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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att undersöka om det fanns något samband mellan 

intolerans mot osäkerhet och optimism samt om det fanns något samband mellan intolerans mot 

osäkerhet och smärtkatastrofiering. Utöver det ville vi undersöka om det fanns något samband 

mellan upplevd stress under beteendetestet Beads task och förväntningar på kallvattentestet. 

Våra hypoteser var att vi skulle finna ett negativt samband mellan intolerans mot osäkerhet och 

optimism samt ett positivt samband mellan intolerans mot osäkerhet och smärtkatastrofiering. 

Vi trodde även att vi skulle finna ett positivt samband mellan upplevd stress under Beads task 

och negativa förväntningar på kallvattentestet. Studien utfördes genom tre enkäter som mätte 

intolerans mot osäkerhet, optimism och smärtkatastrofiering. Utöver det användes Beads task 

för att mäta observerbara beteenden associerade med intolerans mot osäkerhet. Deltagarna 

bestod av 60 universitetsstudenter, varav 30 män och 30 kvinnor. Resultaten visade att det fanns 

ett negativt samband mellan optimism och intolerans mot osäkerhet samt ett positivt samband 

mellan intolerans mot osäkerhet och smärtkatastrofiering. Sålunda tenderar optimistiska 

personer att vara mindre intoleranta mot osäkerhet medan personer med hög grad av 

smärtkatastrofiering är mer intoleranta mot osäkerhet. Tidigare studier har visat att optimistiska 

personer har lättare att hantera svåra situationer och att personer med hög grad av 

smärtkatastrofiering har mer katastroftankar som leder till oro i osäkra situationer, vilket går i 

linje med vårt resultat. 

  

Nyckelord: Intolerans mot osäkerhet, optimism, smärtkatastrofiering, Beads task. 
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Abstract 

The purpose of this study was to investigate the relationship between intolerance of 

uncertainty, optimism and pain catastrophizing. Furthermore we wanted to investigate the 

relationship between distress during the behavioral test Beads task and expectations on the Cold 

Pressor Task. We hypothesized that we would find a negative relationship between intolerance 

of uncertainty and optimism and a positive relationship between intolerance of uncertainty and 

pain catastrophizing. Furthermore we hypothesized that we would find a positive relationship 

between distress during Beads task and negative expectations on the Cold Pressor Task. The 

convenient sample consisted of 60 university students, 30 males and 30 females. Our 

results  showed a negative relationship between optimism and intolerance of uncertainty and a 

positive relationship between intolerance of uncertainty and pain catastrophizing. Thus 

optimistic individuals tend to be less intolerant to uncertainty when individuals with a high 

level of pain catastrophizing are more intolerant to uncertainty. Previous studies showed that 

optimistic individuals have a better way of coping with difficult situations, and that individuals 

with a high level of pain catastrophizing have more catastrophizing related thoughts which 

cause worrying in uncertain situations, which is in line with our results.  

 
Keywords: Intolerance of uncertainty, optimism, pain catastophizing, the Beads Task. 
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Att möta osäkerhet med ett leende - Förhållandet mellan intolerans mot osäkerhet, optimism 

och katastrofiering. 

Har du någon gång känt dig osäker på något och upplevt svårigheter med att fatta ett beslut? 

Svaret på frågan är förmodligen ja. Alla människor ställs någon gång inför ett beslutsfattande 

som kan upplevas osäkert och olustigt. Kanske är instruktionerna tvetydiga och svåra att tolka 

eller så ska ett beslut fattas som kan få stora konsekvenser för dig själv eller för någon annan. 

Vissa människor upplever osäkerheten och mångtydigheten som något spännande och 

inspirerande. Andra människor upplever stor oro inför att inte veta vad som väntar och 

undviker att överhuvudtaget försätta sig i osäkra situationer. Vad kan det finnas för 

bidragande orsaker till att vissa människor upplever mer osäkerhet och därmed har svårare att 

fatta beslut? Intolerans mot osäkerhet är ett personlighetsdrag som påverkar hur en person 

upplever, tolkar och agerar i osäkra och tvetydiga situationer (Dugas, Schwartz, & Francis, 

2004). Personlighetsdraget har associerats med oro, överskattning av sannolikheten för 

framtida negativa händelser och rädsla för smärta (Francis, Dugas, & Ricard, 2016; Helsen, 

Goubert, & Vlaeyen, 2013). Något som tidigare inte undersökts är hur intolerans mot 

osäkerhet är relaterat till optimism och positiva förväntningar på framtiden. Osäkra situationer 

kan handla om att inte veta hur framtiden ser ut eller att vänta på ett avgörande läkar- eller 

jobbesked. Med andra ord är osäkra situationer något alla människor kan ställas inför någon 

gång. Hur positiva förväntningar är relaterat till intolerans mot osäkerhet kan vara en viktig 

faktor för att öka förståelsen för vad som gör att vissa personer upplever osäkerhet som mer 

obehagligt än andra. Med mer forskning och kunskap kring dessa områden kan förebyggande 

åtgärder utformas för att underlätta för människor i krävande och svåra situationer. För att 

överhuvudtaget veta om optimism och intolerans mot osäkerhet har ett samband behöver vi 

som ett första steg undersöka detta. Syftet med denna studie är därför att undersöka om det 

finns något samband mellan intolerans mot osäkerhet och personlighetsdraget optimism. 
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Utöver det vill vi undersöka sambandet mellan intolerans mot osäkerhet och katastrofierande 

oro samt förväntningar på ett negativt utfall, i det här fallet smärta. Som tidigare nämnt har 

forskning visat ett samband mellan intolerans mot osäkerhet och rädsla för smärta (Helsen 

m.fl., 2013). I denna studie vill vi undersöka om smärtkatastrofiering, som bygger på 

katastrofierande oro gällande smärta, kan relateras till intolerans mot osäkerhet. Detta är av 

vikt för att ytterligare öka förståelsen för faktorer som kan associeras med intolerans mot 

osäkerhet och som kan vara bakomliggande faktorer till ökat obehag i osäkra situationer. Det 

ger också en ökad förståelse för vad som kan relateras till smärtkatastrofiering vilket är viktigt 

då forskning visat att den katastrofierande oron kan vara mer begränsande än smärtan i sig 

(Crombez, Vlaeyen, Heuts,  & Lysens, 1999). 

Intolerans mot osäkerhet är ett karaktärsdrag som är vanligt förekommande i samband 

med flera ångestdiagnoser, där ibland generaliserat ångestsyndrom (GAD) och 

tvångssyndrom (OCD) (Boelen & Reijntjes, 2009; McEvoy & Mahoney, 2011). Begreppet 

beskriver ett tankesätt som är maladaptivt, vilket innebär att det negativt påverkar personens 

sätt att anpassa sig till sin omgivning. Detta medför en förhöjd rädsla inför osäkra situationer 

och en uppbyggd oro för potentiella negativa händelser. Personer med hög grad av intolerans 

mot osäkerhet upplever osäkra situationer som stressande, ohanterliga och hotfulla 

(Bredemaier & Berenbaum, 2008). Intolerans mot osäkerhet påverkar således hur en person 

upplever, tolkar och hanterar osäkra situationer (Dugas m.fl., 2004). Det kan även leda till 

problem vid beslutsfattande, svårigheter vid problemlösning samt undvikande av tvetydiga 

situationer (Dugas, Freeston & Ladoucer, 1997).  

Det vanligaste sättet att mäta intolerans mot osäkerhet är genom självskattning, vilket 

mäter personlighetsdraget (Jacoby, Abramowitz, Reuman, & Blakey, 2016). För att mäta 

beteenden associerade med intolerans mot osäkerhet kan beteendetest användas. Ett vanligt 

förekommande beteendetest som används för att se hur höga nivåer av intolerans mot osäkerhet 
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utspelar sig beteendemässigt är det datoriserade testet Beads task (Huq, Garety & Hemsley, 

1988; Phillips & Edwards, 1966). Testet går ut på att deltagarna ska fatta ett beslut utifrån två 

svarsalternativ bestående av två bägare innehållande pärlor. Uppgiften är att avgöra vilken av 

de två bägarna ett visst antal pärlor dras från. Det som mäts är hur mycket information en 

deltagare behöver innan ett svar kan avges (det vill säga hur många pärlor deltagaren vill se 

innan ett beslut fattas) samt att se nivåerna av obehag under utförandet. Tanken bakom testet är 

att personer med hög intolerans mot osäkerhet kommer vilja ha mer information, längre 

betänketid samt uppleva större oro och anspänning under testet än personer med lägre nivåer 

av intolerans mot osäkerhet.  

Många tidigare studier visar på ett samband mellan intolerans mot osäkerhet och oro, 

få studier har dock gjorts för att klargöra hur intolerans mot osäkerhet bidrar till ökad oro. 

Dugas, Buhr och Ladouceur (2004) ger två möjliga förklaringar. De menar dels att intolerans 

mot osäkerhet kan förstärka positiva föreställningar om oro, negativ problemorientering och 

kognitivt undvikande. De menar även att intolerans mot osäkerhet kan leda till en ökad 

benägenhet att uppfatta potentiella hot. På grund av detta kan höga nivåer av intolerans mot 

osäkerhet leda till överskattning av att negativa händelser kommer ske samt en överskattning 

gällande konsekvenserna av de negativa händelserna (Dugas m.fl., 2004). 

Intolerans mot osäkerhet har även associerats med katastrofierande oro gällande 

smärta (smärtkatastrofiering) och rädsla för smärta (Helsen, Goubert, & Vlaeyen, 2013). 

Smärtkatastrofiering är ett välkänt begrepp inom smärtforskning och har uppmärksammats 

som en avgörande faktor vid smärtrelaterad dysfunktionalitet (Sullivan, Thorn, 

Haythornthwaite, Keefe, Martin, Laurence & Lefebvre, 2001). Begreppet har av vissa 

forskare förklarats som en tendens att förstora och överdriva smärta men framförallt att 

förstora det potentiella hotet av smärta (Chaves & Brown, 1987). Av andra har det förklarats 

som en smärtrelaterad oro och rädsla som gör det svårt att rikta uppmärksamheten på något 



INTOLERANS MOT OSÄKERHET, OPTIMISM & SMÄRTKATASTROFIERING 

	

7	

annat än smärtan (Spanos, Radtke-Bodorik, Ferguson & Jones, 1979). Gemensamt för alla 

förklaringar är att smärtkatastrofiering karakteriseras av en förhöjd rädsla för smärtstimulus, 

negativa förväntningar om att smärta inte kommer att försvinna samt en känsla av hjälplöshet 

innan, under och efter en smärtsam upplevelse (Quartana, Campbell & Edwards, 2009). Med 

andra ord kan smärtkatastrofiering beskrivas som ett överdrivet, negativt tankesätt som 

aktiveras under pågående eller förväntad smärta (Sullivan m.fl., 2001). Ett gemensamt drag 

för intolerans mot osäkerhet och smärtkatastrofiering är alltså att negativa förväntningar 

spelar en stor och avgörande roll.  

I motsats till intolerans mot osäkerhet och smärtkatastrofiering karakteriseras 

personlighetsdraget optimism av positiva förväntningar. Dessa förväntningar gör bland annat 

att personer med hög grad av optimism har lättare att hantera svåra situationer (Nes & 

Segerstrom, 2006). Begreppet optimism förekommer i olika kontexter med olika 

användningsområden. I denna studie kommer dispositionell optimism diskuteras, med andra 

ord optimism som personlighetsdrag. För att förstå innebörden av optimism och pessimism 

kan en liknelse användas som beskriver huruvida en person upplever ett glas som halvfullt 

eller halvtomt. Enligt Baumgardner och Crothers (2009) tenderar en optimist med sin positiva 

synvinkel fokusera på vad som finns tillgängligt i glaset medan en pessimist snarare fokuserar 

på det som saknas i glaset. Vad som skiljer optimism från pessimism är de generella 

förväntningarna på framtiden, med andra ord, om individen uppfattar sin framtid som positiv 

eller negativ (Scheier & Carver, 1985; Carver, Reynolds, & Scheier, 1994). Optimism och 

pessimism utgör, förutom ett förhållningssätt till framtiden, även en inställning till sig själv 

och till sin omgivning (Alberoni, 1995; Nes & Segerstrom, 2006). Alltså kan en persons 

agerande i olika situationer många gånger förstås utifrån hur optimistisk eller pessimistisk 

personen är vilket spelar stor roll i bemötandet av andra människor. Med sin positiva attityd 

och öppenhet för nya lösningar tenderar optimister att förvandla nackdelar till fördelar, vilket 
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kan gynna dem då de lättare ser människors positiva egenskaper och därmed ägnar sina 

medmänniskor mer tid, förtroende och uppmärksamhet (Alberoni, 1995).  

Det kan också finnas en del negativa konsekvenser av att vara för optimistisk. Enligt 

Alberoni (1995) kan den positiva inställningen som optimister har gå till överdrift då 

optimister är mer aktiva i sitt agerande och fattar i och med det snabbare beslut. Detta leder 

till att svårigheter underskattas och optimister utsätter sig därmed för större risker. Något som 

diskuterats är att optimister troligen kommer påverkas mer vid ett negativt utfall då en 

optimists positiva förväntningar inte kommer bekräftas, till skillnad från en pessimist där 

förväntningarna i en negativ situation snarare skulle ha bekräftats. För detta antagande finns 

dock ingen bekräftad forskning utan Carver och Scheier (2014) menar att trots att situationen 

verkar ohållbar för stunden, har optimisten förmågan och tron att den i framtiden förändras till 

det bättre. 

Ett annat sätt att förstå hur optimister och pessimister skiljer sig åt är genom att 

studera copingstrategier. Coping, som också kan förstås som stresshantering, handlar om hur 

individen hanterar känslomässiga och stressfyllda situationer i sin omgivning  (Nes, & 

Segerstrom, 2006). En pessimist tenderar att vilja ignorera problematiska situationer till följd 

av negativa tankemönster till skillnad från en optimist som med sina positiva tankar istället 

tenderar att fortsätta med den krävande situationen (Carver, Scheier, & Segerstrom, 2010). 

Mycket av den forskning som tidigare gjorts på sambandet mellan optimism och 

copingstrategier visar att optimister använder sig av effektiv coping, där det sker ett närmande 

till problemet snarare än ett undvikande, vilket i sin tur bidrar till förbättrad psykisk hälsa 

(Carver, Scheier, & Segerstrom, 2010; Nes & Segerstrom, 2006; Pavlova & Silbereisen, 

2013). Därmed blir det tydligt att optimism har en positiv inverkan på individen vid svåra 

situationer.  
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En optimist har förmågan och tron att en situation som för stunden upplevs svår, i 

framtiden kommer att bli bättre, tack vare sin positiva framtidssyn (Carver, & Scheier, 2014). 

En person med intolerans mot osäkerhet väljer istället att undvika svåra och krävande 

situationer (Dugas, m.fl., 1997). Med denna bakgrund tror vi att en optimist sannolikt har 

lägre intolerans mot osäkerhet. Då ingen tidigare forskning gjorts på sambandet mellan 

intolerans mot osäkerhet och optimism ser vi en möjlighet att med denna studie täppa igen en 

lucka inom forskningen.  

Denna studie 

Huvudfokus i denna studie är att undersöka det eventuella sambandet mellan 

intolerans mot osäkerhet och optimism. Deltagarna har fått svara på självrapporterade enkäter 

som mäter personlighetsdragen intolerans mot osäkerhet och optimism. Utöver det har de fått 

utföra ett test bestående av en osäker uppgift gällande beslutsfattande (Beads task) som 

används för att mäta beteenden associerade med intolerans mot osäkerhet (Jacoby m.fl., 

2016). Deltagarna har fått information om att inkorrekta svar på beteendetestet leder till ett 

negativt utfall, nämligen ett kallvattentest som går ut på att placera sin hand i kallt vatten 

vilket kan uppfattas som smärtsamt. Beteendetestet baseras på en studie av Jacoby m.fl. 

(2016) som inkluderade ett kallvattentest vid inkorrekt svar för att öka den ekologiska 

validiteten för Beads task. Jacoby och hans kollegor inkluderade allmänna psykiska faktorer, 

däribland ångest, i sin mätning. Dock tog de inte hänsyn till smärtförväntningar eller 

katastrofierande oro kopplad till smärta. Vi valde därför att inkludera enkäter om 

smärtkatastrofiering som personlighetsdrag för att se om det hade något samband med 

intolerans mot osäkerhet. Utöver det lade vi till frågor om specifika förväntningar på 

kallvattentestet för att se om det hade något samband med upplevd stress under 

genomförandet av Beads task.  
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Våra forskningsfrågor är: 1) Finns det ett samband mellan intolerans mot osäkerhet 

och optimism? 2) Finns det ett samband mellan intolerans mot osäkerhet och 

smärtkatastrofiering? 3) Finns det ett samband mellan upplevd stress under genomförandet av 

Beads task och förväntningar på kallvattentestet (rädsla för kallvattentestet, negativa 

förväntningar på kallvattentestet samt säkerheten i förväntningarna på kallvattentestet)?  

Vår första hypotes är att det finns ett negativt samband mellan optimism och 

intolerans mot osäkerhet. Mer specifikt förväntar vi oss att personer med hög grad av 

optimism kommer skatta lägre på skalan med intolerans mot osäkerhet, uppleva mindre stress 

under genomförandet av Beads task, känna sig mer säkra i sitt beslut samt uppleva det mindre 

viktigt att svara rätt. Då tidigare studier inte visat något signifikant samband mellan intolerans 

mot osäkerhet och antal dragna pärlor samt tid för att fatta ett beslut (Jacoby m.fl., 2016) 

förväntar vi oss inte att hitta ett signifikant samband mellan optimism och antal dragna pärlor 

samt tid för att fatta ett beslut. Vår andra hypotes är att finna ett positivt samband mellan 

smärtkatastrofiering och intolerans mot osäkerhet. Vi tror att personer med hög grad av 

smärtkatastrofiering kommer skatta högre på skalan med intolerans mot osäkerhet, uppleva 

mer stress under genomförandet av Beads task, känna sig mer osäkra i sitt beslut samt uppleva 

det mer viktigt att svara rätt. Vi förväntar oss inget signifikant samband mellan 

smärtkatastrofiering och antal dragna pärlor samt tid för att fatta ett beslut. Vår tredje hypotes 

är att det finns ett positivt samband mellan upplevd stress under genomförandet av Beads task 

och rädsla för kallvattentestet, negativa förväntningar på kallvattentestet och säkerheten i 

förväntningarna på kallvattentestet.  

Metod 

Deltagare 

Urvalet i studien bestod av 61 deltagare rekryterade från Örebro universitet, varav 31 

kvinnor och 30 män. En kvinna av dessa sammanlagda 61 deltagare besvarade inte samtliga 
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frågor vilket ledde till ett bortfall (n=1). Detta gjorde att det slutgiltiga antalet deltagare blev 

30 kvinnor och 30 män (N=60). Deltagarna var studenter i åldrarna 18-36 år (M=23.60, 

SD=2.82) och identifierade sig som smärtfria och flytande i svenska. Alla deltagare 

rekryterades via universitetets “Facebook-grupp” samt genom flyers som spreds på 

universitetet, vilket innebär att rekryteringen skedde via ett bekvämlighetsurval. Deltagarna 

ombads även rekommendera andra potentiella deltagare om studien vilket betyder att även ett 

snöbollsurval användes. För att öka trovärdigheten i studien och därmed få deltagarna att tro 

att det fanns en risk för att behöva utföra kallvattentestet använde vi oss av några 

exklusionskriterier. Dessa var de sedvanliga vid användning av kallvattentest och innebar att 

deltagarna inte fick identifiera sig med akut eller kronisk smärta, högt blodtryck eller hjärt- 

och kärlsjukdom, Raynaud´s fenomen, frakturer eller öppna sår på icke-dominant hand. 

Deltagarna fick heller inte ha utfört ett kallvattentest tidigare.  

Mätinstrument 

        Studien har genomförts med hjälp av tre självskattningsskalor för att mäta optimism, 

intolerans mot osäkerhet och smärtkatastrofiering. Utöver det har vi använt oss av ett 

beteendetest för att mäta beteenden associerade med intolerans mot osäkerhet.   

Intolerans mot osäkerhet. Intolerans mot osäkerhet mättes genom den svenska 

versionen av Intolerance of uncertainty scale (IUS), från början utvecklad av Freeston, 

Rhéaume, Letarte, Dugas och Ladouceur (1994). Skattningsskalan består av 27 påståenden 

som på olika sätt beskriver människors reaktioner på osäkerhet. Exempel på påståenden är 

”När jag är osäker kan jag inte fungera så bra”, “Jag måste ta mig bort från alla osäkra 

situationer”, ”En liten oförutsedd händelse kan förstöra allt, även efter god planering” samt 

”Jag vill alltid veta som väntar mig i framtiden”. Påståendena besvarades på en 5-gradig 

Likert-skala där 1 motsvaras av ”Stämmer inte alls” och 5 motsvaras av ”Stämmer helt”. 

Höga poäng innebär högre intolerans mot osäkerhet.  
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Deltagarna fick under genomförandet av vårt experiment besvara alla 27 frågor ur 

originalversionen av Intolerance of uncertainty scale (IUS), dock använde vi endast 12 av 

dessa frågor vid analysen. Jacoby m.fl. (2016) använde Intolerance of Uncertainty Scale - 

Short Form (US-12) i sin studie. För att få en mätning likvärdig deras valde vi därför att 

endast använda frågorna från IUS-12 i vår analys. Tidigare forskning har även visat att det 

rekommenderas att använda den förkortade versionen då skalorna har likvärdig reliabilitet och 

validitet vilket indikerar att de 15 extra frågorna är överflödiga och inte verkar för att bredda 

förklaringen av begreppet (Carleton, Norton, & Asmundson, 2007). Cronbach’s alfa för IUS-

12 var .75. 

Optimism. För att mäta optimism användes den svenska versionen av Life orientation 

test – Revised (LOT-R) (Carver, Scheier, & Bridges, 1994). Skalan består av tio påståenden 

varav fyra utfyllnadsfrågor. Exempel på påståenden är ”I osäkra tider väntar jag mig vanligen 

det bästa”, ”Jag är alltid optimistisk om min framtid” samt ”Jag räknar sällan med att det ska 

hända mig något positivt”. Exempel på utfyllnadsfrågor är ”Jag har lätt för att slappna av”, 

”Jag har stor glädje av mina vänner” samt ”Jag blir inte så lätt upprörd”. Påståendena 

besvarades på en 5-gradig Likert-skala där 0 motsvarade ”Stämmer inte alls” och 4 

motsvarade ”Stämmer mycket väl”. Höga poäng innebär högre grad av optimism. Cronbach’s 

alfa för skalan var .78. 

Smärtkatastrofiering. För att mäta smärtkatastrofiering användes den svenska 

versionen av Pain Catastrophizing Scale (PCS) (Sullivan, Bishop, & Pivik, 1995). Testet 

består av 13 påståenden som besvarades på en femgradig Likert-skala där 0 motsvaras av 

”Inte alls” och 4 motsvaras av ”Hela tiden”. Frågorna utgår från frasen ”När jag har ont…” 

och efterföljs av påståenden som ”Känner jag att jag inte orkar fortsätta”, ”Blir jag rädd att 

smärtan ska förvärras” samt ”Tänker jag hela tiden på hur ont det gör”. Höga poäng motsvarar 

högre grad av smärtkatastrofiering. Cronbach’s alfa för skalan var .85.  
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Beteendetest: Beads task. För att mäta beteenden associerade med intolerans mot 

osäkerhet användes beteendetestet Beads task (Huq, Garety, & Hemsley, 1988; Phillips & 

Edwards, 1966). Testet är hämtat från Jacoby m.fl. (2016) och är utformat i Powerpoint. 

Uppgiften går ut på att fatta ett beslut i en osäker situation. Den osäkra situationen innebär att 

deltagaren får två möjliga alternativ där uppgiften är att fatta ett avgörande beslut om vilket 

av de två alternativen som deltagaren tror är det rätta. Deltagarna lurades att tro att det fanns 

ett korrekt svar, vilket det inte gjorde. I linje med Jacoby m.fl. (2016) användes hot om att 

kallvattentest behövde utföras vid inkorrekt svar. I och med att det inte gick att lösa uppgiften 

behövde ingen deltagare utföra kallvattentestet.  

Testet bestod, som tidigare nämnt, av en powerpoint där deltagarens uppgift var att 

fatta ett beslut om vilket av två alternativ som var det rätta. Alternativen utgjordes av två 

bägare innehållande 100 färgade pärlor var. Pärlorna var av två färger och blandade i 

respektive bägare (50 pärlor av vardera färg i vardera bägare). Testet inleddes med att en av 

de två bägarna slumpmässigt valdes ut. Från den valda bägaren drogs sedan en pärla åt 

gången och uppgiften gick ut på att utifrån alla dragna pärlor avgöra från vilken av de två 

bägarna pärlorna dragits från. Deltagarna skulle dra så många pärlor de kände att de behövde 

innan de var säkra på sitt beslut, dock var max antal dragningar 50. Därefter behövde ett svar 

avläggas. De dragna pärlorna sparades automatiskt längst ned på datorskärmen för att undvika 

olika former av minnesbias (Deckersbach, Otto, Savage, Baer & Jenike, 2000). Osäkerheten i 

uppgiften låg i att deltagarna inte ser bägarna utan endast pärlorna. Deltagarna fick inte heller 

någon information om proportionerna på färguppdelningen mellan pärlorna. Den information 

som gavs var att båda bägarna innehöll 100 pärlor vardera och att pärlorna alltid drogs från 

och lades tillbaka i samma bägare efter varje dragning. Deltagarna lurades även att tro att det 

fanns mer pärlor av den ena färgen i en av bägarna och mer av den andra färgen i den andra 

bägaren, vilket inte stämde då proportionerna var 50/50. Som tidigare nämnt blev deltagarna 
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informerade om att inkorrekt svar skulle leda till att kallvattentestet behövde utföras. För varje 

pärla deltagaren valde att dra ökade deras potentiella tid att ha handen i kallt vatten med två 

sekunder. Detta innebar att deltagarna lurades att tro att ju fler pärlor de valde att se, desto 

längre tid skulle de behöva ha sin hand i kallvattnet om de skulle svara “fel” bägare. 

Alla deltagare fick utföra två versioner av testet där den enda skillnaden mellan de två 

testerna var färgkombinationen på pärlorna. Genom att alternera ordningen av de båda 

färgkombinationerna kontrollerades risken för ordningseffekter. Deltagarna tilldelades id-

nummer där jämna id-nummer fick starta med den röd-blå versionen och ojämna id-nummer 

med den grön-lila versionen. Ordningen av pärlorna som visades var exakt samma för alla 

deltagare och slumpades fram av en nummergenerator (Jacoby m.fl., 2016). 

Version 1: 50 Grön (G): 50 Lila (L) 

GLLGLLGLGGGLGGLGGGLGGGLGGLGLLLLGGLLGLGGLLGGLLLGLLG 

Version 2: 50 Röd (R): 50 Blå (B) 

RBRRBBRBBRBRBRBBRRBRRBRBBRBRRBRRBBRBRBRRBRBRRBBBRR 

Innan testet genomfördes fick deltagarna besvara en enkät med tre separata frågor om 

förväntningar på kallvattentestet. Frågorna som besvarades var (1)”Hur rädd är du för att 

utföra kallvattentestet?”, (2)”Hur smärtsamt tror du att kallvattentestet kommer att vara?” 

samt (3)”Hur säker är du på denna förväntning”? Frågorna besvarades på en 11-gradig 

numerisk skala (0=inte alls rädd/smärtsamt/säker; 10=väldigt rädd/smärtsamt/säker).  

Under testet antecknade försöksledaren (a) tiden som deltagaren tog på sig för att fatta 

ett beslut, (b) antal dragningar deltagaren valde att göra innan denne fattade ett beslut (Draws 

to decision=DTD) och (c) valet av bägare. Efter varje avslutad version fick deltagarna besvara 

en enkät med tre frågor gällande säkerheten i svaren. De tre frågorna var ”Hur säker är du på 

ditt beslut?”, ”Hur stressad känner du dig just nu?” samt ”Hur viktigt är det för dig att svara 
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rätt och slippa placera handen i det kalla vattnet”? Frågorna besvarades på en 11-gradig 

numerisk skala (0= inte alls säker/stressad/viktigt; 10= väldigt säker/stressad/viktigt). 

Slutligen fick deltagarna efter att ha genomfört båda versionerna besvara en enkät med 

fem frågor gällande strategi under testet. Frågorna som skulle besvaras var “Jag räknade 

pärlorna längst ner på skärmen innan jag valde att se ytterligare en pärla eller fatta mitt 

slutgiltiga beslut.”, “Jag valde att se fler pärlor för att bli säkrare på mitt beslut.”, “Jag fattade 

ett snabbt beslut för att undvika stressen och osäkerheten som jag kände under uppgiften.”, 

“Jag fattade ett snabbt beslut för att få hålla handen i vattnet så kort tid som möjligt.” samt “ 

För mig var det viktigare att svara rätt (och undvika att behöva placera handen i det kalla 

vattnet) än att fatta ett snabbt beslut (och förkorta tiden jag hade behövt ha min hand i det 

kalla vattnet).” Frågorna besvarades på en 11-gradig numerisk skala (0= inte alls 

karaktäristiskt; 10= väldigt karaktäristiskt). Dessa frågor användes inte vid analysen utan 

endast för att se om det gick att urskilja något mönster i deltagarnas val av strategi. 

Procedur 

Alla deltagare testades individuellt i ett laboratorium vid centret för hälsa och 

medicinsk psykologi på Örebro universitet. All kommunikation och alla instruktioner gavs på 

svenska. Deltagarna fick, innan de gick in i laboratoriet, börja med att läsa igenom generell 

information om testet och fick även möjlighet att ställa frågor. I den generella informationen 

fanns även en redogörelse för att de etiska principerna efterföljs. De fick även fylla i ett 

dokument med demografiska frågor och ett dokument gällande informerat samtycke. Efter det 

visade testledaren upp kallvattentestet på vägen in i laboratoriet. Väl inne i rummet fick 

deltagarna sätta sig och fylla i de tre enkäterna i ordningen optimism, intolerans mot 

osäkerhet samt smärtkatastrofiering, utan att testledaren var närvarande.  

När detta var färdigt kom testledaren in i rummet och informerade om att en 

testomgång av beteendetestet (Beads task) skulle genomföras, detta för att säkerställa att testet 
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uppfattats korrekt innan de riktiga mätningarna påbörjades. Testledaren fanns på plats i 

rummet för att svara på eventuella frågor och för att förtydliga de skrivna instruktionerna som 

gavs i testet. Testledaren informerade extra tydligt att det var viktigt att känna sig helt säker 

innan det slutgiltiga beslutet avgavs. Efter avslutad testversion informerades deltagarna om att 

det var dags att utföra två versioner av det riktiga testet, och att testledaren nu skulle ta tid på 

genomförandet. Deltagarna fick även information om att inkorrekt svar leder till att 

kallvattentestet behöver utföras, vilket för deltagaren skulle innebära att dennes icke 

dominanta hand placeras i 5 °C kallt vatten. Hur lång tid handen behöver hållas i vattnet beror 

på antalet pärlor deltagaren valt att dra för att fatta ett beslut. Första pärlan som dras har en 

starttid på 22 sekunder, för varje pärla som deltagaren därefter väljer att dra tillkommer 2 

sekunder i kallvattnet. Eftersom max antal dragningar är 50 pärlor kan den maximala tiden i 

vattnet uppgå till två minuter för det ena testet och fyra minuter vid fel på båda testen. 

Innan den första versionen av testet startade fick deltagarna fylla i en enkät gällande 

förväntningar på kallvattentestet. Deltagarna fick sedan påbörja den första versionen av testet. 

Testledaren fanns ständigt närvarande i rummet men på behörigt avstånd och noterade hur 

lång tid det tog innan beslutet fattades, hur många dragningar av pärlor som gjordes samt vad 

det slutgiltiga valet av bägare blev. Efter genomfört test fick deltagarna svara på ytterligare en 

enkät där frågorna behandlade säkerheten i beslutet. Därefter påbörjades version två av testet 

och testledaren noterade återigen tiden för genomförandet, antal dragna pärlor samt det 

slutgiltiga valet av bägare. Deltagarna fick sedan besvara frågorna gällande säkerheten i 

beslutet ännu en gång och dessutom ytterligare en enkät gällande val av strategi som de 

använt sig av under testet.  

Efter avslutat test informerades samtliga deltagare att svaret de avgett var korrekt och 

att kallvattentestet inte behövde utföras. Till sist informerade testledaren om vad deltagarna 

fick berätta för andra om studien och dess innehåll och vad som behövde hållas hemligt för att 
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inte påverka resultatet. Efter avslutat deltagande erbjöds fika som kompensation för 

deltagande. När alla deltagare hade genomfört studien och experimentet var avslutat fick alla 

deltagare ett mejl med information om studiens egentliga syfte och vad som undersökts.   

Statistiska analyser 

Analyserna har genomförts i SPSS 20.0.0. För att besvara våra forskningsfrågor 

använde vi oss av Spearmans korrelationstest. Field (2013) beskriver att Spearmans 

korrelationstest används då man vill minimera effekterna av extremvärden. Då våra scatter 

plots visade att det fanns extremvärden valde vi därför att använda Spearmans 

korrelationstest. För att undersöka om skillnaderna mellan de båda versionerna i Beads task 

var signifikanta, och därmed se om det det gick att använda ett genomsnittligt resultat för de 

båda versionerna eller om de behövde analyseras separat, gjorde vi ett Wilcoxon-test. I och 

med att det fanns ett fåtal extremvärden kunde inte parade t-test användas, varför Wilcoxon 

användes. Testen visade att skillnaderna var signifikanta vilket innebar att ett genomsnitt av 

testen inte kunde användas och de båda versionerna av Beads task har därför analyserats 

separat (version 1: grön/lila, version 2: röd/blå).  

Resultat 

Medelvärden, standardavvikelser och svarsvidd för respektive version av Beads task 

samt enkäter på intolerans mot osäkerhet, optimism och smärtkatastrofiering presenteras i 

tabell 1.  

Finns det ett samband mellan intolerans mot osäkerhet och optimism? 

Som tabell 2 visar, indikerar resultatet ett negativt samband mellan poängen från 

optimism och poängen från intolerans mot osäkerhet. Det fanns även ett negativt samband 

mellan poängen från optimism och stress under genomförandet av Beads task för version 1 

samt version 2. Slutligen fanns ett negativt samband mellan poängen från optimism och 

vikten av att svara rätt för version 2,  dock inte för version 1. Det fanns inget signifikant  
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Tabell 1 
Deskriptiv statistik gällande medelvärden, standardavvikelser och svarsvidd för 
mätinstrumenten i studien.    

Not. M = medelvärde; SD = standardavvikelse; DTD = draws to decision; version 1 = 
grön/lila; version 2 = röd/blå. 
 

samband mellan poängen från optimism och antal dragna pärlor, tid för att fatta beslutet eller 

säkerhet i svaren. Sammanfattningsvis innebär resultatet att optimister tenderar att vara mer  

toleranta mot osäkerhet och upplever mindre stress under genomförandet av Beads task. För 

version 2 fanns även ett negativt samband mellan poängen från optimism och vikten av att  

svara rätt vilket tyder på att personer med hög grad av optimism inte upplever det lika viktigt 

att svara rätt på Beads task som personer med lägre grad av optimism. Ett Bonferroni 

korrigerat alfa på 0.005 användes för att korrigera för multipla jämförelser (0.05/11). 

Sambandet mellan optimism och vikten av att svara rätt var inte signifikant efter 

korrigeringen. Alla andra samband var fortfarande signifikanta.  
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Intolerans mot osäkerhet  
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Tabell 2 
Tabell över korrelationskoefficienten (rho) mellan optimism, smärtkatastrofiering och 
intolerans mot osäkerhet samt Beads task. 

Not. Rho = Sperman korrelationskoefficient; DTD = draws to decision; version 1 = grön/lila; 
version 2 = röd/blå.  
* p <0.05 
** p <0.005 (Bonferroni korrigerad) 
 

Finns det ett samband mellan intolerans mot osäkerhet och smärtkatastrofiering? 

Som kan ses i tabell 2 visade resultatet ett positivt samband mellan poängen från 

smärtkatastrofiering och poängen från intolerans mot osäkerhet. Resultatet visade även ett 

positivt samband mellan stress under genomförande av Beads task och smärtkatastrofiering 

för version 1 och version 2. Det fanns inget signifikant samband mellan poängen från 

smärtkatastrofiering och antal dragna pärlor, tid det tog för att fatta beslutet, säkerhet i svaret 

eller vikten av att svara rätt. Sammanfattningsvis innebär resultatet att höga nivåer av 

 Optimism Smärtkatastrofiering 
 
Beads task 
 
DTD   
version 1     
version 2 
 

 
 
 
 
-.15 
-.10 

 
 
 
 
.07 
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version 1 
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.14 
.08 

 
-.04 
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Intolerans mot osäkerhet -.50** .57** 
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smärtkatastrofiering har ett samband med höga nivåer av intolerans mot osäkerhet samt en 

högre nivå av stress under genomförandet av Beads task. Ett Bonferroni korrigerat alfa på 

0.005 användes för att korrigera för multipla jämförelser ( 

0.05/11). Alla samband var fortfarande signifikanta efter korrigeringen.  

Finns det ett samband mellan upplevd stress under genomförandet av Beads task och 

negativa förväntningar på kallvattentestet?  

Resultatet som redovisas i tabell 3 visade ett positivt samband mellan rädsla inför 

kallvattentestet och stress under genomförandet av Beads task för version 1 samt för version 

2. Resultatet visade även ett positivt samband mellan smärtförväntningar inför kallvattentestet 

och stress under genomförandet av Beads task för version 2. Dock fanns inget signifikant 

samband för version 1. Det fanns inte heller något signifikant samband mellan säkerheten i 

svaren för frågorna inför kallvattentestet och stress under genomförandet av Beads task. 

Sammanfattningsvis tyder resultatet på att personer med negativa förväntningar och stor 

rädsla för kallvattentestet upplever mer stress under genomförandet av Beads task. Ett 

Bonferroni korrigerat alfa på 0.008 användes för att korrigera för multipla jämförelser 

(0.05/6). Alla samband var fortfarande signifikanta efter korrigeringen.  

 
Tabell 3 
Tabell över korrelationskoefficienten (rho) mellan stress under genomförande av Beads task 
och förväntningar på kallvattentestet.   

Not. Rho = Spermans korrelationskoefficient; version 1 = grön/lila; version 2 = röd/blå. 
* p <0.05 
** p <0.008 (Bonferroni korrigerad) 
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Diskussion 

Syftet med vår studie var att undersöka intolerans mot osäkerhet ur ett nytt perspektiv. 

Utgångspunkten var att studera positiva respektive negativa förväntningar i relation till 

intolerans mot osäkerhet. Vi ville se om det fanns ett samband mellan intolerans mot 

osäkerhet och optimism, samt om det fanns ett samband mellan intolerans mot osäkerhet och 

smärtkatastrofiering. Utöver det ville vi även undersöka om det fanns ett samband mellan 

smärtförväntningar på kallvattentestet och upplevd stress under genomförandet av Beads task. 

Vår första hypotes var att finna ett negativt samband mellan optimism och intolerans mot 

osäkerhet, säkerhet i svaren, vikten av att svara rätt samt upplevd stress under Beads task. I 

enlighet med tidigare forskning (Jacoby m.fl., 2016) förväntade vi oss inget signifikant 

samband mellan optimism och antal dragna pärlor samt tid för att fatta beslutet. Hypotesen 

bekräftades till viss del då resultatet visade att personer med högre grad av optimism skattade 

lägre på intolerans mot osäkerhet och upplevde mindre stress under utförandet av en osäker 

uppgift. Resultatet för version 2 av Beads task visade att personer med hög grad av optimism  

kände sig säkrare på sitt beslut, vilket bekräftade vår hypotes. Att optimistiska personer kände 

sig säkrare på sitt beslut bekräftades inte i version 1. Vi fann inget signifikant samband mellan 

optimism och antal dragna pärlor, tid för att fatta ett beslut samt vikten av att svara rätt.  

Vår andra hypotes var att vi skulle finna ett positivt samband mellan 

smärtkatastrofiering och intolerans mot osäkerhet, säkerhet i svaren, vikten av att svara rätt 

samt upplevd stress under Beads task. Vi förväntade oss inget signifikant samband mellan 

smärtkatastrofiering och antal dragna pärlor samt tid för att fatta ett beslut. Hypotesen 

bekräftades till viss del då resultatet visar att deltagarna med högre grad av 

smärtkatastrofiering skattade högre på intolerans mot osäkerhet och upplevde mer stress 

under genomförandet av Beads task. Vi fann ingen signifikans för sambandet mellan antal 

dragna pärlor, tid för att fatta beslutet och smärtkatastrofiering vilket även det bekräftade vår 
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hypotes. Dock bekräftades inte vår förväntan om att personer med hög smärtkatastrofiering 

skulle känna sig mer osäkra i sitt svar och uppleva det viktigare att svara rätt.  

Vår tredje hypotes var att vi skulle finna ett positivt samband mellan  upplevd stress 

under genomförandet av Beads task och rädsla för kallvattentestet, negativa förväntningar på 

kallvattentestet samt säkerhet i förväntningarna på kallvattentestet, vilket delvis bekräftades 

av vårt resultat. Resultatet visade att personer med stor rädsla inför kallvattentestet upplevde 

högre stress under båda versionerna av Beads task och personer med negativa 

smärtförväntningar upplevde högre stress under genomförandet av version 2. Vi hittade inget 

signifikant samband mellan upplevd stress och smärtförväntningar för version 1 vilket gick 

emot vår hypotes. Vi fann heller inget samband mellan säkerheten i förväntningarna på 

kallvattentestet och upplevd stress under Beads task för någon av versionerna, vilket även det 

gick mot vår hypotes.  

Tidigare forskning har visat att intolerans mot osäkerhet leder till oro och 

ångestrelaterade symtom vilket grundas på negativa förväntningar (Boelen & Reijntjes, 2009; 

McEvoy & Mahoney, 2011). Något som däremot inte har undersökts är sambandet mellan de 

positiva förväntningar som personlighetsdraget optimism utgör och intolerans mot osäkerhet. 

Vi kan därför genom våra resultat påvisa ett samband som tidigare inte undersökts, vilket är 

ett viktigt bidrag till forskningen. En fördjupad kunskap om vad som kan relateras med 

intolerans mot osäkerhet kan öka möjligheterna för att veta hur man kan lindra och förebygga 

dysfunktionella beteenden associerade med det.  

Utöver det har vi bidragit med en utökad kunskap om sambandet mellan 

smärtkatastrofiering och intolerans mot osäkerhet. Vissa forskare menar att den 

smärtrelaterade rädslan är mer begränsande än smärtan i sig, vilket belyser vikten av att 

studera faktorer som kan relateras till smärtkatastrofiering (Crombez, Vlaeyen, Heuts,  & 

Lysens, 1999). Denna studie ger även en möjlig förklaring till resultatet från studien vi 
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replikerat. Jacoby m.fl (2016) fann ett positivt samband mellan intolerans mot osäkerhet och 

upplevd stress under genomförandet av Beads task då det fanns ett hot om smärttest vid 

inkorrekt svar. Författarna menade att stressen berodde på osäkerheten i uppgiften och vikten 

av att svara rätt. Då forskning visat att smärtkatastrofiering och negativa förväntningar på 

smärta kan leda till oro och stress trodde vi att det kunde finnas ett positivt samband mellan 

upplevd stress och negativa smärtförväntningar, vilket bekräftades av vårt resultat. Det visar 

att smärtkatastrofiering, rädsla för smärta och negativa förväntningar skulle kunna vara en 

bidragande faktor till den upplevda stressen. Förslag för framtida forskning vore därför att 

undersöka om intolerans mot osäkerhet eller smärtkatastrofiering förklarar störst del av 

variansen i upplevd stress under Beads task.  

Forskning har visat ett positivt samband mellan en optimists positiva förväntningar på 

framtiden och “ego-resiliency”, vilket också kan förstås som motståndskraft (Smorti, 2012). 

Detta innebär att optimister har en högre motståndskraft mot svårigheter, vilket skulle kunna 

vara en möjlig förklaring till vårt resultat om att optimister tenderar att ha lägre intolerans mot 

osäkerhet. För att bekräfta det resonemanget skulle dock vidare forskning behövas. Vi fann 

även ett signifikant samband mellan smärtkatastrofiering och intolerans mot osäkerhet samt 

mellan negativa smärtförväntningar och upplevd stress under Beads task. Resultatet går i linje 

med en tidigare studie som visar att personer med hög grad av intolerans mot osäkerhet och 

personer med hög grad av smärtkatastrofiering upplever större rädsla för förväntad smärta och 

ser smärta som mer hotfullt (Helsen m.fl., 2013). Därmed stärks vår hypotes om att negativa 

smärtförväntningar på kallvattentestet har ett samband med upplevd stress under 

genomförandet av Beads task.  

Tidigare studier som undersökt sambandet mellan personlighetsdraget intolerans mot 

osäkerhet och Beads task har inte funnit någon signifikans mellan personlighetsdraget och 

antal dragna pärlor samt tid för att fatta ett beslut. Däremot har det funnits ett signifikant 
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samband mellan intolerans mot osäkerhet och upplevd stress under genomförandet av Beads 

task (Jacoby, Abramowitz, Buck, & Fabricant, 2014; Jacoby m.fl., 2016). Utifrån denna 

kunskap hade vi ingen förväntan om att hitta signifikans för sambandet mellan optimism och 

antal dragna pärlor samt tid för att fatta ett beslut eller för sambandet mellan 

smärtkatastrofiering och antal dragna pärlor samt tid för att fatta ett beslut, vilket bekräftades 

av vårt resultat. Detta faktum får oss att ifrågasätta om Beads task är det bästa sättet att mäta 

beteenden associerade med intolerans mot osäkerhet. För att bekräfta vårt resultat kan det 

därför vara av vikt att i framtiden studera sambandet mellan variablerna vi använt med hjälp 

av ett annat beteendetest för att se om resultatet överensstämmer med vårt.  

En oväntad upptäckt i vår studie var att vi fann en signifikant skillnad mellan version 

1 och 2 av Beads task, vilket inte Jacoby m.fl. (2016) gjorde. Våra medelvärden i den 

deskriptiva statistiken tyder på att deltagarna upplevde högre osäkerhet i version 2 vilket visas 

genom fler dragna pärlor, mer betänketid och lägre säkerhet i svaren. I version 1 såg vi ett 

tydligt mönster i deltagarnas val av bägare då ca 90% valde den gröna bägaren. I version 2 var 

valet av bägare mer varierande. Fördelningen mellan beslut om röd eller blå bägare var cirka 

50/50 vilket tyder på att version 2 upplevdes som mer osäker. Efter att ha studerat de båda 

versionerna kunde vi se ett mönster i hur pärlorna var placerade som vi tror kan ha bidragit till 

att version 2 upplevdes svårare än version 1. En rekommendation vid användning av Beads 

task i framtida forskning är därför att se över de olika versionerna och dess 

färgkombinationer.  

Det finns en del begränsningar med vår studie. Då alla våra deltagare uppfattade 

sig  som friska, såväl psykiskt som fysiskt, har vi en mycket homogen grupp. Detta gör att vi 

inte kan generalisera resultatet till andra grupper. I många av de tidigare studier som 

undersökt intolerans mot osäkerhet har det dock funnits ett kliniskt fokus där deltagarna haft 

olika typer av ångestdiagnoser eller ångestsymtom. Detta gör att vår undersökning på 
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personer som uppfattar sig som friska blir ett viktigt tillägg till forskningen. Genom att vi gick 

ut med information om att ett smärttest eventuellt skulle behöva utföras kan en annan 

begränsning vara att personer med hög grad av smärtkatastrofiering valde att inte delta i 

studien, vilket kan ha påverkat vårt resultat. Dock fann vi ändå signifikans mellan 

smärtkatastrofiering och intolerans mot osäkerhet, vilket tyder på att det är ett ämne som kan 

vara intressant för vidare forskning. Förslag för framtida forskning skulle därför kunna vara 

att studera intolerans mot osäkerhet hos personer med högre grad av smärtkatastrofiering.  

Något vi diskuterade innan genomförandet av studien var huruvida deltagarna skulle 

få känna på kallvattnet innan experimentet eller inte. Jacoby m.fl. (2016) lät deltagarna utföra 

kallvattentestet innan experimentet för att mäta smärtnivån. Vi såg en risk med att låta 

deltagarna utföra kallvattentestet innan, då vissa kanske inte skulle uppleva kallvattnet som 

smärtsamt och därmed inte uppleva samma stress under genomförandet. Vi valde därför att 

inte låta deltagarna utföra kallvattentestet innan experimentet. De deltagare som ville fick 

dock känna på vattnet efter avslutat experiment. Flera deltagare reagerade då på att kallvattnet 

upplevdes mer smärtsamt än förväntat, vilket kan ha blivit missvisande i deltagarnas skattning 

av förväntningar på kallvattentestet. De deltagare som skulle ha uppfattat kallvattentestet som 

mycket obehagligt om de fått känna på vattnet innan, kanske hade förväntningar om att det 

inte skulle vara särskilt smärtsamt. Vi tror därför att det bästa tillvägagångssättet hade varit att 

låta deltagarna känna på kallvattnet innan för att få en uppfattning om temperaturen, men inte 

genomföra hela proceduren att ha handen i så länge som möjligt.   

En styrka med vår studie är att vi använt oss av självskattningsskalor i kombination 

med Beads task, vilket gör att vi mäter såväl personlighetsdrag som observerbara beteenden. 

Tidigare studier som undersökt intolerans mot osäkerhet har framförallt riktat in sig på 

självskattningsskalor, vilket har sina begränsningar. Detta gör att vi med vår studie bidrar med 

ett viktigt tillägg. En annan styrka är att studien genomförts med oss närvarande under hela 
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processen. Detta har gjort att vi kunnat kontrollera för att alla deltagare haft samma 

förutsättningar och att processen sett likadan ut för respektive deltagare. Ytterligare en styrka 

är att vi använt oss av reliabla och valida mätinstrument som är beprövade i flertalet studier 

(Chiesi, Galli, Primi, Borgi, & Bonacchi, 2013; Sullivan m.fl., 1995; Khawaja, & Yu, 2010; 

Jacoby m.fl., 2016). Utöver det har vi gjort vissa tillägg till mätinstrumenten i form av frågor 

gällande förväntningar på kallvattentestet samt frågor om vald strategi under Beads task, 

vilket gör vår studie unik.  

I denna studie har vi endast undersökt sambandet mellan intolerans mot osäkerhet och 

optimism respektive smärtkatastrofiering. Nästa steg i forskningen skulle därför kunna vara 

att undersöka de kausala sambanden mellan intolerans mot osäkerhet och optimism respektive 

smärtkatastrofiering. Vi har undersökt personlighetsdraget optimism, med utgångspunkt från 

optimisters positiva förväntningar. I framtida studier kan det vara intressant att fokusera på 

positiva förväntningar mer generellt alternativt positiva förväntningar på en specifik uppgift, 

exempelvis ett beteende- eller smärttest. Slutligen skulle man kunna göra kliniska 

interventioner som fokuserar på generella positiva förväntningar för att minska obehaget och 

för att minska utbredningen av problem relaterade till oro och katastrofiering, exempelvis 

kronisk smärta.  

Denna studie är ett första experimentellt försök att förklara sambandet mellan 

intolerans mot osäkerhet och optimism. Vår studie har visat att det finns ett negativt samband 

mellan katastrofiering, negativa förväntningar, intolerans mot osäkerhet och optimism i en 

osäker uppgift där inkorrekt svar kan leda till smärta. Sammanfattningsvis innebär det att 

optimister, med sina positiva förväntningar, tenderar att ha lägre intolerans mot osäkerhet och 

mindre katastrofierande tankar om smärta. Detta belyser vikten av positiva förväntningar för 

att hantera osäkerhet och framtida smärta.  
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ID# 	
	

Demografi och exkluderingskriterier          

Var god fyll i följande information: 

 

 

Ålder:__________  

  

Markera det alternativ som passar dig bäst: 

 Kvinna �  Man �   Annat �  

 

Är du student vid Örebro universitet: 

Ja �   Nej �  

 

Är du flytande i svenska: 

Ja �   Nej �  

 

Har du tidigare varit i kontakt med ett kallvattentest: 

Ja �   Nej �  

 

Har du tidigare varit i kontakt med den här studien: 

Ja �   Nej �  

 

Hur trött är du för tillfället? 0=inte trött alls; 10=väldigt trött 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Markera rutan om du kan identifiera dig med något av följande: 

¨ Akut eller kronisk smärta 
¨ Högt blodtryck eller hjärt- och kärlsjukdom 
¨ Raynaud’s fenomen (minskad blodtillförsel till vissa delar av kroppen vid 

kall temperatur eller emotionell stress) 
¨ Fraktur eller öppna sår på din icke-dominanta hand 
¨ Du har haft tidigare psykiska problem 
¨ Du tar medicin för ångest eller depression 
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INFORMERAT SAMTYCKE 
En studie om beslutsfattande 
 
                                           
Deltagare. 
 
Jag är informerad om studien och dess innehåll. Jag har haft möjligheten att ställa frågor 
och jag har övervägt mitt deltagande i studien. Jag har blivit informerad om mina rättigheter 
att när som helst avbryta studien utan vidare konsekvens.  
 
Jag ger härmed mitt samtycke till att delta i studien. 
 
Namn: 
 
Signatur:     Datum: 
 
 
 
Signeras av experimentledare. Jag intygar att deltagare har fått både skriven och muntlig 
information om studien och experimentet.  
 
Namn: 
 
Verksamhet: 
 
Signatur:     Datum: 
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Instrument: Intolerance of uncertainty [stäng]

Allmänt  Redigera  Förhandsgranska  Poängberäkning  Exportera

Återställ svar
Gå till sida 1 2 Sammanfattning 

 

Intolerance of uncertainty

Sidan 1 av 2
Nästa sida

Nedan finner du ett antal påståenden som beskriver hur människor kan reagera på osäkerhet. Använd skalan för att beskriva i vilken
utsträckning de olika påståendena stämmer in på dig. Ringa in den siffra (1-5) som passar bäst in på dig.

 

  Stämmer
inte alls

 Stämmer
delvis

 Stämmer
helt

1 Osäkerhet hindrar mig från att ha en bestämd åsikt.      

2 Att vara osäker innebär att en person är oorganiserad.      

3 Osäkerhet gör livet outhärdligt.      

4 Det är orättvist att inte ha några garantier i livet.      

5 Jag kan inte slappna av mentalt om jag inte vet vad som kommer hända
imorgon.

     

6 Osäkerhet gör mig orolig, ängslig eller stressad      

7 Oförutsedda händelser stör mig mycket.      

8 Jag blir frustrerad när jag inte har all information jag behöver      

  Stämmer
inte alls

 Stämmer
delvis

 Stämmer
helt

9 Osäkerhet hindrar mig från att leva ett fullvärdigt liv.      

10 Man bör alltid blicka framåt för att undvika överraskningar      

11 En liten oförutsedd händelse kan förstöra allt, även efter god planering      

12 När det är dags att agera, gör osäkerheten att jag blir paralyserad.      

13 Att vara osäker betyder att jag inte kan vara en av de bästa.      

14 När jag är osäker, kan jag inte fortsätta.      

15 När jag är osäker kan jag inte fungera så bra.      

16 Till skillnad från mig så verkar andra alltid veta vart de är påväg med sina liv.      

  Nästa sida
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LOT-R 
 
Din uppgift är att svara hur väl du tycker att nedanstående påståenden stämmer in på dig. 
Försök att besvara påståendena så ärligt och uppriktigt som möjligt, och låt inte svaret på 
föregående fråga påverka svaret på nästa fråga. Det finns inga svar som är rätt eller fel. Svara 
genom att ringa in den siffra som stämmer bäst med vad du själv tycker, och inte med vad du 
tror att ”folk i allmänhet” skulle svara. 
 
 
För varje påstående finns följande svarsalternativ att välja på: 
  
         0 = stämmer inte alls 
         1 = stämmer knappast 
         2 = stämmer delvis 
         3 = stämmer ganska väl 
         4 = stämmer mycket väl 
 
 
1. I osäkra tider väntar jag mig vanligen det bästa.   0        1        2        3        4 
 
2. Jag har lätt för att slappna av.                    0        1        2        3        4 
 
3. Om något kan gå fel för mig, så gör det så.                 0        1        2        3        4 
 
4. Jag är alltid optimistisk om min framtid.                  0        1        2        3        4 
 
5. Jag har stor glädje av mina vänner.                  0        1        2        3        4 
 
6. Det är viktigt för mig att vara sysselsatt.           0        1        2        3        4 
 
7. Jag tror sällan att det ska gå bra för mig.           0        1        2        3        4 
 
8. Jag blir inte så lätt upprörd.                    0        1        2        3        4 
 
9. Jag räknar sällan med att det ska hända mig  
    något positivt.              0        1        2        3        4 
 
10. I det stora hela väntar jag mig att det ska hända  
      mig mer positiva saker än negativa   0        1        2        3        4 
 
  

  A 
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PCS 

Vi är intresserade av de tankar och känslor du har när du upplever smärta, ont eller besvär. Använd 
skalan nedan för att skatta i vilken utsträckning dessa tankar och känslor gäller för dig. 

 

När jag har ont…                                                                                 Inte alls    I liten       I måttlig     I stor        Hela 

                                                                                                                                            utsträck-  utsträck-    utsträck-  tiden 

                                                                                                                                             ning          ning             ning 

 

Oroar jag mig jämt för att smärtan inte skall gå över. 

Känner jag att jag inte orkar fortsätta. 

Är det förfärligt och jag tror att det aldrig kommer att bli bättre 

Är det fruktansvärt och jag känner att det överväldigar mig. 

Känner jag att jag inte står ut med det längre. 

Blir jag rädd att smärtan ska förvärras. 

Tänker jag på andra smärtsamma erfarenheter. 

Väntar jag otåligt på att smärtan ska försvinna. 

Kan jag inte sluta tänka på det. 

Tänker jag hela tiden på hur ont det gör. 

Tänker jag hela tiden på hur mycket jag vill att smärtan ska gå över. 

Finns det ingenting som jag kan göra för att lindra smärtan. 

Undrar jag om något allvarligt har hänt mig. 
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