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Sammanfattning 

 

Smärta är en komplex biopsykosocial process i vilken vårdgivarnas 

bemötande verkar kunna spela en viktig roll. Syftet med denna uppsats 

var att genom ett experiment undersöka om validering leder till lägre 

grad av katastrofierande, negativ affekt och ilska samt mer 

tillfredsställelse med bemötandet jämfört med invalidering. De 62 

deltagarna, samtliga studenter utan smärtproblematik, 

randomiserades till betingelserna validering respektive invalidering. 

En smärtinducerande övning utfördes varpå deltagarna skattade en 

rad psykologiska mått. Efter varje övning gavs antingen betingelsen 

validering eller invalidering. Resultaten indikerar att validering leder 

till lägre grad av katastrofierande och högre grad av tillfredsställelse 

jämfört med invalidering. Inga signifikanta skillnader återfanns för 

negativ affekt och ilska. Sammanfattningsvis verkar validering som 

bemötande ha en positiv effekt på smärtrelaterade processer. 
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Abstract 

 

Pain is a complex, biopsychosocial process, where doctor-patient 

communication seems to play an important role. This study 

experimentally tested whether validation leads to less catastrophizing, 

negative affect and anger, and higher satisfaction compared to 

invalidation, in a sample of 62 healthy students. The participants were 

randomized to either validation or invalidation. After engaging in a 

pain inducing task, the participants completed a form, measuring 

different psychological aspects, followed by a short interaction where 

the validation or invalidation was provided by the experimenter. The 

results indicate that validation leads to less catastrophizing and more 

satisfaction than invalidation. No significant results were found for 

negative affect or anger. In summary, validation seems to have a 

positive effect on pain outcome. 

 

Keywords: Validation, communication, catastrophizing, negative 

affect, patient satisfaction, experiment. 
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Validering som bemötande 

 - En experimentell undersökning av katastrofierande, affekt och tillfredsställelse  

Smärta orsakar stort lidande för de individer som drabbas och påverkar samhället genom 

produktionsbortfall och höga kostnader för sjukvården. Att smärtupplevelsen är en komplex 

process som påverkas av biopsykosociala faktorer är numera accepterat av experter på området. 

Den sociala kontextens betydelse för smärtans utveckling har på senare tid betonats allt mer. Då 

smärta är en av de vanligaste anledningarna till att vi söker vård (Linton, 2005) utgör 

sjukvårdens bemötande en viktig social kontext för smärtpatienter. Detta innebär att olika sätt att 

bemöta patienter skulle kunna påverka emotioner, kognitioner och i förlängningen smärtans 

utveckling.  

När någonting i kroppen smärtar på sätt som känns fel eller avvikande, är det förståeligt 

att uppsöka vård för att få hjälp med sin smärta. I mötet med vårdgivare blir patienter många 

gånger försäkrade om att de inte behöver vara oroliga för sitt smärttillstånd (Koes, van Tulder, 

Lin, Macedo, McAuley & Maher, 2010). Detta bemötande låter rimligt, men paradoxalt nog har 

försäkran många gånger visat sig öka patientens oro och frustration (Linton, Boersma, 

Vangronsveld & Fruzzetti, 2011). Negativa emotioner förvärrar ofta smärtan och ökar risken att 

den blir långvarig (Gatchel, Fuchs, Peng, Peters & Turk 2007). Som en följd av detta uppenbaras 

behovet av att finna mer gynnsamma sätt att bemöta patienter på. 

Behandlingen av smärta är ofta både lång och krävande för patienten, vilket ställer krav 

på ett välfungerande samarbete mellan patient och vårdgivare. Många patienter känner sig inte 

hörda eller tagna på allvar när de möts av försäkran från sin vårdgivare (Donovan & Blake, 

2000). I undersökningar som gjorts framkommer att patienter blir som mest nöjda med vården 

när de upplever sig vara involverade, respekterade och empatiskt bemötta (Hush, Cameron & 
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Mackey, 2011). I de terapiformer som utvecklats under senare tid läggs stort fokus vid relationen 

mellan patient och vårdgivare. En av dessa terapiformer är Dialektisk beteendeterapi (DBT), där 

validering ingår som en viktig komponent. Det finns indikationer på att validering minskar 

negativa emotioner (Shenk & Fruzzetti, 2011) och är effektivt för att främja kommunikationen 

och stärka relationen mellan individer.  

I den här uppsatsen undersöks, genom ett smärtexperiment, hur validering respektive 

invalidering påverkar katastroftankar, negativa emotioner, ilska och tillfredsställelse med 

bemötandet, hos studenter vid Örebro universitet.  

Bemötande i vården 

Den sociala kontextens betydelse för smärtans utveckling har på senare tid betonats allt mer av 

forskare på smärtområdet (Cano, Barterian & Heller, 2008). Mötet mellan patient och vårdgivare 

utgör en viktig kontext som därmed kan påverka individens smärtupplevelse och smärtans 

utveckling. 

 Patienter som söker vård för smärta har ofta med sig negativa emotioner, såsom oro, 

ångest och rädsla (Gatchel et al., 2007). I mötet med vårdgivare är det vanligt att patienterna 

försäkras om att det de upplever inte är något farligt, eller får lugnande kommentarer om att de 

inte borde vara oroliga. I de nationella riktlinjer som vården utgår från uppmanas vårdgivare att 

försäkra patienter om att ingenting är fel, i de fall ingen vävnadsskada hittas (Koes et al., 2010). 

Försäkran har länge använts som en vedertagen metod i syfte att minska patienters oro och 

ångest (Warwick & Salkovskis, 1985). Det verkar emellertid som att en vårdgivares försök till 

försäkran snarare ökar patientens oro (Linton et al., 2011) och det leder ofta till att patienter 

känner sig både missförstådda och frustrerade (Donovan & Blake, 2000). Detta kan bidra till att 
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långvarig smärta utvecklas, genom en process som presenteras mer utförligt under rubriken 

rädsla- undvikande modellen. 

Försäkran från vårdgivarens sida kan i många fall beskrivas som invaliderande då det inte 

giltiggör de emotioner som patienten tar med sig in i vårdsituationen, något som kan påverka 

patienters tillfredsställese med vården (Linton et al., 2011). Tillsammans med sina emotioner har 

patienter med sig många förväntningar, föreställningar och förhoppningar i mötet med vården. 

De vanligaste förväntningarna hos patienter som söker vård för ryggsmärtor är att få reda på vad 

som är fel, att minska oro över att något allvarligt har hänt; få råd om hur de ska undvika att 

skadas på nytt och slutligen få råd om hur de ska hantera sin smärta (Vangronsveld & Linton, 

2011). När vården har möjlighet att tillgodose patienters förväntningar blir patienterna nöjdare 

(Hush et al., 2011), och där spelar bemötandet en viktig roll.  

Den sociala kontextens påverkan på smärta är fortfarande relativt outforskat och mycket 

av den forskning som gjorts har fokuserat på partnerns påverkan i relationer. Man har funnit att 

kommunikationsstilen i relationen har stor påverkan på smärtprocessen. I två studier som gjorts 

har man funnit att partnerns bemötande hänger ihop med tillfredsställelse i äktenskap och med 

både smärtbeteenden och smärtintensitet (Cano et al, 2008; Issner, Cano, Leonard & Williams, 

2012). Patienters tillfredsställelse med vården hänger också ihop med hur god kommunikationen 

är med vårdgivaren (Frostholm, Fink, Oernboel, Christensen, Toft, Olesen & Weiman, 2003; 

Hush et al., 2011).  

Det bemötande som förespråkas i sjukvårdens riktlinjer idag förefaller inte motsvara de 

förväntningar patienter tar med sig till mötet med vårdgivare. Vårdens försök att genom 

försäkran lugna patienter kan oavsiktligt bli invaliderande för patienten och öka dennes oro och 
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negativa emotioner. Det finns därmed indikationer på att invalidering skulle kunna bidra till att 

initiera och förstärka processer som är kopplade till långvarig smärta. 

Biopsykosocial modell för smärta 

Att vårdgivare uppmanas försäkra sina patienter och på så sätt förbise patientens oro och tankar, 

tycks ha sin utgångspunkt i att smärta betraktats som ett  i medi ins t  r  lem  det  ill säg   tt 

smärt  är ett dire t s m t m     ä n dss  d .  ett  s nsätt   r d     is t sig   r   tillrä  ligt 

f r f rst elsen    smärt    t tens  eredning f r medi ins   t ärdering          1       id g är 

den biopsykosociala modellen den mest accepterade (Gatchel et al. 2007). I en litteraturstudie 

(Gatchel et al., 2007) beskrivs hur utgångspunkten i den biopsykosociala modellen är att 

smärtupplevelsen påverkas av både biologiska, psykologiska och sociala faktorer. För att 

tydliggöra detta skiljs nociception och smärta åt. Nociception är den fysiologiska process som 

innebär att nerver stimuleras för att sedan skicka information om potentiell vävnadsskada till 

hjärnan, medan smärta är individens subjektiva upplevelse som uppstår som ett resultat av 

bearbetningen av den sensoriska informationen. Under bearbetningen filtreras den sensoriska 

informationen genom individens unika filter av psykologiskt processande, vilket leder fram till 

den subjektiva smärtupplevelsen. Att utgå från den biomedicinska modellen blir således 

problematiskt eftersom modellen inte tar hänsyn till smärtans alla aspekter, vilket på sikt kan 

bidra till att smärtan förvärras (Linton et al., 2011).    

Smärta 

Problemets omfattning. I en SBU-rapport från 2010 uppskattas att 20 procent av 

Sveriges befolkning lider av svår långvarig smärta, vilket i samma rapport uppges få stora 

konsekvenser på såväl samhälls- som individnivå. Långvarig smärta leder ofta till stort lidande 

för den enskilda och går dessutom ofta hand i hand med andra besvär, såsom nedstämdhet, 
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ångest, trötthet, försämrade sociala relationer och utanförskap (SBU, 2010). Enligt en annan 

rapport från SBU (2006) uppgick den totala kostnaden för långvarig smärta år 2003 till 87,5 

miljarder kronor. 7,5 miljarder var direkt relaterade till kostnader för besök hos olika vårdgivare, 

exempelvis läkare och sjukgymnaster, samt för läkemedel. Resterande 80 miljarder kronor var 

indirekta kostnader som uppstod som en konsekvens av produktionsbortfall till följd av 

sjukdomsrelaterad frånvaro från arbetet. Långvarig smärta är därmed ett stort hälsoproblem som 

leder till både stort emotionellt lidande och höga samhällskostnader.  

Begreppet smärta. Smärta kan definieras som en obehaglig sensorisk och emotionell 

upplevelse som är associerad med verklig eller potentiell vävnadsskada, eller beskriven i termer 

av sådan skada (International Association for the Study of Pain (IASP), 2013). Smärta består 

med andra ord av både en fysiologisk och en psykologisk dimension och är därtill alltid en 

subjektiv upplevelse (Lumley, Cohen, Borszcz, Cano, Radcliffe, Porter et al., 2011).  

Smärta kategoriseras vanligen efter hur länge den pågått, vilket beskrivs i en 

litteraturstudie av Lumley med kollegor (2011). I studien beskrivs hur akut smärta, som varat 

kortare tid än tre månader, är ett av kroppens skyddssystem och avgörande för människans 

överlevnad. Den akuta smärtans signaler får oss att agera för att skydda de delar av vår kropp 

som skadats och leder till beteenden som syftar till att förhindra att liknande skador uppstår i 

framtiden. När smärtan pågått och utvecklats under minst tre månader definieras den som 

långvarig. Sannolikheten för att smärtan indikerar vävnadsskada har minskat, vilket gör att 

smärtan förlorar i överlevnadsvärde (Linton, 2005). Psykologiska och sociala faktorer spelar en 

avgörande roll i denna utveckling, något som beskrivs mer utförligt i nästföljande stycke. 

Rädsla- undvikandemodellen. Som beskrivs ovan är biologiska, psykologiska och 

sociala faktorer avgörande både för smärtupplevelse och för hur vi hanterar smärtan. En modell 
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som ofta används för att förstå hur smärta utvecklas från akut till långvarig är rädsla- 

undvikandemodellen (Vlaeyen & Linton, 2000; Leethem, 1983) (Figur 1). Modellen går i linje 

med det biopsykosociala synsättet och betonar hur biologiska, psykologiska och sociala faktorer 

alla bidrar till att långvarig smärta utvecklas och vidmakthålls. I korthet beskriver modellen hur 

tolkningen av en smärtsignal kan vara avgörande för hur smärtan utvecklas. Att tolka smärtan 

som hotfull ökar risken för en hög nivå av smärtrelaterad rädsla och undvikande av aktivitet, 

vilket på sikt vidmakthåller rädslan (Vlaeyen & Linton, 2000).  

 

Figur 1. Rädsla- undvikandemodellen enligt Vlaeyen & Linton, 2000. 

 
I en artikel av Linton och Shaw (2011) beskrivs hur psykologiska faktorer samverkar i 

utvecklingen från akut till långvarig smärta. För att en individ ska kunna uppleva smärta, krävs 

att ett nociceptivt stimuli uppmärksammas. Därefter tolkas smärtsignalen, vilket är avgörande för 

hur vi upplever smärtan. Vår tolkning av smärtsignalen är nära kopplad till tidigare erfarenheter 

av smärta och kommer i förlängningen både att påverka och påverkas av emotionella processer. 

Smärtupplevelsen formas även av våra föreställningar och attityder (Leeuw, Goossens, Linton, 

Crombez, Boersma & Vlaeyen, 2007), liksom av våra förväntningar (Linton & Shaw, 2011). 
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Som en konsekvens av detta kommer olika individers tolkningar av smärtstimuli att skilja sig åt. 

Hos de flesta individer leder smärtan till en normal rädsla och en tolkning av smärtstimuli som 

icke-hotfullt, vilket ökar sannolikheten för att smärtan konfronteras och individen blir återställd. 

Hos en del individer kommer emellertid smärtan att väcka mycket oro och rädsla, vilket 

bidrar till att smärtan tolkas som mycket hotfull och att individen tänker mycket negativa tankar 

kring den (Linton & Shaw, 2011). Detta tankesätt benämns som katastrofierande och har visat 

sig både korrelera med och predicera negativa utfall i smärtkontexter (Leeuw et al., 2007). En 

hög grad av katastroftankar har visat sig vara kopplat till smärtrelaterad rädsla, vilket för med sig 

att vissa rörelser och aktiviteter undviks (Linton & Shaw, 2011). Undvikandet riskerar att 

resultera i depression och funktionsnedsättning, vilket i sin tur ökar smärtintensiteten och på 

längre sikt skapas en destruktiv cirkel som kan vara svår att ta sig ur (Linton & Shaw, 2011). 

Som modellen beskriver är katastrofierande och negativa emotioner avgörande för smärtans 

utveckling, varför vi ska titta närmare på dem och deras koppling till smärta och bemötandet.  

Smärta och katastrofierande 

Katastrofierande kan definieras som en kognitiv process där smärtstimuli tolkas och betraktas 

som ett extremt hot (Sullivan, Thorn, Haythornthwaite, Keefe, Martin, Bradley & Lefebvre, 

2001).  Begreppet består av tre delar; att förstora eller överdriva hotvärdet av ett smärtstimuli 

eller smärtupplevelsen, att älta och att uppleva sig vara hjälplös inför smärtan (Sullivan, Bishop 

& Pivik, 1995).  

Som tidigare nämndes spelar katastrofierande en avgörande roll när långvarig smärta 

utvecklas (Vlaeyen & Linton, 2000). Experimentella försök visar att personer som tenderar att 

katastrofiera i högre grad är hypervigilanta gentemot kroppsliga stimuli och tolkar dem som mer 

hotande (Crombez, Eccleston, Baeyens & Eelen, 1998). Detta sätt att tolka stimuli kan leda till 
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ett undvikande av rörelser samt av både fysiska och sociala aktiviteter (Vlaeyen & Linton, 2000). 

På lång sikt kan det leda till att smärtan vidmakthålls och man har sett att risken att drabbas av 

depression och psykisk ohälsa ökar (Vlaeyen & Linton, 2000; Leethem, 1983).  

Vidare har man i tidigare forskning funnit ett flertal samband mellan katastrofierande och 

smärta. Hög grad av katastrofierande verkar korrelera med högre nivåer av smärta (Buer & 

Linton, 2002).  Sambanden finns hos både patienter med långvarig smärta och i symptomfria 

grupper och katastrofierande kan förklara mellan 7-31 % av variansen i upplevd smärta (Sullivan 

et al., 2001). I ett experiment fann Sullivan, Martel, Tripp, Savard & Crombez (2006) att 

personer med hög grad av katastroftankar kommunicerade mer smärta än personer med låg grad 

av katastroftankar, under ett smärttest. Tendensen att katastrofiera under smärtfyllda situationer 

bidrar till en mer intensiv smärtupplevelse samt korrelerar med ökade smärtbeteenden, negativa 

emotioner (Sullivan et al., 2001) samt psykisk ohälsa (Cano, 2004). Man har även funnit att 

katastrofierande är associerat med förhöjd funktionsnedsättning (Leeuw et al., 2007). Det finns 

också indikationer på att sambandet mellan katastrofierande och smärta till viss del är kausalt, då 

man sett att tendensen att katastrofiera kan predicera både smärtskattningar och graden av 

funktionsnedsättning (Sullivan et al., 2001). Man har även sett att en hög grad av 

katastrofierande korrelerar med högre användning av vårdresurser, längre sjukhusvistelser samt 

högre användning av smärtstillande medicin (Sullivan et al. (2001). Trots att man har funnit att 

katastroftankar på ett flertal sätt kan kopplas till smärtprocessen, finns det stora teoretiska 

kunskapsluckor kring mekanismerna genom vilket detta sker.   

Det samband man funnit mellan vårdgivarens bemötande och patientens negativa 

emotioner och oro (Linton et al., 2011), samt den koppling som finns mellan negativa emotioner, 

psykisk ohälsa och katastrofierande (Sullivan et al., 2001; Cano, 2004), visar att det är viktigt att 
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titta på sambandet mellan bemötandet och grad av katastrofierande. Det finns med andra ord 

indikationer på att vårdgivarens bemötande påverkar både patientens negativa emotioner och 

katastroftankar, men det behövs mer forskning på området för att bättre kunna förstå dessa 

samband. 

Smärta och emotioner 

Som beskrevs i rädsla-undvikande modellen finns en nära och ömsesidig koppling mellan smärta 

och emotioner. Det finns i nuläget ingen defintion av begreppet emotioner kring vilken 

emotionsforskare är eniga (Dixon, 2012; Izard, 2010). I en studie genomförd av Izard (2010) 

framkommer dock att samstämmighet råder kring att emotioner påverkar tänkande, 

beslutsfattande, beteende, sociala relationer och mentalt välbefinnande. Neurobiologiska länkar 

mellan emotioner och smärta kopplar samman de fysiologiska smärtsignalerna med limbiska 

systemet, som är viktiga delar i hjärnans emotionsprocessande (Lumley et al., 2011). Detta gör 

att smärtsamma stimuli färgas av emotioner och smärta blir till viss del en emotionell upplevelse. 

Smärta är kopplat till en rad negativa emotioner, där de mest undersökta är rädsla, oro, ångest 

och nedstämdhet och man har funnit att samsjukligheten mellan långvarig smärta och 

psykiatriska diagnoser är hög (Gatchel et al., 2007). Prevalensen av ångestproblematik i denna 

patientgrupp är signifikant högre än hos personer utan långvarig smärta (Linton & Shaw, 2011). 

Ett sätt att förstå detta samband är att smärta representerar ett påtagligt hot mot vårt 

välbefinnande (Lumley et al., 2011). När smärtan är okänd är oro speciellt vanligt och oron kan 

då röra smärtans innebörd, hur symtomen kan komma att utvecklas samt hur framtiden kommer 

att te sig. Det är även vanligt att vara orolig inför att inte bli tagen på allvar och att andra ska tro 

att man inbillar sig (Gatchel et al., 2007). Rädslan kan också leda till att man undviker att utöva 

aktiviteter som ökar smärtan, vilket i längden kan leda till ökad funktionsnedsättning (Vlaeyen & 
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Linton, 2011). Rädslan i sig kan leda till ökade muskelspänningar och ökad smärta. Oron och 

rädslan kan också trigga igång negativa tankar, vilket i sin tur kan öka de negativa emotionerna 

(Linton & Shaw, 2011). 

Smärta och ilska 

Ilska kan definieras som en subjektiv känsla av missnöje eller obehag, till följd av en upplevd 

felbehandling eller felhandling, ofta i kombination med hämndtendenser (översatt från Fishbain, 

Lewis, Bruns, Disorbio, Gau & Meyer, 2010). Prevalensen av ilska hos patienter med smärta 

förefaller vara hög; allt från 37,5 % (Fishbain et al., 2010) upp till 69 % (Okifuji, Turk & Curran, 

1999). Det är först på senare tid som man börjat intressera sig för sambanden mellan smärta och 

den specifika emotionen ilska (Fernandez & Turk, 1994), men i de studier som genomförts har 

man funnit en ömsesidig påverkan. Ilska i smärtkontexten är bland annat förknippat med ökad 

smärtintensitet (Burns, Quartana & Bruehl, 2008; Burns, Quartana, Gilliam, Matsuura, Nappi & 

Wolfe, 2012; Fernandez & Turk, 1994; Fishbain et al., 2010), fler smärtbeteenden, lägre 

funktionsnivå (Kerns, Rosenberg & Jacob, 1993), risk för depression samt förhöjd risk för 

interpersonella svårigheter och det ökar också risken att på lång sikt drabbas av följdsjukdomar 

som hjärt- och kärlsjukdom (Fernandez & Turk, 1994). Det finns ett flertal teorier kring hur detta 

sker.  

 En biologisk teori om varför ilska är positivt korrelerat till smärta, är att det endogena 

opiatsystemet (ett ämne som har visat sig spela stor roll för vår smärt- och humörsreglering), 

försvagas vid frekvent upplevd ilska (Bruehl, Burns, Chung, Ward & Johnson, 2002; Bruehl, 

Chung & Burns, 2006), och en annan teori är att ilska leder till en specifik form av 

muskelspänning som ökar smärtintensiteten i smärtområdet (Burns et al., 2012). Ilska tycks 

också kunna påverka immunförsvaret och på så sätt bidra till ökad smärta i vissa smärttillstånd 
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(Greenwood, Thurston, Rumble, Waters, & Keefe, 2003). En kognitiv förklaringsmodell är 

Ironic process theory (framtagen av Wegner, 1993; ref i Quartana & Burns, 2007) som förklarar 

hur aktiva försök att trycka undan ilska paradoxalt nog kan leda till ökad tillgänglighet för 

kognitioner och emotioner för undantryckta (smärt-) stimuli, speciellt när man befinner sig under 

mental press. Det finns även beteendemässiga förklaringsmodeller till sambanden mellan smärta 

och ilska. Ilska kan försämra relationer och det kan leda till maladaptiva smärtbeteenden, både 

hos den som drabbas och hos partnern, som bidrar till att smärtan vidmakthålls (Greenwood et 

al., 2003). Ilska har också visat sig kunna leda till svårigheter med att etablera en fungerande 

relation till vårdgivare (Burns, Higdon, Mullen, Lansky & Wei, 1999). 

Ilska hos patienter med smärta riktas ofta mot sjukvården (Okifuji et al., 1999) och kan 

då handla om frustration över ihållande smärtsymptom eller över upprepade och misslyckade 

behandlingsförsök samt upplevd begränsad information om vad som orsakar symptomen (Bruehl 

et al., 2006). Ilska i behandlingssituationen kan försvåra kommunikationen mellan patient och 

behandlare, vilket i längden kan försämra behandlingsutfallet och patienter som är fientliga, 

deprimerade eller arga skattar också sin arbetsallians till behandlaren som sämre (Burns et al., 

1999). Det för oss in på nästa rubrik. 

Tillfredsställelse med vården 

Ett flertal studier har undersökt vilka faktorer som är avgörande för patienters tillfredsställelse 

med vården och funnit att vårdgivarens bemötande spelar en betydelsefull roll. I en kvalitativ 

studie där patienters uppfattning av sjuksköterskors färdigheter undersöktes (Wysong & Driver, 

2009) fann man att samtliga patienter rankade de interpersonella färdigheterna allra högst, medan 

de tekniska färdigheternas betydelse, exempelvis att ta blodprov, var mindre viktigt än väntat. 

Att sj  s  ters  rn   is de    st r  “ e  le s ills”  till exem el  tt de l ssn nde  t g   nd  m 
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patienten, visade vänlighet och visade att de brydde sig, var således mycket viktigt för 

patienterna. Dessa resultat styrks av en metaanalys om tillfredsställelse i vården hos patienter 

med muskuloskeletal smärta bestående av 15 studier (Hush et al., 2011). Där fann man att 

terapeutegenskaper såsom exempelvis professionalism, kompetens, vänlighet och omsorgsfullhet 

utgjorde den allra viktigaste komponenten för att öka patienttillfredsställelsen. Metaanalysen 

visade även att känslan av att involveras i beslutfattningsprocessen, få tillräckligt med tid med 

vårdgivaren samt att följas upp ordentligt av vården var viktigt för patienttillfredsställensen.  

Tilliten till vårdgivaren minskar om patienter upplever att de inte blir tagna på allvar 

(Salmon, Peters & Stanley, 1999). Likaså riskerar tilliten till behandlingen att minska om patient 

och vårdgivare inte har samma mål för behandlingen (Vowles & Thompson, 2012). Det ökar 

också risken för emotionella svårigheter hos patienten, vilket kan leda både till en försämrad 

kontakt mellan patient och behandlare och till försämrat behandlingsutfall (Vowles & 

Thompson, 2012). Patienter är mer nöjda när de upplever att vårdgivare respekterar och lyssnar 

på dem (Hush et al., 2011) och förstår problemet utifrån patientens perspektiv (Donovan & 

Blake, 2000). Även förmågan att kommunicera effektivt, exempelvis att på ett bra sätt kunna 

förklara patientens tillstånd samt instruera patienten i självhjälpsstrategier, är i detta 

sammanhang en viktig vårdgivaregenskap (Hush et al., 2011). Patienter som konsulteras av 

läkare som har tränats i kommunikationsfärdigheter känner sig mer nöjda jämfört med läkare 

som inte genomgått denna träning (Frostholm et al., 2003). 

 Empati är en egenskap som genomgående förknippas med högre patientskattningar 

(Epstein, Hadee, Carroll, Meldrum, Lardner & Shields, 2007; Hush et al., 2011). Empati i 

smärtkontexten kan definieras på tre sätt enligt Issner med kollegor (2012): Empati är ett sätt att 

känna igen en annan persons smärtupplevelse. Empatisk noggrannhet, eller riktighet (empathic 
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accuracy), innebär förmågan att förstå den andres tankar och känslor. Empati kan också 

beskrivas i termer av attityder och empatisk benägenhet (Issner et al., 2012).  

Vårdgivares bemötande är således en betydande faktor för patienters tillfredsställelse med 

vården. Som tidigare beskrevs uppmanas vårdgivare genom sjukvårdens riktlinjer att försäkra 

patienter. Detta förhållningssätt tycks dock inte gå i linje med forskning på området som visar att 

försäkran kan öka patienters oro och negativa affekt, vilket kan bidra till utvecklingen av 

långvarig smärta. Inte heller patienters uppfattning om god vård går i linje med vårdgivarnas 

riktlinjer om försäkran. Ett kommunikationssätt som både motsvarar patienters önskemål och har 

visat sig lugna negativ affekt och oro, är validering. 

Validering - ett mer gynnsamt bemötande? 

Validering beskrivs främst som ett kommunikationsverktyg inom DBT, som ursprungligen riktar 

sig till patienter med emotionellt instabil personlighetsstörning (Linehan, 1993/2000; Linehan & 

Dimeff, 2001; Kåver, 2011). Validering innebär att försöka förstå och acceptera en annan 

persons upplevelser, beteenden, erfarenheter, känslor, tankar eller önskningar och att förmedla 

detta tillbaka till den andre utan att döma. Validering handlar om att bekräfta att dessa 

upplevelser är giltiga och rimliga utifrån en given kontext (Fruzetti, 2006; Kåver, 2011; Linehan, 

1993/2000).  

En persons beteende kan valideras utifrån handlingarnas konsekvenser på kort och på 

lång sikt (Kåver & Nilsonne, 2002) och det är viktigt att inte validera sådant som är skadligt. 

Validering kan förmedlas genom ord, beteende och kroppsspråk och ges på sju olika nivåer 

(Fruzzetti, 2001; Kåver & Nilsonne, 2002) vilka återfinns i sin helhet i Bilaga 1. Nivå 1 är den 

mest grundläggande och går ut på att vara uppmärksam och lyssna aktivt. Nivå 2 innebär att 

återge och återspegla vad den andra säger, medan nivå 3 även inkluderar att sätta ord på det som 
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sägs mellan raderna men inte direkt uttrycks. På nivå 4 begripliggörs känslor och beteenden 

utifrån personens historia. Validering på nivå 5 innebär att normalisera tankar och beteenden 

utifrån den nuvarande kontexten. Validering på nivå 6 handlar om att acceptera den andra 

personen och att behandla den andra som en jämlik, och inte som skör. Slutligen innebär 

validering på nivå 7 om att visa på ömsesidig sårbarhet genom att bjuda på egna upplevelser och 

känslor när det behövs. 

Motsatsen till validering är invalidering, vilket innebär att förmedla att den andres 

upplevelser, erfarenheter, känslor, tankar eller önskningar inte är giltiga eller befogade. Det kan 

till exempel förmedlas genom att ifrågasätta, ignorera, vifta bort eller döma den andres 

upplevelser (Fruzzetti, 2006; Kåver & Nilsonne, 2002). Det kan också vara invaliderande att låta 

bli att uppmärksamma eller bemöta någons uttryckta känslor av till exempel oro eller besvikelse. 

Precis som validering delas invalidering upp i sju nivåer (Fruzzetti, 2001; Kåver & Nilsonne, 

2002). Kortfattat innebär invalidering på de sju nivåerna att vara ouppmärksam eller ofokuserad 

på den andre, att missa möjligheter att validera, att säga till den andre vad hon eller han bör 

känna eller tänka, att validera det invalida, det vill säga hålla med när den andre invaliderar sig 

själv, att döma eller kritisera den andres beteende, att behandla den andre som skör eller ojämlik 

samt att inte bemöta den andres självutlämnande. 

Validering minskar negativ affekt, ökar positiv affekt och minskar det fysiologiska 

påslaget (Shenk & Fruzzetti, 2011). Det är också effektivt för att lugna negativa känslor i 

relationer (Fruzetti, 2006). Med den biopsykosociala förklaringsmodellen i ryggen och med 

kunskapen om hur negativ affekt och katastrofierande inverkar på smärtans utveckling och 

vidmakthållande, skulle validering kunna vara ett hjälpsamt sätt för vårdgivare att bemöta 

patienter på. Validering påverkar både emotioner och patientnöjdhet. I studier där man har 
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jämfört validering med invalidering visar resultaten att validering ökar positiv affekt och minskar 

oro (Linton et al., 2011) samt minskar graden av frustration, ilska och nedstämdhet (Linton & 

Vangronsvelt 2012). I en studie av Vangronsveld och Linton (2012), där man intervjuade 

individer med smärtproblematik, rapporterade valideringsgruppen att de var signifikant mer 

nöjda med intervjun än vad invalideringsgruppen var. I invalideringsgruppen ökade i stället 

graden av frustration efter intervjun, dock ej signifikant. Validering är sammanfattningsvis ett 

mycket effektivt verktyg som gör det enklare att förstå patienten. Det stärker också relationen 

mellan patient och vårdgivare vilket underlättar behandlingen på många sätt. 

Forskning visar att invalidering ökar negativ affekt i stressfyllda situationer (Shenk & 

Fruzzetti, 2011). När negativa känslor ökar påverkar det tankar och beteenden (Fruzzetti, 2006). 

Invalidering i form av vårdgivares försäkran som inte går i linje med patientens upplevelse kan 

leda till att patienten känner sig missförstådd och som en följd anstränger sig mer för att visa att 

de symptom eller erfarenheter de har är riktiga (Salmon, Humphris, Ring, Davris & Dowrick, 

2005, ref i Linton, McCracken & Vlaeyen, 2009). Donovan och Blake (2000) fann att när 

vårdgivare försäkrade oroliga patienter om att deras sjukdom ännu var i ett tidigt stadium, eller 

att de har chanser att tillfriskna, ökade detta i stället patientens oro inför framtiden och kring hur 

smärtan kunde tänkas öka.  

När det kommer till valideringens inverkan på katastroftankar finns stora kunskapsluckor. 

Angränsande forskning har visat att individer med hög grad av katastrofierande drar nytta av 

emotional disclosure; att få ventilera emotionellt upprörande upplevelser (Wideman & Sullivan, 

2011). Sullivan & Neish (1999) undersökte smärtupplevelsen bland individer med och utan 

katastroftankar som genomgick ett tandläkarbesök, där den ena gruppen fick skriva ner sina 

tankar och känslor inför besöket, något som kontrollgruppen inte gjorde. Resultaten från studien 
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indikerar att smärtintensiteten sänks hos individer med högre grad av katastroftankar när de får 

möjlighet att ventilera sina tankar och känslor. Forskning på detta område är knapp och det är 

därför av intresse att undersöka huruvida ett validerande bemötande i sjukvården skulle kunna ha 

en positiv inverkan på smärtrelaterade processer.  

Sammanfattningsvis är smärta ett komplext fenomen där den sociala kontexten har stor 

betydelse för både upplevelse och utveckling. En viktig social kontext för smärtpatienter är 

sjukvården och hur vårdgivaren bemöter patienter med smärta kan vara avgörande för 

behandlingsutfallet. Det finns indikationer på att det bemötande många patienter får i vården 

fungerar kontraproduktivt, genom att strategier såsom försäkran bidrar till ökade negativa 

emotioner, katastrofierande och missnöje bland patienter. Dessa faktorer är nära 

sammankopplade till varandra och kan i längden bidra till att långvarig smärta utvecklas. Således 

finns ett behov av att förbättra vårdgivarnas bemötande av patienter. En strategi som har visat sig 

främja kommunikation, minska negativa emotioner och öka tillfredsställelse hos människor är 

validering. Validering skulle därför kunna användas som en hjälpsam strategi för att bemöta 

människor med smärta.  

En experimentell mellangruppsdesign med upprepade mätningar skulle kunna vara 

lämplig för att undersöka hur validering påverkar smärtrelaterade processer. Designen gör det 

möjligt att slumpmässigt fördela deltagarna mellan betingelserna validering och invalidering, och 

att efter genomfört experiment säkerställa att deltagarna fått den betingelse de tilldelats. Genom 

upprepade mätningar kan de olika utfallsvariablernas utveckling följas, samtidigt som andra 

faktorer i hög grad kan hållas konstanta. Den höga graden av kontroll gör det möjligt att dra 

slutsatser av utfallen och att tillskriva eventuella skillnader mellan grupperna till manipulationen 

av bemötandet (MacLin & Solso, 2008). 
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Syfte 

Syftet med studien är att undersöka om validering och invalidering påverkar negativa emotioner, 

katastroftankar samt deltagarnas tillfredsställelse av bemötandet, hos smärtfria studenter som 

frivilligt deltagit i ett smärtexperiment.  

Hypoteser 

Hypotes 1: Validering leder till en lägre nivå av katastrofierande jämfört med invalidering 

Hypotes 2: Validering leder till mindre negativ affekt jämfört med invalidering 

Hypotes 3: Validering leder till mindre ilska jämfört med invalidering 

Hypotes 4: Validering leder till högre tillfredsställelse med bemötandet jämfört med invalidering 

Metod 

Design 

För den aktuella studien valdes en experimentell mellangruppsdesign med upprepade mätningar. 

Den oberoende variabeln hade två nivåer, validering och invalidering. I den här studien användes 

invalideringsgruppen som jämförelsegrupp. De beroende variablerna som avsågs att mätas var 

katastroftankar, negativ affekt, ilska och tillfredsställelse med bemötandet.  

Det aktuella experimentet ingår i en serie studier. Experimentet innehåller därför ett 

screeningformulär, förmätning, mätning 1, mätning 2, mätning 3, mätning 4 samt eftermätning. I 

den här studien analyseras viss data från förmätningen, all data förutom påståendet Jag känner 

omedelbart när smärtan börjar eller ökar från mätning 1-4 samt viss data från eftermätningen. 

All insamlad data kommer följaktligen inte att analyseras.  

Deltagare 

Deltagarna rekryterades genom bekvämlighetsurval från studentpopulationen vid Örebro 

Universitet. Rekryteringen skedde dels genom att experimentledarna gav muntlig information i 
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ett antal klasser, dels genom mailutskick till kurser och program och dels genom 

intresseanmälningar på universitetsområdet. En beräkning av urvalets storlek baserad på tidigare 

experiment av liknande karaktär (Andersson, 2009) genomfördes och resulterade i en 

rekommenderad sample size på totalt 50 personer. I syfte att säkerställa samplestorleken 

genomfördes en överrekrytering. 

Totalt anmälde 118 individer sitt intresse för att delta i studien, varav 89 personer 

besvarade screening-/förmätningsformuläret. 11 personer exkluderades (nio kvinnor och två 

män) från studien då de uppfyllde något av följande exklusionskriterier: 1. under 18 år gamla, 2. 

studenter vid psykologprogrammet, 3. problem med långvarig smärta, 4. problem med händer, 

armar, axlar, nacke och skuldror, 5. kardiovaskulära besvär eller skeletala skador. 

Exklusionskriterierna togs fram i samråd med handledare. 

 De kvarvarande 78 deltagarna randomiserades till en av studiens två grupper. Efter 

randomiseringen uteblev 16 deltagare från experimentet; sex av dessa svarade inte på 

experimentledarnas mail och övriga uppgav tidsbrist eller sjukdom som anledning till sitt 

uteblivande. Av bortfallet var 11 kvinnor och fem män, 10 ingick i valideringsgruppen och sex i 

invalideringsgruppen. Totalt genomförde 62 deltagare experimentet, varav 36 kvinnor och 26 

män. Deltagarnas medelålder för valideringsgruppen och invalideringsgruppen var 23,36 

respektive 23,17. Samtliga talade flytande svenska och samtliga deltagare studerade vid Örebro 

Universitet, på spridda kurser och program. Ingen av deltagarna avbröt experimentet i förtid. 

Deltagarna mottog varsin biobiljett efter avslutat experiment som tack för sin medverkan. I Figur 

2 ges en översikt över rekryteringsprocessen och experimentets struktur. 
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Figur 2. En översikt över rekryteringsprocessen och experimentets struktur. 

Rekrytering genom annonsering innehållande översiktlig info om experimentet på 

föreläsningar, via mail och via förfrågan på universitetsområdet 

Intresseanmälningar från potentiella deltagare (universitetsstudenter) 
n = 118 

 

Webbenkät: Information om experimentet, Samtyckesformulär,  
Screening, Förtestbatteri (PANAS-20, PCS, PSWQ) 

n = 118 

Besvarade enkäter 
n = 89 

 

Bortfall: 29 

Randomisering 
n = 78 

 
Validering 

n = 40 

 

Invalidering 
n = 38 

 

Information om experimentet 
Informerat samtycke 2 

n = 30 
↓ 

Instruktioner inför hinklyft 1 
Hinklyft 1 

Mellanmätning 1 
↓ 

Instruktioner inför hinklyft 2 
Hinklyft 2 

Mellanmätning 2 
↓ 

Instruktioner inför hinklyft 3 
Hinklyft 3 

Mellanmätning 3 
↓ 

Instruktioner inför hinklyft 4 
Hinklyft 4 

Mellanmätning 4 
↓ 

Eftermätning 
↓ 

Debriefing 
↓ 

Slutförande av experiment 
 n =30 
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n = 32 
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Mellanmätning 2 
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Instruktioner inför hinklyft 3 
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Mellanmätning 3 
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Instruktioner inför hinklyft 4 
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Mellanmätning 4 
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Eftermätning 
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Debriefing 
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Slutförande av experiment 
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I syfte att testa protokollet och öka samstämmigheten mellan experimentledarna, 

rekryterades fyra studenter från psykologprogrammet som pilotdeltagare. Protokollet justerades 

efter pilottestningarna. Deltagarna presenteras i Tabell 1. 

 

Tabell 1  

Översikt av deltagarnas ålder, kön och sysselsättning för respektive grupp  

Betingelse Ålder, intervall (M) Kön (antal, procent) Sysselsättning 

(procent) 

Validering (n=28) 19-39 (23,36) 14 kvinnor (50 %)  

14 män (50 %) 

Studenter (100 %) 

Invalidering (n=30) 19-29 (23,17) 19 kvinnor (63,3 %)  

11 män (36,7 %) 

Studenter (100 %) 

Not. 7 värden saknas avseende ålder. 

 

Apparatur och material 

Samtliga formulär i studien administrerades som webbformulär. Det fanns flera syften med att 

administrera screening-/förmätningsformuläret i form av en webbenkät. För det första 

minimerades kontakten mellan experimentledare och deltagare innan experimentet, något som 

annars skulle kunna påverka utfallet av experimentet. Vidare gjorde avsaknaden av 

pappersformulär att deltagandet i studien underlättades. Dessutom var frågorna obligatoriska, då 

alla frågor måste besvaras för att kunna komma vidare i enkäten, vilket gör att missing data till 

stor del undveks.  

Screening. I screeningformuläret fick deltagarna svara på bakgrundsfrågor som ålder, kön, 

sysselsättning och träningsvanor. De fick även svara på följande frågor rörande sin fysiska hälsa: 

“H r d   es är från nacke, skuldror, armar eller händer som kan påverka din förmåga att delta i 

st dien?”  “Lider d     n gr   ndr  medi ins    es är s m s  lle   nn     er   din f rm g   tt 

delta i studien? Exempel på sådana besvär är kardiovaskulära tillstånd, muskulära eller skeletala 
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s  d r.”  “H r d    ft  r  lem med smärt  de sen ste 3 m n dern   till exem el l   r nä  

r ggs  tt eller n   s ärr ?”. 

Förmätning. Deltagarnas katastrofierande mättes med instrumentet Pain Catastrophizing 

scale (PCS). PCS är det mest använda instrumentet för att mäta katastroftankar (Wideman & 

Sullivan, 2011) och består av de tre komponenterna ruminering, förstoring (magnification) och 

hjälplöshet (Sullivan et al., 1995). Formuläret innehåller 13 påståenden som undersöker 

deltagarnas negativa tankar och föreställningar om smärta, på en 5-gradig Likertsskala från 0 

 inte  lls  till 4   el  tiden . Exem el      st enden är “När j g   r  nt  r  r j g mig jämt f r  tt 

smärt n inte s  ll g    er”  “När j g   r  nt  änner j g  tt j g inte  r  r f rtsätt ” eller “När j g 

  r  nt tän er j g     ndr  smärts mm  erf ren eter”.  en t t l    ängen    PC  är 5   där en 

hög poäng indikerar hög grad av katastroftankar (Sullivan, et al., 1995). Formuläret anses ha god 

reliabilitet och validitet över flera olika populationer (Wideman & Sullivan, 2011; Van Damme, 

Crombez, Bijttebier, Goubert & Van Houdenhove, 2001). En svensk översättning användes för 

studien. 

Skalan Positive and Negative Affect (PANAS-20) (Watson, Clark & Tellegen, 1988) 

användes för att kartlägga hur deltagarna vanligen känner sig. Instrumentet består av två 

delskalor, positiv affekt och negativ affekt, med tio frågor på varje skala (maxpoäng på varje 

delskala är 50 poäng). I formuläret ombeds deltagarna att på en 5-gradig skala skatta i vilken 

utsträckning de har upplevt en viss sinnesstämning, exempelvis alert, lättirriterad eller stolt, 

under den senaste veckan. Skalan sträcker sig från 0 (mycket lite eller inte alls) till 4 (väldigt 

mycket). Skalan kan administreras med antingen kort- eller långsiktiga instruktioner och har 

visat hög intern konsistens och stabilitet på respektive nivå över tid (Watson et al, 1988). 
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Mätning 1-4. K t str ft n  r mättes med f lj nde tre   st enden: “När j g   r  nt   n 

j g inte sl t  tän      det” från delskalan ruminering (α= .87) ur skalan PCS (Sullivan et al., 

1995) “J g int l r mig själ   tt j g m ste  ärd   t     f rtsätt  s m tidig re tr ts smärt n”  “J g 

int l r mig själ   tt j g   n   er inn  smärt n”  fr n s  l n C  ing  tr tegies Q esti nn ire  

CSQ (Rosenstiel & Keefe, 1983). CSQ är ett instrument som används för att undersöka olika 

copingstilar för smärta. Skalan består av 50 påståenden; åtta delskalor med sex påståenden i varje 

samt två avslutande frågor. Skattningar sker på en 7-gradig Likertskala. För studien användes 

den svenska översättningen av Jensen och Linton (1993) och påståenden från delskalan för 

katastrofierande användes. Formuläret har hög intern konsistens, hög validitet och reliabilitet 

 α= .83  s mt är f renlig med den  meri  ns    ersionen. (Jensen & Linton, 1993).  

Negativa emotioner mättes med utvalda items från skalan Profile Of Mood States 

(POMS). De items som användes var; nedslagen, uppgiven, arg, fientlig, irriterad, nervös, orolig. 

Skalan togs fram 1971 av McNair, Lorr & Droppleman, 1971/1981 (ref i Guadagnoli & Mor, 

1989) och består ursprungligen av 65 items fördelat på sex delskalor. Den interna reliabiliteten är 

g d  α= .75 f r  el  s  l n  α = .67-0.93 för delskalorna) (Curran, Andrykowski & Studts, 

1995). Skalan skattas på en femgradig Likertskala och avser att mäta snabba förändringar i affekt 

i en icke-klinisk population. För att explicit mäta emotionen ilska användes de två utvalda items 

arg och irriterad från POMS.  

I mätning 1-4 skattades samtliga items på en 11-gradig Likertskala (0 =inte alls; 

10=extremt mycket). Syftet med att konvertera skalorna var att underlätta för deltagarna att fylla 

i formulären samt att kunna fånga upp även små variationer i utfallsmåtten.  
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Upplevd smärtintensitet under hinkövningarna skattades genom att deltagarna besvarade 

fr g n “  r smärts m    le de d    ningen?”    en 11-gradig skala (0=inte alls smärtsam, 10= 

extremt smärtsam). Ett av formulären från mätning 1-4 finns med som bilaga 4. 

Eftermätning. Från eftermätningen analyserades i den här studien endast skalan för 

tillfredsställelse med bemötandet. I skalan används påståenden från Risser Patient Satisfaction 

Scale (RPSS, ursprungligen från Risser, 1975, ref i Charalambous, 2010) tillsammans med 

egenkonstruerade frågor. RPSS består ursprungligen av 25 påståenden, uppdelat i tre subskalor; 

teknisk–professionell, interpersonell-utbildande och interpersonell–tillitsfull. Skalan har god 

reliabilitet och validitet och används med fördel i kliniska sammanhang för att mäta patienters 

tillfredsställelse med sin vårdgivare, och har använts i flera kulturer med goda resultat 

(Charalambous, 2010). 

Fem av totalt 11 påståenden valdes från subskalan interpersonell-tillitsfull och 

anpassades till experimentet. I samråd med handledare översattes påståendena från engelska till 

s ens      ex erimentled rn . F lj nde fem   st enden   ldes  t: “Ex erimentled ren f rst r 

    l ssn r    det j g  erätt r”; “Ex erimentled ren   rde   r  mer    mär s m än   d   n 

är”; “Ex erimentled ren är en  ers n s m   n f rst    r j g  änner”; “J g  änner mig fri  tt 

ställ  fr g r till ex erimentled ren”; “Ex erimentled ren   rde   r   änlig re än   d   n är”. 

Ytterligare fyra påståenden formulerades av experimentledarna för att passa studien  “J g  änner 

mig tr gg med ex erimentled ren”; “J g s  lle l ssn   m ex erimentled ren g   mig r d”; “J g 

 änner f rtr ende f r ex erimentled ren”; “J g s  lle f lj  ex erimentled rens r d  m  tt 

f re  gg  tränings är    m   n g   det” . T t lt inne  ll den aggregerade skalan nio 

påståenden som skattades på en Likertskala från 0 (instämmer helt) till 4 (instämmer inte alls). 
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Maxpoängen för skalan var 36, där en hög poäng indikerar en hög tillfredsställelse med 

bemötandet. Cr n    ’s  l    f r skalan var α =  .77. 

Smärttest. I experimentsituationen framkallades en smärtupplevelse hos deltagarna 

genom att de fick hålla en hink med sand i. Hinkövningen kommer ursprungligen från en uppsats 

gjord vid Örebro Universitet (Ljung & Sannander, 2008) och har därefter använts vid åtminstone 

ytterligare ett tillfälle (Andersson, 2009). Vikterna som användes var 1,6 kg för kvinnor och 2,4 

kg för män.  

Betingelser. Experimentets två olika betingelser var validering och invalidering. 

Betingelserna gavs tre gånger under experimentet och var tidsbegränsade till tre minuter vardera. 

Dosen mättes därmed i tid. Skalan Validating & Invalidating Behavior Coding Scale (VIBCS), 

version 3,6 av Fruzzetti (2001), användes i syfte att koda validerande och invaliderande 

bemötanden från experimentledarna. Skalan har 7 steg där 1= ingen validering/invalidering och 7 

= enbart validering/invalidering. I den aktuella studien användes skalan dock enbart för att skilja 

mellan validerande och invaliderande responser. För att inleda en konversation med deltagaren 

 nder inter enti nen  n ändes exem el is f lj nde fr g r: “H r  ändes det  tt g r  den  är 

  ningen?”; “V d fi   d  f r t n  r?”; “K nde d     mär s mm  n g n särs ild  änsl ?”; 

“H de d  n g n särs ild str tegi?”. 

Betingelsen validering gick ut på att bekräfta och giltiggöra deltagarnas upplevelse, samt 

att kommunicera detta till deltagaren utan att döma. Fokus låg på deltagarens upplevelse och inte 

på prestation. Exempel på fraser som användes för att valider  delt g ren är: “   l ter lite 

 es i en   er  tt d  inte   nde   ll  längre”; “J g f rst r  tt det är extr  fr strer nde  tt det   r 

t ngre än d  tr dde med t n e     tt d  säger  tt d  är en tä lingsmännis  ”; “ et är m ng  
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andra som har uttryckt att de    s   änner s ”; “När j g själ    ll  t  in en  le  j g    s  

f r  n d   er  tt j g  le  tr tt s  sn   t”. 

Betingelsen invalidering innebar att på olika sätt förmedla till deltagaren att hans/hennes 

upplevelse inte är giltig. Experimentledaren var ouppmärksam på deltagaren genom att undvika 

ögonkontakt, inte lyssna ordentligt, missförstå och insistera på hur deltagaren borde tänka och 

 änn . Exem el    fr ser s m  n ändes är: “Hin en  äger j  inte s  m   et  egentligen  s  det 

är konstigt att det kändes s  f rt!”; “Oj   ändes det  er ligen s ?”; “Nej  s  s   d  inte tän  !”; 

“ et d  säger   r inte s  m ng   ndr     le t”. 

Experimentledarna har gått en kurs i Dialektisk beteendeterapi (DBT, 7,5 hp), där 

validering ingick som en viktig komponent. De har även övat på att utföra validering och 

invalidering inför experimentet, med handledning av en legitimerad psykolog och doktorand med 

goda kunskaper i validering. 

Inspelning. Samtliga experiment videofilmades efter att samtycke inhämtats från 

deltagarna.  Syftet med inspelningen var att säkerställa att experimentledarna följde protokollet 

för experimentet.  

Interbedömarreliabilitet. Ett randomiserat urval på 25 % av videoinspelningarna togs 

fram. Materialet sågs av två av varandra oberoende experter som hade i uppgift att koda huruvida 

betingelsen var validering eller invalidering. Skalan VIBCS (se bilaga 1) användes som mall för 

kodningen. Interbedömarreliabiliteten visade på 100 % samstämmighet. 

Procedur 

En webbenkät innehållandes information om experimentet, samtyckesformulär, screening och 

förmätning skickades ut till de personer som anmält intresse för att delta i studien. De deltagare 

som fyllde i enkäten och som inkluderades i studien randomiserades genom blockrandomisering 
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till betingelserna validering eller invalidering. Deltagarna fördelades därefter slumpmässigt till 

de två experimentledarna av en oberoende person.  

Designen var enkelblind och det var vid experimenttillfället okänt för deltagarna att de 

randomiserats till olika betingelser. Kommunikationen mellan deltagare och experimentledare 

inför experimentet skedde genom standardiserade e-mail. I protokollet för experimentet 

standardiserades mötet med deltagarna och även instruktionerna inför hinkövningen (se bilaga 

2). Deltagarna instruerades att hålla hinken med uträckt arm rakt framför sig tills smärtan gjorde 

att de inte kunde hålla hinken längre. Experimentet utfördes i ett avskilt rum och 

experimentledaren befann sig i ett angränsande rum medan deltagaren utförde hinkövningen. 

Efter avslutad övning fyllde deltagaren i formuläret på datorn. Därefter kom experimentledaren 

in till deltagaren och inledde en konversation kring deltagarens upplevelse av övningen. Under 

samtalet gav experimentledaren betingelsen validering eller invalidering. Varje samspel varade i 

3 minuter och klockades av experiementledaren. Därefter fick deltagaren på nytt standardiserade 

instruktioner för hinkövningen. Hinkövningen upprepades totalt fyra gånger. Efter sista övningen 

gavs ingen betingelse, istället fylldes en eftermätning i. 

 Debriefing. Efter avslutat experiement genomfördes en debriefing. Under debriefingen 

fick deltagarna berätta hur de upplevt sitt deltagande i experimentet och samtliga deltagare 

validerades, oberoende av vilken experimentgrupp de blivit randomiserade till. Deltagarna fick 

övergripande information om studiens syfte och fick även möjlighet att ställa frågor. Alla 

deltagare blev informerade om att de kommer att få studien skickad till sig via mail, för att på så 

sätt få mer detaljerad information om studiens syfte och resultat. Under debriefingen fick 

deltagarna även den biobiljett som utlovats som tack för deras medverkan. 

Dataanalys 
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Den aktuella studien är en del av ett större forskningsprojekt, varför inte all insamlad data 

kommer att analyseras i den här studien. För att undersöka om det fanns skillnader mellan 

validerings- och invalideringsgruppen avseende katastrofierande, ilska samt negativ affekt före 

interventionen, gjordes oberoende t-test av förmätningsdatan. Likaså könsskillnader och 

åldersskillnader undersöktes med t-test. För att statistiskt pröva hypotes 1-3 användes testet 

ANCOVA på mellanmätning 2, 3 respektive 4. Eftersom mätning 1-4 korrelerar, användes 

mätning 1, som representerade deltagarnas utgångsvärde för respektive utfallsvariabel, som 

kovariat. Kovariaten var signifikant för samtliga utfallsmått i mätningarna. Hypotes 4 testades 

med ett oberoende t-test.     

En outlierberäkning genomfördes med hjälp av en boxplot-analys. Då det fanns en 

skewness i variablerna valdes den analysmetoden framför att enbart titta på och tolka Z-värden. 

De individer som vid åtminstone 50 % av utfallsvariablerna inom en specifik kategori av 

utfallsvariabler (negativ affekt, ilska eller katastrofierande) betecknades som outliers och togs 

bort från analysen. Denna procedur användes då antalet utfallsvariabler var mycket stort till följd 

av upprepade mätningar. Totalt togs fyra personer bort, två från varje grupp. 

Forskningsetiska principer 

Studien utfördes i enlighet med de forskningsetiska principerna för psykologer i Norden 

(Övreeide, 2002). Intresseanmälan till experimentet var inte bindande och deltagandet var 

frivilligt. Deltagarna fick information om experimentet både muntligen, elektroniskt och i 

pappersform. I informationsbladet (se bilaga 3) beskrevs bland annat experimentets utformning, 

att experimentet videofilmas, att deltagarna får avbryta när de vill utan att ange orsak och utan att 

det innebär några konsekvenser, att alla uppgifter som samlas in behandlas konfidentiellt och att 

alla svar behandlas på gruppnivå och inga enskilda individer således kan identifieras. 
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Samtliga deltagare samtyckte skriftligen till att delta i studien. Deltagarna hade möjlighet 

att kontakta experimentledarna via e-mail. I alla konversationer gällande experimentet användes 

koder i stället för deltagarnas namn i möjligaste mån. Studien har följt riktlinjerna för 

International Association for the Study of Pain (IASP). 

Resultat 

Inledande analyser 

En förmätning och screening genomfördes för att undersöka om det fanns några för studien 

betydande skillnader mellan grupperna innan interventionen. Oberoende t-test visade att inga 

signifikanta skillnader förekom avseende ålder och kön. Vidare visade analysen inte heller några 

signifikanta skillnader mellan grupperna avseende katastrofierande (PCS), negativ affekt 

(PANAS) eller positiv affekt (PANAS) (se Tabell 2). Ett t-test gjordes även för att undersöka om 

skillnader förekom mellan grupperna i mätning 1 för respektive utfallsvariabel (katastroftankar, 

negativ affekt och ilska) och visade att inga signifikanta skillnader fanns. Slutligen undersöktes 

genom ANCOVA huruvida experimentledarna påverkade eventuella gruppskillnader, genom att 

experimentledare lades in som en ytterligare kovariat. Inte heller här fanns några signifikanta 

skillnader. 

 

Tabell 2 

Medelvärden (M) och standardavvikelser (SD) för respektive variabel och betingelse vid 

förmätning 

Variabel (skala) Mått Validering (n=28)  

M (SD) 

Invalidering (n=30)  

M (SD) 

p-värde 

Katastrofierande (0-52) PCS 12,61 (6,12) 13,6 (9,1) .630 (ns) 

Negativ affekt (0-50) PANAS 8,43 (4,1) 8,50 (4,75) .952 (ns) 

Positiv affekt (0-50) PANAS 24,46 (5,05) 22,73 (4,81) .187 (ns) 

Not. ns= ej signifikant.     
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Oförutsedda händelser 

Inga oförutsedda händelser inträffade i samband med experimenten. 

Hypotesprövning 

Nedan följer en sammanställning av den statistiska utvärderingen av hypotesprövningen. 

Mätning 1 presenteras i en separat tabell (se Tabell 3) då de administrerades före första 

interventionen. Hypoteserna 1 - 3 utvärderades genom ANCOVA, där mätning 1 användes som 

kovariat (se tabell 4). Le ene’s test   r inte signifi  nt f r n g n    mätning rn . Hypotes 4 

utvärderades genom ett t-test (se Tabell 5). 

 

Tabell 3 

Medelvärden (M) och standardavvikelser (SD) för respektive variabel och betingelse för 

Mätning 1. F-värden och p-värden för ANOVA statistik 

Variabel (skala) Validering 

(n=28) M (SD) 

Invalidering 

(n=30) M (SD) 

F-värde p-värde 

(two-tailed) 

Katastrofierande (0-30) 16,61 (5,66) 16,97 (4,10) .078 .782 (ns) 

Negativ affekt (0-70) 5,04 (5,96) 5,83 (6,75) .226 .636 (ns) 

Ilska (0-20) 1,18 (1,96) 1,63 (3,08) .442 .509 (ns) 

Not. ns=ej signifikant. 
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Tabell 4 

Medelvärden (M) och standardavvikelser (SD) för respektive variabel för skattningstillfälle 2-4, 

uppdelat gruppvis. F-värden och p-värden för ANCOVA statistik. 

Variabel 

(skala) 

Mätning Validering 

(n=28) M (SD) 

Invalidering 

(n=30) M (SD) 

F-värde p-värde (one-

tailed) 

Katastrofierande 

(0-30) 

2 

3 

4 

16,21 (5,08) 

17,07 (5,24) 

17,14 (4,91) 

18,37 (4,90) 

19,67 (4,59) 

20,87 (5,26) 

4,807 

5,847 

10,816 

.017* 

.010** 

.001*** 

Negativ affekt 

(0-70) 

2 

3 

4 

4,68 (5,64) 

5,07 (6,58) 

4,89 (6,70) 

6,83 (7,28) 

7,83 (8,69) 

7,67 (10,21) 

2,126 

1,850 

1,232 

.075 (ns) 

.090 (ns) 

.136 (ns) 

Ilska 

(0-20) 

2 

3 

4 

1,68 (2,60) 

2,00 (3,36) 

2,00 (3,38) 

2,37 (3,47) 

2,97 (4,33) 

2,83 (4,89) 

.291 

.488 

.262 

.255 (ns) 

.244 (ns) 

.306 (ns) 

Not. ns=ej signifikant; *p ≤ .05; **p ≤.01; ***p ≤.001 

 

Hypotes 1. Validering leder till en lägre nivå av katastrofierande jämfört med invalidering 

Resultatet av variansanalysen (ANCOVA) visar att invalideringsgruppen rapporterade 

signifikant mer katastroftankar än valideringsgruppen på mätning 2, F(1,55)=4,807, p=.017, 

mätning 3, F(1,55)=5,847, p=.010 och mätning 4, F(1,55)=10,816, p=.001, se Figur 2. Resultatet 

går således i linje med hypotesen.  
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Figur 2. Medelvärden för respektive grupp avseende katastrofierande vid mätning 1-4. 

Maxpoäng = 30. 

Not. *p ≤ .05; **p ≤.01  

 

Hypotes 2. Validering leder till mindre negativ affekt jämfört med invalidering  

En visuell analys indikerar att negativ affekt ökade mer i invalideringsgruppen jämfört med 

valideringsgruppen (se Figur 3). Den statistiska analysen visar dock att skillnaderna mellan 

grupperna inte var signifikanta i någon av mätningarna. Hypotesen stöds därmed inte.  

 

Figur 3. Medelvärden för respektive grupp avseende negativ affekt vid mätning 1-4. Maxpoäng 

= 70. 
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Hypotes 3. Validering leder till mindre ilska jämfört med invalidering  

En visuell analys visar att valideringsgruppens medelvärde avseende ilska var lägre jämfört med 

invalideringsgruppen i mätning 1-4 (se Figur 4). Den statistiska analysen visar inte på några 

signifikanta skillnader mellan grupperna, varför hypotesen ej stöds.  

 

Figur 4. Medelvärden för respektive grupp avseende ilska vid mätning 1-4. Maxpoäng = 20. 

 

Hypotes 4. Validering leder till högre tillfredsställelse med bemötandet jämfört med 

invalidering  

Resultatet visar att det fanns en signifikant skillnad mellan grupperna i skattningen av 

tillfredsställelse med bemötande, t(56)=2,029, p=.024, vilket går i linje med hypotesen. 

Valideringsgruppens medelvärde var 31,46 (SD = 3,67) poäng och invalideringsgruppens 

medelvärde var 29,13 (SD = 4,94).  
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Tabell 5 

Medelvärden (M) och standardavvikelser (SD) för tillfredsställelse för respektive grupp. T-värde 

och p-värde från t-test 

Variabel (skala) Validering 

(n=24) M (SD) 

Invalidering  

(n=28) M (SD) 

T-

värde 

p-värde 

(one-tailed) 

Tillfredsställelse med 

bemötandet (0-36) 

31,46 (3,67) 29,13 (4,94) 2,029 .024* 

Not. Maxpoäng=36. *p ≤ .05 

 

Diskussion 

Studiens syfte var att genom ett smärtexperiment, i en icke klinisk population, undersöka om 

validering jämfört med invalidering leder till lägre grad av katastroftankar och negativa 

emotioner, samt högre tillfredsställelse med bemötandet hos deltagarna. 

Studiens resultat går både i linje med tidigare forskning och motsäger den. Resultaten 

indikerar att personer som blir validerade tenderar att katastrofiera i betydligt mindre 

utsträckning jämfört med personer som invalideras. Detta har implikationer för behandlingen av 

patienter med smärta då man i tidigare forskning funnit att katastroftankar verkar vara en 

avgörande faktor för smärtans utveckling. En hög grad av katastroftankar ökar risken för att 

långvarig smärta utvecklas, en process som beskrivs i rädsla-undvikandemodellen (Linton & 

Shaw, 2011). I denna studie återfanns endast en liten och inte signifikant skillnad i negativ affekt 

och ilska kunde återfinnas mellan grupperna. Resultaten var oväntade då de inte går i linje med 

den teoribild som finns på området. Vidare indikerar resultaten från studien att deltagarna som 

blev validerade var nöjdare med bemötandet än deltagarna som invaliderades, vilket är ett 

resultat som återfinns i tidigare forskning (Vangronsveld & Linton, 2012). Även detta har 

implikationer för vården där man sett att en låg tillfredsställelse kan vara kopplat till högre grad 
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av negativa emotioner (Salmon et al., 1999) och i längden bidra till ett försämrat 

behandlingsutfall. Studiens resultat visar därmed att också korta möten, i det här fallet totalt 9 

minuters direkt interaktion, kan leda till mätbara effekter, vilket är kliniskt relevant då det till 

stor del återspeglar de korta möten som är vanliga i vården. 

Diskussion av hypotes 1. Validering leder till en lägre nivå av katastrofierande jämfört med 

invalidering 

Resultaten visade att skillnaderna mellan grupperna i graden av katastrofierande var stor och 

återfanns både i mätning 2, 3 och 4. Detta går i linje med hypotesen om att validering leder till en 

lägre nivå av katastrofierande än invalidering. I den aktuella studien ledde inte validering till att 

deltagarnas katastrofierande minskade mellan mätning 1 och 4, men nivån hölls i stort sett 

konstant. I invalideringsgruppen kunde däremot en successiv ökning av katastroftankarna iakttas. 

Det saknas forskning kring hur validering påverkar katastrofierande, men det finns flera sätt att 

förstå varför valideringsgruppen i vår studie katastrofierade betydligt mindre än 

invalideringsgruppen. Genom validering bekräftade och normaliserade experimentledaren 

deltagarnas upplevelse, vilket skulle kunna ha bidragit till att smärtstimuli uppfattades som 

mindre hotfullt med minskat katastrofierande som följd. En annan förklaring skulle kunna vara 

att deltagarna i valideringsgruppen fick chansen att emotionsreglera när de delade med sig av 

sina upplevelser och blev bemötta med förståelse och bekräftelse. Detta skulle kunna bidra till att 

katastroftankarna inte ökade, något som stöds av tidigare forskning där man funnit ett nära 

samband mellan negativa emotioner och katastrofierande (Sullivan et al., 2001) och sett 

indikationer på att validering har lugnande effekt på negativa emotioner (Shenk & Fruzzetti, 

2011). Ett annat sätt att förstå skillnaden mellan grupperna skulle kunna vara att det 

invaliderande bemötandet triggade igång deltagarnas katastroftankar, snarare än att validering 
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hämmade dem. Genom att experimentledaren invaliderade deltagarens upplevelse kan smärtans 

hotvärde ha ökat, vilket i sin tur kan ha bidragit till en ökning av katastroftankarna. Studiens 

design jämför det validerande bemötandet med det invaliderande och det är inte möjligt att 

urskilja hur respektive bemötande påverkade deltagarnas katastrofierande. Den signifikanta 

skillnad som framkommer indikerar trots det att patienter med smärta skulle gynnas av ett 

validerande bemötande i vården.  

Under experimentet observerades i invalideringsgruppen att de deltagare som tränade 

oftare, tenderade att katastrofiera i mindre grad. För att undersöka om så kunde vara fallet 

gjordes en korrelation mellan deltagarnas uppskattade träningsvana och deras skattning på 

katastroftankar. Datan från förmätningen visar att inga signifikanta skillnader fanns mellan 

gr   ern    seende tränings  n   t 54 =1       =.31 . Res lt tet    Pe rs n’s   rrel ti nstest 

visade att det fanns en signifikant negativ korrelation mellan träningsvana och katastroftankar i 

invalideringsgruppen (r=-0,486, p=.008) men inte i valideringsgruppen (r=0,303, p=.13). En 

förklaring till resultatet skulle kunna vara att individer som tränar i högre grad vet hur det känns i 

kroppen vid påfrestningar som liknar träning, såsom den hinkövning de deltog i under 

experimentet. Därför kan tänkas att de inte uppfattar smärtsamma stimuli som lika hotfullt som 

individer utan träningsvana gör. Att uppfatta ett stimulus som hotfullt är en avgörande del av 

katastrofierandet (Sullivan et al., 1995). Kanske fungerar träning som en skyddande faktor för 

utvecklingen av katastroftankar i den här gruppen. Detta samband är något som framtida 

forskning bör undersöka vidare. Det skulle också vara intressant att undersöka om träningsvanan 

är en medierande faktor mellan katastrofierande och invalidering, där de individer som tränar 

ofta tenderar att katastrofiera i mindre grad jämfört med de som tränar mer sällan, när de blir 

invaliderade. 
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Diskussion av hypotes 2. Validering leder till mindre negativ affekt jämfört med 

invalidering 

Små men icke-signifikanta skillnader mellan grupperna avseende negativ affekt återfanns i 

resultaten. Den trend som kan iakttas är att valideringsgruppens negativa affekt är konstant över 

mätning 1-4, medan det sker en ökning i invalideringsgruppen. Resultaten går i linje med, men 

ger inte stöd för hypotesen om att validering leder till mindre negativ affekt jämfört med 

invalidering. Givet den forskning som finns på området var det något oväntat att skillnaden 

mellan grupperna inte var större. Man har tidigare funnit att validering haft en lugnande effekt på 

negativ affekt medan invalidering ökat dessa (Shenk & Fruzzetti, 2011). Man har även sett att ett 

ökat katastrofierande leder till ökade negativa emotioner i smärtkontexter (Sullivan et al., 2001) 

samt att smärta är kopplat till ökad negativ affekt (Gatchel et al., 2007). Det finns flera sätt att 

förstå resultaten. Valideringsgruppens låga skattningar skulle kunna förstås genom att 

smärtexperimentet inte i hög grad väckte några negativa emotioner hos deltagarna då de, som 

beskrivs ovan, fick möjlighet till emotionsreglering. För invalideringsgruppen skulle de låga 

skattningarna av negativ affekt bero på att ökningen av affekterna tagits ut av minskad lust att 

dela med sig av dessa (minskad disclosure). Detta skulle i så fall innebära att deltagarna i denna 

grupp upplevde negativa emotioner i högre grad men var obenägna att rapportera dem, både i 

interaktionen med experimentledarna och i självskattningsformulären. Denna teori styrks av 

tidigare studier som visar att validering främjar kommunikationen mellan människor och på så 

sätt underlättar att uttrycka känslor, medan invalidering har motsatt effekt och hämmar 

kommunikationen (Shenk & Fruzzetti, 2011). Under experiementen upplevde experimentledarna 

att en del deltagare i beteende gav uttryck för mer negativ affekt än vad som sedan rapporterades. 

Ytterligare en möjlighet är att experimentet inte i hög grad väckte negativa emotioner hos någon 
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av grupperna, vilket skulle kunna förklaras av att deltagarna kom från en icke-klinisk population 

och därmed kan tänkas ha adekvata emotionsreglerande strategier för att hantera situationen. Att 

resultaten inte visade på några signifikanta skillnader skulle vidare kunna bero på att 

katastrofierande och oro samvarierar och att en del av effekten i katastrofierandet förklaras av 

den emotionella aspekten oro. Det finns forskning som visar att personer som oroar sig mycket 

också i högre grad katastrofierar (Davey & Levy, 1998) och att sambandet mellan oro och 

smärtupplevelse medieras av katastrofierande (Lackner & Quigley, 2005). Forskarna resonerar 

kring huruvida katastrofierande och oro egentligen är två sidor av samma mynt. Kanske är 

katastrofierande bara en kognitiv del av emotionen oro eller så är kanske oro en emotionell del 

av katastrofierande. Detta hade varit intressant att undersöka vidare. Slutligen skulle det kunna 

vara så att de skalor som användes för att mäta negativ affekt inte var tillfredsställande, något 

som diskuteras mer ingående under Styrkor och svagheter. 

Diskussion av hypotes 3. Validering leder till mindre ilska jämfört med invalidering 

Liksom för negativ affekt återfanns endast små och icke-signifikanta skillnader mellan grupperna 

vid mätning 2,3 och 4 för den mer specifika variabeln ilska. Resultatet stöder inte studiens 

hypotes om att validering leder till mindre ilska än invalidering och kan huvudsakligen förstås på 

samma sätt som resultatet för negativ affekt, beskrivet ovan. De låga skattningarna av ilska kan 

även bero på att ilska är en emotion som på grund av kulturella normer inte är socialt önskvärd 

(Fernandez & Turk, 1994; Gatchel et al., 2007; Okifuji et al., 1999), vilket skulle kunna bidra till 

att den underrapporteras. Detta skulle i så fall innebära att deltagarna kanske upplever en högre 

grad av ilska än vad de rapporterar i självskattningsformuläret. Vidare är ilska en emotion som 

antas uppstå när vi hindras från att nå ett viktigt mål (Fishbain et al, 2010). En möjlighet är att 

experimentsituationen inte är en tillräckligt viktig situation för deltagarna för att den ska väcka 
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ilska hos dem. Detta i kombination med att invalidering i sig inte framkallar ilska, utan snarare 

förstärker emotionen om den redan finns, skulle kunna förklara de låga skattningarna.  

Diskussion av hypotes 4. Validering leder till högre tillfredsställelse med bemötandet 

jämfört med invalidering 

Deltagarna som validerades var i studien mer tillfredsställda med bemötandet än deltagarna som 

invaliderades. Medelvärdesskillnaden mellan grupperna var liten men signifikant. Överlag 

skattade båda grupperna mycket högt, vilket skulle kunna förklaras av att de svarade socialt 

önskvärt. Den statistiska analysen visade emellertid signifikanta skillnader mellan grupperna. 

Resultatet stöder således vår hypotes och går i linje med tidigare forskning (Hush et al., 2011; 

Wysong & Driver, 2009). Många av de studier som tidigare gjorts är kvalitativa där patienter 

uppgett vilka egenskaper de efterfrågar hos vårdgivare. Det finns få studier som undersöker 

valideringens effekt på tillfredsställelse, även om många av de egenskaper som är förknippade 

med högre patienttillfredsställelse, såsom till exempel att lyssna och vara empatisk, utgör en 

viktig komponent i validering.  

Eftersom de fem påståenden tagna från subskalan i RPSS avser att mäta tillfredsställelse 

gjordes även en analys av endast dessa. Analysen visade att valideringsgruppen skattade 

signifikant högre än invalideringsgruppen även här t(48,209)=3,129, p=.002, vilket ger 

ytterligare stöd för att skillnaderna mellan grupperna beror på olika grad av tillfredsställelse.  

Styrkor och svagheter i studien 

Nedan följer en genomgång av och reflektion kring möjliga styrkor och svagheter i studien.  

Designens styrkor. Den aktuella studiens experimentella design medför många styrkor. 

Studiens urval ansågs vara tillräckligt stort för att kunna säkerställa resultatens tillförlitlighet 

(statistisk power uppgick till över .80). Vidare används ett randomiserat urval, vilket är en fördel 
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för att kunna utesluta systematiska skillnader mellan grupperna. Användandet av en 

jämförelsegrupp ökade möjligheten att attribuera skillnaderna mellan grupperna till 

manipulationen. Ytterligare en styrka med den experimentella designen var möjligheten att i hög 

grad kontrollera andra variabler och manipulera den oberoende variabeln. Experimentets 

upprepade mätningar var en fördel för att kunna följa utfallsvariablernas utveckling under 

experimentets gång. För studien användes standardiserade mått till stor del, med undantag för ett 

par, vilka diskuteras nedan.  

Experiementledarna utgjorde interventionen. I studien var det experimentledarna som 

i interaktion med deltagarna aktivt gav experimentets intervention, vilket kan utgöra ett hot både 

mot studiens interna validitet och konstruktvaliditet. Då det inte var möjligt att helt standardisera 

betingelserna är det troligt att det funnits en viss varians i administrationen av den oberoende 

variabeln. Experimentledarna kan genom upprepad träning i betingelserna ha bidragit till att de 

skiljer sig åt i kvaliteten för deltagare som genomförde experimentet i början respektive slutet på 

experimentperioden.  

Det finns också en risk att betingelserna smittat över på varandra, det vill säga att 

valideringsgruppen också fått invalidering och vice versa (diffusion of treatment). Att utföra de 

olika betingelserna väckte tankar och känslor också hos experimentledarna, något som kan ha lett 

till oavsiktlig påverkan på deltagarna genom skillnader i förväntningar, tonfall, ansiktsuttryck, 

hur instruktionerna gavs eller hur protokollet följdes (confounding). Detta kan ha påverkat 

studiens konstruktvaliditet.  

För att hantera ovanstående utmaningar vidtogs en rad åtgärder. I syfte att öka 

samstämmigheten lade exprimentledarna mycket tid på att träna sig i att utöva betingelserna. 

Vidare utformades en manual med ett standardiserat bemötande för att ytterligare öka 
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samstämmigheten mellan experimentledarna. Protokollet testades på fyra pilotdeltagare, för att 

kunna justera och förbättra protokollet före experimentens start. För att minska risken för 

experimentledarfel befann sig experimentledarna i ett angränsande rum mellan interventionerna. 

Vidare användes ett tidtagarur för att klocka interventionerna i syfte att standardisera dem. 

För att säkerställa att de olika grupperna i huvudsak fått den betingelse de randomiserats till, 

granskade två observatörer ett randomiserat urval av filmerna.  

En annan styrka i studien är det faktum att två olika experimentledare utförde 

experimenten. Statistiska analyser visar att inga signifikanta skillnader mellan experimentledarna 

förekommer, vilket innebär att effekten av manipulationerna kan attribueras till betingelserna, 

snarare än till experimentledarna.    

Upprepade mätningar. Deltagarnas skattningar på mätning 1-4 kan ha påverkats av fler 

faktorer än enbart manipulationen i experimentet och kan på så vis utgöra ett hot mot studiens 

interna reliabilitet. Det faktum att deltagarna är medvetna om att de iakttas i 

experimentsituationen kan påverka skattningen (reactivity to assessment). Likaså kan studiens 

upprepade mätningar, där samma formulär fylls i ett flertal gånger, ha tröttat ut deltagarna 

(mognad). Variationerna i deltagarnas skattningar under mätning 1-4 skulle kunna ha påverkats 

av testningen i sig, exempelvis genom att de räknat ut att svaren förväntas variera eller att de 

minns hur de svarat tidigare (testning). Det är även möjligt att deltagarna uppfattat outtalade 

förväntningar från experimentledarna om hur de bör skatta.  

För att motverka att deltagarna uppfattade ledtrådar om experimentets syfte fick 

deltagarna bara en diffus beskrivning av detta. Deltagarna informerades om att experimentet 

handlade om smärta och olika psykologiska processer. Först när studien var klar fick de 

fullständig information om vad experimentet gick ut på. I instruktionerna inför experimentet fick 
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deltagarna information som satte andra faktorer i fokus, såsom tiden det tar att hålla hinken, än 

studiens utfallsvariabler. 

Skalornas psykometriska egenskaper. Även de skalor som konstruerades för att mäta 

utfallsvariablerna skulle kunna utgöra ett hot mot studiens validitet och reliabilitet. Subskalorna 

från vilka studiens utvalda items är hämtade har förvisso visat på goda psykometriska 

egenskaper i sina orginalskalor, men de nya skalorna är inte utvärderade varför det inte säkert går 

att säga att de verkligen mäter det som avses att mäta. Kanske som en konsekvens av detta 

återfinns tydliga tak- och golveffekter i mätningarna av negativ affekt, ilska och tillfredsställelse 

med bemötandet. Högsta medelvärdespoängen för negativ affekt vid någon av mätningarna var 

7,67 av 70 poäng, för ilska var motsvarande siffra 2,97 av 20 poäng. För tillfredsställelse var 

lägsta medelvärdespoäng 29,13 av 36 poäng. Tak- och golveffekterna ger inte utrymme för 

värdena att variera och gör det svårt att se skillnader mellan grupperna. Effekterna är en 

indikation på att en annan skala eller mätmetod skulle ha behövt användas för att mäta 

utfallsvariablerna. En möjlighet skulle vara att en observatör tittar på videoinspelningarna och 

skattar uppfattad negativ affekt hos deltagarna.  

Beslutet att använda de egna skalorna togs av flera skäl. Skalor med få items användes 

för att undvika uttröttning hos deltagarna, vilket skulle kunna uppstå om i stället hela formulär 

skulle administreras fyra mätningar i rad. Vidare valdes påståenden ut som ansågs vara 

formulerade så att de kunde appliceras på den aktuella experimentsituationen. 

Bortfall. Studiens bortfall kan leda till skevhet i urvalet. Efter randomiseringen avstod 16 

personer (20,6 %) från att genomföra experimentet. Då deltagarna som föll bort inte ansågs skilja 

sig från de övriga deltagarna, gjordes för studien ingen bortfallsanalys. 

Implikationer 
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Studiens resultat har implikationer för behandlingen av patienter med smärta då det finns 

indikationer på att vårdgivarens bemötande kan ha betydelse för processer som är avgörande för 

upplevelsen av smärta och smärtans utveckling. Resultaten visar att också korta möten, i det här 

fallet totalt 9 minuters direkt interaktion, kan leda till mätbara effekter i processer som är 

avgörande för smärtans utveckling, vilket är kliniskt relevant då det till stor del återspeglar de 

korta möten som är vanliga i vården. 

I denna studie visade resultaten att gruppen som blev validerad katastrofierade i mindre 

grad än gruppen som blev invaliderad, vilket har implikationer för behandlingen av patienter 

med smärta. I rädsla-undvikandemodellen (Vlaeyen & Linton, 2000; Linton & Shaw, 2011), som 

är en ofta använd modell för att förstå hur långvarig smärta utvecklas, beskrivs katastroftankar 

som en avgörande faktor för smärtans utveckling. En hög grad av katastroftankar ökar enligt 

modellen risken för att långvarig smärta utvecklas då detta ofta leder till rädsla för vissa rörelser, 

vilket kan leda till inaktivitet, nedstämdhet och på sikt att smärtan blir långvarig. Det är därför av 

stor betydelse att förhindra att en hög grad av katastroftankar väcks hos individer med smärta, 

något som vår studie indikerar att validering som bemötande skulle kunna bidra med.  

Studien indikerar också att patienter som blev bemötta med validering var mer 

tillfredsställda med bemötandet. Även detta har implikationer för vården där man sett att låg 

tillfredsställelse kan vara kopplat till högre grad av negativa emotioner (Salmon et al., 1999) 

vilket i längden kan bidra till ett försämrat behandlingsutfall. Om ökat fokus läggs vid att bemöta 

patienter på sådant sätt som är kopplat till högre tillfredsställelse, såsom att respektera och 

involvera patienten, lyssna och visa empati (Hush et al., 2011), ökar sannolikheten för en bättre 

kommunikation och ett bättre samarbete mellan patient och vårdgivare. På så sätt går det att 

undvika missförstånd, missnöje och negativa affekter hos patienten.  
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Framtida forskning 

Det finns stora kunskapsluckor kring hur validering påverkar katastrofierande, men den här 

studien bidrar till delvis ökad förståelse för det sambandet. Det går emellertid inte att urskilja 

huruvida validering hämmar katastrofierandets utveckling eller om det är invalidering som ökar 

katastroftankar, varför det är viktigt att undersöka frågeställningen vidare.  

I denna studie återfanns inga signifikanta skillnader mellan grupperna avseende negativ 

affekt eller ilska, vilket var oväntat. Det finns därmed anledning att i framtiden undersöka 

huruvida validering i smärtkontexter leder till lägre negativ affekt än invalidering. I denna studie 

begränsas möjligheterna att dra slutsatser kring resultatet av svagheter i de skalor som användes 

för att mäta utfallet. Det är därmed oklart om validering jämfört med invalidering leder till 

mindre negativ affekt, eller om de skalor som användes i studien inte kunde fånga detta.  

På forskningsfältet saknas i dagsläget tillräckligt bra skalor för att fånga upp 

patienttillfredsställelse med bemötandet i vården. I de skalor om tillfredsställelse som finns att 

tillgå fokuserar frågorna i stor utsträckning på en vårdgivares tekniska färdigheter såsom att ge 

medicin eller förmåga att snabbt svara i telefon samt på utbildande färdigheter såsom att kunna 

ge rätt information, vilket är egenskaper som återspeglar sjukvårdens uppfattning om vad som är 

god vård. Det gjorde det nödvändigt att för vår studie plocka utvalda items från subskalan 

interpersonell-tillitsfull. Det uppstår följaktligen ett behov av att ta fram skalor som enbart mäter 

det som patienter anser vara god vård (t. ex. empati, förmåga att lyssna, bekräfta och ta patienten 

på allvar). 

Ytterligare en frågeställning som är intressant att titta vidare på är huruvida individer i 

olika grad påverkas av validering respektive invalidering. Under experiementens gång gjorde 

experimentledarna den kvalitativa iakttagelsen att deltagarna föreföll vara mycket olika 
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mottagliga för i huvudsak invalidering. Detta märktes genom att vissa deltagare uppfattades vara 

närmast oberörda, medan andra deltagare blev mycket osäkra, tystnade och rodnade. Några 

ändrade även i sin rapporterade upplevelse så att den passade bättre in på experiementledarens 

förslag eller antydningar om vad de borde ha känt. De deltagare som var mer oberörda av 

invalideringen försökte upprepade gånger att beskriva sin upplevelse för experimentledarna. De 

tenderade också att självvalidera genom att normalisera eller ha en adekvat förklaring till hur den 

egna upplevelsen kan förstås. Ett sätt att förstå dessa skillnader skulle kunna vara att en del av 

deltagarna hade adaptiva copingstrategier för att hantera invalideringen, medan andra saknade 

detta. Det är möjligt att de individer som är mer mottagliga för invalidering utgör en subgrupp 

som i högre grad skulle gynnas av ett validerande bemötande från vårdgivare. I den aktuella 

studien undersöktes inte deltagarnas subjektiva upplevelse av att bli validerade respektive 

invaliderade, vilket skulle vara intressant för framtida studier att undersöka vidare. Enligt 

författarnas kännedom saknas i nuläget tillförlitliga formulär för att mäta detta.  

Sammanfattningsvis verkar den sociala kontexten vara betydelsefull för processer kopplade till 

smärtans utveckling och validering tycks vara ett gynnsamt sätt att bemöta individer. Denna 

studie indikerar genom ett experiment att validering jämfört med invalidering leder till bättre 

utfall i både katastrofierande och tillfredsställelse, resultat som är relevant för klinisk praxis. 

Studiens resultat indikerar att även korta möten med ett validerande bemötande tycks kunna 

påverka processer som är avgörande för smärtans utveckling. Studien behöver dock replikeras i 

andra kontexter och med andra deltagare för att resultatens tillämpning i kliniska sammanhang 

ska kunna avgöras. Resultaten väcker även frågor kring validerings effekt på negativ affekt i 

smärtkontexter samt huruvida olika individer är olika mottagliga för hur de blir bemötta, något 

som kan vara intressant för framtida forskning att undersöka vidare.   
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Bilaga 1 

Validating & Invalidating Behavior Coding Scale (VIBCS). Kodningsmanual.  

Översatt från Fruzzetti (Family Members; Version 3.6) 

 

Valideringsnivåerna 

1 Basic attention, listening, ordinary non-verbals; behaviors that communicate attention, 

listening, openness; DOES NOT GET POINTS BECAUSE IT IS CONSIDERED BASELINE 

 . Refle ting  r    n wledging t e  t er’s dis l s res; w  t s/ e is t in ing/feeling/w nting; 

or functionally responding to her/him by answering or problem-solving 

3. Articulating/offering ideas about what the other might want/feel/think, etc., in an empathic 

(not insistent) way; helping the other to clarify; asking questions to help clarify 

4. Re  ntext  li ing t e  t er’s  e   ior (including feelings/desires/ thoughts); putting more 

 nderst nding “s in” n it;    e t n e  /   f  ist r ; red  ing t e neg ti e   len e 

5. N rm li ing  t er’s  e   i r   n  t  e  gi en  resent  ir  mst n es; e.g.  “ n  ne   r I  

would feel the same w   in t is sit  ti n”  r “ f    rse     w  ld feel/t in /w nt t  t”  r 

“ n  ne w  ld …”  r “I w  ld __ t  t w    t  ” 

6. Empathy, acceptance of the person in general; acting from balance about the relationship; 

not treating the other as fragile or incompetent, but rather as equal and competent 

7. Reciprocal (or matched) vulnerability/ self-dis l s re in   ntext  f t e  t er’s   lner  ilit   

 nd t e f   s st  s  n t e  t er  ers n; “me  t  ” res  nses 

 

Invalideringsnivåerna 

1. Not paying attention, distractable, changes subject, anxious to leave or to end the 

conversation 

2. Not participating actively, missing needed minimal conversational validation opportunities, 

not providing evidence of tracking the other person; functionally unresponsive 

3. Telling the other person what s/he DOES feel/think/ want, etc. (or insisting) even when the 

other provides contradictory statements; or telling what s/he SHOULD feel/etc. 

4. Agreeing wit   t er  ers n’s self-invalidation when behavior makes sense in terms of 

 ist r    lm st  lw  s  &    ld  e s  n differentl ; in re sing its neg ti e   len e; “ i  ing 

w en s/ e’s d wn”; in l des m  ing j dgments     t t e  t er’s  r  lem ti   e   i r     li  

or private) 

5. P t  l gi ing/ riti i ing  t er’s  e   i r w en it is reasonable or normative in present 

circumstances (remember: self-descriptions of private behaviors are assumed to be accurate 

unless evidenced otherwise); taking specific (may be valid) criticism and globalizing it, or 

over-generalizing it; also includes making judgments about normative behaviors (public and 
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private) 

6. Patronizing, condescending, and/or contemptuous behavior toward the other; treating the 

other as not equal (less than), as fragile, or incompetent; character assaults/over generalizing 

negatives 

7. Leaving the other person hanging out to dry: not responding to (validating) her or his 

vulnerable self-disclosures, thereby assuming a more powerful position 
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Bilaga 2 

Standardiserade instruktioner 

 

Det du ska göra nu är att hålla den här hinken med sand i med din icke-dominanta arm (dvs 

vänster, om du är högerhänt och tvärt om) utsträckt så här *visa*. Hinken väger *,* kg.  Armen 

ska vara rak och knogarna uppåt. Du kommer att känna mjölksyra efter en stund, därefter 

kommer det börja kännas obehagligt i armen och jag vill att du sätter ner hinken när smärtan gör 

att du inte kan hålla den längre. Du kommer att upprepa övningen 4 gånger och jag tar tiden på 

hur länge du håller hinken. Vi kommer att ta en kort paus mellan varje gång för att blodet ska 

komma tillbaka ut i armen. Under pausen kommer du att få fylla i några formulär. Formulären 

finns i datorn. Jag kommer att finnas i rummet bredvid medan du håller hinken och jag kommer 

in till dig efter du har fyllt i formulären. Det finns mikrofoner så att vi ska kunna höra varandra 

och jag kan också se dig på en monitor. Jag kommer att ha ett tidtagarur för att hålla koll på att 

du får lika lång paus mellan gångerna som alla andra. Är det något som är oklart? Har du några 

frågor? 
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Bilaga 3 

Informationsblad 

 

INFORMATIONSBLAD OM EXPERIMENTET  

För att kunna vara med i experimentet behöver du ta del av och nedanstående information och 

skriftligen samtycka till att delta. 

 

Experimentets syfte 

Experimentet går ut på att undersöka psykologiska mekanismer vars koppling till smärta 

fortfarande är okända. Experimentet är en del av ett större forskningsprojekt genom vilket man 

hoppas öka kunskapen för några av de faktorer som har samband med vår upplevelse av smärta. 

Vad det innebär att delta i experimentet 

Övningen som experimentet bygger på går i korthet ut på att du med utsträckt arm får lyfta en 

hink med sand till du själv väljer att ställa ner den. Övningen upprepas fyra gånger och du 

kommer att få fylla i formulär där du får svara på frågor om hur du upplevt övningen. Hinkens 

vikt är 1,6 kg för kvinnor och 2,4 kg för män. Vi kommer att ta tid på hur länge du håller hinken. 

 

Viktig information 

På grund av övningens utformning är det möjligt att du kommer att uppleva fysisk smärta under 

experimentet. Smärtan är en naturlig mjölksyreeffekt och kan liknas vid den man upplever vid 

träning eller annan fysisk ansträngning. Eftersom övningen är fysiskt ansträngande är det möjligt 

att du upplever träningsvärk dagen efter i exempelvis armar, nacke eller axlar. 

För att säkerställa att experimentledarna följer protokollet kommer samtliga experiment att 

videofilmas. Filmen kommer enbart att ses av medlemmar i forskningsgruppen. Allt material 

som samlas in kommer att hanteras i enlighet med personuppgiftslagen (PUL) och raderas efter 

12 månader. Informationen som samlas in under experimentet är konfidentiell och studiens 

resultat kommer att presenteras på gruppnivå. Ingen enskild individ kommer att kunna 

identifieras. Ingen särskild försäkring är tecknad för projektet. Örebro Universitet har dock 

tecknat en samlingsförsäkring som studenter omfattas av. 

Att delta i denna studie är frivilligt och du får avbryta när som helst utan att ange någon särskild 

orsak och utan att det får några konsekvenser för dig. Som tack för din medverkan får du i 

samband med experimenttillfället en biobiljett. 

 

Ansvarig 

Experimentet leds av Linn Bülow och Andrea Izrael, termin 10 på Psykologprogrammet vid 

Örebro Universitet, och handleds av Steven Linton och Johan Carstens Söderstrand. 
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Bilaga 4 

Formulär 1-4 

 
Du kommer nu att få fylla i ett frågeformulär. Läs instruktionerna noga och besvara frågorna så gott du kan. 

Hur smärtsam var övningen? 0 indikerar inte alls smärtsam och 10 extremt smärtsam.  

  0 inte alls 

smärtsam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

extremt 

smärtsam 

Hur smärtsam 

var övningen?            

Markera den siffra som beskriver hur du känner dig just nu. 0 indikerar inte alls och 10 extremt 

mycket. 

Just nu känner jag mig... 

  

0 

inte 

alls 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

extremt 

mycket 

Nedslagen 
           

Uppgiven 
           

Arg 
           

Fientlig 
           

Irriterad 
           

Nervös 
           

Orolig 
           

Läs nedanstående påståenden och uppskatta hur väl de stämmer in på dig just nu. 0 indikerar inte 

alls och 10 extremt mycket.  

  

0 

inte 

alls 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

extremt 

mycket 

När jag har ont kan jag 

inte sluta tänka på det.            

Jag intalar mig själv att 

jag måste härda ut och 

fortsätta som tidigare 

trots smärtan. 

           

Jag intalar mig själv att 

jag kan övervinna 

smärtan. 
           

Jag känner omedelbart 

när smärtan börjar eller 

ökar. 
           

 

Tack för dina svar. Meddela experimentledaren att du är klar! 
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Bilaga 5 

Eftermätning. Tillfredsställelse med bemötandet. 

Läs nedanstående påståenden och markera hur väl du tycker att de stämmer.  

 
Instämmer 

helt 
Instämmer 
till stor del 

Instämmer 
delvis 

Instämmer 
lite 

Instämmer 
inte alls 

Experimentledaren 
förstår och lyssnar på 
det jag berättar.* 

     

Jag känner mig trygg 
med 
experimentledaren.      

Experimentledaren är 
en person som kan 
förstå hur jag känner.*      

Jag känner mig fri att 
ställa frågor till 
experimentledaren.*      

Jag skulle lyssna om 
experimentledaren gav 
mig råd.      

Experimentledaren 
borde vara vänligare 
än vad hon är. *      

Jag känner förtroende 
för experimentledaren. 

     

Experimentledaren 
borde vara mer 
uppmärksam än vad 
hon är. * 

     

Jag skulle följa 
experimentledarens 
råd om övningar för att 
förebygga 
träningsvärk, om hon 
gav det. 

     

Tack för att du tog dig tid att svara på frågorna! Du har nu slutfört experimentet. 

*Påståenden som hämtats från delskalan Interpersonell-tillitsfull i RPSS. 

 

 


