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Sammanfattning 

 

Repetitiva negativa tankar (RNT) är en transdiagnostisk mekanism. 

Studier visar att ett abstrakt processande i kombination med en hög 

grad av RNT är mer dysfunktionellt än ett konkret processande vid 

negativa upplevelser. Däremot saknas kunskap om detta samband 

vid positiva upplevelser. Studiens syfte var därför att undersöka hur 

affekt påverkades av en positiv uppgift beroende på om personer 

med hög grad av RNT tränas i abstrakt respektive konkret 

processande. Studenter vid Örebro universitet (N = 62) deltog i en 

experimentell mellangruppsdesign med upprepade mätningar. 

Resultatet visade att positiv affekt ökade och negativ affekt minskade 

efter den positiva induktionen oavsett betingelse. Det verkar alltså 

inte som ett abstrakt processande på kort sikt är dysfunktionellt vid 

positiva händelser. 
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The power of thought - Does abstract and concrete thinking change affect after a 

positive event? An experimental study in a student population1 

 

Marie Bergman, Karin Ekstrand 

Örebro University 

 

 

Abstract 

Repetitive negative thinking (RNT), a transdiagnostic mechanism active 

in a variety of conditions. Studies show that an abstract processing mode 

in combination with a high degree of RNT is more dysfunctional than a 

concrete processing mode in negative experiences. In contrast, little is 

known about this relationship in positive experiences. Aim of the study 

was to investigate affect-change after a successful task depending on 

whether people with high levels of RNT are trained in abstract or 

concrete processing. Students at Örebro University (N = 62) participated 

in an experimental between-group design with repeated measures. The 

results showed increased positive affect and decreased negative affect 

after the positive induction regardless of condition. There do not seem to 

be functional or dysfunctional modes of processing at positive events. 

Keywords. Repetitive negative thinking, positive affect, negative affect, 

processing mode 

1Psychology Master thesis, Spring 2014. Supervisor: Maria Tillfors. 

Deputy supervisors: Sofia Bergbom, Johan Carstens-Söderstrand 
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Tankens makt - Påverkar abstrakt respektive konkret tänkande affekt efter en 

positiv händelse? En experimentell studie i en studentpopulation. 

”Cogito, ergo sum” (jag tänker, alltså finns jag) -Descartes. De ord Descartes 

yttrade för mer än fyrahundra år sedan är lika aktuella idag. Människan har i alla tider 

intresserat sig för sina tankar. När tankarna fungerar som bäst hjälper de oss att väga 

för- och nackdelar mot varandra och i förväg förutse konsekvenser av beslut utan att vi 

behöver testa allt på riktigt. Våra tankar kan också hjälpa oss att bearbeta svåra 

erfarenheter så att vi kan gå vidare i livet. Tankarna hjälper oss också att förstå vår 

omvärld och de relationer vi har till andra människor. Men när tankarna börjar upprepa 

sig utan att man kommer vidare kan det leda till problem. 

Repetitivt Tänkande 

Processen att repetitivt eller ofta rikta uppmärksamheten mot sina tankar kan 

sammanfattas i begreppet repetitivt tänkande (Segerstrom, Stanton, Alden, & 

Shortridge, 2003, sid. 909). Det finns både funktionella och dysfunktionella aspekter av 

repetitivt tänkande. När tankarna hjälper oss kan repetitiva tankar leda till bättre 

problemlösningsförmåga, bättre förmåga att planera, återhämtning från depression, en 

ökning av hälsofrämjande beteenden samt en förbättrad emotionell bearbetning. 

Emotionell bearbetning innebär att individen orkar vara kvar i sina negativa känslor 

utan att t. ex. försöka trycka undan dem vilket gör att de får en mindre betydelse för 

individen (Harvey Watkins, Mansell, & Shafran, 2004, sid. 206). 

Repetitiva Negativa Tankar 

Repetitiva, utdragna och återkommande tankar om sig själv, sina bekymmer och 

sina erfarenheter är en vanlig tankeprocess hos nästan alla människor (Harvey et al., 

2004, sid. 194). Ett sätt att hantera en påträngande tanke är att fokusera mer på den för 

att försöka bearbeta den eller lösa problemet som ligger bakom tanken (Harvey et. al., 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Cogito,_ergo_sum
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2004, sid. 196). Repetitiva negativa tankar (RNT) kan definieras av tre parallella 

processer: att tankarna upprepar sig, är negativt laddade och svåra att kontrollera 

(Ehring & Watkins, 2008). När tankarna är negativt färgade, är kopplade till problem i 

mellanmänskliga relationer och processas på en generell, abstrakt nivå kan de bidra till 

negativa konsekvenser som depression, ångest och en sämre fysisk hälsa (Watkins, 

2008). Inom psykologin har man intresserat sig för olika former av RNT, där de mest 

undersökta formerna är ruminering och oro. 

Ruminering 

Tendensen att fundera över negativa erfarenheter och fundera om och om igen 

över vad som hände eller vad som gick fel kallas ruminering. Ruminering beskrivs som 

ett “repetitivt tankemönster där individen försöker analysera orsaker till och 

konsekvenser av sina tidigare erfarenheter, känslor och problem” (Nolen-Hoeksema, 

1991). Även om målet med att ruminera är att komma till en lösning på problemen 

upplever många individer som ruminerar att ältandet skapar en nedåtgående spiral där 

ältande av tidigare negativa erfarenheter till och med kan hindra personen från att hitta 

nya problemlösningsstrategier vilket skulle kunna leda till nya negativa händelser 

(Harvey et al., 2004, sid. 197). Om en person exempelvis fått underkänt på en tentamen 

och fokuserar på att älta misslyckandet istället för att fokusera på att studera till 

omtentamen riskerar personen att misslyckas igen.   

Oro 

Oro har definierats som “en kedja av tankar och bilder, som är negativt laddade 

och relativt okontrollerbara”, (Borkovec, Robinson, Pruzinsky, & DePree, 1983, sid.10). 

Med andra ord kan oro beskrivas som en process där vi börjar fundera över olika 

möjliga kommande problem. Det är naturligt att oroa sig och kan till och med vara bra 

om oron hjälper oss att komma fram till lösningen på ett problem. Om en person till 
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exempel får en fläck på huden som börjar växa eller ändra färg är det rimligt att be en 

läkare undersöka detta. Problem uppstår när personen inte kan ta läkarens ord på att 

fläcken är ofarlig utan fortsätter söka efter information som tyder på att fläcken kan bero 

på cancer. Individer som har en överdriven rädsla och oro inför flera olika händelser 

eller aktiviteter och dessutom svårt att kontrollera sin oro kan uppfylla kriterierna för 

Generaliserat Ångestsyndrom (American Psychiatric Association, 2000, Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders, 4th ed.). 

RNT- En Transdiagnostisk Mekanism 

Det finns stora likheter mellan oro och ruminering (Segerstrom, Tsao, Alden, & 

Craske, 2000; Watkins, 2004; Watkins, Moulds, & Mackintosh, 2005). Båda innebär ett 

repetitivt, abstrakt och självfokuserat tankeinnehåll (Segerstrom et al., 2000; Watkins & 

Teasdale, 2001) och är relaterat till symtom på både ångest och depression (Fresco, 

Frankel, Mennin, Turk, & Heimberg, 2002; Segerstrom et al., 2000; Siegle, Moore, & 

Thase, 2004). Trots dessa likheter nämns viktiga olikheter i litteraturen. Nolen-

Hoeksema, Wisco och Lyubomirsky (2008) sammanfattar i en reviewartikel några av de 

viktigaste skillnaderna där den mest utmärkande skillnaden ser ut att vara tempus; oro 

beskrivs som framtidsorienterat och inriktat mot att undvika eller förbereda sig för 

eventuella hot medan ruminering beskrivs som dåtids- eller nutidsorienterat med fokus 

på självkänsla, att komma till insikt och att lösa problem. Ehring och Watkins (2008) 

argumenterar i en annan reviewartikel för att RNT kan ses som en transdiagnostisk 

process då de studier som påvisat skillnader mellan ruminering och oro framförallt visat 

skillnader i innehåll, dvs. de ämnen repetitiva tankar berör skiljer sig åt. Däremot drivs 

oro och ruminering av samma mekanism, RNT. 

Ytterligare ett argument för att se RNT som en transdiagnostisk mekanism är att 

Ehring och Watkins i samma artikel visar på att förhöjda nivåer av RNT med några få 
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undantag går att finna i samtliga Axel I störningar i DSM-IV-TR, exempelvis depression 

(Thomsen, 2006; Watkins, 2008), PTSD (Ehring, Frank & Ehlers, 2008), social fobi 

(Abbott & Rapee, 2004; Joormann, Dkane, & Gotlib, 2006) och hypokondri (Fink et al., 

2004) även om tankarnas innehåll är diagnosspecifikt (Ehring & Watkins, 2008). I 

dagsläget är dock sambandet mellan RNT och depression det mest undersökta 

(Feldman, Joormann, & Johnson, 2008). Eftersom RNT är ett återkommande drag i 

många olika former av psykisk ohälsa talar det för att mekanismen är den samma över 

olika former av psykiska diagnoser. Det skulle också kunna vara en förklaring till en del 

av den höga samsjuklighet som finns mellan olika former av psykiatriska diagnoser. Att 

lämna diagnosfokus och istället försöka förstå de underliggande mekanismerna till 

psykisk ohälsa är en del av den framtida moderna psykologin. En ökad förståelse för 

transdiagnostiska mekanismer kan bidra till utformningen av mer effektiva behandlingar 

där många former av psykisk ohälsa skulle kunna behandlas med en gemensam 

intervention. I enlighet med Harvey et al., (2004) samt Ehring och Watkins (2008) anser 

vi att RNT kan ses som en transdiagnostisk process. Vi kommer därför i fortsatt text att 

benämna oro och ruminering som RNT. 

Stämningsläge Påverkar Effekt av RNT 

Människans inre liv domineras av tankar och känslor. Trots att tankar och 

känslor skiljer sig åt finns det vissa likheter mellan dem. Både tankar och känslor 

handlar om inre beteenden som inte kan observeras av andra och som åtminstone till 

viss del är subjektiva (Chalmers, 1995). Både känslor och tankar påverkas av vår 

omgivning, men är samtidigt till viss del oberoende av omgivningen (Klinger, 1999, ref. 

i Robinson, Watkins & Harmon-Jones, 2013, sid 3). Inom psykologin har man länge 

varit medveten om att tankar och känslor påverkar varandra. Oro är exempelvis en 

kombination av negativ affekt och ett repetitivt, framtidsorienterat tänkande (Borkovec 
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et al., 1983, sid.10). Det råder dock en viss förvirring i definitioner av begrepp. Affekt, 

emotion och känsla används av många författare som synonymer utan att definieras 

närmare (Batson, Shaw, & Oleson, 1992, sid. 295; Taylor, Bagby, & Parker, 1997, sid. 

9). Emotion definieras som ett komplext mönster där kognitiva processer, beteenden 

och känslor samverkar som respons på inre eller yttre stimuli som individen upplever 

som viktiga (Peterson & Park, 2007, sid. 159). Känsla definieras som den subjektiva 

upplevelsen av en emotion (Egidius, 2008, sid. 391). Enligt Scherer (1984) ses affekt 

som den kategoriska bedömningen av emotioner, fysiologisk reaktion och 

sinnesstämning och värderas automatiskt som positiv eller negativ (Scherer, 1984 ref. i 

Gross, 2007, sid. 6). Det är lätt att tro att positiv och negativ affekt är två motpoler på 

samma skala men positiv och negativ affekt handlar snarare om två separata 

dimensioner som får olika konsekvenser för individen (Watson, Clark & Tellegren, 

1988). 

Positiv affekt (PA) speglar i vilken utsträckning en individ känner sig 

entusiastisk, aktiv och alert. En hög grad av PA är ett tillstånd som definieras av bland 

annat en hög energinivå och god koncentrationsförmåga, medan en låg grad av PA är 

kopplat till nedstämdhet och håglöshet (Watson et al., 1988). Många människor reagerar 

på PA med att försöka förstärka känslan man upplever, exempelvis genom att reflektera 

över situationen som utlöst känslan eller genom att fundera över hur bra livet är i 

allmänhet. Tendensen att förstärka PA är kopplat till ett starkt självförtroende och en 

god självkänsla (Feldman et al., 2008). Alla individer reagerar dock inte på samma sätt 

vid upplevelse av PA. Vissa individer tenderar att reagera på ett sätt som dämpar graden 

av PA (Feldman et al., 2008). Istället för att försöka förstärka graden av PA kan dessa 

individer exempelvis tänka att “det kommer ändå inte att hålla i sig” och på så sätt 

dämpa den positiva upplevelsen. 
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Negativ affekt (NA) beskriver ett tillstånd av subjektivt obehag som kan innebära en rad 

obehagliga emotioner som ilska, avsky, förakt, skuld, rädsla och nervositet. En hög grad 

av NA är associerat med både depression och ångest (Riskind, Kleiman, & Schafer, 

2013). Medan en låg grad av NA kännetecknas av lugn och fridfullhet (Watson et al., 

1988). Affekter anses spela en stor roll i förståelsen av hur olika psykologiska syndrom 

hänger ihop (Brown, Chorpita, & Barlow, 1998). Grader av positiv och negativ affekt 

kan kopplas till olika psykiatriska syndrom där olika diagnoser som t. ex. GAD, social 

fobi och depression är kopplat till en hög grad av NA. Till skillnad från GAD är 

depression och social fobi dessutom kopplat till en låg grad av PA (Brown et al., 1998). 

Människor kan använda sig av olika strategier för att reglera grad av affekt. I 

forskning om depression har Nolen-Hoeksema (1991) fokuserat på individers strategier 

i relation till sin sinnesstämning och utvecklat Response Styles Theory (RST). I denna 

teori presenteras två strategier individer kan använda sig av för att hantera en nedstämd 

sinnesstämning; att distrahera sig från känslan alternativt ha repetitiva negativa tankar 

om känslan. Utifrån RST karaktäriseras de repetitiva negativa tankarna av ett ökat fokus 

på sig själv och sina symtom samt ett återkommande tänkande kring orsaken till och 

konsekvensen av negativa händelser (Lyubomirsky & Nolen-Hoeksema, 1995). 

Strategier som går ut på att grubbla över sina symtom har paradoxalt nog visat 

sig öka symtomen om man är nedstämd. I experimentella studier har detta testats genom 

att man instruerat deltagare att fokusera på sin sinnesstämning samt möjliga orsaker till 

och konsekvenser av sinnesstämningen. Nedstämda deltagare blev mer nedstämda eller 

lika nedstämda som tidigare till skillnad från kontrollgruppen som fick ägna sig åt 

distraherande uppgifter (Lyubomirsky & Nolen-Hoeksema, 1993). I liknande studie 

visade sig inducering av RNT leda till en ökning av ångest, nedstämdhet och NA samt 

minskning i PA (McLaughlin, Borkovec, & Sibrava, 2007). RNT verkar 
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sammanfattningsvis förstärka NA om man redan är nedstämd vilket påverkar uppkomst 

och vidmakthållande av depression. 

Funktion och Konsekvenser av RNT 

Enligt the avoidance theory of worry (Borkovec, Ray, & Stöber, 1998) kan RNT 

ses som en kognitiv strategi med funktionen att undvika obehag. RNT är framförallt 

associerat med verbala tankar (Vrana, Cuthbert, & Lang, 1986 ref. i Stöber & Borkovec, 

2002). När ett problem eller hot om ett problem uppstår associeras problemet 

automatiskt med ett mentalt bildspråk som är kopplat till problemet. Bildspråket 

kommer därför att upplevas som obehagligt. Ett verbalt tankemönster reducerar 

bildspråket kopplat till problem och gör innehållet mer abstrakt och mindre engagerande 

vilket dämpar emotionella och kroppsliga reaktioner (Tucker & Newman, 1981). Ett 

verbalt tänkande minskar därmed obehaget som är kopplat till bilderna. Reduced 

concretness theory förklarar hur ett verbalt tänkande leder till ett mer abstrakt och 

mindre engagerande processande (Borkovec et al., 1998; Stöber, 1998; Stöber & 

Borkovec, 2002; Stöber et al., 2000). Enligt denna teori är ett verbalt processande alltid 

förknippat med ett bildspråk, däremot påverkas bildspråkets kvalité av hur konkreta ord 

och meningar är. Konkreta ord och meningar bidrar till att bildspråket blir mer vitalt, 

uppkommer i snabbare takt samt att bilderna produceras med en större lätthet. Kvalitén 

på våra mentala bilder påverkas med andra ord av hur konkret vårt tankeinnehåll är. 

Teorierna stöttas av experimentella studier som visar att visuellt tankeinnehåll 

reducerats hos deltagare som instruerats att oroa sig jämfört med de deltagare som 

uppmanats att slappna av (Borkovec & Inz, 1990; East & Watts, 1994). 

Två konsekvenser av ett abstrakt processande som även vidmakthåller RNT är 

försämrad problemlösningsförmåga samt försämrad emotionell bearbetning. 

Problemlösningsförmågan försämras då abstrakta beskrivningar av ett problem blir 
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mindre specifika och detaljerade vilket försvårar möjligheten att hitta konkreta lösningar 

till problemet (Stöber, 1998). Att använda sig av ett abstrakt processande som en 

undvikandestrategi bidrar till att fysiska och emotionella responser minskar. En 

förutsättning för att emotionell bearbetning skall ske är att individen upplever fysiska 

och emotionella responser. Utebliven känslomässig respons leder till att känslor som 

uppkommer inte bearbetas och problemet vidmakthålls. Då problemet inte blir löst 

vidmakthålls även RNT eftersom individen kommer att fortsätta fokusera på problemet i 

hopp om att lösa det. (Foa & Kozak, 1986; Stöber & Borkovec, 2002) 

Sammanfattningsvis kan RNT ses som en abstrakt, kognitiv undvikandestrategi 

(Borkovec et al., 1998) som leder till sämre problemlösningsförmåga och emotionell 

bearbetning vilket förklaras av Avoidance theory of worry samt Reduced concretness 

theory. Därmed är RNT associerat med ett abstrakt sätt att processa information på 

(Stöber, Tepperwien, & Staak, 2000). 

Abstrakt respektive Konkret Processande 

Ett abstrakt processande definieras som generellt, tvetydigt och allmängiltigt 

(Stöber & Borkovec, 2002; Stöber et al., 2000) men ett abstrakt processande fokuserar 

också på orsaker, mening och konsekvenser av händelser (Teasdale, 1999). Ett exempel 

på en abstrakt förklaring av ett problem är ”Jag har alltid svårt att umgås med 

människor”. I detta sammanhang ses abstrakt och konkret som två motpoler på samma 

skala. Ett konkret processande definieras som distinkt, situationsspecifikt och tydligt 

(Stöber & Borkovec, 2002; Stöber et al., 2000) och karaktäriseras av ett icke värderande 

tankesätt där tolkning av händelser präglas av detaljer (Teasdale, 1999). Ett exempel på 

ett konkret sätt att beskriva ett problem kan vara ”Jag behöver komma på ett bra sätt att 

be om ursäkt till min vän efter att jag var otrevlig mot henne igår kväll”. (Harvey et al., 

2004, sid. 208) 
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Konsekvenser av Abstrakt respektive Konkret Processande 

Flera experimentella studier har undersökt effekten av abstrakt respektive 

konkret processande. Deprimerade patienter som fokuserade på sig själva och sina 

symtom på ett abstrakt sätt fick en försämrad social problemlösningsförmåga jämfört 

med de patienter som fokuserade på sig själva och sina symtom på ett konkret sätt 

(Watkins & Moulds, 2005). Watkins, Moberly och Moulds (2008) visade i tre 

experimentella studier på en studentpopulation att emotionell respons på en negativ och 

stressande händelse påverkades av hur den bearbetades och ett mer abstrakt processande 

ledde till en starkare emotionell respons på den negativa händelsen. Vidare visade 

Watkins (2004) att studenter som bearbetade en negativ händelse på ett abstrakt sätt 

hade en ökad grad av NA 12 timmar efter händelsen till skillnad från de deltagare som 

bearbetade händelsen på ett konkret sätt. I en liknande studie stöddes resultatet av 

Moberly och Watkins (2006) som undersökte hur abstrakt respektive konkret 

processande kunde kopplas till emotionell sårbarhet efter en negativ uppgift. I studien 

randomiserades psykologstudenter till en abstrakt eller konkret betingelse och fick sedan 

fokusera på positiva och negativa scenarion på ett konkret eller ett abstrakt sätt, så 

kallad träningsfas. Därefter fick samtliga deltagare göra ett test designat för att inducera 

en negativ känsla. Varje deltagare fick höra att testet mätte aspekter av kreativ 

intelligens följt av 16 anagram som antingen var mycket svåra eller omöjliga att lösa. 

Testet slutade med att alla deltagarna fick samma fiktiva negativa återkoppling. 

Resultatet visade att de deltagare som hade hög grad av RNT och som tränats i ett 

abstrakt processande hade lägre grad av PA efter den negativa uppgiften. 

I samband med negativa händelser finns det sammanfattningsvis funktionella och 

dysfunktionella former av processande där det funktionella sättet karaktäriseras av 

konkret processande medan det dysfunktionella sättet karaktäriseras av ett abstrakt 



TANKENS MAKT  [ 15 ] 

processande (Borkovec et al., 1998; Stöber, 1998; Stöber & Borkovec, 2002; Watkins, 

2004; Watkins & Moulds, 2005). Detta samband är starkare hos individer med en hög 

grad av RNT. Abstrakt respektive konkret processande kan alltså anses klarlagt i 

relation till negativa händelser men finns det även funktionella respektive 

dysfunktionella aspekter av abstrakt eller konkret processande vid positiva händelser?   

Abstrakt respektive Konkret Processande vid Positiva Händelser 

Med tre studier undersökte Marigold, Holmes och Ross (2007) hur personer med 

låg självkänsla tog emot komplimanger från sina partners beroende på om de tränats i att 

beskriva komplimangerna på ett abstrakt eller konkret sätt. När deltagarna beskrev en 

komplimang från sin partner på ett abstrakt sätt, vad komplimangen betydde för dem 

och hur den var viktig för deras relation, rapporterades en ökad grad av PA och positiva 

tankar. Marigold et al., (2007) resonerar att den abstrakta betingelsen bidrog till en ökad 

grad av PA genom att deltagarna började tänka på sina partners komplimanger som 

meningsfulla och betydelsefulla. Detta fungerade endast när instruktionerna var subtila 

vilket fick deltagarna att själva komma till slutsatsen att komplimangerna måste vara 

meningsfulla, vilket gjorde att deltagarna tillskrev komplimangerna en större betydelse. 

Resultatet stöttas av Philippot, Schaefer och Herbette (2003) som visade att studenter 

som fick beskriva minnen i relation till en positiv händelse på ett generellt sätt fick ökad 

positiv respons jämfört med dem som fick beskriva sina minnen på ett specifikt sätt. 

Däremot visade Lyubomirsky, Sousa och Dickerhoof (2006) att studenter som återgav 

sitt lyckligaste ögonblick på ett konkret sätt upplevde ett ökat välmående och en ökad 

fysisk hälsa i jämförelse med de studenter som i skrift beskrev händelsen på ett 

analyserande och abstrakt sätt. Således verkar effekten av abstrakt respektive konkret 

processande vid positiva händelser visa motstridiga resultat. 
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Kunskapsluckor i Förståelsen av RNT vid Positiva Händelser 

RNT är en transdiagnostisk mekanism som är verksam inom en rad olika 

tillstånd. Det är därför viktigt att få en förståelse för vilka processer som driver 

RNT.  Enligt Aviodance theory of worry samt Reduced concretness theory ses RNT 

som en abstrakt, verbal undvikandestrategi (Borkovec et al., 1998) som leder till sämre 

problemlösningsförmåga och emotionell bearbetning. Inducering av ett abstrakt verbalt 

tänkande (RNT) leder till en ökning av ångest, nedstämdhet och NA samt minskning i 

PA (McLaughlin et al., 2007). Forskning har hittills bidragit till förståelsen av RNT i 

relation till negativa händelser, men det finns fortfarande stora brister i kunskapen om 

hur individer med hög grad av RNT påverkas av positiva händelser. Då ett konkret 

processande har visat sig vara funktionellt för individer med en hög grad av RNT vid 

negativa händelser (Moberly & Watkins, 2006), borde eventuella 

behandlingsinterventioner för denna grupp innehålla komponenter av träning i konkret 

processande. Det faktum att vi inte vet hur ett abstrakt respektive konkret processande 

påverkar RNT vid positiva händelser skapar problem vid utformning av 

behandlingsinterventioner. Innan de kunskaper som uppkommit om funktionella former 

av processande vid negativa händelser kan omsättas i praktiken behöver vi öka 

kunskapen om hur individer med en hög grad av RNT påverkas av positiva händelser. 

Ett första steg är att undersöka hur abstrakt respektive konkret processande påverkar 

RNT vid positiva händelser. 

Den Aktuella Studien 

Syftet med den aktuella studien är att undersöka hur grad av affekt och RNT 

påverkas av en positiv uppgift beroende på om personer med hög grad av RNT tränas i 

abstrakt eller konkret processande. Vi har valt att replikera Moberly och Watkins (2006) 

med undantaget att Moberly och Watkins undersökte inducering av en negativ händelse 
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medan vi är intresserade av hur olika sätt att processa påverkar NA och PA vid en 

positiv händelse. På så sätt kan vi jämföra effekterna av olika typer av processande efter 

en positivt laddad händelse med Moberly och Watkins (2006) resultat från en negativt 

laddad händelse.  

Vår hypotes är att typ av processande kommer att påverka grad av affekt och RNT, 

däremot är hypotesen utifrån det motstridiga forskningsläget gällande positiva händelser inte 

riktad. Ett konkret processande skulle kunna bidra till ett mer livfullt och vitalt inre bildspråk 

vilket skulle kunna leda till en ökning av PA och minskning av NA (Stöber & Borkovec, 2002; 

Stöber et al., 2000). Resonemnaget utgår ifrån att RNT är associerat med ett mindre livfullt 

mentalt bildspråk vilket förklaras av Reduced concreteness theory. Det mentala bildspråket är 

beroende av ordens abstraktionsnivå och abstrakta meningar leder till ett långsammare och 

mindre livfullt mentalt bildspråk än konkreta meningar. Eftersom RNT är kopplat till ett mer 

abstrakt tänkande förklarar det också reducerade nivåer av mentala bilder.  Å andra sidan skulle 

ett abstrakt processande kunna leda till ett ökat reflekterande över orsaker till och konsekvenser 

av den positiva händelsen, vilket skulle kunna bidra till att händelsen tolkas som mer 

betydelsefull (Marigold et al., 2007).  

Den aktuella studien skiljer sig från Moberly och Watkins (2006) i avseende på 

urval. Moberly och Watkins (2006) fann endast effekt hos de studenter som hade hög 

grad av RNT uppmätt som ett personlighetsdrag. Fynden förklaras genom att en hög 

grad av RNT har ett samband med emotionell sårbarhet, dvs. tendensen att ta till sig 

negativa emotioner och bortse från positiva emotioner vid en emotionellt laddad 

händelse. Då individer med en hög emotionell sårbarhet reagerar starkare på negativt 

laddade upplevelser synliggörs effekten av olika former av processande tydligare än hos 

individer med en låg emotionell sårbarhet (Moberly & Watkins, 2006, Watkins, 2004). 

Förutsatt att en hög emotionell sårbarhet bidrar till en starkare reaktion vid emotionella 

händelser oavsett laddning bör deltagare med en hög grad av RNT skapa en 
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förutsättning för att upptäcka en skillnad mellan abstrakt respektive konkret processande 

vid en positiv händelse om en sådan finns. Vi har därför valt att använda en hög grad av 

RNT som inklusionskriterium. 

Den aktuella studien kommer i likhet med Moberly och Watkins (2006) att 

kontrollera grad av sjävfokus efter träningsfasen eftersom självfokus är kopplat till 

depression (Ingram, 1990). Om de båda grupperna skiljer sig åt i grad av självfokus 

efter träningsfasen kan förändrade nivåer i PA och NA härledas till grad av självfokus 

istället för typ av processande. Ett tillägg i den aktuella studien är livfullhet. För att 

kontrollera att det konkreta processandet bidrar till ett mer livfullt tänkande mäts även 

livfullhet. Vår hypotes är sammanfattningsvis att det kommer finnas en skillnad i grad 

av PA, NA och RNT efter en positiv händelse beroende på om deltagarna tränats i ett 

abstrakt eller konkret processande.  

Frågeställningar 

·Hur påverkas positiv och negativ affekt av abstrakt respektive konkret 

processande efter en positiv händelse hos en grupp med hög grad av repetitiva negativa 

tankar? 

·Hur påverkas repetitivt negativt tänkande av abstrakt respektive konkret 

processande efter en positiv händelse hos en grupp med hög grad av repetitiva negativa 

tankar? 

Metod 

Design 

I föreliggande studie användes en experimentell mellangruppsdesign med 

upprepade mätningar (förmätning, efter träningsfas och efter induktion) se figur 1. Den 
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oberoende variabeln bestod av abstrakt tänkande respektive konkret tänkande. 

Beroendevariabler var negativa och positiva affekter (Positiv och Negativ Affect 

Schedule; PANAS; Watson et al., 1988) och RNT (Perseverative Thinking 

Questionnaire; PTQ). Utöver formulär vid de olika mätningarna administrerades frågor, 

en så kallad dimridå för att förvirra deltagarna om studiens syfte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Översikt av studiens design. 

Deltagare 

Inklusions- och exklusionskriterier. Inklusionskriterier för studien var att 

deltagarna hade en hög grad av RNT, goda färdigheter i svenska samt var över arton år. 

Grad av RNT mättes med PTQ och en skattning på 36 eller högre bedömdes uppfylla 

kriteriet för hög grad av RNT. Nivån valdes för att studier där deltagare diagnostiserats 

med depression och ångestsyndrom hade skattningar på denna nivå (M = 37,56, Sd = 

9,99 för depression) respektive (M = 35,93, Sd = 9,99; ångestsyndrom)(Ehring et al., 

2011). Ett inklusionskriterium på 36 eller högre ligger dessutom mer än en 

standardavvikelse högre än medelvärdet för universitetsstuderande i icke-kliniska 

studier (Ehring, Szeimies, & Schaffrick, 2009; Martinelli, Cavanagh, & Dudley, 2013; 
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Raes, 2012). Efter experimentet ställdes öppna frågor kring studiens syfte samt 

upplevelse av den positiva uppgiften. De deltagare som  

verbalt beskrev det aktuella syftet med studien, dvs att undersöka grad av affekt efter en 

positiv induktion, exkluderades. Även de deltagare som inte upplevt den positiva 

återkopplingen (positiv induktion) som förstärkande (exempelvis att resultatet inte var 

tillräckligt bra) exkluderades. 

Rekrytering och deltagare. Studenter vid Örebro universitet rekryterades 

genom information under föreläsningar, via mail och genom affischer uppsatta på 

universitetets anslagstavlor. De studenter som visade ett intresse för att vara med 

(n=163) screenades med PTQ. De som uppfyllde inklusionskriterierna (n=86) 

blockrandomiserades i grupper om tolv via ett randomiseringsprogram (randomizer.org) 

av en oberoende person (annan psykologstudent) till betingelserna abstrakt eller konkret 

processande. De inkluderade studenterna kontaktades via telefon för att boka in en tid 

då studien kunde genomföras. Av dessa svarade inte tre personer under någon av 

uppringningarna, en person avböjde deltagande via telefon, och tretton personer 

avbokade eller kom inte till en bokad tid. Sju deltagare listade ut syftet med studien och 

uteslöts ur alla analyser. Oberoende t-test visade att de som uteslutits inte skiljde sig 

från övriga deltagare gällande kön (p=0,82), ålder (p=0,90) eller skattning på RNT 

(p=0,30), NA (p=0,58) och PA(p=0,71) under screening. De studenter som inte 

inkluderades i studien kontaktades via sms. Deltagarna rekryterades löpande. Det tog 

från två dagar till fyra veckor mellan rekrytering och testning. För övergripande 

flödesschema se figur 2. 
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Figur 2. Flödesschema över deltagare och bortfall. 

Slutligen deltog sextionio personer i experimentet varav sju personer exkluderades pga. 

att de inte fått någon upplevd positiv induktion eller listat ut syftet med studien. Ingen 

deltagare avbröt testning. Av de deltagare som inkluderades i analysen (n=62) var 83 

procent kvinnor (n=51) och 17 procent män (n=11), medelåldern var 23,58 år (sd=5,08). 

69 procent av deltagarna hade minst en förälder med eftergymnasial utbildning. Av 

samtliga deltagare var 91,8 procent svenska medborgare, 1,6 procent var medborgare i 

ett annat skandinaviskt land, 1,6 procent hade medborgarskap i ett annat europeiskt land 

och 4,9 procent hade dubbelt medborgarskap. 

Etiska överväganden. Inför deltagande i studien fick samtliga deltagare läsa 

igenom skriftlig information om studiens syfte, att deltagandet är frivilligt, att 

personuppgifter behandlas konfidentiellt, att insamlade uppgifter endast kommer att 

användas i vetenskapliga syften och rätten att när som helst under studiens gång avbryta 
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sitt deltagande. Samtliga deltagare gav skriftligt samtycke till studiens villkor inför 

experimentets början (se bilaga 1). Samtliga deltagare fick efter testningens avslut en 

grundlig debriefing där de informerades om att alla deltagare delgetts samma fiktiva 

resultat på uppgiften med mentala pussel (positiv induktion) eftersom deltagarna 

vilseletts att tro på ett falskt positivt resultat under experimentet. Deltagarna 

informerades också om att inga data samlades in under delmomentet med mentala 

pussel och att experimentledarna inte hade tillgång till de korrekta svaren på 

uppgifterna. Experimentledare gav vid behov deltagarna skriftlig information om oro 

samt var man kan vända sig om man besväras av sina tankar (se bilaga 2).   

Mätinstrument 

Repetitiva negativa tankar. RNT mättes med Perseverative Thinking 

Questionnaire (PTQ: Ehring et al., 2011) vilket är en självskattningsskala innehållande 

15 påståenden om RNT, exempelvis “Jag tänker samma saker om och om igen”. För att 

upptäcka nyanser i grad av RNT under experimentets gång ändrades instruktionerna 

från att beskriva hur man tänker om upplevelser och problem i allmänhet, (dvs. RNT 

som stabil egenskap) under screening till just nu, (dvs. RNT som nuvarande tillstånd) 

under förmätning samt mätning efter träningsfas. Deltagarna ombads att gradera varje 

påstående på en skala från 0 (aldrig) till 4 (nästan alltid). PTQ har visat sig ha en 

utmärkt intern konsistens (0,95: Ehring et al., 2011). I denna studie var cronbachs 

alfa god under screening (0,71) respektive förmätning (=0,79) och utmärkt 

(=0,92) efter induktionen.  

Positiv och negativ affekt. Positiv och Negativ Affect Schedule (PANAS; 

Watson et al., 1988) innehåller 20 adjektiv uppdelade på två skalor, positiv affekt (ex. 

intresserad, alert, stolt) och negativ affekt (ex. lättirriterad, skamsen, missbelåten). 

Utifrån samma resonemang som vid PTQ ombads deltagarna att skatta hur de kände sig 
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i allmänhet under screeningen (dvs. stabil egenskap) och under experimentfasen ombads 

deltagarna att skatta hur de kände sig för ögonblicket (dvs. nuvarande tillstånd). Varje 

adjektiv skattades på en femgradig skala från 0 (aldrig) och 4 (nästan alltid).  Skalan har 

visat sig vara känslig för nyanser i sinnesstämning samt visat sig vara stabil över tid 

givet vilka instruktioner som administreras (Watson et al., 1988). PANAS har visat sig 

ha ett cronbachs alpha mellan 0,76 och 0,85 vilket innebär att skalan har en god intern 

konsistens och därmed är reliabel vad gäller mätning av sinnesstämning (Watson et al., 

1988). I denna studie var cronbachs alfa god under förmätning (=0,85), mätning efter 

träningsfas (=0,90) och efter induktion (=0,87).              

Självfokus. I likhet med Moberly och Watkins (2006) skattades självfokus efter 

träningsfasen på en skala från ett till nio för att kontrollera att träningsfasen inte lett till 

olika nivåer av självfokus i de olika betingelserna. För att kontrollera att träningsfasen 

inte påverkade självfokus fick deltagarna direkt efter träningsfasen skatta ”Hur mycket 

är du fokuserad på dig själv just nu” på en niogradig Likertskala från 1 (inte alls 

fokuserad på mig själv) till 9 (väldigt fokuserad på mig själv) i enlighet med proceduren 

i Moberly och Watkins (2006). 

Livfullhet. För att kontrollera att den konkreta träningsfasen bidrog till ökat 

bildligt och livfullt tankeinnehåll fick deltagarna skatta “Hur färgstarka och levande är 

dina tankar just nu?” på en niogradig Likertskala från 1 (inte alls färgstarka och 

levande) till 9 (väldigt färgstarka och levande).   

Apparatur och Material 

Material. Datorer med Power Point för administrering av träningsuppgift och 

Flash Mac projektor för administrering av positiv induktion. PANAS och PTQ, häften 

med förmätning, efter träningsfas samt efter induktion, frågehäften till träningsfasen, 

penna, protokoll, diktafon, tidtagarur. 
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Träningsfas. Träningsfasen var en replikering av Moberly och Watkins studie 

från 2006. Syftet med träningsfasen var att träna deltagarna i abstrakt respektive konkret 

processande. Samtliga deltagarna fick samma tolv fiktiva scenarier presenterade, men 

med en uppmaning att reflektera över scenarierna på olika sätt. Sex scenarier var 

positivt laddade (överraskningsfest, lyckad arbetsintervju, vårpromenad, romantisk 

middag, lyckad presentation samt överraskningsmiddag) och sex var negativt laddade 

(översvämning i badrummet, konflikt med en vän, påfrestande grupparbete, misslyckat 

tal, avvisande från partner samt förlorat arbete). Exempel på ett negativt scenario är: 

”Du har ett gräl med din bästa vän. Ni har haft några mindre meningsskiljaktigheter i 

det förflutna, men denna gång förvärras grälet och din vän säger att hen aldrig kommer 

att kunna lita på dig igen. Du känner dig chockad och sårad. “Exempel på ett positivt 

scenario är: ”Det är en strålande vårdag och du tar en lång promenad. Under 

promenaden lägger du märke till små blommor vid vägkanten. Du vänder ansiktet mot 

solen och känner hur den värmer.” Experimentledaren läste varje scenario högt 

samtidigt som deltagarna tyst fick läsa texten på en datorskärm. Deltagarna 

uppmuntrades att tänka på händelsen som om de var med om situationen. Om de hade 

varit med om en liknande situation kunde de, om de ville, använda sig av sina 

erfarenheter. För fullständiga scenarier och frågor, se bilaga 3. 

 I den konkreta betingelsen fick deltagarna föreställa sig detaljerna i situationen 

som om de tittade på fotografier tagna under tillfället följt av ett antal exempel. 

Exempelvis ”Föreställ dig detaljerna i situationen som om du tittade på fotografier tagna 

under tillfället. Tänk dig att fotografierna till exempel föreställer ditt ansikte vänt mot 

solen, den klarblå himlen eller utsikten från vägen du promenerar”. Tanken med att 

föreställa sig scenariot likt fotografier var att inducera ett konkret, specifikt och visuellt 

tänkande (Moberly & Watkins, 2006). Den konkreta induceringen förstärktes med tre 
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frågor kring scenariot som deltagarna fick besvara skriftligt under en minut 

(Exempelvis: Vad ser du längs med vägen?; Hur känns marken under dina fötter?; Vad 

hör du i din omgivning?). Tidsgränsen sattes för att säkerställa att alla deltagare ägnade 

samma tid åt träningsfasen. 

I den abstrakta betingelsen blev deltagarna ombedda att fundera på orsakerna 

till, betydelsen av samt konsekvenserna av scenariot “Fundera över orsaker till, 

betydelsen av, samt följder av din promenad en vårdag”. Det abstrakta tänkandet var 

förstärkt av tre frågor som fokuserade på implikationer och konsekvenser kring varje 

situation (Exempelvis: ”Hur kommer det sig att du valde att ta en promenad?”; ”Vad 

innebär din promenad för dig?”; ”Hur blir det när du återvänder från promenaden?”). 

Deltagarna hade en minut på sig att skriftligt besvara frågorna. Vid frågor kring 

uppgiften användes standardiserade svar (”Det kommer klarna när vi börjar, gör så gott 

du kan!” eller ”Gör så gott du kan!”) för att säkerställa att alla deltagare fick samma 

information. Se protokoll, bilaga 4. 

Scenarier av positiv och negativ valens producerades genom att nio scenarier 

översattes från Modified Means End Problem Solving-test (MEPS: Dennis, Astell & 

Dritschel, 2012), ett scenario översattes från Watkins och Moberly (2006) och sex 

scenarier översattes från Watkins et al., (2008). Scenarierna modifierades i längd och 

valens för att passa studiens syften. Tolv scenarier producerades med inspiration från 

ovanstående scenarier. För att undersöka grad av positiv och negativ valens fick tio 

oberoende personer bestående av fyra män och sex kvinnor i åldrarna 25-70 år skatta 

samtliga scenarier på en femgradig skala från 1 (mycket negativt) till 5 (mycket 

positivt). Baserat på skattningarna valdes de sex scenarier som var mest negativa 

respektive de sex scenarier som var mest positiva. Scenarierna presenterades växelvis 

efter valens. För att ordningen på valensen inte skulle påverka utfallet började hälften av 
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deltagarna i båda betingelser med ett positivt scenario och hälften med ett negativt 

scenario. Inget område som scenariot berörde förekom två gånger i följd, exempelvis 

två arbetsrelaterade scenarier i följd. Samtliga scenarier var ungefär lika långa, mellan 

30-40 ord. 

           Vid framtagning av abstrakta och konkreta frågor utformades en femgradig skala 

utifrån abstraktionsnivå (Stöber & Borkovec, 2002; Stöber et al., 2000) där 1 skattades 

som abstrakt, 3 varken eller och 5 skattades som konkret. Konkret definierades som att 

frågan var fokuserad på konkreta föremål, sensoriska detaljer, känslor och 

förnimmelser. Den var distinkt, situationsspecifik, entydig och klar. Abstrakt 

definierades som att frågan var fokuserad på orsaker, betydelser och konsekvenser. Den 

var otydlig, oklar, luddig, tvetydlig och allmängiltig (Stöber & Borkovec, 2002; Stöber 

et al., 2000). Fem personer med utbildning i psykologi ombads skatta frågornas 

abstraktionsnivå enligt definitioner ovan. Då samtliga hade svårigheter att följa den 

angivna skalan under skattning (exempelvis skattades känslor som abstrakt trots att de 

enligt ovanstående definition bör skattas som konkret) användes endast författarnas 

skattningar för beräkning av abstrakta respektive konkreta frågor. Frågorna bedömdes 

även utifrån valens för att eftersträva så neutrala frågor som möjligt. Fyra 

psykologstudenter fick skatta frågorna på en femgradig från 1 (negativ), 3 (varken eller) 

till 5 (positiv). De konkreta frågorna skattades som något mer positiva (M=2,95) än de 

abstrakta frågorna (M=2,84). 

Positiv induktion. För att inducera en positiv händelse administrerades en 

riggad version av tio uppgifter ur två deltest (Matriser och Visuella pussel) i Wechsler 

Adult Intelligence Scale - Fourth Edition (WAIS-IV). I båda deltesten användes de fem 

svåraste uppgifterna. Metoden valdes för att uppgifterna inte har några självklara svar, 

flera svar tyckas vara rätt och det är svårt för deltagarna att veta om de svarat korrekt. 
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En liknande metod för att inducera en negativ händelse användes av Hunt (1998) där 

uppgifter från fem deltest i WAIS-IV användes. De fanns ingen tidsbegränsning för de 

enskilda uppgifterna, däremot fick de tio uppgifterna inte ta mer än 15 minuter 

tillsammans (vilken ingen deltagare behövde). När deltagare spenderat mer än 2 minuter 

på en uppgift uppmanades de att välja ett svar genom att försöksledaren sa: ”Ta det du 

tror är rätt”. Anledningen till detta var att hela studien varade i ungefär en timme och 

man ville undvika en utmattningseffekt på grund av att deltagare dröjt för länge vid 

någon uppgift. I enlighet med Moberly och Watkins (2006) fick samtliga deltagare inför 

den positiva induktionen den fingerade informationen: ”Du kommer nu att få genomföra 

ett test designat för att mäta aspekter av kreativitet. Även om testet är kort har testet 

visat sig ha ett samband med kreativ intelligens. Kreativ intelligens är viktigt i många 

delar av livet och är kopplat till bättre innovativt tänkande, förbättrad 

problemlösningsförmåga och kommande karriär och studieresultat.” 

Instruktionerna, i enlighet med WAIS-IV manualen, var för matrisdelen ”Titta 

på den här bilden. Nu ska du tala om vilken av de här (experimentledaren pekade på 

svarsalternativen) som passar in här” (experimentledaren pekade på rutan med 

frågetecknet.). Detta upprepades vid de två första matris-uppgifterna för en ökad 

tydlighet. Instruktionerna för visuella pussel var ”Föreställ dig att den här bilden är ett 

pussel (experimentledaren pekade på bilden av det komplexa pusslet). Nu ska du välja 

några av de här bitarna som tillsammans bildar det färdiga pusslet”. Även detta 

upprepades två gånger. 

Uppgifterna administrerades via dator för att säkerställa reliabilitet. Samtliga 

uppgifter hade fem svarsalternativ och deltagarna var tvungna att välja ett alternativ för 

att kunna ta sig vidare till nästa uppgift. När samtliga uppgifter var utförda visades en 

förprogrammerad animation med texten ”svaren rättas” under 7 sekunder. Den 
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fingerade återkopplingen ”7 korrekta svar av 10”, ”Ditt svar är 79 % bättre än den 

genomsnittliga befolkningen i Sverige” visades sedan på skärmen. För att förstärka det 

positiva resultatet visades även en fingerad normalfördelningskurva där tre fjärdedelar 

var grönfärgad. Resultatet 7 av 10 rätt samt 79 procent valdes för att förstärka att 

deltagarens resultat låg långt över genomsnittet men var fortfarande tillräckligt nära ett 

genomsnittligt resultat för att verka trovärdigt. Att tre fjärdedelar av 

normalfördelningskurvan var ifyllt valdes av samma anledning. När den fingerade 

återkopplingen visades på skärmen sa försöksledaren: ”Oj, 7 av 10 rätt! Om vi tittar här 

på skärmen på den här normalfördelningskurvan ligger dina resultat här 

(experimentledaren pekar på skärmen) vilket betyder att du presterar bättre än 79 % av 

den generella populationen i Sverige på ett sådant här test. Det här är väldigt svåra 

uppgifter och dina svar ligger långt över medel. Jättebra jobbat!” Frågor om rättningen 

besvarades enligt protokoll: ”Testet är gjort på ett antal människor i olika åldrar i 

Sverige för att få normerad data. Datorn gör uträkningar som jag inte exakt vet hur det 

fungerar”. För fullständigt protokoll se bilaga 4 

Dimridå. I enlighet med Moberly och Watkins (2006) användes ovidkommande 

formulär och frågor för att dölja syftet med studien. Under förmätning och mätning efter 

induktionen användes en förkortad version av International Physical Activity 

Questionnaires (IPAQ). Efter träningsfasen frågor som skattades på en skala mellan 1 

till 9. Exempel på frågor var: Hur hungrig är du just nu? Hur vältränad känner du dig 

just nu? Hur trött är du just nu? Hur målinriktad känner du dig just nu? Hur motiverad 

är du just nu? Samtliga deltagare fick även en kort paus efter träningsfasen där 

försöksledaren sa “Nu tar vi en kort paus och sträcker på oss.” (Försöksledaren öppnade 

dörren) ”Jag ska bara släppa in lite luft”. Pausen hade som syfte att förvirra samt minska 



TANKENS MAKT  [ 29 ] 

en eventuell uttröttningseffekt då det under den andra pilotstudien framkommit att 

träningsfasen upplevdes som ansträngande. 

Manipulationskontroll. I enlighet med Moberly och Watkins (2006) gjordes en 

så kallad manupulationskontroll för att kontrollera att deltagarna tränats i abstrakt 

respektive konkret tänkande. Svaren på frågorna från träningsfasen skattades utifrån en 

abstrakt respektive konkret skala (Stöber & Borkovec, 2002; Stöber et al., 2000). Den 

konkreta skalan skattades utifrån påståendet “I vilken utsträckning bedömer du att detta 

svar är distinkt och fokuserat på konkreta objekt, sensoriska detaljer, känslor och 

sensationer” på en skala från 1 (inte alls) till 4 (mycket). Den abstrakta skalan skattades 

utifrån påståendet “I vilken utsträckning bedömer du att detta svar är allmängiltigt och 

fokuserat på orsaker, betydelser av och konsekvenser?” på en skala från 1(inte alls) till 4 

(mycket) (Moberly & Watkins, 2006). Av deltagarnas samtliga svar på frågorna under 

träningsfasen valdes tjugo procent slumpvis ut. Av dessa skattades sedan två slumpvis 

valda scenarion med tre frågor vardera, totalt 70 svar. Svaren skattades först av två 

oberoende bedömare (psykologstudenter) blinda för betingelse och studiens syfte. Båda 

avbröt uppdraget på grund av svårigheter att tolka och följa skalorna. Därför skattades 

svaren slutligen av författarna som inte var blinda för betingelse.      

Inspelning och protokoll. För att säkerställa att experimentledarna följde 

protokollet spelades samtliga experiment in med hjälp av diktafon. Detta efter att 

samtliga deltagare skriftligt samtyckt till ljudupptagning under studien och informerats 

att materialet raderas efter studiens avslut. För ökad intern validitet följde 

experimentledarna ett protokoll under samtliga moment i datainsamlingen, från 

rekrytering, testning till debriefing. Detta minimerade även risken för att deltagarna fick 

olika typer av information. Inför testning övade testledarna på varandra för att 

säkerställa att samtalsrytm och tonfall var så lika som möjligt.   
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Procedur 

Studenter vid Örebro universitet rekryterades genom information under 

föreläsningar, mail och affischer på universitetets anslagstavlor. De som hade en hög 

grad av RNT (PTQ över 36) randomiserades till betingelserna abstrakt eller konkret 

processande. Samtliga deltagare testades individuellt. Varje deltagare fick inför studien 

skriftlig information om studiens syfte och villkor. Experimentledaren väntade i ett 

angränsande rum. Deltagarna informerades om studiens syfte ”att undersöka sambandet 

mellan prestationer och inre upplevelser, som tankar och känslor” innan testningen. 

Sedan administrerades ett frågebatteri innehållande PTQ, PANAS samt ovidkommande 

skalor för att dölja studiens syfte. Efter förmätning följde en träningsfas med syfte att 

inducera abstrakt respektive konkret processande. Efter träningsfasen administrerades 

PANAS för att kontrollera att träningsfasen inte påverkat affekt hos grupperna, då en 

förändring i affekt skulle kunna bero på att scenarier och frågor varit övervägande 

negativa eller positiva. Det administrerades också frågor för att undersöka grad av 

självfokus, livfullhet i tankar samt ovidkommande frågor för att förvirra. Deltagarna 

fick sedan en uppgift med syfte att inducera en upplevelse av att ha presterat väl på en 

mental uppgift (positiv induktion). Slutligen administrerades ett frågebatteri med PTQ, 

PANAS, bakgrundsvariabler samt ovidkommande skalor. 

Två muntliga kontrollfrågor ställdes: (1), för att kontrollera om deltagaren 

genomskådat studiens syfte ombads alla deltagare beskriva studiens syfte som personen 

uppfattat det, (2) för att kontrollera att resultatet upplevdes som positivt ombads alla 

deltagare att beskriva hur de upplevt deltagandet och framförallt den återkoppling 

deltagaren fått efter den andra uppgiften. När alla mätningar var insamlade hölls en 

grundlig debriefing där deltagaren informerades om studiens verkliga syfte, att data inte 

samlades in under den positiva induktionen, till vem deltagaren kan vända sig vid 
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eventuella frågor i efterhand, att deltagaren har möjlighet att ta del av den färdiga 

uppsatsen samt vikten av att inte avslöja studiens syfte under pågående datainsamling. 

Deltagarna hade också möjlighet att få information om var man kan vända sig om man 

vill ha hjälp med sin oro. Proceduren tog cirka en timme per deltagare och som tack för 

sin tid fick alla som deltagit ett presentkort på en biobiljett. 

Pilot 1. Inför piloten rekryterades studenter från socionomprogrammet på 

Örebro universitet. De studenter som uppfyllde inklusionskriterier (n=10) och erbjöds 

en tid för att delta i piloten. Två studenter avbokade och slutligen testades åtta personer. 

Efter den första piloten ändrades manipulationen för abstrakt respektive konkret 

tänkande (träningsfas) då instruktionerna var svåra att förstå. Återkopplingen på den 

positiva induktionen reviderades då återkopplingen nio av tio rätt inte upplevdes som 

trovärdig och två av deltagarna såg igenom syftet med den positiva induktionen. För att 

ytterligare dölja syftet med den positiva induktionen lades ovidkommande skalor till. 

Efter den första piloten administrerade uppgifterna via dator. Genom att datorn ”räknade 

ut” resultatet upplevdes det som mer trovärdigt. Efter den första piloten sattes en 

tidsgräns på 15 minuter för samtliga uppgifter i den positiva induktionen (mentala 

pussel). En tidigare tidsbegränsning på 1,5 minuter per uppgift upplevdes som 

stressande och ledde till att deltagarna i större utsträckning gissade sig till ett svar. Det 

fingerade positiva resultatet upplevdes därmed som mindre troligt.  

Pilot 2. Under den andra piloten deltog fem studenter på psykologprogrammets 

senare del. Detta på grund av praktiska skäl men också för att testledare skulle få 

maximal feedback. En skillnad från pilot 1var att deltagarna i pilot 2 inte screenades 

med PTQ och därmed inte behövde uppfyllda inklusionskriteriet att ha en hög grad av 

RNT. Ingen av deltagarna såg igenom syftet med den positiva induktionen. Efter den 

andra piloten ändrades instruktionerna till träningsfasens abstrakta betingelse från ”Efter 
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att du läst en händelse ska du sedan under en minut fundera över orsaker till, innebörden 

av, samt följder av det du läst” till ”Efter att du läst en händelse ska du sedan under en 

minut fundera över orsaker till, betydelsen av, samt följder av det du läst”. 

Statistiska Analyser 

För att försäkra validiteten i data genomfördes en kontroll av samtliga inmatade 

värden, vid en första genomgång korrigerades felaktiga inmatningar. Vid en andra 

kontroll påträffades inga felaktiga inmatningar. I de fall deltagare missat att fylla i två 

eller färre frågor på en enskild skala användes deltagarens medelvärde på den aktuella 

skalan för att ersätta de obesvarade frågorna. Vid ett fall var PANAS efter träningsfasen 

obesvarad och skattning från förmätning ersatte skalan i syfte att hantera data 

konservativt och inte riskera typ I fel. För att undersöka om grupperna skiljde sig åt vid 

screening och vid förmätning utfördes oberoende t-test med ålder, RNT, PA och NA 

som beroendevariabler. Oberoende t-test utfördes även för att kontrollera att 

träningsfasen bidragit till olika typer av processande, manupulationskontroll. 

Samtliga frågeställningar besvarades med variansanalys (ANOVA) med 

upprepade mätningar (repeated measures ANOVA). Tidsvariabeln för positiv respektive 

negativ affekt bestod av tre nivåer (förmätning, efter träningsfas och efter induktion). 

För att undersöka var eventuella effekter ligger genomfördes eftertest i form av 

eftertester med parvisa jämförelser (Contrast F). Även tidsvariabeln för PTQ bestod av 

tre nivåer (screening, förmätning och efter induktion). I detta fall blandades stabil 

egenskap (screening) med situationsspecifikt tillstånd (Förmätning och efter induktion). 

Oberoende variabler var tid och betingelse. Beroendevariabeln var PA, NA och PTQ. 

Samtliga analyser utfördes med en alfa nivå på 0,05. En fara med repeated measures 

ANOVA är att metoden är särskilt mottaglig för att bryta mot antagandet om sfäricitet 

vilket innebär att testet riskerar att bli alltför liberalt, dvs. ökad risk för typ I fel. För att 
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kontrollera för detta användes Mauchly’s sphericitets test och därefter kompenserades 

eventuella skillnader i frihetsgrader genom Greenhouse-Geisser. (Field, 2009, sid, 459) 

Resultat 

Resultaten presenteras i följande ordning. Först redovisas bakgrundsvariabler samt 

huruvida grupperna skilde sig åt under screening och förmätning. Vidare redovisas 

kontrollvariabler efter träningsfasen. Först huruvida träningsfasen påverkat grad av 

självfokus och livfullhet i de båda grupperna och sedan analys av träningsfasens effekt på 

typ av processande, dvs om träningsfasen kan antas induducerat ett abstrakt eller konkret 

processande. Slutligen redovisas resultaten från ANOVor med upprepade mätningar 

effekten av abstrakt respektive konkret processande på NA, PA och RNT. 

Resultaten från ANOVor med upprepade mätningar redovisas i Tabell 1. Den 

vänstra delen av tabellen redovisar beskrivning av förändring under experimentets gång, 

från screening till efter positiv induktion. Den högra delen redovisar sammanfattning av 

resultat från upprepade mätningar ANOVA inklusive förändring över tid för samtliga 

deltagare (inomgruppseffekt), förändringar mellan abstrakt respektive konkret 

betingelse (mellangruppseffekt) samt interaktionseffekt (grupp x tid). Tabellen 

innehåller också F-värde för eftertester med parvisa jämförelser mellan förmätning till 

efter träningsfas samt mätning efter träningsfas och mätning efter induktion för PA och 

NA. För RNT (PTQ) redovisas F-värde från screening till förmätning samt från 

förmätning till efter induktion. Effektstorlek redovisas genom partial eta squared (n^2) 

längst till höger i tabellen. I figur 3 redovisas PA och NA över tid (förmätning, efter 

träningsfas samt efter induktion) och i figur 4 redovisas RNT (PTQ) över tid (screening, 

förmätning samt mätning efter induktion).  
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Bakgrundsvariabler  

Oberoende t-test visade att den abstrakta respektive konkreta betingelsen inte 

skilde sig åt vid screeningen gällande PA, t(60)=-0,67, p=0,50, NA, t(60)=0,15, p=0,88, 

eller RNT t(60)=1,15, p=0,25. Den konkreta (M=23,27, SD=4,94) respektive abstrakta 

(M=23,82, SD=5,25) gruppen skilde sig inte åt gällande ålder, t(58)=0,42 p=0,68 (se 

tabell 1). Grupperna skilde sig inte heller i grad av NA t(55,89)=1,42, p=0,16. Det fanns 

en tendens till signifikans mellan grupperna under förmätning vad gäller PA, t(60)=-

1,90, p=0,06 och RNT t(60)=1,92, p= 0,06. Medelvärden och standardavvikelser 

redovisas i tabell 1.  

Effekter av Träningsfas  

Innan analyser för att besvara frågeställningarna utfördes kontrollerades att 

träningsfasen bidragit till olika typer av processande, så kallad manupulationskontroll. I 

den konkreta betingelsen skattades deltagarnas skriftliga svar som mer konkreta 

(M=1,71, SD=0,91) än i den abstrakta betingelsen (M=3,2, SD=0,80), t(34)=23,75, 

p=0,00. Analysen tyder på att träningsfasen bidrar till ett abstrakt respektive konkret 

processande.  

I enlighet med vår hypotes fanns ingen signifikant skillnad mellan abstrakt 

(M=6.60, SD=1,82) respektive konkret (M=7,0, SD=1,50) processande vad gäller 

självfokus efter träningsfasen, t(59)=-0,91, p=0,36. I motsats till vår hypotes fanns 

heller ingen signifikant skillnad i livfullhet mellan abstrakt (M=5,71, SD=2,12) och 

konkret (M=6,62, SD=1,98) betingelse efter träningsfasen, t(59)=-1,69, p=0,10. 

Däremot fanns det en trend till att livfullhet skattades högre i den konkreta betingelsen 

(p=0,10).  
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Effekter av Abstrakt och Konkret Processande på PA och NA 

Det fanns en signifikant huvudeffekt av tid på PA och NA där effektstorleken 

var stor vilket innebär att grad av PA ökade och grad av NA minskade oavsett 

betingelse. Det fanns ingen huvudeffekt av betingelse eller någon interaktionseffekt för 

PA ( p>0,05). Däremot fanns det en tendens till signifikans vad gäller 

interaktionseffekten för NA (p=0,06).  

Eftertester visade ingen huvudeffekt av PA från förmätning till efter träningsfas 

men en signifikant ökning av PA efter träningsfas till efter induktion med en stor 

effektstorlek. Resultaten tyder på att den positiva induktionen bidrog till ökad PA i båda 

grupperna. Se tabell 1. 

Eftertester visade att NA minskade signifikant från förmätning till mätning efter 

träningsfas och mätning efter träningsfas till efter induktion. Figur 3 visar att NA verkar 

sjunka mer i den abstrakta gruppen än i den konkreta och att trenden till 

interaktionseffekt ser ut att ske under träningsfasen. Se tabell 1 och figur 3. 

 

Figur 3. Förändring i medelvärden för positiv affekt (PA) och negativ affekt (NA) för 

respektive betingelse från förmätning (1), till efter träningsfas (2), till efter positiv 

induktion (3).
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Tabell 1. Förändring M (sd) över tid för varje skala (kolumn1-5) och resultat för repeated measure ANOVAs (Kolumn 6-9) 

Not. M=medelvärde, sd=standardavvikelse, df=frihetsgrader, s=screening, fm=förmätning, et=efter träningsfas, ei=efter induktion 
** p<0.01, * p<0.05  
a Indikering på hot mot sfäricitet, därav df korrigerad via Greenhouse –Geisse

 Grupp Screening 
M(sd) 

Förmätning 
M(sd) 

Efter 
träningsfas 
M(sd) 

Efter 
induktion 
M(sd) 

 F(df) Contrast F 
 

Effektstorlek 
 

Positiv affekt Konkret 32.93 (6.30) 31.67 (5.75) 32.00 (9.03) 34.93 (7.01) Tid 9.58**  
(2. 118) 

fm-et 0.14  

 Abstrakt 31.83 (6.41) 28.54 (6.89) 29.06 (7.42) 32.00 (7.20) Grupp x tid 0.09 (2) et-ei 12.93** n2=0.18 

      Grupp 3.30 (1)   

Negativ affekt Konkret 28.44 (5.63) 22.19 (5.14) 19.88 (7.19) 18.30 (6.08) Tid 27.18**  
(1.53. 90.26a) 

fm-et 16.65** n2=0.22 

 Abstrakt 28.69 (6.61) 24.74 (8.96) 19.37 (6.95) 16.94 (6.91) Grupp x tid 3.15 (1.53a) mt-ei 13.06** n2=0.18 

      Grupp 0.01 (1)   

PTQ Konkret 40.89 (6.00) 37.22 (6.31)  33.26 (9.58) Tid 25.96**  
(1.37. 82,33a) 

s-fm 24.26** n2=0.29 

 Abstrakt 42.43 (4.53) 39.94 (4.87)  35.03 (9.86) Grupp x tid 0.18 (1.37a) fm-ei 15.61** n2=0.21 

      Grupp 2.15 (1)   
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Effekter av Abstrakt och Konkret Processande på RNT 

 Vid screening mättes RNT som stabil egenskap till skillnad från förmätning 

och mätning efter induktion då RNT mättes som ett situationsspecifikt tillstånd. Det 

fanns en huvudeffekt av tid från screening till mätning efter induktion med stor 

effektstorlek. Det fanns ingen huvudeffekt av betingelse och inte heller en 

interaktionseffekt (båda, p>0,05). Eftertester visade att det sker en minskning av RNT 

från screening till förmätning och från förmätning till mätning efter induktion. Grad av 

RNT minskade alltså under hela experimentet oavsett betingelse, se figur 4 samt  

tabell 1. 

 

Figur 4. Förändring i medelvärden för RNT (PTQ) för respektive betingelse från 

screening (1) till förmätning (2) till efter positiv induktion (3).  

Sammanfattning av Resultat 

 Grupperna skiljer sig inte åt gällande bakgrundsvariabler vid screening eller 

förmätning. Analyser tyder på att träningsfasen inducerat ett abstrakt respektive 

konkret processande utan att självfokus eller livfullhet påverkat grupperna olika. Det 

sker ingen signifikant förändring i grad av PA under träningsfasen, men PA stiger 
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signifikant under den positiva induktionen. Grad av NA sjunker signifikant under hela 

experimentet och det finns en trend till att den abstrakta betingelsen sjunker mer i grad 

av NA under träningsfasen. 

Diskussion 

Syftet med den aktuella studien var att undersöka hur grad av NA, PA och RNT 

påverkas av en positiv uppgift beroende på om personer med hög grad av RNT tränats 

i abstrakt respektive konkret processande. Vår hypotes var att det skulle finnas en 

skillnad i PA och NA samt nivå av RNT mellan grupperna efter den positiva 

uppgiften. Resultatet visar att PA ökar efter inducering av en positiv uppgift och att 

grad av RNT och NA minskar över tid i båda grupperna. Det fanns däremot ingen 

skillnad mellan grupperna efter den positiva uppgiften vilket falsifierar hypotesen att 

ett abstrakt alternativt konkret processande skulle leda till olika effekter av en positiv 

induktion. Ett oväntat fynd var en signifikant minskning av NA i båda betingelser från 

förmätning till efter träningsfasen. Resultaten i denna studie bidrar till det samlade 

forskningsläget genom att visa att det inte verkar finnas dysfunktionella former av 

processande vid en positiv upplevelse hos personer med hög grad av RNT. 

Resultaten stödjer Watkins opublicerade resultat där abstrakt respektive 

konkret processande visade sig vara lika funktionellt efter en positiv induktion (i 

personlig kommunikation med Johan Carstens-Söderstrand, Örebro, 18 September 

2013). Fynden bringar viss klarhet i den motstridiga bild som framkommit av studier 

som undersökt konkret respektive abstrakt processande vid inducering av en 

emotionellt positiv händelse. 

Varken de studier som funnit att ett abstrakt processande ledde till positiva 

konsekvenser (Marigold et al., 2007; Philippot et al., 2003) eller den studie som funnit 

att ett konkret processande ledde till positiva konsekvenser (Lyubomirsky et al., 2006) 
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har undersökt typ av processande hos individer med hög grad av RNT. Utifrån det 

resonemang Marigold et al., (2007) för skulle det abstrakta processandet kunna bidra 

till positiva konsekvenser pga. deltagarna börjar tänka på den positiva händelsen som 

betydelsefull och meningsfull. Det skulle också kunna vara så att ett konkret 

processande bidrar till ett mer livfullt och vitalt bildspråk kopplad till den positiva 

uppgiften och därför bidrar till en ökad PA. Ingen av dessa hypoteser verkar stämma. 

Resultaten i denna studie visar att PA stiger och NA minskar efter en positiv 

induktion oavsett typ av processande. Dessa resultat står i kontrast till den kunskap 

som finns om negativa upplevelser. Flertal studier har visat att det finns funktionella 

och dysfunktionella former av RNT vid en negativ händelse, där det funktionella 

sättet karaktäriseras av konkret processande medan det dysfunktionella sättet 

karaktäriseras av ett abstrakt processande vilket är förknippat med minskad 

problemlösningsförmåga och grad av PA (Borkovec et al., 1998; Stöber, 1998; Stöber 

& Borkovec, 2002; Watkins, 2004; Watkins & Moulds, 2005).  

Abstrakt eller Konkret Processande är Obetydligt vid en Positiv Händelse 

Det fanns ingen skillnad mellan grupperna efter en positiv uppgift vilket 

falsifierar hypotesen att ett abstrakt alternativt konkret processande skulle leda till 

olika effekter vid en positiv induktion. The avoidance theory of worry förklarar hur 

RNT kan ses som en kognitiv undvikandestrategi. Utgångspunkten är att det finns ett 

mentalt bildspråk kopplat till ett problem eller hot om problem som undviks genom 

ett verbalt processande. Reduced concreteness theory utvecklar teorin genom att 

förklara hur ett verbalt processande som är abstrakt kan kopplas till negativa 

konsekvenser. Båda teorier bygger alltså på att det finns ett problem att undvika. 

Detta stöds av forskning som tittat på effekter av abstrakt respektive konkret 

processande vid inducering av en negativ händelse, där ett abstrakt processande leder 
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till fler negativa konsekvenser (Borkovec et al., 1998; Stöber, 1998; Stöber & 

Borkovec, 2002; Watkins, 2004; Watkins & Moulds, 2005). Denna studie undersöker 

däremot effekt av en positiv upplevelse, det finns alltså inget obehagligt bildspråk 

kopplat till ett problem att undvika. Därmed fungerar inte ett abstrakt processande i 

detta sammanhang som ett undvikande. Det verkar heller inte vara så att konkret 

processande bidrar till att bildspråket kopplat till emotionella upplevelser blir mer 

livfullt och vitalt och därmed påverkar affekt. Det är därför möjligt att The avoidance 

theory of worry och Reduced concreteness theory inte är tillämpbara vid en positiv 

upplevelse. Resonemanget styrks av att samtliga deltagare i denna studie hade en hög 

grad av RNT vilket är kopplat till emotionell sårbarhet. Då individer med en hög 

emotionell sårbarhet reagerar starkare på negativt laddade upplevelser synliggörs 

effekten av olika former av processande tydligare än hos individer med en låg 

emotionell sårbarhet (Moberly & Watkins, 2006; Watkins, 2004). Förutsatt att 

personer med emotionell sårbarhet reagerar starkare på emotionella händelser 

generellt bör en eventuell effekt av abstrakt respektive konkret processande vid en 

positiv händelse framkomma hos en grupp med hög grad av RNT. 

Grad av NA och PA Förändras efter Positiv Induktion 

Grad av NA minskade och grad av PA ökade efter den positiva induktionen. 

Effekter av en positiv induktion har inte tidigare undersökts hos individer med en hög 

grad av RNT och fynden bidrar med kunskap till ett relativt outforskat område. Det är 

inte självklart att alla reagerar med ökad grad av PA vid en positiv händelse. Vissa 

individer tenderar att reagera på ett sätt som dämpar graden av PA (Feldman et al., 

2008) genom att exempelvis tänka att “det kommer ändå inte att hålla i sig”. 

Strategier för att hantera starka affekter anses spela en stor roll i förståelsen av hur 

olika psykiatriska syndrom hänger ihop (Brown, Chorpita, & Barlow, 1998). RNT är 
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kopplat till strategier att hantera negativa upplevelser genom ett kognitivt undvikande 

av NA. Paradoxalt nog verkar dessa strategier förstärka NA om man redan är 

nedstämd vilket påverkar uppkomst och vidmakthållande av depression. Detta kan 

tolkas i relation till Moberly och Watkins (2006) fynd att grad av PA minskade mer 

hos individer med hög grad av RNT vid en negativ upplevelse. De föreslår att en 

möjlig förklaring till resultatet är att en hög grad av RNT som stabil egenskap kan 

leda till ett ökat fokus på den negativa händelsen vilket därmed förklarar den 

minskade graden av PA. Positiva induktioner har inte tidigare testats på den här 

gruppen och ett viktigt fynd är att individer med en hög grad av RNT reagerar med 

ökad grad av PA och minskad grad av NA vid en positiv händelse. I relation till dessa 

fynd kvarstår viktiga frågor. Studiens design är experimentell, vilket innebär att 

interventionen kan ses som relativt stark och svår att undvika. Avsaknad av 

kontrollgrupp gör att vi inte kan dra några slutsatser om intensiteten av förändring i 

PA och NA, dvs. om individer med en hög grad av RNT reagerar starkare än den 

övriga populationen även vid positiva händelser. Vidare kan vi utifrån dessa resultat 

inte avgöra hur individer med en hög grad av RNT förhåller sig till positiva händelser 

i vardagen. 

NA Minskar under Träningsfasen 

Båda grupperna minskade i grad av NA under träningsfasen. Fyndet är oväntat 

då tidigare studier inte funnit någon effekt av typ av processande förrän efter en 

positiv eller negativ induktion. Scenarier var vägda mot varandra för att inte upplevas 

som övervägande positiva eller negativa och antas därför inte vara orsaken till 

förändring i NA. 

En möjlig förklaring kan vara att distraktion bidrog till både minskad grad av 

RNT och NA. Nolen-Hoeksema och Morrow (1993) har visat att distraktion i 
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jämförelse med RNT minskade nedstämdhet. Träningsfasen bestod av emotionellt 

laddade scenarier, det kan dock vara så att de specifika scenarier som användes inte 

påminde deltagarna om aktuella dilemman och på så sätt erbjöd en distraktion från 

påträngande tankar. 

En trend i resultatet var att NA minskade mer i den abstrakta gruppen än i den 

konkreta gruppen. Det kan bero på att träningsfasen möjligen utlöst ett automatiskt 

verbalt, abstrakt tänkande i båda grupperna. The avoidance theory of worry och 

Reduced concreteness theory verkar inte vara tillämpbara vid en positiv upplevelse. 

Däremot kan teorierna eventuellt bidra till en förståelse till varför NA minskade mer i 

den abstrakta gruppen under träningsfasen. Inför studien delgavs samtliga deltagare 

det fingerade syftet med studien ”att undersöka sambandet mellan prestation och inre 

upplevelser”. Träningsfasen kan därför ha tolkats som en prestationssituation. En 

prestationssituation skulle kunna tolkats som ett problem och därmed utlöst ett 

obehagligt bildspråk associerat med problemet. Enligt teorierna blir den automatiska 

responsen att undvika det obehagliga bildspråket genom ett abstrakt och verbalt 

tänkande. Det motverkades i den konkreta betingelsen genom att de uppmanades att 

processa på ett konkret sätt. För att kunna dra några slutsatser om orsaker till 

resultatet måste dock resultatet replikeras. 

Grad av RNT Minskar i Båda Grupperna 

Det förväntades att grad av RNT skulle vara oförändrat från screening till 

förmätning och därefter skilja sig mellan grupperna efter induktion. Ett oväntat fynd 

var därför att det skedde en minskning i grad av RNT från screening till förmätning i 

båda grupper. Vid screening mättes RNT som stabil egenskap, dvs. hur ofta 

deltagarna upplever RNT i allmänhet och vid förmätning och mätning efter 

träningsfas skattade deltagarna grad av RNT just nu. Att skatta sina negativa 
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repetitiva tankar generellt verkar innebära att tankarna uppfattas som mer repetitiva, 

påträngande och negativt laddade.  

Det skedde också en minskning i grad av RNT från förmätning till mätning 

efter positiv induktion. Det finns olika idéer om vad denna minskning kan bero på. 

Det är mest troligt att den positiva induktionen bidrog till minskningen av RNT 

eftersom NA minskade i båda grupper efter den positiva induktionen. Då grad av 

RNT är kopplat till NA (McLaughlin et al., 2007) skulle dessa förändringar kunna 

vara relaterade till varandra. Däremot går det inte med säkerhet att koppla 

minskningen till specifika delar i metoden eftersom grad av RNT inte mättes efter 

träningsfasen. 

Distraktion kan även bidragit till den minskade graden av RNT. Den aktuella 

studien innehöll olika uppgifter som krävde uppmärksamhet av deltagarna, vilket kan 

ha bidragit till att deltagarna distraherades från sina repetitiva negativa tankar. Det 

kan ha lett till att deltagarna inte upplevde sina repetitiva tankar som lika påträngande 

då de inte hade tid att reflektera över återkommande tankar. Slutligen kan 

minskningen också bero på en habitueringseffekt. Deltagarna kan ha känt nervositet 

eller osäkerhet inför vad som skulle hända innan den experimentella situationen vilket 

skulle kunnat påverka grad av RNT. Om deltagarna kände sig mer bekväma i 

situationen under studiens gång är detta en förklaring till den minskning vi sett i grad 

av RNT. 

Resultatet i Relation till Studiens Styrkor och Svagheter 

Den aktuella studien är en replikering av Moberly och Watkins (2006) men 

skiljer sig åt på några relevanta punkter där den största skillnaden är att denna studie 

undersöker effekten av en positivt laddad händelse. Vi kommer nedan att diskutera 

resultaten i relation till metodens styrkor och svagheter. 
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Urval. I likhet med Moberly och Watkins (2006) är samtliga deltagare 

studenter och en majoritet är kvinnor, vilket gör att vi inte kan uttala oss om huruvida 

resultaten går att generaliseras till icke-studerande eller män. Att använda sig av RNT 

som undvikandestrategi är vanligare hos kvinnor än hos män (Nolen-Hoeksema, 

Larsen, & Grayson, 1999). Det finns dock ingenting som talar för att funktionen av 

RNT skulle skilja sig åt mellan könen. En central skillnad mellan stickproven är att 

deltagarna i denna studie har en hög grad av RNT vilket innebär att resultatet endast 

kan generaliseras till den gruppen. 

Positiv induktion. Vid inducering av negativ händelse använde Moberly och 

Watkins (2006) av Remote Associates Test (RAT: McFarlin & Blascovich, 1984). 

RAT består av uppgifter som går ut på att hitta ett fjärde ord som relaterar till en 

samling av tre ord (exempelvis: ordet box till ordsamlingen soap - shoe - tissue). Då 

syftningsfel uppstår vid direkt översättning ansågs inte RAT kunna översättas och 

användas på svenska. Därför utformades en annan metod för att inducera en positiv 

händelse, i detta fall uppgifter ur WAIS-IV-TR. Metoden valdes för att det inte finns 

några självklara svar på uppgifterna, likt uppgifterna i RAT kan flera svar tyckas vara 

rätt och det är svårt för deltagarna att veta om de svarat korrekt. Med en uppgift som 

är vag eller har en tvetydig lösning är det lättare att skapa en illusion av olika former 

av återkoppling (positiv eller negativ). Det kan dock vara praktiskt svårt att utföra en 

tvetydig uppgift som alla individer kan uppfatta på samma sätt. När det inte finns 

några korrekta svar riskerar trovärdigheten och effekterna av återkoppling att sjunka. 

(McFarlin & Blascovich, 1984) Den specifika utformningen av testet i den aktuella 

studien är ny men visat sig vara effektiv som positiv induktion under två pilotstudier. 

Eftersom metoden för positiv inducering inte testats i tidigare studier går det inte att 

uttala sig om hur resultaten förhåller sig till andra metoder för positiv respektive 
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negativ inducering, exempelvis RAT. För att avgöra grad av effekt av de olika 

metoderna behövs en jämförelse mellan RAT och den positiva induktionen i denna 

studie. 

En jämförelse mellan olika former av uppgifter kan vara av särskild vikt vid en 

positiv induktion där intensitet kan vara av betydelse. I en rewiewartikel argumenterar 

Baumeister, Bratslavsky, Finkenauer, & Vohs (2001), för att negativa händelser har 

en starkare påverkan på individer än positiva händelser. Larsen (2002; ref. i Larsen & 

Prizmic, 2004, sid 44) hävdar att en negativ händelse väcker starkare affekter än 

positiva händelser och att NA i relation till en negativ händelse varar längre än PA. 

För att få samma effekt som vid en negativ induktion skulle man utifrån Larsens 

resonemang behöva en tre gånger så stark intervention för att nå samma grad av 

effekt. Trots att den positiva induktionen ledde till en ökad grad av PA och minskad 

grad av NA är det möjligt att det krävs en starkare manipulation för att se eventuella 

effekter av abstrakt respektive konkret processande. 

För att experimentledarna skulle administrera instruktionerna så lika som 

möjligt under studiens gång användes ett protokoll med standardiserade instruktioner 

(Bilaga 4). Detta pilottestades två gånger och ändrades efter deltagarnas 

kommentarer. Dessutom övade experimentledarna på varandra för att likna varandra i 

tonfall och samtalsrytm. Instruktioner och återkoppling är utformade på ett liknande 

sätt som Moberly och Watkins (2006). Betingelserna var inte helt standardiserade 

eftersom experimentledarna förstärkte den positiva återkopplingen i testet muntligt. 

Detta kan ha bidragit till en skillnad i administreringen av den positiva induktionen. 

Tonfallet, kroppsspråk, instruktionerna och återkopplingen kan omedvetet påverkats 

av olika faktorer som tid och deltagare. Det skulle i sådant fall innebära att resultaten 

och den interna validiteten påverkats av testledarna. För att kontrollera för detta 
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genomfördes statistiska analyser när all data var insamlad. Analyserna visade ingen 

skillnad i resultat beroende på experimentledare. Under debriefingen beskrev 22 

deltagare (35,5 procent) en tveksamhet över resultatet på den positiva induktionen. 

För att kontrollera om tveksamma deltagare skilde sig från övriga deltagare utfördes 

statistiska analyser som visade att vare sig bakgrundsvariabler eller utfallsvariabler 

skilde sig mellan deltagarna. Den uttryckta tveksamheten tolkas som ett verbalt 

uttryck för det tankemönster som delas av individer med en hög grad av RNT. Viljan 

att prestera väl under experimentet kan ha skiljt sig mellan de deltagare som uttryckte 

en tveksamhet och övriga deltagare. Att uttrycka en tveksamhet för resultatet kan i 

sådant fall ses som en strategi för att inte riskera att göra bort sig. Om situationen 

däremot inte upplevdes som lika betydelsefull fanns ingen anledning att grubbla över 

den positiva återkopplingen.  

Träningsfas. Träningsfasen som syftade till att inducera ett abstrakt 

respektive konkret processande hos deltagarna var i stora drag en replikering av 

Moberly och Watkins (2006), dvs. deltagarna fick ta del av 12 scenarier varav sex var 

positivt och sex negativt laddade, det abstrakta respektive konkreta processandet 

förstärktes genom ett antal frågor efter varje scenarie och träningsfasen hade samma 

tidsåtgång som i Moberly och Watkins studie. Scenarier till träningsfasen 

producerades efter samma metod som Moberly och Watkins (2006), däremot skilde 

sig de specifika scenarierna och frågorna åt mellan de två studierna. En svaghet i 

denna studie är att författarna både producerade abstrakta respektive konkreta frågor 

och samtidigt bedömde frågornas abstraktionsnivå. Detta kan ha bidragit till en bias i 

bedömning av frågorna. Det är därmed inte säkert att deltagarna i de två grupperna 

har tränats i abstrakt respektive konkret processande på samma sätt som deltagarna i 

Moberly och Watkins studie. 
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För att kontrollera om träningsfasen hade avsedd effekt genomfördes en kontroll av 

manipulationen i form av skattning av deltagarnas svar. Generella och otydliga svar 

som var inriktade på orsaker, betydelser och konsekvenser betraktades som abstrakta 

och svar som var specifika, inriktade på sinnesförnimmelser och känslor bedömdes 

som konkreta. Ursprungligen skattades svaren av oberoende bedömare men skalan 

som användes upplevdes som svår att tolka. Svårigheter uppstod då svar exempelvis 

var inriktade på känslor och samtidigt beskrev en orsak eller konsekvens. Deltagarna 

hade också en begränsad tid att besvara frågorna (1 minut) vilket resulterade i mycket 

korta svar, vilket kan ha bidragit till att det var svårt för oberoende bedömare att 

skatta svarens abstraktionsnivå. På grund av den svårtolkade skalan är en relevant 

skillnad från Moberly och Watkins (2006) att svaren i denna studie inte skattades av 

oberoende bedömare, utan av studiens författare. Detta är problematiskt då studiens 

författare inte är blinda för studiens syfte och betingelser. Skattning av svaren skilde 

sig signifikant från varandra beroende på abstrakt eller konkret betingelse. 

Träningsfasen bedöms därför tränat deltagarna i olika typer av processande. 

Självfokus och livfullhet. I likhet med Moberly och Watkins (2006) mättes 

grad av självfokus på en niogradig självskattningsskala efter träningsfasen. Resultatet 

visade att det inte fanns någon skillnad i självfokus mellan grupperna vilket innebär 

att träningsfasen inte påverkat betingelserna olika gällande självfokus. En skillnad 

från Moberly och Watkins (2006) var att den aktuella studien mätte livfullhet i tankar 

på en niogradig självskattningsskala efter träningsfasen. Vi hade förväntat oss lägre 

nivåer av livfullhet hos gruppen som tränats i ett abstrakt processande jämfört med 

gruppen som tränats i ett konkret processande men det fanns överraskande nog ingen 

signifikant skillnad mellan grupperna gällande livfullhet. Däremot fanns det en trend 

att livfullhet skattades högre i den konkreta betingelsen. En möjlig orsak till att 
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skillnaden inte var signifikant kan vara att deltagarna kan haft svårigheter att förstå 

vad som menas med ett livfullt tänkande och validiteten i skattningen därmed 

minskar. 

Övriga begränsningar med studien. Utöver tidigare nämnda svagheter bör 

ytterligare begränsningar med den aktuella studien beaktas, varav den främsta 

svagheten är att effekten av den positiva återkopplingen inte jämfördes med effekten 

av en negativ återkoppling efter samma test. Det skulle inneburit större möjligheter att 

uttala sig om effekten av träningsfasen hos individer med en hög grad av RNT. 

Slutligen mättes samtliga utfallsvariabler via självskattningsskalor som 

administrerades vid upprepade tillfällen. Att skalorna återkom kan ha synliggjort att 

en förändring i skattningarna förväntades. Det kan ha gjort att deltagarna svarade för 

att möta experimentledarnas förväntningar alternativt strävat efter att vara 

konsekventa i sina svar. Testningens omfattning kan dessutom bidragit till en 

utmattningseffekt och att skattningarna därmed gjordes med en minskad precision vid 

eftermätning. Ett problem som upptäcktes under studiens gång var att deltagarna 

under förmätning och efter induktion uppmanades att svara här och nu men att 

instruktionerna och skalan för PTQ var 0 (aldrig) till 4 (nästan alltid) istället för 0 

(lite) till 4 (mycket). Dessa instruktioner ifrågasattes endast av en deltagare vilket gör 

att det är svårt att avgöra hur stor betydelse de missvisande instruktionerna verkligen 

fick. 

Sammanfattningsvis är den största svagheten med vår metod att den positiva 

induktionen endast testats vid pilotstudier. Å andra sidan är det en styrka med studien 

att metoden testats och reviderats under två pilotstudier. Dessutom ökade PA och NA 

minskade hos en grupp med hög grad av RNT efter den positiva induktionen. Man 

kan därmed dra slutsatsen att den positiva induktionen givit avsedd effekt. 



TANKENS MAKT  [ 49 ] 

Ytterliggare en styrka md studien är att effekten av träningsfasen kontrollerades med 

statistiska analyser vilket indikerar ett inducerat abstrakt respektive konkret 

processande. Därmed kan det antas att metoden har fungerat väl i avseende på 

studiens syfte och resultaten kan antas vara tillförlitliga.  

Framtida Forskning 

En rad nya fynd har framkommit som kan bidra till förståelsen av RNT. En 

positivt laddad händelse minskar NA och ökar PA hos en grupp med en hög nivå av 

RNT. Detta sker oavsett om man tränats i ett abstrakt eller konkret processande. Typ 

av processande verkar alltså inte ha någon betydelse vid positiva händelser. Denna 

studie är den första att undersöka effekten av processläge hos individer med en hög 

grad av RNT vid en positiv händelse, därför bör studien replikeras för att säkerställa 

fynden. För att bäst besvara syftet föreslås en fyrarmad experimentell design där 

effekten av abstrakt respektive konkret processande på affekt efter en positiv 

respektive negativ händelse kan jämföras. Vid en negativ händelse förväntas abstrakt 

processande bidra till en reducering i PA medan typ av processande troligen inte 

påverkar affekt vid en positiv händelse. En sådan design skulle göra tolkningen av 

resultaten mer reliabel då det finns en tydlig hypotes om hur abstrakt respektive 

konkret processande påverkar affekt vid en negativ händelse. Man skulle alltså ha 

större möjlighet att utesluta att brister i metod kan påverka resultatet. 

En replikering av denna studie skulle kunna innehålla en fördröjd eftermätning 

vilket skulle kunna ge svar på om abstrakt respektive konkret processande påverkar 

affekter och grad av RNT över tid. Watkins (2004) visade att studenter som 

bearbetade en negativ händelse på ett abstrakt sätt hade en ökad grad av NA tolv 

timmar efter händelsen till skillnad från de deltagare som bearbetade händelsen på ett 

konkret sätt. En fördröjd eftermätning skulle också ge svar på hur länge effekten av 
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minskad grad av NA och RNT samt ökning av PA varar efter experimentets avslut. 

En sådan studie bör även mäta RNT efter träningsfasen för att undersöka vad som 

påverkar RNT. 

Slutsatser   

RNT är en transdiagnostisk process och ett återkommande drag i många olika 

former av psykisk ohälsa. RNT skulle kunna vara en förklaring till en del av den höga 

samsjuklighet som finns mellan olika former av psykiatriska diagnoser. Typ av 

processande (abstrakt respektive konkret) har visat sig spela en avgörande roll i 

relation till RNT i samband med en negativ händelse eftersom det bland annat bidrar 

till sämre problemlösningsförmåga och sämre emotionell bearbetning. Vid en 

inducering av en positiv händelse verkar dock inte abstrakt respektive konkret 

processande ha samma betydelse. Abstrakt repetitivt tänkande verkar alltså endast vara 

dysfunktionellt vid en negativ händelse vilket tyder på att det är den negativa 

laddningen och inte det repetitiva tankemönstret som bidrar till psykisk ohälsa. Därför 

borde kanske den drivande transdiagnostiska mekanismen, RNT, i framtiden kallas för 

abstrakt negativt tänkande. Eftersom det inte verkar finnas dysfunktionella 

konsekvenser av olika former av processande vid positiva händelser kan det antas att 

behandlingsarbete med positiva upplevelser kan ske oberoende av abstrakt och konkret 

processande. Då ett konkret processande är funktionellt vid negativa upplevelser hos 

individer med hög grad av RNT är det viktigt att poängtera att ett konkret processande 

inte heller verkar motverka positiva upplevelser. Man skulle därför kunna arbeta med 

att komma åt RNT från två håll. Både genom att öka det emotionella processandet och 

problemlösningsförmågan genom att arbeta med konkret processande samt att 

fokusera på positiva händelser för att tillsammans sänka RNT. 
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Bilaga 1 – information om studien 

 

INFORMATION OM STUDIEN 

Inom psykologin har man länge intresserat sig för hur människor tänker och känner i relation 

till vad man gör. Genom att undersöka sambandet mellan inre upplevelser som t ex tankar och 

känslor och prestationer kan vi öka kunskapen om hur våra tankar påverkar detta.  

Denna studie är en del i en masteruppsats i psykologi vid Örebro universitet som skrivs under 

det sista året på psykologprogrammet. Du som deltar i studien kommer att få fylla i frågor om 

tankar och känslor samt utföra uppgifter av mental karaktär. Hela studien beräknas ta ca 60 

minuter. Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst utan att ange förklaring välja att 

avbryta. Du som deltar i studien kommer oavsett vilket att erhålla ett presentkort till en 

biobiljett som tack för att vi har fått tagit upp din tid. Biobiljett ges endast deltagare som 

inkluderas i själva studien, dvs inte om du endast deltar i screening. 

Resultaten från studien behandlas under sekretess och ingen utomstående kommer att veta att 

du deltagit eller kunna se hur just du svarade. Svaren kommer att sammanställas statistiskt i 

avidentifierad form och presenteras på gruppnivå så att enskilda personers svar inte kan 

spåras. När studien är avslutad i slutet av terminen kommer alla personuppgifter att makuleras. 

Dina uppgifter kommer endast att användas till vetenskapliga syften. 

Alla deltagare kan få en sammanställning av studiens resultat om de så önskar. Du kan även 

om du är intresserad få den färdiga uppsatsen mejlad till dig efter en förfrågan när vårterminen 

är slut i juni.  

Har du några frågor om undersökningen eller om några frågor dyker upp efter det att du 

deltagit är du välkommen att kontakta psykologstuderande Marie Bergman och Karin 

Ekstrand.  

grubblarestudien@gmail.com 

Om du har frågor eller synpunkter på studiens utförande som du inte vill ta upp med Marie 

Bergman eller Karin Ekstrand kan du vända dig till professor Maria Tillfors som är uppsatsens 

handledare. 

maria.tillfors@oru.se 
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Bilaga 2 – information om oro 

 

 

Oron behöver inte stämma med hur det egentligen är 

Att grubbla och oroa sig för vardagliga situationer är vanligt. Känslor som man har 

inom sig styr ofta hur man ser på det som händer runt omkring. Man letar efter saker 

och händelser som passar och stärker den känsla man har. Om man till exempel är 

rädd för att man har en sjukdom söker man kanske både information om den och letar 

efter tecken och symtom på att man verkligen är sjuk. 

 

Om man är rädd för att inte duga kanske man tolkar andras sätt att tala eller titta på en 

som ett tecken på att man verkligen inte duger. Men kanske är det inte alls så 

egentligen, oron för att inte duga är just en känsla som man själv har och behöver inte 

innebära att andra verkligen tycker så. 

 

Samtidigt kan en känsla man har aldrig vara fel. Om man är orolig så är den känslan 

verklig för en själv. Men om oron tar väldigt mycket tid och plats i ens liv kan den till 

och med hindra en från att göra det man vill. Det i sig kan göra att oron blir värre. 
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Om man behöver prata med någon 
Ibland kan man behöva ytterligare hjälp och stöd för att må bättre. Man kan till exempel behöva göra 

något åt det man oroar sig över eller få hjälp att lära sig hantera sin oro. Nedan följer några tips på var 

man kan vända sig. 

Nationella hjälplinjen  

Nationella Hjälplinjen är en jourtelefon för personer i psykiskt påfrestande situationer och/eller kris. Här 

finns någon som lyssnar och som kan ge råd och stöd i hur man ska komma vidare och vart man kan 

vända sig. Hit ringer du kostnadsfritt och anonymt. 

Telefon: 020-22 00 60. Alla dagar kl 13-21. www.hjalplinjen.se 

 

Campushälsan Student  

Som student på Örebro universitet kan man vända sig till Campushälsan Student. På Campushälsan 

finns sjuksköterskor, barnmorska, sjukgymnaster, psykologer och beteendevetare.  

Telefon: 019-30 31 97. Måndag- fredag, kl 08.00-17.00. Lunchstängt kl 12.00-13.00 

 

Psykologmottagningen 

På Psykologmottagningen vid Örebro universitet finns möjligheten till psykoterapeutisk hjälp av 

psykologer som är i slutet av sin utbildning. Behandlingen är kostnadsfri. Du anmäler ditt intresse 

genom att ta kontakt med administrativt ansvarig Marketta Viitamäki via telefon. 

Telefon: 019-602 7573 

 

Vårdcentral 

Du kan också vända dig till din vårdcentral. Du kan ta reda på vilken din vårdcentral är på 

www.orebroll.se eller ringa sjukvårdsrådgivningen: 1177. 

 

Psykiatrin 

På Universitetssjukhuset finns psykiatriska akut- och behandlingsenheten som hjälper dig. Allmän 

psykiatrisk klinik, jourtelefon: 019-602 56 00. 

 

 

Tips på litteratur 
Vill du läsa mer och få konkreta råd på vad du kan göra följer här några tips på 

självhjälpslitteratur.  

 

Lyckofällan  
Russ Harris  

 

Sluta grubbla börja leva  
Steven Hayes och Spencer Smith  

 

Vart du än går är du där: medveten närvaro i vardagen  
Jon Kabat-Zinn  

 

 

 

http://www.hjalplinjen.se/
http://www.orebroll.se/
http://www.adlibris.com/se/sok?q=Jon%20Kabat-Zinn
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Bilaga 3 – fiktiva scenarier och frågor 

 

 

1. Det är din födelsedag och ingen har gratulerat dig på hela dagen. När du kommer 

hem och kliver in i den mörka hallen tänds plötsligt lyset och du ser dina vänner 

samlade. Alla hurrar och du känner dig glad och omtyckt.  
 
Konkret 

Föreställ dig detaljerna i situationen som om du tittade på fotografier tagna under tillfället. 

Tänk dig att fotografierna föreställer de vänner som samlats när de tillsammans förbereder 

överskningen för dig, när en av dina vänner håller en skål för dig och dina vänners ansikten 

när de hurrar.  

1. Vilka personer ser du i rummet?  

2. Hur är dina vänner placerade i rummet? 

3. Vilka dofter känner du i rummet? 

 

Abstrakt 

Fundera över orsaker till, innebörden av, samt följder av att dina vänner överraskat dig på 

din födelsedag. 

 

1. Vad betyder det att dina vänner samlats?  

2. Vad blir konsekvenserna av överaskningen?  

3. Vad säger det om dig att dina vänner är närvarande? 

 

2. Ni har träffats i tre veckor, och det verkar som att du mött din själsfrände. Efter 

middag en kväll, förklarar din partner att ni inte kan ses mer. Du sitter kvar och 

betraktar det tomma bordet framför dig. 

 

Konkret 

Föreställ dig detaljerna i situationen som om du tittade på fotografier tagna under tillfället. 

Tänk dig att fotografierna förställer ert samtal under middagen, bordet där ni sitter under 

middagen, dig när du sitter kvar efter att din partner lämnat bordet. 

 

1. Vilken mat ligger kvar på tallriken? 

2. Hur ser ditt ansiktsuttryck ut när din partner går? 

3. Vilka känslor får du när din partner säger att ni inte kan ses mer? 

 

Abstrakt  

Fundera över orsaker till, innebörden av, samt följder av din partner inte vill träffa dig mig. 

 

1. Varför lämnar din partner dig? 

2. Hur blir det sen? 

3. Hur är det att inte få dina känslor besvarade? 

 

3. Du är på en arbetsintervju. Du känner dig väl förberedd och kan besvara alla frågor 

fullständigt. De som intervjuar dig är vänliga och uppmuntrande och när du lämnar 

intervjun känner du dig säker på att du presterat väl nog för att få jobbet.  

 

Konkret 

Föreställ dig detaljerna i situationen som om du tittade på fotografier tagna under tillfället. 

Tänk dig att fotografierna förställer intevjupanelens leende ansikten under intervjun, rummet 

där ni sitter under intervjun och dig när du lämnar intervjun. 

1. Hur ser rummet ut? 

2. Hur känns stolen du sitter i? 

3. Hur låter din röst när du berättar om vad du kan bidra med på arbetsplatsen? 
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Abstrakt  

Fundera över orsaker till, innebörden av, samt följder av din lyckade intervju. 

 

1. Vilka orsaker finns det till resultatet på intervjun? 

2. Vad blir konsekvenserna av intervjun? 

3. Hur är du när du ska prestera? 

 

4. Du tappar upp ett bad när du blir distraherad av ett telefonsamtal och glömmer att 

stänga av kranen. Badkaret svämmar över och vattnet börjar droppa genom taket till 

våningen under. När du städar upp röran känner du dig irriterad.  

 

Konkret 

Föreställ dig detaljerna i situationen som om du tittade på fotografier tagna under tillfället. 

Tänk dig att fotografierna förställer när du tappar upp ett bad, ditt ansiktsutryck när du 

kommer tillbaka till badrummet och ser vattnet svämma över och hur du på knä börjar torka 

upp vattnet.  

 

1. Vart har vattnet spridit sig?  

2. Hur ser badrummet ut? 

3. Hur känns den blöta handduken i din hand? 

 

Abstrakt 

Fundera över orsaker till, innebörden av, samt följder av att det blivit översvämning. 

 

1. Vad orsakade situationen? 

2. Vad innebär situationen för dig? 

3. Vilka konsekvenser kommer av detta? 

 

5. Du har en viktig presentation på jobbet och har föreberett dig noggrant. Under 

presentationen flyter allt på och du känner dig avslappnad och kompetent. Efteråt får 

du positiva kommentarer från dina kollegor.  
 

Konkret 

Föreställ dig detaljerna i situationen som om du tittade på fotografier tagna under tillfället. 

Tänk dig att fotografierna föreställer dig när du förbereder dig inför presentationen, dina 

kollegors uppmuntrande blickar och dig tillsammans med kollegorna i korridoren efter 

presentationen.  

 

1. Hur ser i rummet som ni befinner er i ut? 

2. Vad säger kollegorna efter din presentation? 

3. Vilka känslor har du under presentationen? 

 

 

 

Abstrakt 

Fundera över orsaker till, innebörden av, samt följder av din lyckade presentation. 

 

1. Hur påverkar denna presentation ditt fortsatta arbete? 

2. Vad är orsakerna till resultatet av presentationen?  

3. Vad innebär det att vara avslappnad? 

 

6. Du är extremt upptagen för ögonblicket. Du har ett antal viktiga deadlines på arbetet 

och du har arbetat långa dagar. Detta har fått dig att känna dig trött och utarbetad. 

Plötsligt kraschar din dator och du förlorar mycket viktigt arbete eftersom du har 

glömt att spara.  
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Konkret 

Föreställ dig detaljerna i situationen som om du tittade på fotografier tagna under tillfället. 

Tänk dig att fotografierna förställer dig när du sliter med att hinna färdigt, skärmen på 

datorn när den kraschat och din reaktion när du inser att allt viktigt arbete gått förlorat. 

 

1. Hur ser kontoret ut? 

2. Vilka känslor får du när du inser att ditt arbete gått förlorat? 

3. Vad ser du på skärmen när datorn slutar fungera? 

 

Abstrakt 

Fundera över orsaker till, innebörden av, samt följder av du var trött och utarbetat och 

glömde att spara ditt viktiga arbete. 

  

1. Hur är du som kollega? 

2. Hur kommer de sig att du inte sparade? 

3. Vad innebär det att vara trött och orkeslös? 

 
7. Du kommer hem efter en lång och slitsam dag. Du är trött, hungrig och har glömt att 

handla mat. När du öppnar dörren känner du lukten av nylagad mat och när du går in i 

köket är middagen framdukad av din partner.  

 

Konkret 

Föreställ dig detaljerna i situationen som om du tittade på fotografier tagna under tillfället. 

Tänk dig att fotografierna föreställer dignär du är på väg hem, din partner som förbereder 

måltiden och det dukade bordet. 

 

1. Vilka dofter känner du i köket? 

2. Hur ser porslinet på bordet ut? 

3. Vilken känsla får du i kroppen när du kommer in i köket? 

 

Abstrakt  

Fundera över orsaker till, innebörden av, samt följder av din lyckade presentation. 

 

1. Hur kommer det sig att din partner lagat middag? 

2. Hur blir resten av kvällen? 

3. Vad är orsaken till att du var trött och hungrig? 

 

8. Du arbetar med ett viktigt grupparbete och de andra medlemmarna i gruppen ger dig 

komplicerade och tidskonsumerande uppgifter. Detta får dig att känna dig frustrerad 

och arg. När du färdigställt uppgifterna får du kritiska kommentarer från de övriga 

medlemmarna i gruppen.   

 

Konkret 

Föreställ dig detaljerna i situationen som om du tittade på fotografier tagna under tillfället. 

Tänk dig att fotografierna förställer dig när sliter med tuffa arbetsuppgifter, dina kollegors 

ansikten när de fäller kritiska kommentarer och dig när du presenterar dina uppgifter. 

1. Hur är ni placerade i rummet?  

2. Vilka känslor får du av kollegornas kommentarer? 

3. Hur är ditt kroppsspråk när dina kollegor pratar? 

 

Abstrakt 

Fundera över orsaker till, innebörden av, samt följder av att du får svåra uppgifter, att dina 

kollegor inte värdesätter ditt arbete och är kritiska. 
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1. Vad blir konsekvenserna av ert samarbete?  

2. Vilka orsaker finns det till att du inte blir uppskattad?   

3. Vad finns för orsaker till att dina kollegor beter sig som de gör? 

 

9. Ni har träffats tre veckor och det verkar som att du mött din själsfrände. Efter en 

romantisk middag ser din nya partner dig djupt i ögonen och säger “jag älskar dig”. Det 

pirrar till i magen och du säger att du känner likadant.  

 

Konkret 

Föreställ dig detaljerna i situationen som om du tittade på fotografier tagna under tillfället. 

Tänk dig att fotografierna föreställer hur du gör dig i ordning för er middag, när ni sitter 

tillsammans vid bordet och din blick när din partner säger “jag älskar dig”. 

 

1. Vad äter ni för mat? 

2. Hur ser din partners ansiktsuttryck ut när du säger att du känner likandant? 

3. Vilka ljud hörs i bakgrunden? 

 

Abstrakt  

Fundera över orsaker till, innebörden av, samt följder av er denna kväll/att din partner sa 

“jag älskar dig”. 

 

1. Vad betyder det att säga att man älskar någon? 

2. Vad är orsaken till att ni träffas? 

3. Hur kommer relationen att utvecklas efter denna kväll? 

 

10. Du har blivit ombedd att hålla tal på din bästa väns bröllop. Du är illa förberedd och 

tvekar och stakar dig under talet. När du tittar ut över gästerna ser du ogillande miner. 

 

Konkret 

Föreställ dig detaljerna i situationen som om du tittade på fotografier tagna under tillfället. 

Tänk dig att fotografierna förställer när du väntar på att hålla tal, dig när du stakandes 

håller talet och gästernas ogillande miner under talet. 

 

1. Hur är gästerna placerade? 

2. Vad har din bästa vän för kläder på sig? 

3. Vilka övriga ljud hör du? 

 

Abstrakt 

Fundera över orsaker till, innebörden av, samt följder av du höll ett ta som inte var förberett 

och som ogillades av gästerna. 

  

1. Hur kommer det sig att du höll tal? 

2. Hur är du som talare? 

3. Vad innebär det att gästerna var missbelåtna? 

 
11. Det är en strålande vårdag och du tar en lång promenad. Under promenaden lägger 

du märke till små blommor vid vägkanten. Du vänder ansiktet mot solen och känner 

hur den värmer.  
 

Konkret 

Föreställ dig detaljerna i situationen som om du tittade på fotografier tagna under tillfället. 

Tänk dig att fotografierna föreställer ditt ansikte vänt mot solen, den klarblå himlen och 

utsikten från vägen du promenerar. 
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1. Vad ser du längs vägen? 

2. Hur känns marken under dina fötter? 

3. Vad hör du i din omgivning? 

 

Abstrakt  

Fundera över orsaker till, innebörden av, samt följder av din lyckade presentation. 

 

1. Hur kommer det sig att du valde att ta en promenad? 

2. Vad innebär din promenad för dig? 

3. Hur blir det när du återvänder från promenaden? 

 

12. Du har ett gräl med din bästa vän. Ni har haft några mindre meningsskiljaktigheter 

i det förflutna, men denna gång förvärras grälet och din vän säger att hon aldrig 

kommer att kunna lita på dig igen. Du känner dig chockad och sårad. 
 

Konkret 

Föreställ dig detaljerna i situationen som om du tittade på fotografier tagna under tillfället. 

Tänk dig att fotografierna förställer bråket mellan dig och din vän, hur bråket förvärras. Ditt 

ansiktsuttryck när du har din vän säga ”Jag kommer aldrig kunna lite på dig igen”.   

 

1. Vart befinner ni er under grälet? 

2. Hur är ditt tonläge när ni bråkar? 

3. Vilket ord skulle bäst beskriva känslan du har efteråt? 

 

Abstrakt  

Fundera över orsaker till, innebörden av, samt följder av ert bråk och att din bästa vän aldrig 

kommer lite på dig igen. 

 

1. Hur blir det när du ser din vän igen? 

2. Hur påverkar den här händelsen ditt övriga liv? 

3. Vad är betydelsen av att lita på någon? 
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Bilaga 4 – protokoll 
MEDGIVANDE 

 

Experimentledaren tar emot personen vid ingången till Champ, hälsar personen välkommen 

och visar personen till stolen utanför testlabbet. 

 

Hej, välkommen!  

(Skaka hand) Jag heter Karin/Marie 

Innan vi börjar har jag ett papper jag vill att du ska läsa igenom, det handlar om villkor och 

syfte med studien. Om du tycker det verkar ok vill jag att du skriver under. Har du några 

frågor kan du komma in till rummet där(Pekar på rummet). När du är klar går du in dit med 

pappret.  

 

FÖRMÄTNING 

 

Experimentledaren väntar i rummet. 

 

Be personen sätta sig vid bordet. 

På bordet ska ligga en penna, ett sudd och formulären försökspersonen ska fylla i. En kanna 

med vatten och glas finns tillgängligt om deltagaren blir törstig. 

 

Hej, vad roligt att du vill vara med. 

Nu kommer jag läsa upp instruktioner. Du kommer här få svara på frågor och göra olika 

uppgifter. Det kommer ta ungefär 60 min. Har du några frågor innan vi börjar? 

 

Som jag tidigare nämnt är vi intresserade av sambandet mellan prestation och inre upplevelser 

som tankar och känslor. 

 

Nu kommer du att få svara på några frågor.  

Vissa av frågorna kommer att återkomma, så tänk på att svara hur det känns just nu om 

ingenting annat står i instruktionen. Besvara frågorna så gott du kan. 

När du är färdig kan du säga till mig så får du nya uppgifter. 

 

 

 Om personen har specifika frågor om tolkning av items bolla tillbaka frågan:  

Hur tolkar du frågan? Svara på frågan som du tolkar den. Om deltagarna undrar över 

instruktionen just nu, svarar vi att vi menar just nu i denna stund. 

 

 Om deltagaren undrar vad ett ord betyder förklarar vi ordets betydelse. 

 

 

 Vid frågor om experimentet besvarar vi frågor som har med etik och hantering av 

data att göra. En grundregel kan vara att svara på sådant som står i följebrevet + 

eventuella förtydliganden som att samtyckesformuläret förvaras inlåst och att alla 

insamlade data är avkodade och redovisas på gruppnivå. I övrigt hänvisar vi till att vi 

kommer att svara på alla frågor efter att experimentet är genomfört. 

 

TRÄNINGSFAS 

 

Konkret 

Du ska nu få läsa, föreställa dig och skriva. På skärmen kommer jag att visa olika fiktiva 

händelser. Jag kommer läsa händelsen högt, följ gärna med i texten. Tänk att det är du som är 

med om situationen. Om du varit med om en liknande situation kan du, om du vill, använda 

dig av dina erfarenheter. 
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Efter att du läst en händelse ska du sedan under en minut föreställa dig detaljerna i situationen 

som om du tittade på fotografier tagna under tillfället. Använd hela minuten. Slutligen ska du 

under en minut få svara på tre frågor gällande det du läst på pappret du har framför dig. 

Sammanlagt är det 12 fiktiva händelser. Gör så gott du kan! 

Abstrakt 

Du ska nu få läsa, föreställa dig och skriva. På skärmen kommer jag att visa olika fiktiva 

händelser. Jag kommer läsa händelsen högt, följ gärna med i texten du har framför dig. Tänk 

att det är du som är med om situationen. Om du varit med om en liknande situation kan du, 

om du vill, använda dig av dina erfarenheter.  

 

Efter att du läst en händelse ska du sedan under en minut fundera över orsaker till, betydelsen 

av, samt följder av det du läst. Använd hela minuten. Slutligen ska du under en minut få svara 

på tre frågor gällande det du läst på pappret du har framför dig.  

Sammanlagt är det 12 fiktiva händelser. Gör så gott du kan! 

 

Är du redo? 

Vid frågor: det kommer klarna när vi börjar, gör så gott du kan. 

 

Läs scenario plus instruktioner högt.  

När frågor kommer upp på skärmen: Nu får du en minut att svara på frågorna framför dig. Ge 

deltagaren aktuellt frågepapper. 

 

 Säg på allt: Gör så gott du kan! 

 När nästa scenario kommer upp. Tack! Läs scenariot + instruktioner högt. 

 När alla frågor är besvarade: Tack! Du ska nu få svara på några frågor igen. Svara så 

gott du kan! 

 

 Vid starka känslor: Behöver du en paus? Ta en klunk vatten och andas en stund. Är 

du redo att fortsätta? 

 Om personen har specifika frågor om tolkning av items bolla tillbaka frågan:  

Hur tolkar du frågan? Svara på frågan som du tolkar den.  

 

Administrera Mellanmätning  

Nu följer ytterligare några frågor. Svara så gott du kan. Några frågor kan likna varandra eller 

förekomma upprepade gånger. Det är ändå viktigt att du svarar på alla frågor. När du är färdig 

kan du säga till mig.  

 

Efter mellanmätning. Tack! Nu tar vi en kort paus och sträcker på oss. Öppna dörren: jag ska 

bara släppa in lite syre. Efter 1.5 minuter. Nu fortsätter vi. 

 

POSITIV UPPGIFT 

 

Experimentledaren tar fram testet på datorn.  

Nu kommer nya uppgifter. 

Du kommer nu att få genomföra ett test designat för att mäta aspekter av kreativitet. Även om 

testet är kort har testet visat sig ha ett samband med kreativ intelligens. Kreativ intelligens är 

viktigt i många delar av livet och är kopplat till bättre innovativt tänkande, förbättrad 

problemlösningsförmåga och kommande karriär och studieresultat. Jag kommer att ha lite 

koll på tiden. Använd telefonen för att mäta tid, se till att den är på flygplansläge eller 

liknande.  

 

Visa uppgifterna på skärmen. Titta på den här bilden. Nu ska du tala om vilken av de här 

(peka på svarsalternativen) som passar in här (peka på rutan med frågetecknet.)  
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De första två uppgifterna: Vilken av de här (peka på svarsalternativen) passar in här (peka på 

rutan med frågetecknet.)  

 

Visuella pussel  

 

Föreställ dig att den här bilden är ett pussel (peka på bilden av det komplexa pusslet). Nu ska 

du välja några av de här bitarna som tillsammans bildar det färdiga pusslet. 

 

De första två uppgifterna: vilka av de här bitarna passar ihop så de bildar det här pusslet (peka 

på bilden av det komplexa pusslet)? 

 

Vid pass/vet inte: Ta det du tror är det rätta svaret.  

Hela testet får ta max 15 min. Om en deltagare är väldigt snabb med några uppgifter är det ok 

att ta mer tid på sig på någon av uppgifterna. Tar en uppgift för lång tid: Ta det du tror är det 

rätta svaret. 

 

 Om deltagaren har problem att komma vidare. Klicka med musen i den ring du tror är 

rätt svar, sedan klickar du på ”nästa”. 

 

 Om deltagare undrar hur många bitar man ska välja: Ta de bitar du tror bildar pusslet. 

Gör så gott du kan! 

 

 Om deltagaren undrar om man behöver vrida bilderna i huvudet. Använd den strategi 

du tror löser uppgiften. Gör så gott du kan! 

 

 Om deltagaren undrar om testet går på tid: jag säger till om det tar för lång tid. 

 

När deltagaren gjort alla uppgifter rättas detta automatiskt via datorn. 

 

FEEDBACK 

 

Svar från datorn. 7 av 10 rätt.  

Oj, 7 av 10 rätt! Om vi tittar på den här normalfördelningskurvan ligger dina resultat här 

vilket betyder att du presterar bättre än 79% av den generella populationen i Sverige på ett 

sånt här test. Det här är väldigt svåra uppgifter och dina svar ligger långt över medel. Jättebra 

jobbat! 

 

Frågor: Hur vet ni det? 

Testet är gjort på ett antal människor i olika åldrar i Sverige för att få normerad data.  Datorn 

gör uträkningar som jag inte exakt vet hur det fungerar.  

 

EFTERMÄTNING 

 

Experimentledaren och deltagaren är kvar i samma rum. Experimentledaren säger till 

försökspersonen Nu kommer de sista frågorna. Efteråt får chans att ställa frågor eller komma 

med kommentarer. Du kan fylla i formulären framför dig. Säg till mig när du är färdig. 

 

Öppna frågor 

 

Nu är vi klara med alla mätningar. Innan du går har jag några frågor.  

 

 Såhär efteråt, kan du beskriva syftet med studien? Om du skulle gissa, vad tror du är 

syftet med studien? 

Experimentledaren antecknar svaren. 
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 Hur upplevde du resultatet på uppgiften med bilderna?  

            Experimentledaren antecknar svaren. 

 

 

 

 

 

DEBRIEFING 

 

Det är ok om debriefingen blir mer avslappnad än experimentet. Det viktiga är att deltagarna 

får korrekt information och mår bra när de lämnar rummet. Punkter som behöver tas upp är: 

 

 

 Studiens syfte. 

Tack för ditt samarbete, vi är strax klara. Syftet med studien, att vi är intresserade av 

sambandet mellan prestationer och inre upplevelser stämmer, men det vi undersöker 

hur olika sätt att tänka kan påverka känslor efter ett positivt resultat på en uppgift. 

 

 Resultat på postitiv uppgift. 

Den feedback du fick på den tidigare uppgiften med bilder var förutbestämd som en 

del av experimentet Alla deltagare får samma resultat på uppgifterna. Vi samlar ingen 

data under testet och jag har därför inte möjlighet att rätta dina svar. Jag har inte 

heller tillgång till de korrekta svaren. Du kan mycket väl ha presterat så väl som vi sa 

eller bättre på testet, men det kan jag som sagt inte ta reda på. Hur känns det att höra 

det här?  

 

 Vem kan man kontakta om det dyker upp funderingar i efterhand alternativt 

funderingar man inte vill ta med någon av oss. 

Om du får några funderingar efter experimentet får du gärna maila oss på 

grubblarestudien@gmail.com. Har du några funderingar som du inte vill ta upp med 

oss kan du kontakta professor Maria Tillfors som är vår handledare och 

forskningsansvarig för projektet. 

 

 Vikten av att inte berätta om studien för någon. 

Det är mycket viktigt att du inte berättar om studien för någon, till dess att studien är 

helt genomförd. 

 

 Studiens resultat 

Om du vill få det slutgiltiga resultatet mailat till dig i slutet av vårterminen kan du 

maila grubblarestudien@gmail.com i slutet av maj.  

 

 Övrigt 

Har du några frågor om experimentet eller är det något som du i övrigt undrar över? 

 

Om det framkommer att en deltagare mår dåligt pga att man blivit ”lurad”. Avväpna 

situationen genom att säga att det var syftet och vi gjort noggranna piloter för att verka 

trovärdiga. Fråga om vi får ringa om några dagar och kolla att allt är ok? 

 

Om det framkommer att en deltagare mår dåligt pga sitt grubblande: ge informationsblad om 

oro och var man kan vända sig. 
   

    

mailto:grubblarestudien@gmail.com
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