga 11. 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 känner, tänker eller 

vill – 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 och visar att han/hon inte har förutfattade   

                                    meningar.   

 

3. __________ Min partner lyssnar inte på mig, ignorerar mig eller byter samtalsämne när 

jag försöker att uttrycka mig. 

 

4. __________ Min partner kommunicerar (med ord eller handling) att han/hon förstår  

vad jag säger och bekräftar min synvinkel, mina känslor och vad jag vill 

utan att nödvändigtvis hålla med. 

 

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 för att förstå vad jag tänker, känner eller vill 

och visar detta genom att ställa frågor. 

  

7. __________ Min partner är accepterande gentemot det jag känner, tänker och vill utan 

     att nödvändigtvis hålla med. 

 

8. __________ Min partner försöker förstå mig när jag uttrycker mig, men lyckas inte. 

 

9. __________ Min partner talar om för mig att det jag känner, tänker eller vill är 

    förståeligt eller normalt. 
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10. __________ Min partner är kritisk eller dömande kring det jag känner, tänker eller vill. 

 

11. __________ Min partner behandlar mig med respekt, som en jämlik människa.  

 

12. __________ När jag visar mig sårbar för min partner, så lugnar han/hon mig och 

    berättar om på vilket sätt han/hon också känner sig sårbar. 

 

13. __________ Min partner är nedlåtande eller klandrar mig för sådant jag inte kan hjälpa. 

 

14. __________ Min partner ger mig stöd, är tålmodig och varm när jag är upprörd. 

 

15. __________ Min partner försöker hjälpa/stötta mig med att lösa problem, snarare än att  

ta över och lösa problemet åt mig. 

 

 

 

 


