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Abstract!

 

Det finns lite forskning kring metoder och arbete med par såväl internationellt som i Sverige. 

Syftet med denna studie har varit att undersöka om tillägg av upplevelsebaserade övningar 

med fokus på defusion bidrar till ytterligare ökning av den relationella tillfredsställelsen 

jämfört med traditionell familjerådgivning. Defusion är en av processerna i Acceptance and 

Commitment Therapy. Studien har bestått av en undersökningsgrupp (n=16, 8 par) som 

erhållit en work-shop med upplevelsebaserade övningar med fokus på defusion samt en 

kontrollgrupp (n=16, 8 par). Vi valde att undersöka följande: Finns det en skillnad i utfall vad 

gäller relationell tillfredsställelse mellan grupperna efter tre sessioner? Finns det en skillnad 

mellan grupperna vad gäller utfall efter tre sessioner vad gäller: anpassningsförmåga rörande 

områdena enighet, sammanhållning, tillfredsställelse samt känslouttryck, frekvens av 

valideringsbeteenden samt grad av kognitiv sammanblandning och upplevelsebaserat 

undvikande. Resultatet visar på en signifikant skillnad i undersökningsgrupp jämfört med 

kontrollgrupp avseende sammanhållning samt tillfredsställelse i relationen. Måttliga 

effektstorlekar har också kunnat påvisas. Slutsatsen som drogs var att denna typ av tillägg vid 

behandling av par visar lovande resultat och bör väcka intresse för ytterligare forskning och 

metodutveckling. 

 

Nyckelord: par, familjerådgivning, Acceptance and Commitment Therapy, defusion, 

validering, relationell tillfredsställelse, upplevelsebaserade övningar 
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1.!Inledning!

 

Vi har under utbildningens gång fått möjlighet att lära oss mer om tredje vågens nya 

behandlingsformer, då särskilt Acceptance and Comittment Therapy (ACT). Genom 

deltagande i en tre dagars Work-shop fick vi möjlighet att själva pröva på upplevelsebaserade 

övningar (Törneke,2012).  Övningarna gav oss en fördjupad upplevelse som sträckte sig 

bortom verbal och kognitiv förståelse. Vår erfarenhet av detta ökade vårt intresse samt bidrog 

till att vi själva började tillämpa metoderna i vår kliniska vardag. Vår uppmärksamhet 

fångades särskilt av övningarna som handlade om att skapa defusion. När vi 

uppmärksammade tänkandets process, fick vi genom egen upplevelse lära oss att tankarna 

inte kontrollerar vårt eget beteende. En tanke är ju bara en tanke, tills vi börjar agera på den 

som om den vore en instruktion eller en sanning. Vi såg att när tankarna fungerar som hinder 

för det liv vi vill leva, behöver vi komma loss från dem. Vi kan inte agera flexibelt när tankar, 

personlig historia och problem är smärtsamt. Detta problem kompliceras ytterligare av försök 

att bli av med smärtan på språklig väg. Genom att kämpa emot tenderar vi att förvärra 

smärtan genom att det blir allt viktigare att inte behöva känna den. Detta motverkas genom att 

skapa defusion. Vi ville nu undersöka om detta även påverkade parrelationer.!

2.!Bakgrund!

2.1!Familjerådgivning!

!
Att arbeta med parrelationer i Sverige sker oftast inom ramen av vad vi kallar 

familjerådgivning. Familjerådgivning är definierad enligt följande i Prop.1993/94:4: 

 

”Familjerådgivningens huvuduppgift är terapisamtal för att medverka till 

bearbetning av samlevnadsproblem och konflikter främst i par- och 

familjerelationer.  

Familjerådgivningen har ett förebyggande syfte och för att underlätta för 

par att söka hjälp i ett tidigt skede skall den vara en ”lågtröskel-

verksamhet” och har ett extra starkt sekretesskydd. 

Familjerådgivningen arbetar med alla slag av familjer och 

familjerelationer – med par, enskilda och hela familjen. Arbete med 
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parrelationen är huvudfokus och familjerådgivningens specialitet. ”(Prop., 

1993/94:4) Citat hämtat 130420 www.kfs.se 
 

Familjerådgivning är idag en kommunal service som alla kommuner enligt lag 

(Socialtjänstlagen, 2001:453) är skyldiga att tillhandahålla sina kommuninvånare. Ramen för 

hur många samtal brukarna får möjlighet till samt till vilken kostnad beslutas av varje enskild 

kommun. 

I Stor-Stockholm bedrivs idag de allra flesta kommuners familjerådgivning med stöd av 

Lagen om valfrihetssystem, LOV (Sveriges Riksdag, 2008). Detta innebär att tjänsten utförs 

utifrån givna förutsättningar som styrs av förfrågningsunderlaget som är upprättat enligt LOV. 

Ramen för antal rådgivningssamtal är idag oftast fem, med möjlighet till ytterligare tre vid 

särskilda behov (Stockholms Stad, 2013). Detta ställer krav på anpassning av metoder från 

utförarna för att kunna utföra ett gott arbete på denna begränsade mängd samtal.  

Under 2011 sökte 31 304 par familjerådgivning i Sverige. I Stockholms län var antalet 

par samma år 8 363 (Socialstyrelsen, 2011). 

 

2.2!Teoretiska!ramar!för!familjerådgivning!idag!

!
Traditionellt har systemteoretiska tekniker som t.ex. lösningsfokuserad terapi  (de 

Shazer & Berg, 1997) varit dominerande inom familjerådgivningen. Den lösningsfokuserade 

terapin utvecklades framför allt under 80-talet av Steve de Shazier med kollegor på Brief 

Therapy Center (BFTC) i Milwaukee. De var i sin tur inspirerade av Palo Altogrupppens 

arbete vid MRI (Mental Research Institute) med Paul Watzlawick i spetsen. Palo Alto 

gruppen hade som idé att hitta tidigare lösningsförsök som hade fortsatt att upprätthålla 

problemet. De arbetade med att få klienterna att göra mindre av det som inte fungerade 

(Watzlawick, Weakland, & R., 1974). Den lösningsfokuserade skolan ville istället fokusera på 

att hitta undantaget dvs. de tillfällen då det fungerade. Undantagen fick stå modell för att 

skapa nya mönster som också fick generaliseras till andra livsområden. Den 

lösningsfokuserade skolan tar mao. fasta på vad som fungerar för paret. Samtalen bygger 

förändringsarbetet på att utveckla redan befintliga styrkor. Rådgivaren utgår ifrån att paret har 

sin egen lösning, och tar rollen av att vara den som hjälper paret att hitta den och förtydliga 

den.  

Anknytingsteori är också en av grunderna i pararbetet. Bowlbys anknytningsteori 

beskriver hur vi utvecklar olika mönster av hur vi reagerar när vi utsätts för risk eller hot om 

separation från en viktig känslomässigt närstående person. Olika typmodeller beskrivs: Trygg, 
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ambivalent, undvikande samt desorienterad anknytning. Vilken anknytningsmodell som 

personen har avgör till stor del vilka strategier de har tillgång till för att hantera en eventuell 

separation (Bowlby, 2010). Dessa mönster är i högsta grad aktiverade i den kris som har 

uppstått för par som kommer till familjerådgivningen. 

Ett huvudområde som alltid berörs är parets kommunikation. Att arbeta med fokus på 

att förbättra kommunikationen stöds av Gotttman et. al. Hans forskning visar att partners som 

upplever sig tillfredsställda i relationen använder vissa kommunikations-beteenden som 

förmedlar engagemang, socialt stöd och validering gentemot sin partner (Gottman, 1993a; 

Gottman & Krokoff, 1989; Pasch & Bradbury, 1998) Exempel på vad Gottman kallar 

valideringsbeteenden är: beskrivningar av partnerns egna känslor, en ömsesidig vilja att förstå 

den andres perspektiv samt ett aktivt lyssnande genom att ställa frågor och låta den andre tala 

till punkt (Gottman, 1993b). Gottman utgår också från modellen med de fyra ryttarna: Kritik, 

Förakt, Försvar och Den tigande muren. Detta är kärnprocesser som belyses i pararbetet, med 

huvudfokus att hitta strategier för att kunna minska negativa affekter vid konflikter (Gottman 

J. , 2008). Gottmans modell räknas till den Existentiella skolan. 

!

2.3!Tidigare!forskning!

!
I en nationell enkätstudie genomförd i USA var den mest frekventa listade anledningen 

till känslomässigt lidande bekymmer i parrelationen (Swindle, Heller, Pescosolido, & 

Kikuzawa, 2000).  

En summering av forskningsläget för evidensbaserade behandlingar med par, visar på 

fem genomförda kontrollerade randomiserade studier (Snyder & Halford, Evidence-based 

couple therapy: current status and future directions, 2012). Av dessa fem är endast två 

replikerade.  De replikerade studierna är gjorda inom Behaviour Couple Therapy (BCT) samt 

Emotion Focused Couple Therapy (EFCT).  

Cohens d är ett mått på hur många standardavvikelser de båda medelvärden är från 

varandra. När de två gruppernas medelvärden är långt ifrån varandra ger Cohens d ett högt 

värde. Cohens d ger ett mått på effektstorleken. Om Cohens d är mindre än 0.2 anses den som 

betydelselös, 0.2-0.5 som liten, 0.5-0.8 som måttlig samt 0.8 eller större som stor (Cohen, 

1977). 
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Studierna är:  

1. En randomiserad kontrollerad studie bestående av 79 par. Den ena gruppen erhöll 

BCT, och den andra gruppen erhöll IOCT (Insight Oriented Couple Therapy). Efter 

genomförd behandling visade båda grupperna på liknande resultat; effekt size för BCT 

d= 1.01 samt för IOCT d= 0.96 (Snyder & & Wills, 1989). En uppföljning 4 år senare 

visade på en skilsmässofrekvens på 38% i BCT-gruppen, mot 3% i gruppen som 

erhållit IOCT (Snyder, Wills, & Grady-Fletcher, 1991). 
 

2. En studie bestående av 42 par. Grupperna erhöll ISCT (Integrated Systemic Couple 

Therapy), EFCT (Emotion Focused Couple Therapy) samt en kontrollgrupp som 

bestod av par på väntelista. De grupper som erhöll behandling visade på större 

relationell tillfredsställelse jämfört med väntelistegruppen. Vid en uppföljning efter 4 

månader hade ISCT-gruppen i högre grad kunnat bibehålla den ökade relationella 

tillfredsställelsen jämfört med EFTC-gruppen (Goldman & Greenberg, 1992). 
 

3. Johnson et al har genomfört ett flertal studier rörande EFCT. I fyra randomiserade 

kontrollerade studier har EFCT visat sig öka den relationella tillfredställelsen i relation 

till kontrollgrupp väntelista motsvarande en effektstorlek d= 1.31 (Johnson, 2002). 
 

4. 2003 genomfördes en granskning av tidigare gjorda metastudier. Studien visade en 

stor effektstorlek,  d= 0.84, vilket gav samma effekt som de mest effektiva 

psykologiska och farmakologiska behandlingarna för individer (Shadish & Baldwin, 

2003). Denna studie följdes upp två år senare, med ett resultat som påvisade d= 0.59 i 

effektstorlek av BCT behandling i relation till att inte erhålla behandling alls (Shadish 

& Baldwin, 2005). 
 

5. 2004 genomfördes en stor klinisk randomiserad parstudie, där man jämförde IBCT 

(Itegrated Behaviour Couple Therapy) med BCT. I studien medverkade 134 par. 

Gruppen som erhöll IBCT visade på en klinisk signifikant förbättring med relationell 

tillfredsställelse motsvarande 71% och gruppen som erhöll BCT visade på en 

förbättring med 59% (Atkins, Berns, Weeler, Baucom, al, & Christensen, 2004). En 

uppföljning 5 år senare visade att paren hade en fortsatt signifikant förbättring jämfört 

med innan terapin med 50 % i gruppen för IBCT samt 46 % i gruppen med BCT 

(Christensen, Atkins, Baucom, & Yi, 2010). Internationellt har dessa 

behandlingsformer visat på gott resultat och används därför frekvent vid behandling 

av par (Atkins, Berns, Weeler, Baucom, al, & Christensen, 2004). 
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Vilka faktorer som är verksamma i familjerådgivning har hittills varit ett relativt 

outforskat område i Sverige. Här har en del av forskningen kring par varit fokuserad kring 

alliansskapande och anknytning (Berger & Elliot, 2013). Lundblad (2005) har visat att 

kvalitén i nära relationer har ett samband med psykisk hälsa och välbefinnande samt att 

framgångsrik familjerådgivning kan predicera förbättrat psykiskt mående på individnivå. 

 

2.4!Tredje!vågens!KBT 
!

Traditionell KBT är ett samlingsbegrepp eller ett ”paraply” för en uppsättning teorier 

och tekniker baserade både på inlärningsteori och kognitiv teori men där betoningen kan 

läggas olika (Kåver, 2006). Kognitiv beteendeterapi har en god tradition av att vara i ständig 

utveckling och att hålla sig vetenskapligt förankrad. Inom traditionell kognitiv terapi betonas 

innehållet i tankarna och vikten av att skapa kognitiv omstrukturering. Inom beteendeterapin 

ligger fokus på beteendeanalys och färdighetsträning (Kåver, 2006). 

I tredje vågens KBT betonas funktionen av inre och yttre händelser. De har fört in nya sätt att 

förhålla sig till livets bekymmer. De nya behandlingsmetoderna har som syfte att genom ökad 

acceptans av vad man känner och tänker kunna skapa större distans till detta, och på så sätt få 

ökad psykiskt välbefinnande och livskvalitet. (Hayes, Louma, Bond, & Masuda, 2006). Det 

handlar mera om att” packa om ryggsäcken” än att hitta ett sätt att bli av med den.  

I vår undersökning har vi fokuserat på en av Acceptance and Commitment Therapys (ACT) 

kärnprocesser, Defusion, som vi beskriver nedan (Hayes, Louma, Bond, & Masuda, 2006). 

 

2.5!Relational!Frame!Theory!(RFT)!och!Acceptance!and!Commitment!Therapy!(ACT) 
 

ACT är en modell som har sina rötter i inlärningsteori samt Relation Frame Theory 

(RFT) (Hayes, Strosahl, & Wilson, 1999) RFT kallas på svenska för relationell inramning. 

Teorin syftar till att beskriva hur vi med språkets hjälp sätter stimuli i relation till varandra. 

Språket gör det möjligt för oss att relatera händelser och saker till varandra, även händelser 

som vi aldrig varit i direkt kontakt med. Vi kan t.ex. förstå att man blir rädd om man möter en 

björn i skogen, även om man inte upplevt det själv. Vi vet hur det känns att känna rädsla 

utifrån egen tidigare erfarenhet från andra situationer och vi kan sätta den erfarenheten i 

relation till berättelsen om mötet med björnen. Vi får då en förståelse som sker utan en egen 

upplevelse av den beskrivna situationen. Händelser kan också tillskrivas olika betydelse, 

vilket innebär att även funktionen av händelsen förändras. Att åka skidor kan vara förknippat 
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med t.ex. en känsla av glädje och frihet. Allt efter som åren går börjar knäna göra ont och att 

åka skidor blir plågsamt. Funktionen av beteendet att åka skidor förändras utifrån att vi 

kopplar nya erfarenheter till att åka skidor som påverkar funktionen. Att åka skidor har haft 

funktionen av att skapa glädje, men har förändras till att få funktionen av att skapa aversion 

och motstånd. 

Språket är till stor hjälp när det gäller att hantera den yttre verkligheten, men när det 

gäller vår inre verklighet kan vanemässigt användande av språkliga och inlärda associationer 

göra oss rigida och dysfunktionella. (Hayes, Barnes-Holmes & Roche, 2001; Törneke, 1999).  

ACT har filosofiskt sin grund i funktionell kontextualism. Detta innebär att alla beteenden har 

en funktion och att beteendet har en nära koppling till det sammanhang som det utförs i. Det 

är alltså ingen slump att vi agerar på ett visst sätt i ett visst sammanhang (Hayes, Louma, 

Bond, & Masuda, 2006).!

!ACT utvecklades av Steven Hayes och hans kollegor i USA. Fler än 50 undersökningar 

har genomförts inom bl. a områdena depression, smärta, missbruk m.m. och ungefär 30 av 

dessa är i form av randomiserade kontrollerade studier. Dessa studier har visat på en 

effektstorlek från medium till stor på gruppnivå. (Hayes, G et al. 1996; Powers &Wording, 

2009; Ruiz, 2010). Russ Harris, läkare och psykoterapeut är verksam i Melbourne i 

Australien. Han har skrivit ett flertal böcker om ACT (Harris, 2011; Harris, 2012) samt håller 

work-shops i ämnet världen över. Hans böcker finns översatta till svenska och innehåller bl.a 

olika ACT-övningar. En av Russ böcker handlar om ACT och par.  

ACT-modellen beskrivs ofta genom en hexagonfigur med sex kärnprocesser, kallad 

Hexaflexen. Målet är att skapa psykologisk flexibilitet som är förmågan att leva i nuet, helt 

medvetet och med en öppenhet för upplevelsen i detta nu, och samtidigt handla i enlighet med 

det som vi tycker är viktigt och värdefullt. Enklare uttryckt är det förmågan att öppna sig, "att 

vara närvarande och göra det som är viktigt".  

 

En kort beskrivning av de sex principerna: 

1!Acceptans/villighet!

Innebär ett förhållningssätt till inre och yttre upplevelser som bygger på villigheten att inte 

försöka undvika eller förändra dem (Biglan, Hayes, & Pistorello, 2008). 

2!Kognitiv!Defusion!

Kognitiv Defusion definieras enligt Hayes: 

”Defusion means changing one´s relationsship to thoughts and feelings. 

From a functional kontextual perspective, thoghts and feelings are seen as 
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psychological content, and defusion allows one to distinguish oneself from 

that content”  

(Hayes, Strosahl, & Wilson, 1999, s. 71). 

 

Detta betyder med andra ord att defusion syftar till att förändra tankar och känslors 

funktion, genom ökad distans. Motsatsen är kognitiv fusion. Detta innebär att vi ”smälter 

samman” med vårt tankeinnehåll genom att betrakta det som absolut sanning och låter det 

bestämma våra handlingar. Det sker en sammanblandning mellan person och tanke. Fusion 

med regler och ambitioner kring ” att ha rätt” skapar svårigheter att se kopplingen till 

beteendets egentliga konsekvenser (Hayes, Louma, Bond, & Masuda, 2006). 

Huvudmålet med arbetet är att hjälpa klienten att hitta de gömda språkliga fällorna 

som skapar fusion, för att kunna återskapa mellanrummet mellan tanken och den som tänker 

och känslan och den som känner (Hayes & Stosahl, 2010). Defusion kan främjas bl.a genom 

nytt språkbruk, genom fysisk gestaltning av tankar samt genom övning i medveten närvaro 

(Törneke, 2012). 

3!Medveten!närvaro!

Handlar om att medvetet få kontakt med det som händer här och nu. Det innebär att 

kunna registrera och beskriva vad som pågår inuti och utanför sig själv, utan att värdera eller 

etikettera det i positiva eller negativa termer. Målet med medveten närvaro är att uppleva 

världen mer direkt, kunna agera mer flexibelt och i enighet med sina värderingar, utan att falla 

för impulser som handlar om att eliminera smärtan i stunden (Hayes, Louma, Bond, & 

Masuda, 2006). 

4!JagOsomOkontext 
Inom ACT beskriver man jaget i tre bemärkelser: 

1.  Jag-som-beskrivning: Alla föreställningar, idéer, fakta och bilder som bildar min syn på 

mig själv, dvs. "vem jag är som person".  

2.  Jag-som-process: Den fortlöpande processen av att lägga märke till sin upplevelse i 

kontakt med nuet. 

3.  Jag-som-kontext: Det perspektiv utifrån vilket vi lägger märke till det ena eller det andra. 

Det "jag" som lägger märke till allt som jag i varje stund lägger märke till. "Det iakttagande 

jaget" (Harris, 2011). 

5!Värderingar/Riktning!

Handlar om att tydliggöra vad man vill att ens liv ska stå för, vad man tycker är viktigt 

och hur man vill leva. Att bli medveten om sina värderingar, skapar förutsättning och 



!
!

10!

motivation för att kunna röra sig i linje med dessa. Detta innebär att man skapar en medveten 

livsriktning (Biglan, Hayes, & Pistorello, 2008). 

6!Värderingar/Handling!

Handlar om att "göra det som krävs". Att kunna använda värden för att sätta upp mål, 

delmål och bryta ner dessa mål i specifika handlingar. Det syftar till bredda 

beteenderepertoaren i syfte att kunna ta steg i riktning mot valda livsvärden (Hayes, Louma, 

Bond, & Masuda, 2006). 

 

2.6!ACT!och!par!

 

När par är i kris fastnar de ofta i bilder av varandra som ”aldrig” och ”alltid”. Fusionen 

gör att det man tänker om sin partner blir en sanning. Man sammanblandar tanken med person 

(Harris, 2012). Exempel på sammanblandning är Han är hopplös, och exempel på defusion är 

nu får jag en tanke som säger att han är hopplös.  

En singel case studie bestående av två par som fått ACT behandling har genomförts 

(Davidson, Eifert, Feingold, & Peterson, 2009). Ett flertal ACT interventioner modifierades 

för pararbete. Kognitiva defusionsövningar användes för att hjälpa paret att minska sin fusion 

med sina negativa tankar och känslor som var relaterade till relationen dem emellan. 

Mindfulness och acceptanstekniker användes för att hjälpa paret att öka deras medvetenhet 

om sina reaktioner till negativa relationella mönster. Värderad riktning/handling användes för 

att hjälpa paret att agera på sätt som var kongruenta med sin önskade värderade riktning, även 

i närvaro av oönskade tankar och känslor. Studien visar på ett positivt resultat, som gör att 

ACT-processer är värda att undersöka vidare i en större studie (Davidson, Eifert, Feingold, & 

Peterson, 2009).  

Sammanfattningsvis ser vi att Systemteoretiska teorier och tekniker såsom t.ex 

lösningsfokuserad terapi samt Gottmans modeller är den teoretiska grund som 

familjerådgivningsenheterna för undersökningen idag arbetar utifrån.  Förbättring av 

kommunikationssförmågor är centralt, vilket ger gehör för modeller som Gottmans. 

Behandlingsformer som t.ex. IBCT som ger mindfulness en central plats, har ännu inte fått 

något större utrymme. ACT är en behandlingsmodell som adresserar flera av de komponenter 

som finns med i den behandling som traditionellt erbjuds, så som värde, värderad riktning, 

göra det som krävs. Den forskning som finns av ACTs effekter av behandling av par finns i en 

lovande studie som behöver replikeras i större format. Russ Harris bok riktad till par saknar 

forskning som grund (Harris, 2012). Den process i ACT-modellen som skiljer sig mest från  
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Treatment as Usual (TAU) på familjerådgivningsenheterna för studien är teknikerna för att 

specifikt arbeta upplevelsebaserat med defusion. 

3.!Syfte!och!frågeställning!

3.1!Syfte!

!
Syftet med uppsatsen har varit att undersöka om tillägg av upplevelsebaserade övningar 

med fokus på defusion bidrar till ytterligare ökning av den relationella tillfredsställelsen 

jämfört med traditionell familjerådgivning. Vi ville också undersöka skillnaden mellan 

grupperna gällande förmåga till anpassning, validering, grad av kognitiv sammanblandning 

och upplevelsebaserat undvikande.  

 

3.2!Hypotes 

Vår hypotes inför studien är att vi vill pröva om ett tillägg av en kort work-shop med 

upplevelsebaserade övningar med fokus på defusion skulle kunna bidra till ytterligare ökning 

av den relationella tillfredsställelsen. Vi vill också undersöka om ökningen i så fall blev större 

än jämfört med traditionell familjerådgivning. 

 

3.3!Frågeställning!

!
Primär frågeställning: Finns det en skillnad i utfall vad gäller relationell tillfredsställelse 

mellan grupperna efter tre sessioner. 

Sekundär frågeställning: Finns det en skillnad mellan grupperna vad gäller utfall efter tre 

sessioner vad gäller: 

• anpassningsförmåga rörande områdena enighet, sammanhållning, tillfredsställelse 

samt känslouttryck  

• frekvens av valideringsbeteenden 

• grad av kognitiv sammanblandning och upplevelsebaserat undvikande 

! !
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4.!Metod!

4.1!Urval!deltagare!

!
Studien har bestått av en undersökningsgrupp och kontrollgrupp som båda har erhållit 

tre lika sessioner. Undersökningsgruppen har dessutom erhållit en work-shop med fokus på 

upplevelsebaserade övningar med defusion. 

Studien har genomförts på två enheter som bedriver familjerådgivning under perioden 

2012-11-01 t.o.m. 2013-04-01. Enheterna ingår i samma företagskoncern, men ligger i olika 

städer. Undersökningsgruppen och kontrollgruppen har fått behandling på olika enheter, i 

olika städer. Vilken stad deltagaren har varit boende i har avgjort om deltagaren har hamnat i 

undersökningsgrupp respektive kontrollgrupp. 

Deltagarna i studien har varit par som på eget initiativ har sökt familjerådgivning för 

reparationsarbete vilket har varit ett inklusionskriterie i studien. Separationsarbete samt råd 

och stöd i uppfostringsfrågor har varit exklusionskriterier. Intag och rekrytering till studien 

har gjort på samma sätt till båda grupperna. Trettio nybesök under en tidsperiod av två 

månader har erbjudits att delta. Ambitionen för undersökningen var att rekrytera 9 par till 

vardera grupp. Detta innebar ett stort och tidskrävande arbete från oss, i mycket större 

omfattning än vad vi hade väntat. Vi valde därför att avsluta intaget vid 8 rekryterade par till 

varje grupp för att komma igång och hinna slutföra studien.  

47% av de tillfrågade paren tackade nej till deltagande och har erhållit behandling 

utanför studien  och inom ramen för ordinare familjerådgivningsverksamhet. Samtliga par 

består av en man och en kvinna, dvs. studien består av 16 män och 16 kvinnor totalt. Samtliga 

deltagare i studien har fått fylla i samtyckesformulär samt erhållit skriftlig information om 

studien.   

4.2!Bortfall!

!
Samtliga par som påbörjat studien har fullföljt sitt deltagande i studien. De 47% som 

tackade nej har erhållit traditionell familjerådgivning utanför studien. 

 

4.3!Beskrivning!deltagare!

!
De flesta deltagarna i studien var gifta, befann sig i åldrarna 30-49 år samt hade varit i 

sin relation 5-14 år. Se tabell 1 för demografiska variabler.  

!
! !
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Tabell!1.!Demografisk,tabell,avseende,deltagarnas,ålder,,civilstånd,,parrelationens,längd,,
utbildningsnivå,samt,sökorsak.,
 
Variabel  Undersökningsgrupp 

(n= 16) 

n (%) 

Kontrollgrupp 

(n= 16) 

n (%) 

Total 

(n=32) 

n (%) 

 

Ålder 

 

30-39 

 

5 (32%) 

 

9 (56%) 

 

14 (44%) 

 40-49 10 (62%) 5 (32%) 15 (47%) 

 50-59 1 (6%) 0 (0%) 1 (3%) 

 60-69 0 (0%) 2 (12%) 2 (6%) 

Civilstånd Gifta 14 (88%) 6 (38%) 20 (62%) 

 Sambo 2 (12%) 10 (62%) 12 (38%) 

Parrelationens 

längd 

1-4 år 2 (12,5%) 4 (26%) 6 (18%) 

 5-9 år 4 (25%) 6 (37%) 10 (32%) 

 10-14 år 4 (25%) 4 (26%) 8 (26%) 

 15-19 år 2 (12,5%) 0 (0%) 2 (6%) 

 20-24 år 2 (12,5%) 2 (12%) 4 (12%) 

 25-29 år 2 (12,5%) 0 (0%) 2 (6%) 

 

Utbildningsnivå Grundskola 1 (6%) 0 (0%) 1 ( 3%) 

 Gymnasium 4 (25%) 3 (19%) 7 (22%) 

 Högskola 11 (69%) 13 (81%) 24 (75%) 

     

 

  
!

4.4!Urval!familjerådgivare!

!
På varje enhet har 3 familjerådgivare deltagit, totalt 6 stycken. Medverkan har varit 

frivillig. Samtliga rådgivare i studien motsvarar ställda krav för en s.k. kvalificerad rådgivare i 

Sverige enligt definitionen i ställda kravspecifikationer för att få tillhandahålla tjänsten (2013, 

Stockholms socialförvaltning). 
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Detta innebär att samtliga familjerådgivare i studien har: 

• akademisk examen med beteendevetenskaplig inriktning 

• grundläggande psykoterapeututbildning (Steg1) och/eller familjeterapeutisk 

vidareutbildning om minst 30 högskolepoäng och/eller Socialhögskolans 

fortbildningskurs i psykosocialt behandlingsarbete om 30 högskolepoäng. 

• ha flerårig och väl vitsordad erfarenhet av psykosocialt behandlingsarbete med 

inriktning på par och/eller familjer 

• ha genomgått egen psykoterapi enskilt under minst 50 timmar eller i grupp under 

minst 120 timmar. 

• minst 5 års erfarenhet av familjerådgivning/heltid. 

 

Rådgivarna i Undersökningsgruppen har förutom systemteoretisk familjeterapiutbildning 

även teoretisk utbildning i KBT motsvarande minst steg 1 nivå enligt ovan. De har också 

erhållit extern handledning under undersökningstiden utifrån ACT. Rådgivarna har varit två 

män och en kvinna i åldrarna 45-57 år. 

Rådgivarna i Kontrollgruppen har systemteoretisk och psykodynamisk teoretisk grund och 

utbildning. De har ingen teoretisk utbildning i KBT. De har erhållit extern handledning under 

undersökningstiden utifrån en systemteoretisk inriktning. Rådgivarna har varit två kvinnor 

och en man i åldrarna 53-65 år. 

 

4.5!Design!av!studie!

!
Skattningar är genomförda pre och post i båda grupperna med fyra instrument. 

Ytterligare en skattning av valideringsbeteende är genomförd efter samtal två. Deltagarna 

randomiserades inte till sin behandling. Studien har bedrivits på två olika enheter i två olika 

städer, och paren har fått ingå i den grupp där de varit boende. Bostadsort har således avgjort 

om paret hamnat i undersökningsgrupp eller kontrollgrupp. 

 

4.6!Instrument!!

!

4.6.1!Skattningsformulär!

De skattningsformulär (bil. 4-7) som används i studien är utvalda för att indikera ökad 

tillfredsställelse i relationen. Tre vedertagna skalor har valts ut, samt en egen har skapats. De 
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vedertagna skalorna återfinns i forskning gjord kring pararbete (Hansson, 1994) samt arbete 

med ACT. Samtliga skattningsformulär är självskattningsformulär. 

De skattningsformulär som har använts är: 

4.6.1.1!Dyadic!Adjustement!Scale!(DAS) (Spanier, 1976; Hansson, 1994) 

DAS består av 32 frågor och ger ett mått på upplevelse av tillfredsställelse med 

relationen till sin partner. Den delas in i fyra subskalor ”Enighet”, ”Sammanhållning”, 

Tillfredsställelse” och ”Känslouttryck”. De flesta påståendena besvaras på en Likertskala som 

varierar mellan 5 och 7 skalsteg och två påståenden kräver endast ett ja/nej-svar. Hög poäng 

innebär bättre mående. Medelvärde för normalpopulationen M=101.5, SD=28.3 (Spanier, 

1976) DAS skalan har vid utvärdering i tidigare forskning påvisat följande reabilitet för DAS 

total α=.915, DAS Enighet α=.872, DAS Tillfredsställelse α=.848, DAS Sammanhållning 

α=.789 samt Känsloyttringar α=.714, vilket är ett resultat som visar på hög relabilitet 

(Graham, Yenling, & Jeziorski, 2006). 

 

4.6.1.2!Frekvens!av!valideringsbeteende!(VALOskala) (Engström & Hådell, 2007)!!

VAL-skalan avser att mäta frekvens av valideringsbeteende gentemot sin partner den 

senaste veckan (Engström & Hådell, 2007). Skala är uppdelad efter 7 nivåer av 

valideringsbeteenden: ge uppmärksamhet (nivå 1); erkänna partners inre upplevelser (nivå 2); 

ställa frågor (nivå 3); förstå partners beteenden ur större sammanhang (nivå 4); normalisera 

partners upplevelser (nivå 5); förmedla förtroende för partner (nivå 6) och visa egen sårbarhet 

(nivå 7). Svaren på de sju påståendena anges på en 12-gradig kontinuerlig skala. Hög poäng 

innebär hög grad av validering. I Engström & Hådells studie 2007 mättes den interna 

samstämmigheten för urvalsgruppen med Chronbach´s alfa under vecka 1-10 i studien. 

Resultatet visade som lägst α=.85 och som högst α=.95, vilket tyder på hög intern 

samstämmighet (Engström & Hådell, 2007). 

 

4.6.1.3 Avoidance and Fusion Questionnaire youth (AFQ-Y) (Greco, Murell, & Coyne, 

2005)  

Skalan består av 17 påståenden med svarsalternativ på en 5 gradig (0-4) Likertskala, 

som avser att mäta grad av kognitiv sammanblandning (fusion) och upplevelsebaserat 

undvikande. Låg poäng indikerar högre psykologisk flexibilitet (Greco, Murell, & Coyne, 

2005). Den amerikanska versionen av skalan har uppvisat goda psykometriska egenskaper. 

Skalan har prövats på vuxna och uppvisade α=.92 (Schmalz & Murrell, 2010).  
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4.6.1.4 Skala Relationsmässig Tillfredsställdhet (SRT). (Hedlund & Hällström, 2012) 

Skalan Relationsmässig Tillfredsställdhet skapades inför studien och består av två frågor 

som mäter: 

1. i vilken omfattning deltagarna uppfattar att deras negativa omdömen/tankar om sin 

partner påverkar deras förmåga att leva livet på det sätt som de önskar samt 

2. den totala upplevelsen av tillfredsställelse med sin relation  

Skalorna som mäter tankarnas påverkan samt tillfredsställelse i relation är utformad som 

en 10 gradig kontinuerlig skala där 1 motsvaras av inte alls samt 10 motsvaras av i stor 

utsträckning respektive absolut tillfredsställande ( bil.7). 

 

4.7!Procedur!

!
Deltagare som bokat tid för nybesök på familjerådgivningen blev uppringda av författarna. De 

fick studien muntligt presenterad per telefon, samt fick en kortfattad skriftlig information 

mailad till sig. När de tackat ja till studien fick de samtyckesformulär hemskickat (bil. 1). De 

blev även ombedda att komma ca 30 minuter före deras första samtal, för att fylla i pre 

skattningar. I vår studie har samtalen varit kostnadsfria. Vi valde att göra studien kostnadsfri, 

då detta var ett sätt att kompensera paren som fått avsätta extra tid för att fylla i skattningar, 

vilket inte är fallet vid behandling utanför studien. Paren har erhållit önskad behandling även 

om de avböjt deltagande i studien. De har då fått erlägga den egenavgift som kommunen 

fastställt att familjerådgivning skall kosta.  

Den tid som paret själva bokat för familjerådgivning blev parens första samtal i studien. 

Dessa tider låg mellan 7-15 dagar efter telefonsamtal. 

 

Grupperna har fått följande behandlingsinnehåll: 

 

• Kontrollgruppen har erhållit tre samtal traditionell familjerådgivning. Se nedan för 

beskrivning av protokollet. 

• Undersökningsgruppen har erhållit tre samtal traditionell familjerådgivning samt  

ytterligare ett inledande samtal med information och praktiska övningar med fokus 

defusion. Se nedan för beskrivning av protokollet. 

!
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4.7.1.!Definition!av!protokoll!för!traditionell!familjerådgivning!!

!
Innan påbörjande av studien skapades ett protokoll för Treatment as ususal (TAU, bil. 

2) gällande undersökningsenheterna. Protokollet skapades för att kunna definiera och 

säkerställa att paren skulle få samma inslag i behandlingen. Det har tagits fram på följande 

sätt: 

Samtliga rådgivare i studien ombads lämna skriftliga beskrivningar av metoder och 

interventioner som användes i det dagliga arbetet. Dessa beskrivningar sammanställdes och 

återfördes till rådgivarna. Rådgivarna fick förtydliga och kommentera beskrivningarna och 

interventionerna. En sammanställning av detta utmynnade i ett protokoll (TAU-protokoll). 

Protokollet har under studien fyllts i av samtliga terapeuter, för att säkerställa behandlingens 

innehåll. Vid sammanställning av protokollet efter avslutad behandling räknades antalet 

markerade interventioner/arbetsområden samman per protokoll.  

 

4.7.2!Definition!av!terapeutmanual!för!inledande!ensessionssamtal!med!fokus!defusion.!

!
Inför studien skapades en terapeutmanual av uppsatsförfattarna för ett första samtal med 

upplevelsebaserade övningar med fokus på defusion. Manualen skapades för att kunna 

definiera och säkerställa att paren skulle få samma inslag i behandlingen. Denna manual har 

tagits fram påföljande sätt: 

Genomgång av befintlig litteratur inom Acceptance and Commitment Therapy, där 

upplevelsebaserade övningar finns beskrivna (Hayes, 2005; Harris, 2011; Harris, 2012). 

Vidare hämtades inspiration från eget deltagande i workshop i ACT med Niklas Törneke 

(Törneke, 2012). Ett urval gjordes av övningar översatta till svenska. Övningarna 

sammanställdes och återfördes till rådgivarna som återförde kommentarer kring vilka 

övningar som upplevdes lämpliga för pararbete. De lämnade även förslag på övningarnas 

ordning i den kommande manualen.  

En sammanställning av detta utmynnade i en behandlingsmanual för första samtalet i 

undersökningsgruppen. Manualen pilottestades på ett oberoende par, med avseende på 

tidsåtgång, materialets innehåll samt instruktionsvärde. Manualen kom att bestå av 8 utvalda 

övningar samt psykoedukation kring defusion och dess innebörd. Efter avslutad work-shop 

räknades antalet markerade övningar samman per manual. Paren fick en skriftlig kopia på 

manualen efter genomfört samtal. Samtalstiden uppgick till 90 minuter. För genomläsning av 

fullständig manual se bil. 3. 
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4.8!Etiska!överväganden!

 

Samtliga deltagare informerades på förhand om att studiens resultat skulle redovisas på 

gruppnivå, deltagarnas identitet skyddas samt att de som deltagare ej skulle få ta del av 

varandras svar på skattningsformulären. Varje kommande skattning genomfördes på 

rådgivningsenheten i samband med samtal. Varje deltagare i studien erhöll en kod som ersatte 

övriga personuppgifter. Koden avgavs vid ifyllandet av skattningar. Paren informerades om 

att de skulle erhålla traditionell behandling även om de avböjde medverkan i studien. 

 

4.9!Analys!av!data!

 
Vi använde analysmetoden split-plot ANOVA, som används för att testa skillnader mellan två 

eller flera oberoende grupper och två respektive tre inomgruppsnivåer i de fall data uppfyllde 

parametriska krav.  I ANOVAanalysen mäter man effektstorlek, dvs. hur stor är förändringen 

mellan pre och post mätningar. Man mäter även om det finns skillnader mellan grupperna sk. 

interaktionseffekt. En beräkning av statistisk signifikans, d.v.s. hurvida ev. skillnad är mindre 

än 0.5 i skillnad inom gruppen beräknas också. Analysbegrepp vid redovisning av resultat 

såsom trend används, vilket innebär att resultatet vid tidpunkten för mätningen ej påvisar 

signifikans, men om utvecklingen fortsätter på samma linje kommer signifikans att kunna 

påvisas framöver. I de fall data inte uppfyllde parametriska krav analyserades för- samt 

eftermätningar med Mann-Whitney U-test. Detta test används för att rangordna de data man 

har vid kvalitativa skalor. 

Vi har även använt Cohens d för beräkningar av effektstorlek pre till post inom 

respektive grupp, se tidigare beskrivning s. 5. 

 

! !
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5.!Resultat!

!
Protokoll för TAU har fyllts i av samtliga terapeuter för samtliga par som deltagit i 

studien. Terapeuterna har enligt protokoll genomfört behandling enligt TAU till 83% på 

gruppnivå. Work-shop med fokus defusion har genomförts i enighet med manual till 100% på 

gruppnivå.  

Värdena på de olika skalorna för respektive grupp presenteras i tabell 2. Resultatet av 

jämförelse mellan grupperna i ANOVA redovisas nedan i löpande text samt i figurer. 

 

Dyadic!Adjustement!Scale!(DAS)  

DAS skala total visar att det fanns en signifikant huvudeffekt vad gäller tid F(1,30)= 

4.74, p =.045) med liten, på gränsen till måttlig effektstorlek.  Se fig 1. Det visar ingen 

signifikant huvudeffekt vad gäller grupp, samt ingen signifikant interaktionseffekt F=(1,30) = 

2.13  p=.155. 

 

 
 

Figur 1. DAS skala total, resultat av mätning i undersökningsgrupp samt kontrollgrupp. 

 

DAS delskala enighet visar inga huvudeffekter för tid, grupp eller interaktionseffekt 

F(1,30) = 2.04, p = .164, samt en liten effektstorlek. 

 DAS delskala sammanhållning visar inga huvudeffekter för tid F(1.30)= 3.79, p=.061. 

Den visar däremot trend för signifikant interaktionseffekt för grupp F(1.30) = 4.96 p =.093 

samt en måttlig effektstorlek. Se fig.2. 

Grupp 1: Undersökningsgrupp 
Grupp 2: Kontrollgrupp 
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Figur 2. Resultat av DAS delskala sammanhållning i undersökningsgrupp samt 

kontrollgrupp.  

 

DAS delskala tillfredställelse visar en liten effektstorlek F(1.30) = 3.87, p= .058, över 

tid. Grupp visar signifikant interaktionseffekt F(1.30) = 6.88 p= .014, samt en måttlig 

effektstorlek. Se fig 3. 

 

 

 
Figur 3. Resultat av DAS delskala tillfredsställelse i undersökningsgrupp samt kontrollgrupp. 

 

DAS delskala känslouttryck visar inga signifikanta huvud eller interaktionseffekter 

F(1.30)= 1.54, p=.224. Effektstorlekarna var så små att de får anses som försumbara.  

 

Grupp 1:Undersökningsgrupp 
Grupp 2: Kontrollgrupp 

Grupp 1: Undersökningsgrupp 
Grupp 2: Kontrollgrupp 
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Frekvens!av!valideringsbeteende!(VALOskala) !

Analysen visar inga signifikanta huvudeffekter vad gäller tid eller grupp. Den visar 

dock på en trend vad gäller interaktionseffekt F(1.30) = 3.22, p = .083, med en liten 

effektstorlek. Här ökade undersökningsgrupp samt kontrollgrupp mellan pre och 

mittenmätning som skedde efter samtal två. Undersökningsgruppen bibehöll nivån till 

skatting post, medan kontrollgruppen skattade lägre. Se fig. 4. 

 
 

 
Figur 4. Resultat av VAL-skala pre, mitten samt postmätning för undersökningsgrupp samt 

kontrollgrupp. 

!

Avoidance and Fusion Questionnaire youth (AFQ-Y)  

På skalan AFQ-Y visas inga signifikanta huvud eller interaktionseffekter och inte heller 

några effektstorlekar. Tid F(1.30)= .430, p = .517. Grupp F(1.30)= 1.047, p= .314.  

 

Skala Relationsmässig Tillfredsställdhet.  

Jämförelse mellan grupperna gjordes med Icke-parametriskt test, Mann-Whitney U test. 

Det visar ingen signifikant skillnad mellan grupperna vad gäller tankar p = .724 samt vad 

gäller nöjdhet p=.724. Undersökningsgrupp påvisar över tid en måttlig effektstorlek 

motsvarande d= .59 rörande tankar. 

  

Grupp 1: Undersökningsgrupp 
Grupp 2: kontrollgrupp 
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Tabell 2. medel och standardavvikelse för undersökningsgrupp och kontrollgrupp avseende 
VAL, DAS, AFQ-Y samt Relationsmässig tillfredsställelse.,

Not.,VAL,=!Frekvens,av,valideringsbeteende,,,DAS=,Dyaic,Adjustement,Scale,,AFQEY= 
Avoidance and Fusion Questionnaire Youth.RTF= Relationell tillfredsställelse.,!
!

  Undersökningsgrupp 

n = 16 

M(SD) 

Kontrollgrupp 

n =16 

M(SD) 

DAS    

 Enighet Pre 45.75 (5.46) 44.06 (7.17) 

 Post 47.12 (4.94) 44.94(6.73) 

 Cohens d 0.26 0.12 

 Sammanhållning  Pre 10.25 (4.22) 12.06 (3.25) 

 Post 12.62 (4.54) 12.19 (5.36) 

 Cohens d 0.54 0.03 

 Tillfredsställelse Pre 29.44 (4.44) 31.43(4.76) 

 Post 31.62 (4.40) 31.12 (5.20) 

 Cohens d 0.49 -0.06 

 Känslouttryck Pre 6.69 (2.23) 5.88 (2.06) 

 Post 6.06 (2.30) 6.00 (2.55) 

 Cohens d 0.28 0.05 

DAS Totalt Pre 92.12 (16.28) 93.44 (15.94) 

 Post 97.44(16.68) 94.25 (16.28) 

 Cohens d 0.32 0.05 

VAL Pre 19.88 (15.42) 23.69 (13.61) 

 Mitt e. 

Samtal 2 

27.12 (16.92) 26.62 (14.84) 

 Post 26.69 (16.03) 21.12 (16.48) 

 Cohens d 0.43 -0.17 

 RTF; Tankar Pre 7.75 (2.05) 7 (1.80) 

 Post 6.44 (2.37) 6.75 (1.85) 

 Cohens d -0.59 -0.14 

 RTF; Nöjdhet Pre 4.88 (1.96) 5.56 (2.06) 

 Post 4.94 (2.16) 5.25 (2.14) 

 Cohens d 0.03 -0.15 
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!
Sammanfattningsvis visade studien på följande resultat utifrån våra frågeställningar: 

Vid analys av effektstorlek i undersökningsgrupp visar den störst resultat vid mätning med 

DAS, då resultatet visar på en måttlig ökning rörande delskala sammanhållning samt 

tillfredsställelse. En måttlig effekt kan också påvisas rörande tankar mätt med skala 

Relationell Tillfredsställelse. En liten effektstorlek påvisas för VAL, DAS delskala enighet, 

DAS total samt AFQ-Y. Skala Relationell tillfredsställelse nöjdhet påvisar ingen 

effektförändring avseende nöjdhet. För kontrollgruppen skedde ingen mätbar förändring mätt 

i effektstorlek rörande samtliga skalor. En signifikant skillnad mellan grupperna kan påvisas 

för DAS delskala tillfredsställelse samt en trend för signikans för delskala samanhållning. 

VAL skalan visade en ökning för undersökningsgrupp samt kontrollgrupp mellan pre och 

mittenmätning. Undersökningsgruppen bibehöll nivån till skatting post, medan 

kontrollgruppen skattade lägre. 

! !
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6.!Diskussion!

 

Vår hypotes inför studien var att vi ville pröva om ett tillägg av en kort work-shop med 

upplevelsebaserade övningar med fokus på defusion skulle kunna bidra till ytterligare ökning 

av den relationella tillfredsställelsen. Vi hoppades att detta tillgodogörande skulle visa sig i 

skattningarna. Vi ville också undersöka om ökningen i så fall blev större än jämfört med 

traditionell familjerådgivning. 

6.1!Metoddiskussion!

!
De skattningsformulär som vi har valt att använda i studien är formulär som 

förekommer i andra likande studier. Viktigast är DAS skalan då den oftast finns med som 

mätinstrument i modern forskning kring par. Vi använde inte WBSI (The White Bear 

Suppression Inventory) (Wegner & Zanakos, 1994), vilket vi i efterhand kunde ha varit 

intressant, särskilt som den används i den pilotstudie som är genomförd på ACT och par 

(Davidson, Eifert, Feingold, & Peterson, 2009). Detta hade gett oss en ytterligare möjlighet 

till jämförelse med denna studie. Skattningar av individuellt mående såsom t.ex. SCL-90 

(Derogatis & Cleary, 1977) valde vi att ej genomföra p.g.a studiens begränsade omfattning. 

!

Deltagarna i grupperna skiljer sig inte nämnvärt åt rörande utbildningsnivå. Den största 

skillnaden mellan grupperna gäller civilstånd, där 88 % i undersökningsgruppen är gifta 

jämfört med 38 % i kontrollgruppen. Detta kan eventuellt ha samband med yngre ålder samt 

kortare längd på relationen i kontrollgruppen, även om dessa skillnader är mindre än 

skillnaderna i civilstatus. Vid pre-mätningarna med samtliga skattningsinstrument skattar 

undersökningsgruppen totalt sämre än kontrollgruppen. Detta kan tolkas som att 

undersökningsgruppen mår något sämre än kontrollgrupp vid inledning av behandling.  

I vår undersökning har vi valt att skatta effekten av tre genomförda samtal. Fördelen 

med att ha valt denna ram är att den motsvarar snittet för vanlig traditionell familjerådgivning. 

Vi valde att erbjuda tillägget med upplevelsebaserade övningar i form av en work-shop. 

Work-shopen genomfördes som första intervention, då vi ville mäta övningarnas påverkan på 

resterande behandling.  

I och med manual för defusion samt TAU har vi skapat riktlinjer för hur terapeuterna 

skulle genomföra studien. Vi har dock inte ljud eller videoinspelat samtalen, vilket innebär att 

vi ej kan säkerställa att terapeuterna har följt instruktionerna. Vi har ifyllda checklistor från 

terapeuterna och detta har fått vara underlag nog för att säkerställa innehållet i behandlingen i 
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denna studie. Utifrån utfallet ställer vi oss även frågande om terapeuternas skiftande 

utbildningsbakgrund har haft påverkan på resultatet. De rådgivare som arbetat med 

undersökningsgruppen kan också ha entusiasmerats av fokus på metodutveckling och därmed 

även entusiasmerat sina par. 

Alla skattningar som paren har genomfört har gjorts på respektive enhet i samband med 

samtal. Paren har fått komma till mottagningen 30 minuter före samtalstidens början för 

ifyllande av skattningar. Vid sista tillfället stannade paren kvar och fyllde i skattningarna på 

plats. Detta har inneburit inga bortfall vid skattningarna, vilket troligtvis hade varit fallet om 

paren hade fått skattningarna med sig hem för att fylla i och returnera till oss. Nackdelen är att 

detta har inneburit att paren har fått avsätta tid på våra villkor, istället för att kunna få fylla i 

skattningarna hemma när det hade passat dem.  I vår studie genomfördes sista skattning direkt 

efter genomfört sista samtal. Det hade varit av intresse att kunna genomföra en eftermätning 

efter 3 månader samt efter 12 månader. Detta var inte möjligt utifrån vår tidsram för studien. 

Att tillfråga deltagare om de önskar delta i en studie är alltid förknippat med etiska 

överväganden. Vi valde att bjuda in par till studien som redan har bokat en tid för rådgivning. 

De hade m.a.o fattat ett aktivt beslut om att gå i rådgivning, men inte att delta i en studie. 

Deras medverkan kan således mera bygga på en önskan om att vara hjälpsam till oss för att vi 

ska kunna genomföra vår studie, än ett aktivt val om önskan om deltagande. Att ställa frågan 

om paret kan tänka sig delta i vår studie har också kunnat bli ytterligare en källa till konflikt 

för dem. Den ena parten kan direkt tänka sig att delta medan partnern inte är av samma åsikt. I 

detta fall har vi genom vår fråga skapat ytterligare missämja i en redan belastad relation. 

För att kunna genomföra studien och skilja ut det KBT och ACT inspirerade arbetet 

som undersökningsgruppen har fått ta del av, har kontrollgruppens medarbetare inte utbildats 

eller erhållit handledning i dessa metoder under den period som undersökningen pågått. Detta 

har inneburit att introduktionen av mer moderna, konkreta behandlingssätt av par har 

försenats på enheten för kontrollgruppen. 

6.2!Resultatdiskussion!

!
Resultatet av skattningarna påvisar skillnader mellan grupperna vid mätning med DAS-

skalan. Den totala sammanställningen av DAS visar på en signifikant interaktionseffekt med 

måttlig effektstorlek. Båda grupperna ökade sina skattningsvärden, men 

undersökningsgruppens ökade i större omfattning. I den pilotstudie som är genomförd 

(Davidson, Eifert, Feingold, & Peterson, 2009) har man mätt paren med DAS. Mätningarna är 

gjorda pre, efter 6 sessioner, post samt efter 6 månader. Paren i pilotstudien ökar från pre 
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skattning till 6 sessioner skattning med 10 (97-107) respektive 11 poäng (88-99) (Davidson, 

Eifert, Feingold, & Peterson, 2009). Paren i vår studie ökade på gruppnivå från mätning pre 

till post efter 3 samtal i undersökningsgrupp med 5 (92-97) och i kontrollgrupp med knappt 1 

poäng (93-94). Ökningen i vår undersökning motsvarar ökningen i pilotstudien, då den är 

genomförd efter halva tiden (3 samtal) jämfört med mätningen i pilotstudien. Då vår mätning 

i kontrollgrupp visar på i princip ingen ökning kan detta indikera att inslag av defusion kan ha 

positiv påverkan på resultatet. 

På delskala Enighet ökar båda grupperna. Ökningen är större i undersökningsgruppen. 

Att paren är eniga i båda grupperna kan tolkas som att samstämmighet råder kring hur man 

har det, dvs. man är överens om den problembeskrivning som gäller. Här kan man fråga sig 

om detta område håller sig relativt opåverkat vid fusion.  

Delskala Sammanhållning visar på en ökning motsvarande måttlig effektstorlek i 

undersökningsgruppen. Undersökningsgruppen ökar i större omfattning än kontrollgruppen, 

dock saknades signifikant interaktionseffekt. Graden av sammanhållning är ett mått på hur 

mycket paret interagerar med varandra, i form av gemensamma praktiska aktiviteter samt 

kommunikation.  En rimlig tolkning skulle kunna vara att dessa aktiviteter ökar när man vill 

reparera och komma varandra närmre i sin relation. Detta kan eventuellt indikera att förmåga 

till defusion skapar ökad förmåga till att röra sig i handling i riktning mot sin partner, och kan 

därmed skapa en större sammanhållning.  

Delskala Tillfredsställelse påvisar en måttlig effekt i undersökningsgruppen, jämfört 

med ingen effekt alls i kontrollgruppen. Man kan anta att en ökad förmåga till att inte 

sammanblanda tanke med person borde bidra till ökad känsla av tillfredsställelse i sin relation. 

På delskala Känslouttryck kunde inga skillnader påvisas. Man kan anta att par behöver 

en längre process över tid för att visa känslouttryck, i alla fall den typ av fysiska känslouttryck 

som skala DAS mäter. Känsla av tillfredsställelse samt sammanhållning behöver få finnas där 

under en längre period, innan man visar känslouttryck som kyssar och initiativ till sex 

gentemot sin partner. 

VAL- skalan påvisar en klar ökning av frekvens av valideringsbeteenden mellan pre och 

mitt mätning i båda grupperna. Vid post mätning i undersökningsgrupp har frekvensen 

minskat något, men ligger fortfarande på en hög nivå. En drastisk minskning sker i 

kontrollgruppen. Slutresultatet i kontrollgruppen visar på en lägre nivå av validering än innan 

behandlingsstart. Ökningen kan förklaras med att motivationen till förändring är som starkast 

i början och därefter avtar. Man kan anta att effekten av ökad validering har gett positivt 

resultat, vilket gör att deltagarna efter hand inte ger validering samma vikt och fokus. 
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Undersökningsgruppen har kunnat bibehålla nivån av validering, vilket skulle kunna förklaras 

genom minskad fusion med sina negativa antaganden om sin partner.  

Skalorna AFQ samt Relationell Tillfredsställelse visar inga signifikanta skillnader 

mellan grupperna,  dock påvisar de skillnader som följer samma trend som DAS och VAL-

skalan, dvs. undersökningsgruppen visar på en större förbättring än kontrollgrupp, dock ej 

signifikant.  

Vid mätning med skala Relationell Tillfredsställelse kan vi se att skattningen av tankars 

påverkan i undersökningsgruppen har minskat med motsvarande d=.59 jämfört med d=.14 i 

kontrollgrupp. Även detta skulle kunna vara en indikation på effekt av defusion 

6.3!Slutsatser!

!
Att arbeta med upplevelsebaserade övningar är en form som mottagits positivt av både 

terapeuter och medverkande i studien. Inom parterapin och familjerådgivningsfältet forskas 

det i liten omfattning. Denna studie visar på ett resultat som borde väcka intresse för att titta 

närmare på och utveckla behandlingsmetoder för par med fokus på förmåga till defusion. Det 

kan vara av intresse att genomföra en studie som omfattar hela ACT-modellen vilken inte har 

varit möjligt för oss inom ramarna för denna studie.  
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Tillkännagivanden!

 

 

Ett stort tack vill vi rikta till alla par som avsatt tid för att delta i vår studie.  

 

Vi vill även tacka rådgivarna som hjälpt oss genomföra studien - utan er tid, engagemang och  

feedback hade studien inte varit möjlig.  

 

Tack även till Fil dr. Thomas Parling, vår handledare som visat vägen för uppsatsens form 

och dess innehåll. Din förmåga att varsamt och ödmjukt guida oss har varit ovärderlig. 

 

Sist men inte minst ett stort tack till våra familjer, som stått ut med att leva med frånvarande 

fruar och mammor till förmån för tillkomsten av denna uppsats. 
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Bil!1!
!
!
Samtyckesformulär!
!
Partner!A.!
! Ja,!jag!vill!delta!i!studien!och!samtycker!till!ifyllande!av!frågeformulär.!
!
!
Partner!B.!
! Ja,!jag!vill!delta!i!studien!och!samtycker!till!ifyllande!av!frågeformulär.!
!
!
!
!
Partner!A!!!!! ! ! ! Partner!B!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
.................................................! ! ! .................................................!
Underskrift! ! ! ! Underskrift!
!
!
.................................................! ! ! …………………………………..!
Namnförtydligande! ! ! Namnförtydligande!
!
................................................! ! ! …………………………………..!
Datum! ! ! ! Datum!
!
..............................................! ! ! …………………………………..!
Telefonnummer!!(dagtid)!! ! Telefonnummer!(dagtid)!
!
.............................................! ! ! …………………………………..!
Mobiltelefon!! ! ! Mobiltelefon!
!
............................................! ! ! ……………………………………!
E^mailadress! ! ! E^mailadress!
!
!
! !
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Bil!2.!!Protokoll!TAU,
 

Inledning/kartläggningsfas: 

o Presentation - av verksamhet och tillvägagångsätt 

o Problemformulering – paret ger sina beskrivningar av situationen, vad är viktigt att 

prata om? 

Utforskande av situation/sammanhang: 

o aktuell situation – när förändrades relationen? 

o relationshistoria – när, var, hur, vilka faktorer/egenskaper drogs ni till hos varandra?  

o ursprungsfamilj 

o  särskilda frågor om kriser, trauman, sjukdom, förluster eller andra livshändelser som 

kan ha påverkan på nuläget.  

o Familjestruktur- roller, fördelning, balans, samarbete och konsekvenser av detta. 

o Vad fungerar bra? Vad håller ihop? Tidigare lösningsförsök – vad lära av det? 

o Konflikter och frustration – hur hanterar ni det? 

o Behovsinventering – egna behov kontra gemensamma. 

o Kartläggning av intimitet/sexualitet 

o Barnperspektivet – hur påverkar situationen era barn? 

o Målbeskrivning – att formulera en gemensam riktning för arbetet. 

Arbetsfas: 

Utifrån kartläggning och uppdrag från paret arbeta för att åstadkomma en förändring, 

utveckling eller hanterbarhet av situationen. Har arbetat med följande: 

o genomarbetning av viktiga/svåra konkreta situationer 

o fokusering och belysning av parets inre arbetsmodeller, dvs. anknytningsmönster som 

vuxna, och hur det påverkar relationen. 

o Arbete med kommunikation, kroppsspråk, tonläge och timing. 

o Strategier för konflikthantering 

o Strategier för affektreglering 

o Tydliggöra effekten av undvikande/passivitet i relationen. Hitta alternativa strategier. 

o introduktion och etablerande av nya färdigheter (verktyg) i kommunikation, beteende 

och ”sättet att vara med varandra” 

o  utveckling av nya/andra/alternativa sätt att förstå situationen, varandra och sig själv  

o utrymme att ställa om inför nya livsförhållanden 

 

Terapeutbeteenden: 
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o Agenda 

o Validering av känslor 

o Feedback  

o Sammanfattning 

o Utvärdering 

Jag har även arbetat med följande:…………………………………………………………!
!
  



!
!

36!

Manual Defusion 
 

F�ljande psykoedukation/ �vningar b�r genomf�ras under samtalet. En bilaga med allt 
material l�mnas till paret efter samtalet.  

F�rteckning �ver bilagor: 

 1 Psykoedukation Tankeapparaten bil 1 

 2 Hur komma loss och Om h�nderna var mina tankar bil 2 

 3 Mj�lk, mj�lk, mj�lk och S�tt etikett p� dina tankar bil 3 

 4 Genomf�r Konstruktiva fr�gor f�r destruktiva tankar bil 4 

 5 Omd�mesmaskinen och Kalla saker f�r vad det �r- Kritiska sinnet bil 5 

 6 L�vet p� Str�mmen bil 6 

  

 

Instruktion till terapeut: 

�ppna med att s�ga till paret: 

- Dagens tr�ff har ett upplevelsebaserat fokus. Vi kommer att g�ra flera �vningar som ni 
kommer att f� reflektera kring. Ni kommer ocks� att f� ett kompendium med alla �vningarna 
med er hem. 

- Idag kommer vi bl. a att fokusera p� att prata om v�r Tankeapparat. G� d�refter igenom bil 
1 Psykoedukation. L�s p� s� att du k�nner dig bekv�m med textinneh�llet och 
ben�mningen av sinnet som "Tankeapparaten." 

S�g till paret: dagens samtal kommer inneh�lla flera �vningar utifr�n dessa teman. Vi b�rjar: 

G�  vidare till bil 2, �vningarna Hur komma loss och Om h�nderna var mina tankar. L�t 
paret reflektera efter �vningarna. 

G�  vidare till bil 3: Mj�lk, mj�lk, mj�lk och S�tt etikett p� dina tankar. Reflektera med 
paret.  Terapeuten s�ger: -Det vi har gjort �r att f�rs�ka skapa luft mellan dina tankar och 
dig.  

Fr�ga paret: beskriv varf�r �r ni h�r? Skriv ned problemformuleringen p� whiteboarden. 
Fr�ga efter hur de t�nker kring sitt problem, t.ex. ok ni kan inte prata med varandra. S�, n�r 
ni inte kan prata med varandra, vad far genom ditt huvud? Skriv ned de konkreta neg tankarna 
p� White boarden.  Genomf�r d�refter bil 4: Konstruktiva fr�gor f�r destruktiva tankar.  
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G�  till bilaga 5: b�rja med kort psykoedukation om defusion. Genomf�r d�refter �vning Det 
kritiska sinnet.  

F� lj instruktion bil 6: L�v p� vattendrag F�lj upp: be paret beskriva, hur var det att g�ra 
�vningen? 

Ge utrymme till reflektion. Avsluta med att l�mna �ver �vningskompendium. 

 

Lycka Till! 
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Bil 1. 

Tankeapparaten                                                            
 
När jag talar om "Tankeapparaten" eller "Huvudet" så menar jag det tänkande jaget - alltså 
den del av dig som tjattrar på inuti i huvudet, som aldrig är tyst utan alltid har nåt att säga. 
Ibland hjälper det att tänka sig att vi är fyra här i rummet. Det är du och jag och sedan ditt 
huvud och mitt huvud. Mitt huvud pratar med mig hela tiden och ditt huvud kommer att prata 
med dig. Men det viktiga är trots allt det som händer mellan dig och mig, inte vad våra 
huvuden har att säga. 
 
Men om vi fastnar i tankarna eller låter dem styra oss behöver vi lära oss ett annat sätt att 
handskas med dem, ett annat sätt att förhålla oss till dem.  
 
Man kan likna det med att fastna, krokas, bli uppslukad, fångas in eller snärjas av tankar, 
förlora sig i dem eller svepas med av dem. Man kan också likna det vid att hålla hårt i tankar, 
vägra släppa dem, älta dem, grubbla över dem, köpa dem eller gå på dem.  
Listan kan göras längre. Alla dessa metaforiska uttryck förmedlar dock en och samma ide, 
nämligen att våra tankar har stor makt över oss, att vi i hög grad påverkas av dem och att vi 
lägger mycket tid och energi på att svara på våra tankar.  
 
Tänk om vi istället kan lägga märke till tankar, iaktta tankar, ta ett steg tillbaka och se på 
tankarna eller låta tankarna komma och gå. Vi kan hålla dem med lätt hand, lätta greppet om 
dem, kroka av sig från dem, släppa historien eller berättelsen och så vidare. 
Alla dessa utryck förmedlar iden om att skilja ut sig från sina tankar och låta dem vara istället 
för att lägga ner så mycket tid och energi på att svara på dem. Syftet är att minska deras 
inflytande och inte låta dem diktera och styra vårt liv.   
 
                                                                                                                  (R. Harris 2011) 
 
 
 
 
 
 
Defusion: Att komma loss från sina tankar. Det innebär att "man tar ett steg tillbaka" från sina 
tankar, att man betraktar den historia tankarna berättar i stället för att omedelbart fängslas av 
den. I ett tillstånd av sammansmältning eller fusion är man helt förlorad i sina tankar, men i 
ett tillstånd av defusion kan man stiga tillbaka och betrakta sitt eget tänkande - och välja hur 
man ska förhålla sig till det. 
 
                                                                                                              (R. Harris 2012) 
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Bil 2. 
Övning - hur komma loss? 
 
Den här övningen hjälper dig ta ett steg tillbaka och betrakta ditt eget tänkande. 
 
*  Slut ögonen i tjugo sekunder. Blunda och lägg bara märke till vad dina tankar säger till dig. 
 
* Gör om samma sak, men den här gången ska du försöka se vilken form dina tankar tar sig, 
yttrar de sig som bilder, ord eller ljud? 
 
* Gör om övningen en gång till och se om du kan avgöra var tankarna finns någonstans. 
Verkar de finnas framför dig, bakom dig, ovanför dig, på sidan om dig, inuti huvudet eller 
inne i din kropp? Är de i rörelse eller är de stilla? 
 
 
 
Den här typen av övningar hjälper dig "komma loss från dina tankar"; du skiljer ut dig från 
dem, får en smula distans till dem och kan betrakta dem. Vill man bygga ett meningsfullt 
förhållande och ett bättre liv i största allmänhet, är det väsentligt att lära sig detta. Varför då? 
Förklaringen framgår bättre av följande lilla övning: 
 
Övning - Om dina händer var dina tankar 
 
Tänk dig för en stund att dina händer är dina tankar. Lägg händerna intill varandra med 
handflatan uppåt, som om de var sidorna i en öppen bok. Sträck ut dem framför dig. Lägg 
märke till att du ser händerna alldeles tydligt, liksom du ser rummet runt omkring dig. 
 
Lyft nu dina händer till ansiktet och försök täcka över dina ögon. Notera vad som hänt med 
din utblick över rummet. Vad märkte du?  
Du kunde förmodligen se små delar av rummet genom mellanrummet mellan fingrarna, men 
det mesta det försvann ur sikte. Det är just detta som händer när vi smälter samman med våra 
tankar: Vi blir så fångna i dem att vi förlorar helheten ur sikte. 
 
                                                                                                                         (R. Harris 2012) 
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Bil 3. 
 
Övning: Mjölk, mjölk, mjölk 
Jag vill att du börjar tänka på mjölk. Hur uppfattar du mjölk? Vad kommer du att tänka på - 
hur ser mjölk ut, vilka egenskaper. Skriv ner några saker du kommer att tänka på. 
 
Se nu till att sitta ostört en stund. Börja sedan uttala ordet "mjölk" högt för dig själv, upprepa 
det så fort du bara kan i tjugo till fyrtiofem sekunder. Inte varken längre eller kortare tid. 
Fortsätt bara säga "mjölk" om och om igen - så fort du kan samtidigt som du ser till att tydligt 
uttala ordet.  
Hur upplevde du det? Hur kändes det att upprepa "mjölk" om och om igen? Vad hände med 
ordets mening? 
 
Prova nu en annan variant: 
Ta en negativ tanke om dig själv som du ofta har och krymp ihop den till ett enda ord. T.ex. 
om du uppfattar dig själv som ointelligent skulle du kunna sammanfatta det till ordet 
"korkad". 
Gör nu övningen igen men byt ut ordet "mjölk" mot "korkad". 
Hur upplevde du det? Lägg märke till att du mycket väl vet ordets betydelse men troligtvis har 
dess känslomässiga laddning minskat. 
 
 
 
 
 
Övning. Sätt etikett på dina tankar 
Ett sätt att fånga dina tankar, känslor, minnen och kroppsförnimmelser allteftersom dom 
dyker upp, är att sätta en tydlig etikett på dem. Nöj dig inte bara med att tänka tanken högt 
utan tala högt om för dig själv vad du håller på med. 
 
*  Nu fick jag tanken att...(beskriv tanken) 
*  Nu fick jag känslan att...(beskriv känslan) 
*  Nu dök det här minnet att... upp (beskriv minnet) 
*  Nu känns det så här i kroppen...(beskriv förnimmelsens karaktär och var någonstans i 
kroppen den sitter) 
*  Jag märker att jag har lust att...(Beskriv den impuls eller det behov som kommer för dig). 
 
 
 
                                                                                                                    (S. Hayes 2005) 
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Bil 4 
 

Konstruktiva frågor för destruktiva tankar 
 
*  Är denna tanke till någon hjälp eller nytta? 
*  Är detta en gammal historia? Har jag hört den förut? 
*  Vad händer om jag går på denna historia? 
*  Har jag någon nytta av det här eller är det bara mina tankar som mal? 
*  Hjälper mig den tanken att agera effektivt? 
*  Om jag låter den här tanken styra mitt beteende, vart tar den mig då? i Riktning mot ett 
    vitalt, meningsfullt liv - eller tvärtom i riktning mot kamp och lidande? 
*  Är det en tanke som hjälper mig att vara den jag vill vara? 
 
 
Så hur kan jag nu hjälpa mig själv - skapa luft mellan tankarna och mitt agerande - så att jag   
bär mina tankar och inte tvärt om: tankarna bär i väg med mig. 
 
                                                                                                           (Harris 2011) 
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Bil 5 
Som ett resultat av en lång, lång evolution är vi idag rustade med en hjärna som aldrig upphör 
att döma. Det betyder att vi, vid sidan av alla de nyttiga ord som Omdömesmaskinen matar 
fram, också har en massa onyttiga eller rent av kontraproduktiva tankar. Vad ska vi göra med 
alla dessa? 
 
Kalla saker för vad de är 
Det finns många sätt att defusionera dina negativa omdömen eller berättelser om din partner. 
Ett sätt är att benämna dem varje gång de dyker upp. Så snart du märker att 
omdömesmaskinen gått igång, kan du säga tyst för dig själv: " Aha! Dags att döma igen" eller 
" Ha! Det var historian om den "den dåliga partner igen. Har vi hört den förut?" 
 När du benämner dem, börjar du genast defusionera historien i stället för att fängslas av den.  
 
Defusion faller sig inte helt naturligt, men det blir lättare med lite övning. 
Du skulle också kunna ge berättelsen om " Den dåliga partnern" ett särskilt namn, till exempel 
historien om "Den lata slusken" eller om "Arbetsnarkomanen".  Varje gång du sedan märker 
att du fastnar i en tanke eller känsla besläktad med den historien, kan du benämna vad som 
händer: "Aha! Historien om Arbetsnarkomanen. Nu igen." 
 
Här är några enkla fraser du kan testa med: "Domedag - igen!", "Aha! Omdömesmaskinen går 
varm! " eller bara "Nu dömer vi!". 
 
 
Övning: Det kritiska sinnet  
 
När mina tankar vill fängsla mig med historien om "Den dåliga partnern", säger de så här: 
* De säger att min partner är en ....... 
* De säger att min partner är alldeles för ........ 
* De säger att min partner inte är tillräckligt ...... 
* De säger att min partner ägnar sig för mycket åt ...... 
* De säger att min partner inte ägnar sig tillräckligt åt ....... 
* De säger att min parter saknar följande: ...... 
 
Läs igenom listan och välj ut de omdömen som känns jobbigast. Förenkla dem så att de får 
formen av "Min partner är X" eller "Min partner är inte Y". 
Håll nu denna tanke i minnet och försök att tro på den så mycket det går i tjugo sekunder. Var 
uppmärksam på vad som händer. 
 
Spela upp samma tanke ordagrant i huvudet, men lägg till den lilla frasen: "jag tänker att ....."  
Lägg märke till vad som händer. 
 
Gör detta en gång till, men med ytterligare ett tillägg: "Jag märker att jag tänker att ......"  
Var uppmärksam på vad som händer. 
 

(R. Harris 2012)                                   
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 Bil 6 
Löv på vattendrag 
 
1. Sätt dig bekvämt till rätta. Blunda eller fixera blicken på en fast punkt, vilket du vill. 
 
2. Tänk dig att du sitter vid ett vattendrag som stilla flyter fram och att det flyter förbi löv på 
vattenytan. Det här kan du föreställa dig precis hur du vill, fantasibilden är din. 
. 
3. Nu ska du under några minuter ta varje tanke som dyker upp i huvudet, placera den på ett 
löv och låta den flyta iväg. Gör så oavsett om tanken är positiv eller negativ, angenäm eller 
obehaglig. Även de mest underbara tankarna ska du lägga på ett löv och låta flyta bort. 
 
4. Om tankarna stannar av, se bara på strömmen. Förr eller senare kommer tankarna igång 
igen. 
 
5. Låt strömmen glida förbi i sin egen takt. Skynda inte på den. Du försöker inte bli av med 
löven - du låter dem bara komma och gå i stilla mak. 
 
6. Om ditt huvud säger Det här är löjligt eller Jag kan inte, lägg de tankarna på var sitt löv. 
 
7. Om några löv fastnar, låt det vara. Gör inget för att få bort det. 
 
8. Om det uppstår någon obehaglig känsla, av leda eller otålighet till exempel, bekräfta bara 
att så sker. Säg till dig själv: "Här är en känsla av leda" eller "Här är en känsla av otålighet". 
Lägg sedan dessa ord på ett löv och låt lövet flyta bort. 
 
9. Då och då kommer någon tanke att fånga dig, så att du kommer av dig. Det är naturligt och 
normalt, och det händer om och om igen. Så snart du inser att det hänt, bekräfta bara att det 
har hänt och återgå till övningen igen. 
                                                                                                           
 
                                                                                                                (R. Harris 2012)    
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Bil 4. DAS 
 

 
  



!
!

45!
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Bil 5. 
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Bil 6. 

  

     
 Inte alls 

sant 
Lite 
sant 

Ganska 
sant Sant Helt 

sant 

1. Mitt liv kommer inte att vara bra förrän jag känner mig lycklig. 0 1 2 3 4 

2. Mina tankar och känslor trasslar till mitt liv. 0 1 2 3 4 

3. Om jag känner mig ledsen eller rädd så måste något vara fel på mig. 0 1 2 3 4 

4. De dåliga saker jag tänker om mig själv måste vara sanna. 0 1 2 3 4 

5. Jag prövar inte på nya saker om jag är rädd att trassla till det. 0 1 2 3 4 

6. Jag måste bli av med mina bekymmer och rädslor så att jag kan ha ett bra liv. 0 1 2 3 4 

7. Jag gör allt jag kan för att vara säker på att jag inte verkar dum inför andra 
människor. 0 1 2 3 4 

8. Jag anstränger mig mycket för att radera smärtsamma minnen från mitt 
medvetande. 0 1 2 3 4 

9. Jag står inte ut med att känna smärta eller ha ont i kroppen. 0 1 2 3 4 

10. Om mitt hjärta slår snabbt måste något vara fel på mig. 0 1 2 3 4 

11. Jag trycker undan tankar och känslor som jag inte tycker om.  0 1 2 3 4 

12. Jag slutar göra saker som är viktiga för mig när än jag mår dåligt. 0 1 2 3 4 

13. Det går sämre för mig på arbetet / i skolan när jag har tankar som gör mig 
ledsen. 0 1 2 3 4 

14. Jag säger saker som får mig att verka cool. 0 1 2 3 4 

15. Jag önskar jag kunde vifta med en trollstav så all min sorgsenhet försvann. 0 1 2 3 4 

16. Jag är rädd för mina känslor. 0 1 2 3 4 

17. Jag kan inte vara en bra vän när jag känner mig upprörd. 0 1 2 3 4  
 
 
 
 
 
 
 

Översatt till svenska av Thomas Parling & Ata Ghaderi, backtranslation av Terry Hartig, 2005 

AFQ-Y 
( GRECO, MURREL & COYNE, 2005) 

Vi vill veta mer om vad du tänker, hur du känner och vad du gör. Läs varje mening.  Ringa sedan in det nummer som 
överensstämmer med hur sann varje mening är för dig.    
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bil. 7 
 
Skala Relationsmässig Tillfredsställdhet 
 
 
Skriv ned TRE negativa omdömen/tankar som du idag har om din partner ( tex lyssnar aldrig, anser att hon 
alltid har rätt, vill inte ha sex/vara nära, prioriterar arbetet för mycket mm)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I vilken omfattning uppfattar du att dessa tankar/omdömen påverkar din förmåga att leva livet på det sätt 
som du önskar?  

 !!!!!!!!!!!1 !!!!!2 !!!!!!!3!!! !!!!!!4 !!!!!!!5 !!!!!!!6 !!!!!!7 !!!!!!!!8 !!!!!!!9 !!!!!!!10    

Inte!alls ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! I!mycket!stor!omfattning 
 
 
 
Bedöm din totala tillfredsställelse med din relation. Använd den lägre delen av skalan om du upplever att 
din relation inte är så tillfredsställande. Använd den högre delen av skalan om du upplever din relation som 
tillfredsställande. *markera den siffra i skalan som stämmer överens med ditt svar 

 1 !!!!2 !!!!3 !!!!!!
4 

!!!!!!
5 !!!!6 !!!!!7 !!!!!8 !!!!9 !!!!

10  

Inte!alls!
tillfredsställande ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 

Absolut!
tillfredsställande 

 
 
 

Hedlund & Hällström 2012 
 
 
 


